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A les més de 600.000 empreses que avui, en un context molt difícil, desenvolupen 
activitat econòmica i articulen la societat catalana  
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Presentació 
 

L’emprenedoria i les micro, petites i mitjanes empreses (en endavant MPIMES) 
estan de moda. Tothom parla d’emprenedoria i d’MPIMES. Tothom diu que la 
sortida de la crisi passa per l’impuls de l’emprenedoria i per la recuperació del 
teixit d’MPIMES. És un pas en la bona direcció. No sempre ha estat així. Però, 
l’emprenedoria i les MPIMES catalanes tenen bona salut? Estan preparades per 
competir en el nou món global que basa la competitivitat amb el coneixement? I, 
encara més, s’estan fent suficients coses per a fomentar l’emprenedoria 
innovadora i per a millorar la generació de valor de les MPIMES? Tenen motius les 
persones que volen iniciar nous negocis o les MPIMES que fan activitat 
empresarial, en un context de múltiples dificultats, a estar enfadades? Ha canviat 
alguna cosa en el món de l’emprenedoria i les MPIMES que ens faci pensar que 
podran liderar la transformació i el futur de la nostra economia i societat? O, per 
al contrari, són una espècie social en perill d’extinció?  

Aquestes són algunes de les preguntes que han inspirat aquest llibre. Ens 
preguntarem per les fonts de l’emprenedoria, en especial la innovadora, i pels 
processos de generació de valor de les noves empreses catalanes creades en temps 
de crisi i n’analitzarem els seus punts forts i febles, en especial el seu procés de 
transició cap a l’empresa xarxa. Perseguim esbrinar si la nova activitat 
empresarial, sorgida en temps de crisi, està preparada per competir a l’economia 
global del coneixement, si aquests brots verds marquen la pauta de la recuperació 
econòmica i l’articulació social, i si en base a aquesta experiència es possible 
articular noves iniciatives de política pública i noves accions privades que ens 
ajudin a sortir de la crisi.  

Així doncs, i en base als antecedents que donen context a l’emprenedoria 
innovadora i les MPIMES en xarxa en el context de l’economia global del 
coneixement, al llarg de les properes pàgines ens proposem d’estudiar si les noves 
empreses sorgides a Catalunya en temps de crisi disposen, i fins a quin punt, de 
competències, fonts i resultats d’emprenedoria innovadora, i d’un procés de 
generació de valor en xarxa. Ho farem a través de la investigació en profunditat a 
una mostra representativa d’empreses catalanes creades durant els últims anys. 

Com que aquesta investigació és el resultat conjunt del treball de molta gent, 
unes quantes línies d’agraïments. Primer de tot, cal assenyalar que aquesta 
investigació no hagués estat possible sense la creació de la xarxa d’emprenedoria 
universitària, la XEU1. En una iniciativa, desgraciadament massa poc comuna al 
sistema universitari, deu universitats públiques catalanes, la Universitat de 
Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), 
la Universitat de Vic (UVic), la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC), varem iniciar el 2011 un programa 

                                                           

1. www.xeu.cat 

  



                                  Emprendre en temps de crisi 

 5

conjunt i coordinat d’activitats de recerca, docència i transferència de coneixement 
amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria, i de contribuir a la detecció del talent 
emprenedor i a la creació de vocacions empresarials entre la comunitat 
universitària de Catalunya. La xarxa, subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i pel Fons Social Europeu (FSE), d’acord amb el Programa d’Ajuts 
a Projectes Innovadors (Ordre TRE/293/2010), és un gran exemple de coordinació 
universitària i una molt bona manera de demostrar que, tot i la crisi, les 
Universitats públiques som capaces d’innovar, d’establir sinèrgies i de treballar 
conjuntament per un objectiu de país, que no sempre ha estat entre les prioritats 
del sistema. Vagi, doncs, el més nostre sincer agraïment als finançadors, als 
impulsors i als companys de camí: Jaume Valls, Aïda Bravo, Joana Rafecas, 
Cristina Areste, Juan Carlos Morales, Mònica Alonso, Julián Horrillo, David 
Urbano, Carlos Guallarte, José Manuel Alonso, Joan Saurina, Pere Segarra i 
Alejandra Armayo. A tots ells, moltes gràcies. 

Tot i que la responsabilitat final de la investigació, sobretot pel que fa als seus 
errors, és del seu director, voldria destacar la feina feta per l’equip investigadors. 
Aquesta és una recerca conjunta que aglutina l’experiència i les capacitats 
d’especialistes contrastats. Amb l’Ivan Soler (UOC), amb qui m’uneix una ja llarga 
trajectòria d’investigació en comú, hem dissenyat el treball de camp i, juntament 
amb la professora Pilar Ficapal (UOC), hem analitzat el procés de generació de 
valor de la nova empresa catalana, així com les seves fonts de productivitat i 
competitivitat. Els professors Àngels Fitó i David Castillo, col·legues i companys de 
la UOC, analitzen amb excel·lència els estats financers de la nova empresa 
catalana i aporten conclusions molt rellevants sobre la solvència, la rendibilitat i 
les capacitats de creixement de la nova empresa catalana. Les professores Ana 
Isabel Jiménez (UOC) i Mònica Cerdán (UAB) estudien amb solvència l’activitat 
d’innovació de la nova empresa catalana, així com els seus determinants. 
Finalment, juntament amb la professora Laura Lamolla (UOC), hem analitzat la 
perspectiva de gènere a la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi. Tots 
ells són investigadors vinculats, d’una manera o altre, al grup d’investigació 
interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC), amb els que m’uneix una profunda i llarga 
relació professional i d’amistat que, sens dubte, emergeix ara quan publiquem el 
resultat final de la investigació. Simplement, ha estat un plaer investigar al vostre 
costat. 

Tampoc vull deixar l’ocasió d’agrair a la professora Imma Tubella, rectora de la 
UOC, i al professor Manuel Castells, director de l’Institut Interdisciplinari d’Internet 
(IN3), la inspiració i el suport que en tot moment han donat als investigadors 
d’i2TIC. Cal agrair també la tasca de gestió dels professionals de l’Oficina de Suport 
a la Recerca i la Transferència (OSRT) de la UOC. 

Una menció molt especial mereixen els 300 empresaris i directius d’empreses 
catalanes que van destinar una porció del seu temps a contestar un qüestionari 
força llarg i que demandava informacions molt sensibles per a l’empresa. Arribats 
a aquest punt també cal agrair la feina dels professionals de Block de Ideas, 
especialment a la seva directora, la Rosa Dalet, que ens han donat un suport 
excel·lent en l’elaboració del treball de camp. Esperem, sincerament, que els nous 
empresaris no hagin perdut el temps i que la investigació aporti evidència 
concloent i sigui d’utilitat per ajudar-los a competir amb èxit en el nou món que 
s’albira.    
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Així doncs, i sota el paraigües analític del nou escenari econòmic i social que 
defineixen l’emprenedoria innovadora, la interconnexió en xarxa i la importància 
decisiva dels fluxos de coneixement i d’innovació, a continuació començarem a 
abordar el nostre objecte d’estudi: l’anàlisi del procés de generació de valor i dels 
resultats de la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi, amb especial 
èmfasi als seus processos d’emprenedoria innovadora. Ho farem amb un 
enfocament metodològic basat en l’anàlisi econòmica i empresarial, però amb una 
clara sensibilitat multidisciplinària.  

A grans trets, el guió del llibre que presentem a continuació és el següent. 
Després d’aquesta breu presentació, abordarem els principals objectius i la 
descripció de la metodologia de la recerca efectuada. Després es presentarà el 
marc conceptual que defineix la investigació, l’anàlisi sobre l’economia del 
coneixement, l’empresa xarxa, i l’emprenedoria innovadora i les seves forces de 
mercat, institucionals, personals, socials, culturals i d’efectes de xarxa. Feta 
aquesta anàlisi, ens endinsarem ja en l’estudi de l’estructura i l’entorn de la nova 
empresa catalana, així com del seu procés de generació de valor, fent especial 
èmfasi en els seus components estratègics, organitzatius, de producció i treball, i 
de tecnologia i d’innovació. A continuació, serà el moment d’analitzar fins a quin 
punt la nova empresa catalana compta amb els fonaments de productivitat i 
competitivitat que defineix el context econòmic i social a principis del segle XXI. 
Per últim, s’abordarà l’estat de comptes financers, en especial, la solvència, la 
rendibilitat i les capacitats de creixement de la nova empresa catalana. Tancaran 
el llibre, les principals conclusions de la investigació, la bibliografia utilitzada, i 
alguns annexos amb informació estadística rellevant.   

No voldria acabar aquesta presentació sense fer una reflexió de caràcter 
personal. Com a català, nascut i crescut a Cervià de Ter (Girona), microempresari, 
i fill, net, nebot, cosí, cunyat, professor i amic d’emprenedors i d’empresaris, 
voldria dedicar-los aquesta investigació. Sense dubte, el futur de l’economia i la 
societat catalanes passa per disposar d’una àmplia base d’emprenedoria 
innovadora i per un teixit d’MPIMES eficient i competitiu, amb capacitats de 
competència als mercats globals del coneixement. Per això, és molt important que 
reprenem tot un conjunt de valors que, malauradament, durant la última fase 
d’expansió varen perdre molta rellevància. Iniciativa, risc, talent, creativitat, 
innovació, esforç, compromís, modèstia, austeritat, responsabilitat social i amb el 
territori, i treball i més treball són els valors que ara i sempre sustentaran el 
creixement i l’avantatge competitiva de l’economia catalana. Només cal adaptar 
aquests valors als nous temps. És, precisament, sobre aquests valors que hem de 
fomentar el canvi. Instaurar la modernitat sobre els valors de la tradició. A tots els 
emprenedors innovadors i empresaris d’MPIMES que han assentat les bases del 
futur, gràcies per continuar-nos ensenyat quin és el camí. 

   
Joan Torrent-Sellens 

Barcelona 
Juliol del 2012    
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Introducció 

Objectius i metodologia de la recerca 
Joan Torrent i Ivan Soler 

 

El llibre que presentem a continuació és el resultat d’un projecte de recerca que 
analitza l’entorn, l’estructura, l’estratègia, l’organització, els elements de valor i els 
resultats de la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi. La idea bàsica de 
la investigació és contrastar fins a quin punt l’empresa catalana nascuda als 
darrers anys presenta signes d’emprenedoria innovadora i la nova forma 
estratègica i organitzativa en xarxa, que la investigació internacional ha confirmat 
com a model empresarial bàsic, fonamental, per la competència als mercats 
globals del coneixement. En altres paraules, ens preguntarem per les 
característiques i pels resultats de l’emprenedoria i del procés de generació de 
valor en xarxa, com a mecanisme imprescindible per a sortir de la crisi econòmica 
i per a endinsar amb èxit el teixit productiu de Catalunya l’economia del segle XXI.    

Avui l’activitat econòmica es troba immersa en un profund procés de 
transformació. Bàsicament, és possible observar aquesta dinàmica de canvi 
disruptiu a través de dos fenòmens relacionats, dependents un de l’altre. El 
primer és el procés de transició, des de l’economia industrial, cap a l’economia del 
coneixement. El segon, i com a resultat de la inadaptació a aquest profund procés 
de canvi econòmic, és la crisi estructural, de model de creixement, que afronten 
moltes economies, territoris, sectors d’activitat i empreses arreu del món, entre 
elles el teixit productiu de l’economia catalana2.  

En aquest context de canvi, l’anàlisi de l’emprenedoria i de les fonts d’avantatge 
competitiva, de les noves fonts de productivitat i competitivitat, és essencial 
perquè ens apropen al potencial de creixement econòmic, i per tant de benestar 
social, en el llarg termini. Els economistes han arribat a un cert consens en relació 
amb les causes, els fonaments, del creixement econòmic. Principalment, són dues. 
La inversió en factors productius (bàsicament, capital físic, humà, tecnològic i 
organitzatiu) i la innovació, o eficiència amb què es combinen aquests factors. A 
més, també sabem quin d’aquests dos components és el rellevant per explicar si el 
model de creixement, les fonts de prosperitat, evoluciona de manera correcta3. No 
és més que una qüestió de sentit comú.  

La simple acumulació de factors, el que en llenguatge econòmic anomenem 
intensificació o dependència del capital, acaba per debilitar les fonts de l’expansió 
econòmica en el llarg termini. Aquest model extensiu de creixement, que es 
fonamenta en la simple acumulació de factors productius, sense millores clares 
d’eficiència, de productivitat, és el que va presentar l’economia catalana durant la 
                                                           

2. Torrent i Vilaseca (2008); Torrent i Ficapal (2010a); Torrent et al. (2012). 
3. Torrent (2004); Torrent et al. (2008). 
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última fase expansiva del cicle econòmic i que abasta el període 1994-2007. En 
efecte, durant aquest llarg període d’expansió l’economia catalana va ser capaç de 
generar poc menys d’1,4 milions de llocs de treball (fins al sostre dels 3,5 milions 
de treballadors del 2007), per bé que més de la meitat d’aquests nous llocs de 
treball eren de baixa qualificació i sense que el creixement econòmic (a l’entorn del 
3% de mitjana en el període) anés acompanyat de clares millores d’eficiència. De 
fet, en termes reals, descomptant l’efecte dels preus, durant l’últim cicle expansiu 
de creixement econòmic l’avenç de la productivitat aparent del treball de 
l’economia catalana va evolucionar molt feblement. La debilitat d’aquest model de 
creixement es va posar clarament de manifest quan va arribar, a partir del 2008, 
la contracció de l’activitat econòmica. En quatre anys, del 2008 al 2011, 
l’economia catalana ha perdut 431 mil llocs de treball, situant el seu nivell en poc 
menys de 3,1 milions d’ocupats de mitjana el 2011. Aquest volum d’ocupació és el 
que presentava l’economia catalana el 2004. 

Només quan l’acumulació de factors productius es complementa amb millores 
de productivitat de tot l’esquema econòmic, és a dir, amb combinacions més 
eficients dels elements necessaris per a la producció (el que en terminologia 
econòmica anomenem productivitat total dels factors, o PTF), el model de 
creixement es converteix en intensiu i, per tant, en sostenible en el llarg termini. 
D’aquesta manera, una economia eficient i competitiva disposarà d’unes fonts 
sòlides, intensives, innovadores de creixement, mentre que una economia 
ineficient i poc competitiva tindrà, al final, problemes de creixement en el llarg 
termini i, per tant, de benestar material a la societat a la que representa4. 

Així doncs, la investigació sobre les capacitats emprenedores, i sobre el procés i 
els resultats de la generació de valor empresarial, és essencial per a determinar el 
futur del creixement econòmic i l’avantatge competitiva de qualsevol economia i, 
per descomptat també, de l’economia catalana. De fet, esbrinar què hi ha al 
darrere del creixement o de la crisi a l’economia de Catalunya és especialment útil, 
al menys per dues raons. La primera perquè ens serà possible identificar fins a 
quin punt l’economia catalana està immersa en el procés de transició cap al 
substrat econòmic que defineix el nou marc de l’economia global del coneixement. 
I, vinculada amb l’anterior, la segona perquè ens permetrà analitzar quin paper ha 
jugat l’emprenedoria innovadora i la generació de valor en xarxa a l’activitat 
empresarial del territori en la determinació del seu model de creixement. I, encara 
més, podrem inferir quin paper hauria de jugar realment si volem avançar cap un 
model de creixement intensiu i sostenible en el llarg termini. Abans, però, 
d’endinsar-nos en aquesta anàlisi, són necessàries algunes breus explicacions de 
cap on caminen les noves fonts del creixement econòmic i empresarial en 
l’actualitat. 

Ja hem esmentat breument que, a l’actualitat, ens endinsem cap un nou 
esquema econòmic i social, l’economia i la societat del coneixement. A l’economia i 
la societat del coneixement, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 
la interconnexió en xarxa, i els fluxos d’informació, comunicació i coneixement, 
substitueixen a les tecnologies manufactureres i al treball manual com a fonts 
d’avantatge competitiva, com a motors del creixement econòmic i empresarial i de 

                                                           

4. Torrent (2010). 
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la prosperitat material. Per bé que analitzarem amb força detall aquesta qüestió al 
capítol següent, és important assenyalar ara que en l’economia i la societat del 
coneixement, el model d’empresa, la forma estratègica, organitzativa i de 
producció de l’activitat empresarial, també s’ha transformat radicalment. 
Convenim en anomenar aquesta nova forma d’empresa com empresa xarxa. 
També ho veurem detalladament més endavant, però per ara quedem-nos en que 
l’empresa xarxa és una nova forma de liderar, organitzar i gestionar la producció i 
el treball a partir de l’establiment de xarxes de negoci. L’empresa xarxa es 
fonamenta amb el canvi cultural, la integració estratègica, la descentralització 
organitzativa, la autonomia en la presa de decisions i la interconnexió en xarxa de 
tots els agents econòmics interns i externs de l’empresa, a través de l’ús intensiu 
de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement. Precisament, en 
aquesta investigació ens proposem contrastar fins a quin punt el nou model de 
negocis en xarxa està present a l’emprenedoria i a la generació de valor de la nova 
empresa catalana,  i com aquest model interacciona amb les noves fonts de 
productivitat i competitivitat.  

Així doncs, l’objectiu general de la investigació que ara iniciem és obtenir, 
estructurar, analitzar i interpretar la informació fiable i suficient per a conèixer i 
comprendre: i) les característiques de l’entorn, l’estructura i els elements de valor 
de la nova empresa catalana; ii) la seva vinculació amb el procés de transició cap a 
l’empresa xarxa; i iii) la interacció entre l’emprenedoria innovadora i l’empresa 
xarxa amb els resultats empresarials, en especial la productivitat i la 
competitivitat. Amb aquest objectiu d’anàlisi, la hipòtesi fonamental a contrastar 
és que la progressiva generalització de l’economia del coneixement transforma 
l’activitat empresarial i defineix un nou model d’emprenedoria i de generació de 
valor basat en la innovació i l’establiment de xarxes de negoci. De fet, la 
consolidació de l’emprenedoria innovadora i de l’empresa xarxa es configuren com 
a determinants fonamentals de la productivitat i la competitivitat a l’economia i la 
societat del coneixement. 

El camí metodològic de la investigació serà doble. En primer lloc, es proposa 
descriure i caracteritzar els fonaments de l’emprenedoria i la generació de valor a 
la nova empresa catalana, sobretot pel que fa a la consolidació dels seus processos 
de canvi vinculats amb: i) els usos de les TIC i dels fluxos d’informació, 
comunicació, coneixement i innovació; i ii) la consolidació del nou model de xarxa 
de negocis. A més, i amb la intenció de respondre a les preguntes obertes en la 
investigació internacional s’aportarà evidència en relació amb la presència dels 
nous determinants co-innovadors de la productivitat i la competitivitat a les noves 
empreses de Catalunya.   

Amb tot, els esforços realitzats per les diferents institucions públiques i 
privades, la informació secundària disponible no és del tot suficient per a 
descriure i analitzar amb detall els canvis en l’emprenedoria, l’activitat i els 
resultats empresarials, arrel de la consolidació de l’emprenedoria innovadora i 
l’empresa xarxa. Tot i que ja disposem d’informació microeconòmica rellevant 
sobre els usos de les TIC, les pràctiques d’innovació, i l’estoc de formació, entre 
altres elements, a l’actualitat encara no disposem d’estadístiques fiables i 
representatives de com la nova configuració en xarxa transforma la manera 
d’emprendre i el conjunt de l’estratègia, l’organització, la generació de valor i els 
resultats de l’activitat empresarial. Aquesta mancança d’informació, generalitzada 
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al nivell dels estats, encara és més acusada en el cas dels territoris, com 
l’economia de Catalunya.  

Per a superar aquestes limitacions, hem plantejat una investigació empírica 
microeconòmica ad-hoc per al cas de l’emprenedoria i les noves empreses 
catalanes sorgides en temps de crisi. L’instrument, el qüestionari, capta l’esquema 
extern (entorn) i intern (estructura, emprenedoria, estratègia, organització, 
recursos humans i treball, innovació, tecnologia, producció, i resultats) del nou 
teixit empresarial de Catalunya. La recollida d’informació es va realitzar 
mitjançant una entrevista telefònica personal, a partir d’un qüestionari 
estructurat d’una mitja hora de duració. L’enquesta, força complexa, inclou 38 
preguntes, que van ser sotmeses a una fase inicial de pilotatge.  

Amb tot, les dades obtingudes de l’enquesta es van contrastar amb la 
informació econòmica i financera de les empreses de la mostra, disponible per al 
públic en general al Registre Mercantil, i que es van obtenir a través del programa 
SABI (Sistema Análisis de Balances Ibéricos). L’objectiu d’aquest contrast fou  
corroborar amb dades públiques i rellevants les informacions econòmiques i 
financeres obtingudes al procés de recollida de dades. Amb aquest contrast, 
finalment, es va poder disposar d’informació qualitativa i quantitativa sobre 
l’estructura, la generació de valor i els resultats de la nova empresa catalana. 

El qüestionari  va ser contestat per empresaris o directius amb una visió global 
del conjunt de la seva activitat. Generalment va ser ben rebut i va comptar amb la 
col·laboració de les persones entrevistades. A més, la investigació es va presentar 
com una recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Xarxa 
d’Emprenedoria Universitària (XEU) sense finalitats comercials, amb la garantia 
d’acompliment de la confidencialitat estadística i la completa independència 
d’anàlisi i lliure publicitat dels resultats assegurada. A l’annex 1 s’hi troba 
reproduït el qüestionari utilitzat a la investigació  

 Pel que fa al disseny mostral, s’ha construït una mostra representativa de 300 
noves empreses catalanes, és a dir que desenvolupen la seva activitat a Catalunya 
amb independència de la seva seu central i de l’origen del capital. L’univers 
d’estudi ens el determinen les 28.146 noves empreses creades entre el 2008 i el 
2011 i que, en el moment de l’elaboració del dissenys mostral, estaven registrades 
a la base de dades SABI. La mostra d’empreses també es va construir estratificant 
les unitats d’anàlisi per sector d’activitat i per dimensió (nombre de treballadors). 
La significativitat global d’aquesta mostra se situa en un +5,74% per al cas de 
màxima indeterminació (p=q=50) i per un nivell de confiança del 95,5%. La 
significativitat parcial de les submostres per sectors i dimensions se situa en 
valors situats entre el +7% i el +14%. El treball de camp es va realitzar entre el 5 i 
el 30 de setembre del 2011. La taula 1 recull la fitxa tècnica de la investigació. A 
l’annex 2 s’hi troba explicat amb detall el procés de disseny mostral i de treball de 
camp de la investigació. 

Un cop codificades les respostes del qüestionari i efectuada l’anàlisi de la seva 
consistència, hem construït una base de dades, que conté els valors dels ítems 
resultants del qüestionari. A partir d’aquí, hem construït noves variables, algunes 
derivades de les inicials o algunes altres combinant-ne vàries i construint 
indicadors. Arribats a aquest punt, hem de mencionar que per aconseguir la 
representativitat de la nova empresa catalana, i atesa la sobreponderació mostral 
d’alguns sectors productius, hem reponderat la base de dades en funció d’uns 
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factors d’elevació per tal de representar fidelment l’univers objecte d’estudi, és a 
dir, el conjunt de noves empreses catalanes. En aquest sentit, l’estudi de les poc 
més de 150 variables i indicadors obtinguts, que ens conforma una matriu de 
45.000 dades sobre l’emprenedoria i la nova empresa catalana, s’ha realitzat 
seguint la metodologia habitual de la recerca en ciències socials. Això és, l’anàlisi 
descriptiu i de freqüències; les taules de contingència, que analitzen l’associació 
entre diverses variables o indicadors; algunes tècniques de reducció de dades i 
d’establiment de conglomerats, com l’anàlisi dels components principals, 
l’establiment de discriminants o els clústers; i, finalment, algunes anàlisis de 
regressió, com el model de mínims quadrats ordinaris o altres models d’elecció 
discreta, que tenen per objectiu l’establiment dels factors determinants de les 
variables independents especificades. 

 
Taula 1. Fitxa tècnica de la investigació 

 
Elements Descripció 

Univers 

 
Microempreses, petites i mitjanes empreses que desenvolupen 
la seva activitat a Catalunya i constituïdes entre 2008 i 2011. 
En total 28.146 empreses registrades a la base de dades SABI. 
 

Dimensió mostra 
 
 300 entrevistes telefòniques a empresaris i directius. 
 

Marge d’error 

 
Del +5,74%, per a dades globals en el cas de màxima 
indeterminació (p=q=50) i per a un nivell de confiança del 
95,5%. 
 

Quotes 

 
Per grandària, en termes de nombre de treballadors, i sector 
d’activitat empresarial. 
 

Ponderació 
 
 En funció de les quotes mostrals. 
 

Dates treball de camp 
 
 Del 5 al 30 de setembre del 2011. 
 

Selecció de la mostra 

 
La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un 
procediment totalment aleatori. 
 

Font: Elaboració pròpia. 
 
 
A fi i efecte de simplificar la redacció i augmentar la comprensió de la lectura 

d’aquesta investigació, hem fet construït algunes associacions que val la pena 
esmentar. Pel que fa a les branques d’activitat, hem agrupat el nou teixit 
empresarial català en tres grans sectors que, en essència, reprodueixen 
l’estructura de la generació de valor a Catalunya. Aquestes tres grans branques de 
producció són: i) la indústria i la construcció, que inclou el conjunt d’activitats de 
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la indústria manufacturera i la construcció; ii) els serveis no intensius en 
coneixement, que inclou les activitats de comerç, transport, emmagatzematge, 
allotjament i restauració, les activitats immobiliàries, i els serveis administratius i 
personals; i iii) els serveis intensius en coneixement, que aglutinen els serveis 
vinculats amb la informació i la comunicació, els serveis professionals, científics i 
tècnics, i la producció de béns i serveis vinculats amb les tecnologies de la 
informació i la comunicació (TIC). Pel que fa a la mida de l’empresa (nombre de 
treballadors), s’ha realitzat la següent correlació, també tenint en compte l’objectiu 
de reproduir fidelment la nova estructura empresarial de Catalunya. Es considera 
una nova microempresa aquella que té 5 treballadors o menys. És considera una 
nova empresa petita aquella que té entre 6 i 9 treballadors. És considera una nova 
empresa mitjana, aquella que contracta 10 treballadors o més. La taula 2 recull el 
nombre d’empreses, el percentatge respecte al total, la mostra d’empreses 
entrevistades i el marge d’error per a cadascuna de les estratificacions presentades 
a la investigació.  

 
Taula 2. Estratificació per sectors i dimensió del teixit empresarial de recent 

constitució a Catalunya. 2008-2011 
Nombre d’empreses i entrevistes en unitats, participacions en percentatges i marges 

d’error  
 

Sectors i dimensions Nombre 
d’empreses 

 %  
empreses 

Nombre 
entrevistes 

Marge 
d’error 

 Sectors 

Indústria i construcció 8.096 28,8 75 +11,49 

Serveis menys intensius en 
coneixement 

16.473 58,5 161 +7,84 

Serveis intensius en 
coneixement i Sector TIC 

3.577 12,7 64 +12,39 

Total 28.146 100,0 300 +5,74 

 Dimensions 

 D’1 a 5 treballadors 17.509 62,2 196 +7,10 

 De 6 a 9 treballadors 4.801 17,1 54 +13,53 

 10 o més treballadors 5.836 20,7 50 +14,00 

 Total 28.146 100,0 300 +5,74 

Font: Elaboració pròpia. 
 
 
Arribats a aquest punt, és important assenyalar que l’objectiu d’aquesta 

investigació és analític, però que no hem volgut menystenir el valor descriptiu de 
la informació que s’ha obtingut, entre altres coses, perquè també és rellevant amb 
vista a l’aprofundiment d’un fenomen, que no pas per ser relativament nou deixa 
de ser important. Així doncs, ens plantegem contrastar empíricament el procés de 
construcció de l’emprenedoria i l’empresa xarxa al nou teixit productiu de 
Catalunya i com aquest nou model de negoci estableix nous patrons d’eficiència i 
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competitivitat. Amb tot, també ens interessa fer públics els resultats descriptius 
d’aquesta investigació sobre l’emprenedoria i l’empresa xarxa en temps de crisi. 
L’originalitat i representativitat de les dades obtingudes, el seu valor comparatiu, 
la riquesa d’informacions sobre la nova empresa catalana, i les transformacions 
dels seus elements de valor i resultats fan del tot aconsellable la publicació i 
l’anàlisi d’aquests primers resultats descriptius. Però també l’establiment de 
models explicatius dels resultats empresarials que incorporin la configuració en 
xarxa de l’emprenedoria i la nova activitat empresarial com a variable dependent.  

La disposició d’una base de dades original i recent per una mostra 
representativa de 300 noves empreses de Catalunya és especialment útil per als 
nostres propòsits d’investigació. En primer lloc, perquè ens permetrà analitzar 
l’emprenedoria, els nous models de negoci i les fonts d’eficiència i competitivitat 
per al conjunt d’un teixit productiu privat al territori, amb empreses i activitats de 
producció molt heterogènies. I, en segon lloc, perquè els resultats obtinguts seran, 
en gran mesura, extrapolables. El teixit productiu de Catalunya presenta unes 
característiques intrínseques clarament definitòries, amb la presència majoritària 
d’empreses de dimensió força reduïda, poc intensives en l’ús de la tecnologia i el 
coneixement, dèbilment innovadores, amb un baix nivell de formació del treball, 
feble presència de les noves formes d’organització del treball, uns usos de les TIC 
millorables, i importants problemes d’eficiència i competitivitat5. De fet, amb 
aquesta investigació ens serà possible establir si la nova empresa creada a 
Catalunya en temps de crisi encara presenta aquestes febleses estructurals o, per 
al contrari, neix i es desenvolupa amb una configuració en xarxa, més adaptada a 
les formes de competència que requereix l’economia global del coneixement. Sense 
dubte, aquesta és també la situació a altres territoris, cosa que fa que la 
metodologia d’anàlisi i els resultats obtinguts puguin ser útils per la investigació i 
l’anàlisi de l’emprenedoria, l’empresa xarxa, i les fonts d’eficiència i creixement 
empresarial a altres territoris, sectors d’activitat i grups d’empreses arreu.   

Finalment, és important assenyalar que la investigació que ara presentem té 
dues principals fonts d’inspiració. La primera és el Projecte Internet Catalunya, 
PIC_Empreses: L’empresa xarxa a Catalunya. TIC, productivitat, competitivitat, 
salaris i rendiment a les empreses6. Aquesta investigació, realitzada en base a una 
enquesta a una mostra representativa de 2.038 empreses catalanes durant el 
2003 tenia com a objectiu general l’anàlisi de les transformacions de les 
pràctiques estratègiques, organitzatives i productives de l’empresa catalana i 
l’estudi del paper que aquestes modificacions i els usos de les TIC juguen en 
l’explicació dels seus resultats. Els principals resultats de la investigació ens varen 
confirmar la dèbil presència de les noves fonts co-innovadores en l’explicació de la 
productivitat i la competitivitat de l’empresa catalana. De fet, varem arribar a una 
conclusió molt preocupant: més de dues terceres parts del teixit productiu català 
no disposava el 2003 dels elements necessaris per la competència efectiva als 
mercats globals del coneixement. En concret, el baix estoc i ampliació de formació, 
uns usos de les TIC deficients, la feble presència de la nova forma estratègica, 
organitzativa i de generació de valor en xarxa, una actitud innovadora insuficient, 
                                                           

5. Vilaseca i Torrent (2004); Torrent (2009). 
6. Torrent i Vilaseca (2007); Torrent et al. (2008). Vegeu també l’informe d’investigació a la següent 
adreça electrònica: <www.uoc.edu/in3/pic/cat/empresa_xarxa.html>. 
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i la manca de inversió en intangibles restringien clarament aleshores el potencial 
de creixement del teixit productiu català. De fet, aquestes limitacions, que s’han 
confirmat amb la irrupció de la crisi, són precisament les que ara pretenem 
contrastar per al cas de la nova empresa catalana.  

El segon grup d’investigacions de referència per la nostra anàlisi són el conjunt 
d’estudis que els investigadors d’i2TIC varem realitzar en col·laboració amb la 
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació (FOBSIC), integrada a la 
Secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) de la Generalitat 
de Catalunya, entre el 2009 i el 2010. Es tracta de tres investigacions sobre 
l’efecte transformador de les tecnologies digitals i la configuració en xarxa dels 
negocis sobre tres grans sectors d’activitat de l’economia catalana: el sector TIC7, 
les microempreses del comerç8 i les microempreses del turisme9. Les tres 
investigacions confirmen els resultats ja obtinguts en estudis anteriors, és a dir, 
que els usos de les TIC i la interconnexió en xarxa a tot el procés de generació de 
valor de les empreses TIC i de les microempreses del comerç i el turisme encara 
són molt millorables i marquen el repte competitiu d’aquests tres sectors 
estratègics d’activitat. Sens dubte, la investigació que ara iniciem també ens ha de  
proporcionar evidència, resultats, concrecions i ampliacions en aquesta línia.  

                                                           

7. El sector empresarial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, 2010. 
Els tres informes d’aquesta investigació estan disponibles a l’adreça electrònica: 
<i2tic.net/ca/publicacions/publicacions-2010/>. 
8. Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç a Catalunya, 2010. 
L’informe final de la investigació està disponible a l’adreça electrònica: <i2tic.net/ca/publicacions/ 
publicacions-2010/>. 
9. Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme a Catalunya, 
2010. L’informe final de la investigació està disponible a l’adreça electrònica: <i2tic.net/ca/ 
publicacions/publicacions-2010/>. 
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Capítol 1 

L’emprenedoria innovadora i les MPIMES en xarxa 
Joan Torrent i Pilar Ficapal 

 
Actualment, l’activitat econòmica (producció, distribució, intercanvi i consum) 

es troba davant d’un procés de transformació molt profund que podríem resumir a 
partir de la transició des de l’economia industrial cap a un nou esquema 
caracteritzat per la importància decisiva les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC); els fluxos d’informació, comunicació i coneixement; i la 
interconnexió en xarxa10. Encara que els fonaments d’aquesta evolució són 
múltiples, hi ha un cert consens acadèmic que atribueix la responsabilitat 
d’aquest canvi a una triple interacció retroalimentada11. En primer lloc, per un 
procés de revolució tecnològica, liderat per la inversió i la utilització massiva de les 
(TIC). En segon lloc, per una dinàmica d’ampliació temporal i espacial dels 
mercats de factors i productes, o procés de globalització, que significa la capacitat 
de situar l’esfera econòmica a escala planetària i en temps real. I, en tercer lloc, 
per un nou patró de les pautes de demanda dels agents econòmics, que es poden 
caracteritzar a través de la importància creixent dels intangibles en l’estructura de 
despesa i inversió de famílies i empreses. 

Des del punt de vista de la interacció entre la tecnologia, l’economia i la 
societat, és possible afirmar que les TIC (tecnologies digitals), que comprenen, a 
grans trets, el conjunt convergent d’equips i aplicacions digitals de 
microelectrònica, informàtica, telecomunicacions, optoelectrònica i els avenços 
recents de la nanotecnologia i la biotecnologia, s’han convertit en un dels 
principals fonaments de l’actual procés de canvi radical de l’activitat econòmica i 
l’estructura social. Podem caracteritzar aquest procés de canvi disruptiu induït 
per les TIC mitjançant tres afirmacions bàsiques. Primera: les TIC es consoliden 
com a tecnologies d’utilitat general12 (general purpose technologies), és a dir, com a 
tecnologies d’ús massiu i d’aplicació sistemàtica per part dels agents econòmics i 
socials. La manifestació empírica i econòmica de la utilitat general de les 
tecnologies digitals esdevé a través de la seva consolidació com a font d’eficiència, 
competitivitat i creixement econòmic en el llarg termini13. Això és així, tant per la 
seva contribució directa sobre els avenços de productivitat i el creixement 

                                                           

10. Torrent (2008). 
11. Castells (1996; 2004); Foray (2004); Torrent (2004); Rooney et al., (2005); Vilaseca i Torrent 
(2005); Dolfsma i Soete (2006); Mansell et al., (2007); Brosseau i Curien (2007); Banegas i Myro 
(2008). 
12. Bresnahan i Trajtenberg (1995); Jovanovic (2005); Albers (2006). 
13. OCDE (2003); Van Ark et al. (2003); Jorgenson i Vu (2007). 
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econòmic14, com per la seva contribució indirecta a través de la generació 
d’innovacions complementàries, que milloren l’eficiència, la productivitat total dels 
factors, de l’activitat econòmica15. Segona: les TIC es converteixen en la base 
material d’un nou paradigma tecnoeconòmic16, és a dir, són la base d’un nou 
substrat innovador, que transforma radicalment l’estructura d’inputs bàsics i 
costos relatius per a la producció. I tercera: les TIC són la infraestructura bàsica 
d’un nou procés de revolució industrial17, és a dir, comporten un conjunt de 
canvis disruptius en la tècnica i la producció, que s’interconnecten amb canvis 
socials, institucionals i culturals de primera magnitud. Efectivament, aquest 
procés de canvi disruptiu es caracteritza per: i) la interconnexió en xarxa; ii) la 
inversió, caiguda de preus i ús persistent i innovador de les TIC, i iii) la creixent 
presència dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement en l’esfera 
econòmica, en un context dominat per la globalització de les relacions 
econòmiques. S’ha convingut a identificar aquest procés com el de transició des de 
l’economia industrial cap a l’economia del coneixement18. 

L’economia del coneixement es consolida per mitjà d’una nova propietat tècnica: 
la relació simbiòtica entre les TIC i els fluxos d’informació, comunicació i 
coneixement. O, en altres paraules: l’aplicació de nous coneixements i 
informacions sobre aparells de generació del coneixement i del procés de la 
informació i la comunicació. Actualment, l’aplicació econòmica del coneixement 
s’utilitza, més que mai, en la generació i l’aplicació del mateix coneixement. Un 
exemple il·lustratiu. Durant la segona revolució industrial, el coneixement científic 
va acabar per desenvolupar el motor de combustió interna, que, progressivament, 
es va consolidar com una tecnologia clau, d’utilitat general, de l’esquema 
productiu. En aquest cas, el coneixement va desenvolupar una tecnologia que, 
aplicada tècnicament als processos de producció, va generar un canvi radical en 
l’activitat econòmica. En el cas de les TIC, disposem d’unes tecnologies que, com 
sempre, es fonamenten en l’aplicació econòmica del coneixement per a 
desenvolupar factors i productes d’una manera reproduïble. Ara bé, i aquí sorgeix 
la novetat, la incidència d’aquest coneixement no es limita a la tecnologia de la 
producció, ja que les TIC també s’impliquen en la generació del propi coneixement. 
Les TIC són unes tecnologies que, com a tals, són coneixement i, a més, ampli-
fiquen i prolonguen la ment humana en el procés de generació del coneixement. 
D’una altra manera, ens trobem davant d’un estoc social de saber que utilitza el 
coneixement com a input i que contribueix directament a la generació del 
coneixement com a output. 

En síntesi, i utilitzant una visió àmplia dels processos tecnològics, entesos com 
el domini de l’home sobre la naturalesa i el seu entorn social19, les TIC no 
solament incideixen en la capacitat de reproducció i control de l’entorn, sinó que, 
més que mai, disposem d’un aparell tecnològic que actua directament en el domini 

                                                           

14. Jorgenson et al. (2005; 2008); Mas i Quesada (2005); Vilaseca i Torrent (2006). 
15. Vilaseca et al. (2007); Torrent i Ficapal (2008); Torrent i Ficapal (2010a; 2010b). 
16. Dosi et al. (1988); Torrent (2004). 
17. De Long (2001); Atkeson i Kehoe (2001); Baily i Lawrence (2001); Baily (2002); Gordon (2004). 
18. Pérez (2002); Rodrigues (2002); Foray (2004); Vilaseca i Torrent (2005); Rooney et al. (2005); 
Dolfsma i Soete (2006). 
19. McClellan i Dorn (1999).  
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de l’home sobre si mateix o, més correctament, sobre la generació del seu propi 
coneixement. En contraposició amb les tecnologies de base manufacturera, que 
incidien sobre el treball manual, l’aplicació de les TIC a l’aparell productiu 
amplifica i substitueix el treball mental20. Així, doncs, quina és la conclusió més 
rellevant de l’anàlisi d’aquesta característica intrínseca de l’economia del 
coneixement? Sembla evident que l’aplicació productiva de les TIC presenta un 
grau elevat d’associació amb l’estoc i la dinàmica de coneixement existent en una 
economia. 

En aquest sentit, si volem investigar algunes de les principals característiques 
del procés de transició cap a l’economia del coneixement i els nous models 
d’emprenedoria i negoci en xarxa, no podem oblidar la important associació 
existent entre la seva base material i el factor productiu i la mercaderia, el 
coneixement, preponderant en l’explicació del canvi econòmic. Precisament, i 
tenint en compte la relació simbiòtica entre les TIC i el coneixement, al llarg 
d’aquest capítol passarem revista a alguns dels principals canvis econòmics i 
empresarials observats durant els darrers anys. Seguirem un procés analític del 
més general al més concret. Primer, i amb l’objectiu de contextualitzar el canvi 
disruptiu que significa la transició cap a l’economia del coneixement, ens 
endinsarem en les aproximacions més agregades que les ciències socials han 
postulat sobre aquest fenomen. Segon, i una vegada explicat el marc general de 
l’economia del coneixement, abordarem els seus fonaments microeconòmics, és a 
dir, l’anàlisi de les transformacions particulars que comporta la utilització del 
coneixement com a input i com a mercaderia subjecta a transacció en els mercats. 
Tercer, després d’abordar la microeconomia del coneixement, ja estarem en 
disposició d’estudiar el procés de transformació d’un dels seus agents bàsics: 
l’activitat empresarial, que evoluciona cap a una configuració en xarxa. I, quart, 
una vegada abordats els aspectes macro i microeconòmics del coneixement i 
l’empresa xarxa, ja estarem en disposició d’analitzar l’emprenedoria en xarxa a 
l’economia del coneixement. 

 
1.1. L’economia del coneixement  
 
 

L’impacte de la tecnologia i el coneixement sobre l’activitat econòmica i la 
societat ja fa molt temps que preocupa els investigadors de l’àmbit social. Des de 
l’anàlisi econòmica, el progrés tecnològic ha estat un dels conceptes utilitzats més 
sovint per a analitzar la incorporació del coneixement a l’activitat econòmica21. 
Una aproximació al pensament clàssic de l’economia política, que més endavant 
reproduiria l’escola neoclàssica, ens certifica que únicament Marx22, amb el seu 
estudi sobre les lleis del progrés del capitalisme (teoria de l’explotació i teoria de 
l’acumulació), i Schumpeter23, amb la seva investigació sobre les ones d’innovació i 
l’empresari innovador, van situar el progrés tecnològic en el centre de l’escenari 
del desenvolupament capitalista. Altres autors molt rellevants de l’escola clàssica, 
com ara Malthus, Smith, Ricardo, Stuart Mill i Marshall, van interpretar el canvi 
                                                           

20. Autor et al. (2003); Vilaseca i Torrent (2003). 
21. Torrent (2004; 2008; 2009). 
22. Marx (1867/1883).  
23. Schumpeter (1934).  
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tecnològic com un mer instrument per a arribar a economies d’escala, i, per tant, 
per a aconseguir desplaçaments de la funció de producció o millores de 
productivitat. De fet, el pensament econòmic modern només ha aportat dues idees 
noves, tot i que són molt importants, al llegat del pensament clàssic en aquesta 
matèria. La primera és la noció del progrés tècnic incorporat a la dotació de 
capital24. La segona és la importància de l’educació com a forma de capital humà 
incorporat a la força de treball25.  

A partir de les significatives aportacions de Marx i Schumpeter, i trencant amb 
la interpretació neoclàssica, l’anàlisi econòmica moderna ha vinculat estretament 
el creixement econòmic a llarg termini amb la innovació tecnològica. El punt de 
partida d’aquesta associació l’estableixen els treballs de Solow i Swan26. La teoria 
del creixement econòmic exogen, que postula al canvi tècnic com un element 
exogen a l’activitat econòmica (un manà caigut del cel), de manera que els factors 
explicatius del creixement es redueixen a la dotació de factors existents en una 
economia (funció de producció), arriba a la conclusió paradoxal que la taxa de 
creixement de la renda per càpita d’una economia en equilibri a llarg termini 
s’explica únicament pel progrés tecnològic. Sense la incorporació de coneixement i 
tecnologia a l’activitat productiva (innovació), l’acumulació de capital s’enfronta 
amb rendiments decreixents, i la productivitat, és a dir, el potencial de creixement 
a llarg termini d’una economia, es redueix. Els exercicis empírics que contrasten 
les fonts del creixement econòmic, o exercicis de comptabilitat del creixement, 
confirmen la importància d’aquest element residual, en detriment de l’acumulació 
de factors, en l’explicació del potencial de creixement a llarg termini d’una 
economia. Aquest fenomen, freqüentment anomenat paradoxa de la productivitat, 
comporta uns resultats difícils d’assumir tenint en compte la teoria econòmica 
convencional, ja que evidencia una clara ruptura entre les connexions del procés 
d’estalvi i inversió en factors productius i el creixement econòmic a llarg termini. 

Tot i amb això, la relaxació del postulat  sobre  l’exogeneïtat del canvi tècnic va 
donar lloc a la consolidació d’una nova aproximació a les fonts del creixement 
econòmic, les teories endògenes del creixement econòmic. En aquesta aproximació, 
el coneixement i la tecnologia deixen de ser quelcom econòmicament extern i la 
seva utilització productiva es vincula directament als factors de producció. A grans 
trets, podem afirmar que hi ha dues grans famílies de models de creixement 
econòmic endogen: els models de learning by doing i les teories del capital humà. 
En la primera família de models, els augments de productivitat són un 
subproducte de l’activitat econòmica27. En altres paraules, l’adquisició de saber és 
el resultat de les activitats normals d’inversió i producció, que acaben per generar 
una experiència acumulada. En aquest sentit, la principal font del creixement 
econòmic la determinen els rendiments creixents associats a les característiques 
de bé públic del coneixement28. Contràriament, la segona família de models 
considera que els augments de productivitat són el resultat de la inversió 
intencionada per part dels agents econòmics en educació i investigació, de manera 

                                                           

24. Salter (1960).  
25. Schultz (1961). 
26. Solow (1956; 1957); Swan (1956).  
27. Arrow (1962).  
28. Romer (1986). 
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que el progrés tecnològic és un procés costós29. A partir d’aquestes diferents 
aproximacions a les fonts del creixement econòmic, al començament del segle XXI 
s’ha arribat a un cert consens que postula que el creixement econòmic és el 
resultat combinat de la dotació de factors productius i de la innovació en l’activitat 
econòmica. Les fonts d’aquest fet són dues. La inversió i la seva rendibilitat són els 
fonaments de l’acumulació de factors; i la inversió i la difusió del coneixement són 
els fonaments del progrés tecnològic.  

Malgrat aquest consens, que combina l’aproximació clàssica amb l’aproximació 
residual en l’explicació del creixement econòmic a llarg termini, són destacables 
un conjunt d’aportacions crítiques significatives, que assenyalen la importància 
d’altres formes d’innovació no tecnològica i d’altres metodologies d’observació en 
l’explicació d'aquest fenomen30. El fet que el canvi tecnològic sigui un procés social 
extremament complicat i difícil d’assimilar en un model econòmic, i que, a més, es 
tracti d’un fenomen amb dimensions que no entren de manera convincent dins 
dels límits d’una disciplina acadèmica particular, confereixen a la seva investigació 
una forma d’observació que supera els límits disciplinaris convencionals. La 
interpretació econòmica del coneixement i la tecnologia s’ha d’abordar des d’una 
aproximació multidisciplinària, que consideri tot tipus d’innovacions, i no només 
les relacionades amb les seves formes més pures, en un context en què la seva 
producció és endògena i, per tant, vinculable al context econòmic i social en el 
qual neixen i es desenvolupen.  

L’anàlisi de les transformacions econòmiques vinculades amb les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC) i els fluxos d’informació, comunicació i 
coneixement no constitueix una excepció dins del marc conceptual d’anàlisi que 
defineix les relacions tradicionals entre coneixement, tecnologia i activitat 
econòmica. Més aviat al contrari. La relació, clarament retroalimentada, entre TIC 
i coneixement, tots dos inputs i outputs clau de l’esquema econòmic actual, 
confereixen al seu estudi una forma d’observació encara més multidisciplinària. 
Per a fer-ho, a continuació introduirem dos conceptes que ens seran molt útils en 
el nostre recorregut analític. El primer, el concepte més genèric de revolució 
industrial, ens permetrà definir el procés de transició cap a l’economia i la societat 
del coneixement. El segon, el concepte més específic de paradigma tecnoeconòmic, 
ens permetrà aproximar-nos a la mesura de l’estructura i l’evolució de la incipient 
economia del coneixement. 

Ja hem assenyalat que un dels principals trets distintius de l’activitat 
econòmica actualment és l’aparició i la consolidació d’un nou tipus de tecnologies, 
que es basen en el procés de digitalització (representació codificada d’un senyal 
per mitjà de fluxos de llum que s’identifiquen amb dígits binaris), que agrupem 
sota l’epígraf de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i que han 
impregnat el conjunt de l’activitat econòmica i una bona part dels usos i 
pràctiques socials. En aquest sentit, són destacables dues idees bàsiques. 
Primera, la idea que les TIC són el nucli de la transformació econòmica i social; i 
segona, la idea que les TIC impregnen o, en terminologia econòmica, exerceixen els 
seus efectes sinèrgics sobre el conjunt de l’activitat econòmica i social. En altres 

                                                           

29. Lucas (1988); Romer (1990).  
30. Rosenberg (1976); Torrent (2004). 
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paraules, les TIC es configuren com la base material d’un procés de revolució 
industrial, el procés de transició cap a l’economia i la societat del coneixement. 

Encara que no és la intenció d’aquest apartat aprofundir en els fonaments i les 
particularitats del concepte de revolució industrial, val la pena aturar-s’hi 
breument per a certificar si actualment assistim o no a un procés d’aquestes 
característiques. La investigació dels historiadors de la tecnologia ens suggereix 
que un procés de revolució industrial es recolzaria en dos elements bàsics: 1) un 
conjunt de canvis tècnics fonamentals per a la producció i la distribució de béns i 
serveis acompanyats per –en alguns casos causats per, i en altres casos reflectint–
, però, passi el que passi, interconnectats amb; 2) un conjunt de canvis socials, 
institucionals i culturals de primera magnitud31. En aquest context, s’ha arribat a 
un cert consens sobre el fet que, almenys, la dinàmica capitalista es caracteritza 
per la presència de dues revolucions industrials, totes dues fonamentades en base 
al desenvolupament productiu de noves onades tecnològiques. La primera 
revolució industrial hauria començat durant la segona part del segle XVIII i es 
fonamentava en la màquina de vapor i, en general, en el procés de substitució dels 
instruments per màquines. La segona revolució industrial, que situaria els seus 
inicis a la fi del segle XIX, es fonamentaria en l’electricitat, el motor de combustió 
interna i el desenvolupament de les tecnologies de la comunicació (telègraf i 
telèfon, especialment). No obstant això, cal destacar una diferència important 
entre aquests dos processos: la importància distintiva que hi juga el coneixement 
científic com a instrument d’impuls del desenvolupament tecnològic. Encara que 
en la primera revolució industrial un determinat tipus de coneixement va permetre 
la substitució d’instruments per màquines, no és fins a la segona meitat del segle 
XIX que el coneixement científic es vincula directament amb l’activitat econòmica. 

Utilitzant el marc analític de la revolució industrial, és possible afirmar que les 
dues últimes dècades del segle XX es van caracteritzar per la presència d’un 
fenomen de revolució, ja que s’estarien transformant les condicions de vida i la 
societat. I aquesta revolució seria una revolució industrial perquè el 
desenvolupament de la tecnologia productiva assentaria les bases d’un canvi 
econòmic i sociocultural interrelacionat. En les primeres aproximacions 
analítiques, aquest procés de consolidació de la tercera revolució industrial va 
rebre la denominació d’era de la informació32. Ara bé, la novetat de l’actual procés 
de canvi disruptiu no s’ha de buscar en les seves bases informacionals i de 
coneixement, també característiques de la primera i la segona revolució industrial. 
La veritable novetat sobre la qual es recolza la tercera revolució industrial deriva 
de l’aplicació i l’ús del nou coneixement generat. El coneixement que s’utilitza en 
l’aplicació productiva de les tecnologies digitals serveix, al seu torn, per a generar, 
aplicar i difondre nou coneixement en l’activitat econòmica. D’aquesta manera, i 
mitjançant les infraestructures digitals, el coneixement és alhora input i output 
clau de l’esquema econòmic i social en un procés de retroalimentació constant 
entre la seva generació i el seu ús. Precisament, aquest fenomen és el que ens 
permet anomenar l’actual dinàmica de revolució industrial com el procés de tran-
sició cap a l’economia i la societat del coneixement33. 
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Després de constatar el procés de revolució industrial que significa l’adveniment 
de l’economia i la societat del coneixement, a continuació abordarem l’aproximació 
al canvi de paradigma tecnoeconòmic, més centrada en l’estudi de la seva 
dimensió tècnica, productiva i econòmica. La investigació sobre els paradigmes va 
ser introduïda a l’anàlisi econòmica pels historiadors de la ciència, en el context 
d’estudi de les revolucions científiques. Entenem per paradigmes el conjunt de 
realitzacions científiques universalment reconegudes que, durant un determinat 
període de temps, proporcionen els models de problemes i solucions a una comu-
nitat científica34. Aquesta concepció en termes de pensament científic té la seva 
translació en termes d’un progrés tecnològic generalitzat. Un conjunt 
d’investigadors, vinculats amb la Universitat de Sussex al Regne Unit, i 
descontents amb la concepció tradicional que vincula el canvi tecnològic amb 
l’activitat econòmica, van utilitzar per primera vegada el concepte de paradigma 
tecnoeconòmic per explicar integralment els fonaments de la innovació i la seva 
translació a l’activitat econòmica35. Segons aquesta aproximació, un paradigma 
tecnoeconòmic és un conjunt d’innovacions tècniques, organitzatives i de gestió 
interrelacionades, amb uns avantatges que sobrepassen la producció d’una nova 
gamma de productes i sistemes d’innovació, ja que també inclouen la dinàmica del 
cost relatiu de tots els inputs de producció. En cada nou paradigma, un input 
particular (o un conjunt d’inputs) es pot descriure com el factor clau d’aquest 
paradigma, caracteritzat per la caiguda de costos relatius i la seva disponibilitat 
universal. Els canvis de paradigma tecnoeconòmic són processos de transformació 
en el sistema tecnològic de gran magnitud i que tenen una importància vital per al 
comportament del conjunt de l’economia. Un canvi d’aquest tipus es refereix a una 
combinació d’interrelacions d’innovació entre productes, processos, tècniques, 
organització i esquemes directius, que impliquen un salt quantitatiu en el 
potencial de productivitat i competitivitat del conjunt de l’economia i que obre 
noves oportunitats d’inversió i beneficis. En altres paraules, la consolidació d’un 
nou paradigma tecnoeconòmic significa molt més que la implantació d’innovacions 
incrementals o radicals; fins i tot, és més que l’aparició d’un nou sistema 
tecnològic que consolida l’aparició d’un nou sector productiu. El canvi para-
digmàtic a l’àmbit tècnic i econòmic significa una capacitat important de 
penetració en el conjunt d’activitats econòmiques, de manera que es transformen 
radicalment les fonts de productivitat i competitivitat. 

Des d’aquesta concepció, el canvi contemporani de paradigma tecnoeconòmic (o 
el cinquè cicle econòmic de llarga durada) es pot considerar com el pas d’una base 
tecnològica basada, fonamentalment, en inputs barats d’energia a una altra de 
basada en inputs barats d’informació, comunicació i coneixement, que afloren a 
través de la massiva utilització de les TIC. La taula 3 recull algunes de les 
principals característiques d’aquests cinc cicles econòmics de llarga durada, o 
cicles Kondratiev que l’activitat econòmica ha presentat fins al moment.    
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Taula 3. Els cinc cicles econòmics (paradigmes tecnoeconòmics) de llarga durada 

Font: Reproduït de Torrent (2009). 
 

Cicles 1 2 3 4 5 

Període 

1770-1780 a 
1830-1840 

 
Revolució 
Industrial 

1830-1840 a 
1880-1890 

 
Prosperitat 
victoriana 

1880-1890 a 
1930-1940 

 
Belle 

Epoque 

1930-1940 a 
1980-1990 

 
Edat d’or del 
creixement 

Des de 1990 
 

Paradigma de 
les TIC. 

Economia  del 
coneixement 

Descripció Primera   
mecanització 

Energia del 
vapor 

Ferrocarril 

Electricitat 
Enginyeria pesada 

Producció 
fordista en 

massa 

Informació, 
comunicació i 
coneixement 

Mètodes de 
transport  i  
creixement 
sectorial 
induït 

Canals 
marítims 

Carreteres 
Tèxtil 

Química 
tèxtil 

Maquinària 
tèxtil 
Ferro 

Energia 
hidràulica 
Ceràmica 

Ferrocarril 
Transport 

mundial per 
vaixell 

Oferta i distribució 
d’electricitat 
Enginyeria 
elèctrica 

Maquinària 
elèctrica 

Cable i fils 
Enginyeria pesada 
Armament pesat 

Acer per a 
transport 

Química pesada 
Fibres sintètiques 

Autopistes 
Aeroports 

Línees aèries 
Material de 
transport 

Armament per a 
la guerra 
Aviació 

Béns de consum 
durable 

Plantes de 
procés 

industrial 
Materials 
sintètics 

Petroquímica 

Comunicacions 
digitals i 

telecomunicació 
Xarxes 

Satèl·lits i 
aeronàutica 
Ordinadors, 

software 
Béns de capital 

electrònics 
Energies 

renovables 
Fibra òptica 

Robòtica 
Ceràmica 
avançada 

Bases de dades 
Serveis 

d’informació 
Continguts 

digitals 
Biotecnologia 

Nanotecnologia 
 

Factor 
productiu 
d‘oferta 
abundant 

Cotó 
Ferro 

Carbó 
Transport Acer Energies fòssils 

(petroli) 
TIC 

Coneixement 

Organització 
d’empreses i 
formes de 
cooperació i 
competència 

Empreses 
individuals i 
competència 
de les petites 

empreses. 
Estructura 

de 
cooperació 

en la 
innovació i el 
finançament. 

Capitals 
locals i 
riquesa 

individual. 

Augments 
d’ocupació a les 
grans empreses. 
El creixement 

dels mercats, la 
responsabilitat 

limitada i l’accés 
als mercats 
financers 

permeten nous 
patrons 

d’inversió, 
l’assumpció de 

riscos i la 
propietat 
privada. 

Emergència de les 
grans empreses, 
càrtels, trusts i 

fusions. 
Els monopolis i els 

oligopolis són 
típics. 

Apareix la 
regulació i la 

propietat estatal 
dels monopolis 
naturals i de les 

utilitats públiques. 
Concentració 

bancària i 
financera. 

Emergència de 
l’especialització en 
la direcció de les 
granes empreses. 

Competència 
oligopolística. 
Corporacions 

multinacionals, 
basades en la 

inversió directa 
estrangera i les 
localitzacions 
multiplanta. 

Subcontractació 
competitiva, que 

es basa en la 
integració 
vertical. 

Concentració, 
divisionalització 

i control 
jeràrquic. 
Apareix la 

tecnoestructura 
a les grans 

corporacions. 

Xarxes de 
negocis, petites i 
grans empreses 
basades en l’ús 
intensiu de la 

tecnologia 
digital i els 

fluxos 
d’informació, 
comunicació i 
coneixement. 
Es consoliden 
les economies 
de xarxa i la 
inversió en 
intangibles. 

Forces 
competitives 
basades en la 
innovació per 
als mercats 

globals. 
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La consolidació del paradigma tecnoeconòmic de l’economia del coneixement té 
com a condició necessària tres components bàsics. En primer lloc, un nou 
esquema productiu. És a dir, la incorporació d’un nou recurs productiu (o de 
diversos nous recursos), que determina: a) una variació dels costos relatius; b) un 
augment de l’eficiència productiva i la competitivitat econòmica; c) un canvi en 
l’estratègia i l’organització empresarial; d) l’aparició i la consolidació de noves 
activitats econòmiques; i e) l’ús d’aquests nous béns i serveis per part de la resta 
de les activitats i dels agents econòmics. En el cas que ens ocupa, la condició per 
a la consolidació del canvi de paradigma tecnoeconòmic seria la incorporació 
massiva del coneixement a l’activitat productiva. En aquest sentit, es requereixen 
l’aparició d’un nou sector productiu (sector TIC) i la revisió dels esquemes de 
producció de l’antic paradigma industrial, amb noves fonts de creixement a llarg 
termini de la productivitat i la competitivitat del conjunt de l’economia.  

En segon lloc, un nou esquema en la producció de coneixement. En el nostre 
cas, un conjunt de noves tendències en el fons social de saber de tot tipus aplicat 
a l’activitat econòmica, amb l’objectiu de generar innovacions incrementals i 
radicals que aprofitin millor el nou factor productiu de baix cost relatiu. A més, i 
per a optimitzar l’avantatge competitiu del nou input, cal destacar el canvi en la 
direcció de la inversió en coneixement. Aquest canvi significa, entre d’altres, una 
onada d’inversió en béns i serveis TIC, però també l’aprofitament de les xarxes de 
coneixement (inversió i innovació en intangibles) i de la difusió internacional de la 
tecnologia.  

I, en tercer lloc, nous patrons de despesa i d’inversió. En el cas que ens ocupa, 
l’impuls des de la demanda (consum, inversió i relacions exteriors) de les activitats 
productives basades en l’input coneixement. 

Així, doncs, l’aproximació metodològica realitzada mitjançant l’anàlisi dels 
canvis en els paradigmes tecnoeconòmics ens ha demostrat que la principal 
condició per a la constatació d’un canvi en el substrat econòmic és la incorporació 
massiva del nou recurs i mercaderia, determinant de la productivitat i la 
competitivitat, en el conjunt de l’esfera econòmica. En aquest context, és possible 
afirmar que per economia del coneixement entenem l’anàlisi del comportament i 
dels fets relacionats amb l’aplicació econòmica del saber36. Arribats a aquest punt, 
algunes consideracions.  

Primera, malgrat que és molt evident, l’economia del coneixement forma part de 
l’anàlisi econòmica i, per tant, utilitza l’aproximació metodològica de l’economia 
com a ciència. Això no significa, en cap cas, que l’economia del coneixement no es 
valgui d’altres aproximacions disciplinàries. Al contrari, per les mateixes 
característiques del coneixement, no es pot fer una aproximació global al 
comportament i als fets econòmics que se’n deriven sense visitar aspectes 
metodològics, tecnològics, sociològics, psicològics i filosòfics, per esmentar-ne uns 
quants dels més utilitzats en l’anàlisi, intrínsecament multidisciplinària, sobre 
l’economia del coneixement. 

Segona, i com analitzarem detalladament a continuació, entenem per aplicació 
econòmica del saber la incorporació a les activitats econòmiques d’un ampli 
ventall de coneixements, siguin observables, siguin difícilment mesurables. Per 
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tant, l’economia del coneixement no solament es circumscriu a l’anàlisi de l’apli-
cació econòmica dels desenvolupaments científics i tecnològics, ni es pot 
assimilar, per exemple, a l’economia de l’educació, ja que aquests són alguns dels 
desenvolupaments del saber, no tots, que s’incorporen a l’activitat econòmica. 

Tercera, encara que s’inscriu dins de l’anàlisi econòmica, l’economia del 
coneixement no tracta de l’anàlisi d’un sector o d’un recurs econòmic concret; és 
molt més que això. Es podria pensar que l’economia del coneixement equival, per 
exemple, a l’economia de la informació, però hem d’insistir en la transversalitat i la 
profunditat del concepte. Mitjançant l’economia del coneixement podem analitzar 
com l’aplicació econòmica d’aquest recurs i mercaderia transforma tant les 
activitats de producció, amb nous béns i serveis, i canvis en els quals ja 
existeixen, com les activitats de demanda, siguin de consum, d’inversió o de sector 
exterior. De fet, la manifestació massiva del saber en l’activitat econòmica a partir 
de la dècada dels noranta del segle passat, incentivada fonamentalment per 
l’eclosió de les TIC, ha canviat el comportament dels agents econòmics, ha generat 
noves activitats i ha variat substancialment algunes de les que ja existien. 
Precisament, és en aquest sentit més ampli en què hem d’interpretar l’economia 
del coneixement, ja que el coneixement s’ha convertit en un dels elements clau 
dels avenços de la productivitat i la competitivitat i, en conseqüència, del 
creixement econòmic i del benestar material de la societat. 

 
1.2. Coneixement, mercats i productes  

 
Després del recorregut analític que acabem de fer, que ens ha permès establir 

les bases conceptuals del procés de transició cap a un nou paradigma 
tecnoeconòmic caracteritzat per la importància dels fluxos de coneixement, tot 
seguit ens endinsarem en l’anàlisi econòmica més detallada d’aquest recurs 
d’importància vital per al futur competitiu i el benestar material. Amb aquest 
objectiu, ens hem de fer les preguntes següents: és possible identificar algunes 
característiques relatives sobre la incorporació del coneixement a l’activitat 
econòmica? Si és possible, quines són? I, finalment, com transformen l’estructura 
econòmica i dels mercats? O, en altres paraules, quin paper juga el coneixement 
en la construcció d’un nou substrat econòmic diferent del de l’economia 
industrial? Les respostes a aquestes preguntes ens condueixen, inevitablement, 
cap a la caracterització econòmica, com a recurs i com a mercaderia, del 
coneixement, i cap a la distinció de l’estructura econòmica i dels mercats entre 
l’economia industrial i l’economia del coneixement. 

Entenem per coneixement el que ens planteja l’epistemologia, la teoria del 
coneixement: el procés humà i dinàmic que consisteix a justificar una creença 
personal cap a la certesa37. Aquesta aproximació del coneixement com a creença  
adequadament justificada situa el problema central de la seva teoria en la qüestió 
de com justifiquem les creences, és a dir, en l’explicació de la diferència entre el 
coneixement i la simple creença veritable. Deixant de banda aquests aspectes, en 
la mateixa definició epistemològica del coneixement hi ha dos elements molt 
importants que cal destacar des del punt de vista econòmic. Primer, el fet que el 
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coneixement està relacionat amb l’acció humana i, segon, el fet que la generació 
de coneixements és dinàmica, ja que es crea en interaccions entre individus, 
grups, organitzacions i societats. Aquestes dues característiques ens permeten 
situar el coneixement en el nostre terreny. És a dir, l’acció humana i dinàmica de 
creació de coneixement es pot interpretar, entre altres, com una activitat 
econòmica. 

Més concretament, és possible aproximar-nos a la producció de coneixement? 
Per a contestar aquesta pregunta hem de definir, encara més, quina és la 
interpretació que fem del coneixement des de la perspectiva de l’anàlisi econòmica. 
En aquest context, el primer que hem d’aclarir és la distinció entre el coneixement 
i la informació, o el flux de missatges a partir del qual es genera el coneixement38. 
Encara que tots dos conceptes estan molt relacionats, l’aproximació econòmica se 
centra en el fet que la informació és un input, no l’únic, en el procés de generació 
de coneixement. La informació proporciona un nou punt de vista per a interpretar 
esdeveniments o objectes; per tant, és un mitjà o un material necessari per a 
obtenir i construir el coneixement. La informació influeix en el coneixement i hi 
afegeix alguna cosa o el reestructura. De fet, podríem afirmar que en l’acte de 
conèixer s’estableix un flux acumulatiu entre tres elements: les dades, la 
informació i el coneixement. Aquest flux de generació de saber consolida el 
coneixement com un recurs utilitzat diàriament pels agents econòmics en la presa 
de decisions en l’esfera econòmica. I, no només això, el coneixement generat és 
econòmicament representable per mitjà de la seva funció de producció. Es pot 
afirmar, doncs, que el coneixement, com a estri per a la producció, la distribució, 
l’intercanvi i el consum té rellevància econòmica39. 

Actualment, l’activitat econòmica incorpora, bàsicament, quatre tipus de 
coneixement40: el saber-què (know-what), el saber-perquè (know-why), el saber- 
com (saber fer) i el saber-qui (know-who). En relació amb el saber-què, és fàcil 
observar que aquesta tipologia de coneixement s’identifica amb la informació, ja 
que pot ser segmentada i representada fàcilment per mitjà de fluxos de bits. El 
saber-què es refereix, doncs, al coneixement sobre fets. El saber-perquè és un 
tipus de coneixement extremament important per al desenvolupament tecnològic 
d’algunes àrees productives. La producció i reproducció d’aquest tipus de 
coneixement es fa en el marc d’organitzacions especialitzades, com, per exemple, 
la Universitat. En suma, el saber-perquè es refereix al coneixement científic sobre 
les lleis de desenvolupament de la naturalesa, la ment humana i la societat. El 
saber-com està relacionat amb el desenvolupament de les aptituds i les actituds 
de les persones. Es refereix a les capacitats dels individus que interactuen en 
l’activitat econòmica per fer coses (skills). Això inclou un conjunt ampli de 
característiques que tenen les persones, i que poden anar des de les habilitats i les 
capacitats fins a la destresa i el talent. Finalment, el saber-qui fa referència a un 
tipus de coneixement que va adquirint progressiva importància i que es basa en 
una combinació d’habilitats, en especial la possibilitat d’actuació social. 
Actualment, aquest tipus de coneixement és molt important, ja que, en l’economia 
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del coneixement, es planteja la necessitat d’accedir a un conjunt molt heterogeni 
de coneixements (qui sap què i qui sap fer què) que, a més, són molt dispersos. En 
resum, el saber-qui es refereix al concepte de xarxa de coneixement i al seu ús, de 
manera que relaciona i fa interactuar els tres anteriors. 

Aquests quatre tipus de coneixement es poden adquirir per diferents canals. 
Mentre que el saber-què i el saber-perquè són accessibles a partir dels llibres i 
l’accés a les dades, les altres dues categories s’obtenen principalment a partir de 
l’experiència pràctica. El saber-com s’obté, bàsicament, en les relacions d’aprenen-
tatge educatives i també en el desenvolupament professional. El saber- qui 
s’adquireix amb la pràctica social de la professió i, de vegades, mitjançant entorns 
educatius especialitzats o la participació en xarxes socials i professionals. 

Una característica addicional d’aquestes quatre tipologies de coneixement és 
que mentre que el saber-què i el saber-perquè són fàcilment reproduïbles, el 
saber-com i el saber-qui presenten més dificultats a l’hora de ser transformats en 
informació. Aquesta característica, la facilitat de reproducció, ens porta a una 
agrupació de la producció de coneixement molt interessant per al nostre 
objectiu41. Es tracta de la distinció entre la producció de coneixement explícit, 
observable o codificable, i la de coneixement tàcit o implícit. La producció de 
coneixement explícit, observable o codificable és la que es pot expressar en un 
llenguatge formal i sistemàtic, de manera que és possible processar-la, 
transmetre-la i emmagatzemar-la amb facilitat. La producció de coneixement tàcit 
o implícit està associada al factor treball i inclou elements tècnics i cognoscitius, 
com l’experiència pràctica, les habilitats i les qualificacions difícils de detallar. 

Una vegada definides les principals característiques de la producció de 
coneixement, és a dir, les diferents formes rellevants del saber com a recurs 
econòmic i la seva agrupació a partir de la facilitat de reproducció, ja estem en 
disposició d’abordar la seva incorporació al conjunt de l’activitat econòmica. 
Arribats a aquest punt, un parell de consideracions prèvies. En primer lloc, el 
coneixement serà econòmicament rellevant sempre i quan es manifesti en 
l’activitat econòmica. Per exemple, el coneixement que incorporen les persones 
econòmicament inactives, el coneixement científic no aplicat a la producció, o el 
coneixement observable no utilitzat per l’activitat econòmica no ens interessen des 
del punt de vista de la incorporació del saber a l’economia. No obstant això, des 
del punt de vista de la producció del mateix coneixement sí que ens interessen, i 
molt, tots els vessants del saber no manifestats econòmicament. En segon lloc, 
l’activitat econòmica sempre ha incorporat el coneixement com a recurs: 
l’empresari innovador i el capital humà en són dos dels exemples més il·lustratius. 
En efecte, la visió de l’empresari innovador, que acumula coneixement sobre la 
producció i el mercat del seu nou producte, o els esforços de capitalització del 
treball, vinculats a l’educació i la formació de les persones, són dos exemples 
significatius de la incorporació del coneixement als esquemes de producció. 

Ara bé, és important assenyalar que, durant les últimes dècades, la 
consolidació econòmica de les TIC ha permès fomentar, ampliar i modificar 
notablement la dotació econòmica del coneixement. Aquest augment substantiu de 
la presència del coneixement en l’activitat econòmica es manifesta bàsicament per 
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dues vies. La primera via ha estat un augment notable del coneixement observable 
utilitzat. És molt evident que l’espectacular millora de l’accés i la gestió dels fluxos 
d’informació, comunicació i coneixement ha permès una relaxació notable de les 
barreres en la difusió i l’ús productiu del coneixement observable. La segona via és 
la transformació del coneixement tàcit en observable i el canvi en els requeriments 
i les habilitats formatives i d’experiència que l’economia del coneixement demanda 
a la força de treball. En resum, podem tancar aquesta visió del coneixement com a 
recurs de l’activitat econòmica afirmant que l’ús intensiu de les TIC ha confluït en: 
a) un augment de la dotació de coneixement observable; b) la transformació de 
coneixement tàcit en observable; i c) el desenvolupament de noves capacitats i 
competències de la força de treball, la qual cosa ha acabat per generar un cercle 
virtuós entre la producció de coneixement i els seus usos econòmics i socials42. 

Acabem de constatar com el coneixement, per mitjà de la seva interacció amb 
les TIC, es consolida com un recurs d’importància capital per a l’activitat 
econòmica. Ara bé, si limitéssim la nostra descripció a aquest aspecte, 
n’extrauríem unes conclusions parcials, ja que actualment el coneixement no és 
només un recurs implícit per a la producció del conjunt de béns i serveis, sinó que 
també s’ha convertit en una mercaderia objecte de transacció econòmica, un bé o 
un servei que s’intercanvia als mercats. En aquest sentit, és important assenyalar 
que els béns i serveis o mercaderies coneixement tenen unes característiques 
especials, que hauríem de ser capaços d’analitzar. Per a fer-ho, igual que amb el 
coneixement com a recurs, distingirem entre: a) les propietats econòmiques de les 
mercaderies coneixement fàcilment reproduïble o observable, derivades de 
l’aplicació econòmica del saber-què i del saber-perquè; i b) les propietats de les 
mercaderies coneixement difícilment reproduïble o tàcit, derivades de l’aplicació 
econòmica del saber-com i del saber-qui. 

Una primera aproximació a les característiques de les mercaderies coneixement 
fàcilment reproduïble és la que, basant-se en el procés de digitalització, arriba a 
detallar les propietats econòmiques del que s’anomena béns d’informació43. Per 
béns d’informació o mercaderies coneixement observable (és a dir, la manifestació 
com a output del coneixement observable) entenem qualsevol bé o servei que es 
pugui digitalitzar, és a dir, codificar com un conjunt de bits. Per al nostre propòsit, 
els resultats de futbol, els llibres, les bases de dades, les revistes, les pel·lícules, la 
música, els índexs borsaris i les pàgines web, entre molts altres. La seva primera 
característica fonamental està relacionada amb la seva estructura de costos i 
deriva del fet que els béns i serveis coneixement observable són molt cars de 
produir i molt barats de reproduir. En terminologia econòmica, tenen uns costos 
fixos elevats i uns costos marginals molt baixos (tendents a zero). Ens trobem, 
doncs, en el món dels rendiments creixents a escala. És a dir, amb augments de 
l’output superiors als increments de la dotació dels inputs. Aquesta estructura de 
costos té conseqüències importants a l’hora de fixar el preu, ja que aquest no es 
pot basar únicament en el cost (molt baix en la reproducció), sinó que ha 
d’incorporar, inevitablement, la valoració que en fa el consumidor del bé o servei. 
La presència de rendiments creixents ens condueix, indefectiblement, a les 
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estratègies de diferenciació del producte com a oportunitat per a augmentar la 
valoració que el consumidor final fa de les mercaderies coneixement observable. 

Una segona característica del coneixement observable com a mercaderia és la 
consideració de bé d’experiència. Un bé o servei és d’experiència si els 
consumidors l’han de provar per a poder-ne determinar la utilitat. Malgrat que 
qualsevol bé o servei nou és d’experiència, es pot destacar que les mercaderies 
coneixement observable són d’experiència, perquè l’usuari final no en pot 
determinar la utilitat fins que les consumeix. I, a més, això passa cada vegada que 
es planteja la necessitat de consum. Els béns i serveis de la indústria de creació, 
edició i difusió de continguts són un exemple clar d’això. El lector d’un llibre, 
l’usuari d’un servei d’educació o l’espectador d’una pel·lícula no poden determinar 
la utilitat que els representa la mercaderia que han adquirit fins que no l’han 
consumit. Des de la vessant de l’empresa, aquesta situació es produeix quan, a 
mesura que augmenta l’experiència en l’activitat productiva, es redueix el cost per 
unitat produïda. Les economies d’experiència corresponen a la situació en què el 
cost mitjà de producció és decreixent amb l’experiència de l’empresa. De fet, les 
empreses productores de mercaderies coneixement observable redueixen el cost 
unitari de producció a mesura que augmenta l’experiència sobre la percepció final 
que té el consumidor de les seves mercaderies. D’aquesta manera, es genera un 
flux circular de percepcions entre empresaris i consumidors de mercaderies 
coneixement observable a mesura que augmenta l’experiència dels dos agents 
econòmics. 

Una tercera característica de les mercaderies coneixement observable és la 
utilitat marginal decreixent que genera el seu accés. Aquesta idea de saturació 
genera una sensació de sobrecàrrega de coneixement observable accessible. Així, 
doncs, el problema que tenim actualment no és d’accés a la informació, sinó de 
sobrecàrrega de la informació. Per tant, aquesta tipologia de mercaderies 
coneixement es caracteritza per un grau de satisfacció del consumidor que va 
disminuint a mesura que augmenta la sensació de saturació resultant de la 
sobrecàrrega d’outputs als quals pot accedir. De fet, aquesta és una de les 
motivacions, juntament amb l’estructura de costos, de l’aplicació de les estratègies 
de diferenciació i de fidelització realitzades per part de moltes empreses d’aquest 
tipus de mercaderies. Una quarta característica relacionada amb l’evolució conver-
gent de les tecnologies digitals, però també amb les estratègies diferenciadores del 
producte de les empreses, són les importants barreres de sortida de les 
mercaderies coneixement observable. Dit d’una altra manera, la dependència 
tecnològica dels usuaris d’aquest tipus de coneixement provoca que els costos de 
canvi (lock-in) siguin molt elevats. Aquests poden ser molt amplis, i poden anar 
des de la despesa associada a un canvi de tecnologia fins a les d’aprenentatge per 
a assolir els nous coneixements necessaris per al seu ús (wetware). El típic 
exemple d’aquesta situació són els problemes derivats d’un canvi de programari 
informàtic, i que poden anar des de les incompatibilitats amb altres programes 
fins a la necessitat d’un nou ensinistrament. Finalment, les mercaderies 
coneixement fàcilment reproduïble tenen una cinquena atribució que es deriva de 
la progressiva utilitat per als consumidors d’un nombre creixent d’usuaris. 
Aquesta característica, que en termes econòmics es relaciona amb les externalitats 
de xarxa derivades de la seva utilització, té el seu fonament en el fet que la utilitat 
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per als consumidors creix en progressió exponencial a mesura que n’augmenta el 
nombre (o llei de Metcalfe). 

D’altra banda, i com destacàvem anteriorment, les mercaderies coneixement 
també incorporen un tipus de saber que és més difícilment reproduïble. De fet, es 
tracta, bàsicament, de la comercialització del saber-com i del saber-qui. Alguns 
exemples de mercaderies coneixement difícilment reproduïble són les capacitats, 
habilitats, talent o destresa que incorpora la força de treball en l’activitat 
econòmica, el coneixement dels agents econòmics sobre la producció, el mercat o 
un sector determinat, i les capacitats d’interacció social per conèixer en 
profunditat les característiques d’una activitat econòmica. Malgrat que hi ha 
alguns mercats d’aquest tipus de coneixement –el de head-hunters en seria un 
dels més paradigmàtics–, molts d’aquests intercanvis de coneixement es 
produeixen a l’interior de l’empresa (mercats interns de treball). Tanmateix, quines 
són les propietats econòmiques d’aquest tipus de mercaderies? 

En primer lloc, cal destacar, com s’ha comentat, la dificultat de processar, 
emmagatzemar i transmetre les mercaderies coneixement tàcit. Això ens porta a 
una consideració econòmica rellevant: la dificultat de reproducció. Per exemple, és 
més fàcil reproduir digitalment un llibre, un CD o una pel·lícula, que les habilitats 
dels treballadors per a dur a terme la seva ocupació. Els costos marginals d’aquest 
tipus de mercaderia coneixement són superiors als de les mercaderies 
coneixement observable i, per tant, la condició de rendiments creixents s’hi 
produeix amb menys intensitat. Ara bé, això no significa, en cap cas, que els béns 
i serveis coneixement tàcit trenquin amb la concepció de no rivalitat, pròpia de les 
mercaderies coneixement, més ben dit, pròpia dels béns públics. La idea de bé no 
rival ens posa en relleu el fet que una vegada un bé és produït, aquest pot ser 
consumit per més d’una persona alhora. La diferència entre un plàtan (bé rival) i 
una fórmula matemàtica (bé no rival) és, precisament, que el primer només es pot 
consumir una vegada, mentre que el segon, un cop s’ha generat, és aplicable a 
l’activitat econòmica tantes vegades com es vulgui. En efecte, actualment, amb 
l’ús de les TIC, és possible no tan sols accedir a grans quantitats d’informació i 
formació que incideixen sobre el coneixement tàcit, sinó que també s’han 
desenvolupat nous mercats de mercaderies coneixement tàcit: per exemple, les 
empreses a internet que fan de mitjanceres entre l’oferta i la demanda de treball. 

La segona característica que s’ha d’analitzar dels béns i serveis coneixement 
tàcit és la seva consideració de béns d’experiència. En aquest punt es produeix 
una coincidència amb les mercaderies coneixement observable, en la mesura que 
la utilitat per al consumidor es determina a partir del seu consum. Tanmateix, 
igual com en el cas anterior, les TIC incideixen sobre la utilitat del productor i el 
consumidor, en el sentit que faciliten i milloren l’intercanvi d’informació o les 
mostres del contingut. Respecte a la utilitat marginal decreixent en l’accés de les 
mercaderies coneixement tàcit, tot sembla indicar que la saturació del consum és 
inferior respecte al cas del coneixement observable. Bàsicament per dues raons. 
Primera, pel fet, ja comentat, que la dificultat de reproducció provoca que aquestes 
mercaderies no siguin tan presents als mercats digitals com les mercaderies 
fàcilment transformables en informació. I, segona, pel fet que les mercaderies 
coneixement tàcit es tornen prioritàries per al desenvolupament de l’activitat 
econòmica, la qual cosa en fomenta la demanda. En aquest sentit, podríem arribar 
a afirmar que mentre que en el cas d’algunes mercaderies coneixement observable 
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els consumidors poden tenir la sensació d’excés d’oferta, en el cas de les 
mercaderies coneixement tàcit més aviat es produeix la sensació d’un excés de 
demanda. De la mateix manera, les barreres de sortida o de canvi també són 
mínimes en aquest tipus de mercaderies. 

Finalment, es pot destacar una característica addicional molt rellevant. Es 
tracta de les importants externalitats de xarxa i d’ús dels béns i serveis 
coneixement tàcit. Aquestes procedeixen de dos àmbits. Primer, igual que en el 
coneixement observable, per l’augment de la utilitat que genera un increment del 
seu nombre d’usuaris (externalitats-xarxa d’ús). Segon, per les mateixes 
característiques del saber, amb una important representativitat del coneixement 
relacional (el saber- qui), que incorporen aquest tipus de mercaderies 
(externalitats-xarxa intrínseques). La taula 4 reprodueix les principals 
característiques econòmiques de les mercaderies i els mercats coneixement 
observable i coneixement tàcit. 

 
Taula 4. Mercaderies i mercats coneixement observable i tàcit 

Font: Torrent (2009). 
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1.3. L’empresa xarxa  
 
Acabem de constatar que la consolidació de l’economia del coneixement 

determina noves fonts de productivitat i competitivitat, i nous comportaments i 
propietats dels mercats i les mercaderies. Com ha evolucionat en aquest context 
l’activitat empresarial? Es consoliden noves formes d’empresa i de negoci? Es 
transforma la generació de valor? A continuació ens proposem de revisar el canvi 
que l’agent econòmic empresa ha experimentat amb la irrupció de l’economia del 
coneixement.  

És possible començar aquesta anàlisi afirmant que el profund procés de 
transformació econòmica i social, impulsat per la globalització de l’activitat 
econòmica, pels efectes sinèrgics de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) i per la progressiva importància competitiva dels fluxos 
d’informació, comunicació i coneixement, constaten dues realitats fonamentals a 
l’àmbit empresarial44. La primera, una creixent complexitat de l’entorn i de la 
tecnologia. El motor de la transformació de l’organització i l’estructura empresarial 
ha estat el fet d’enfrontar-se a un entorn caracteritzat per l’increment de la 
incertesa tecnològica, per la fragmentació dels mercats i la demanda, i per la 
reducció del cicle de vida dels productes i la tecnologia. La segona és que no 
existeix una estructura organitzativa única de la producció i del treball. Diferents 
formes i principis organitzatius s’han adaptat i han aconseguit avantatges 
competitius al llarg i ample de diferents sectors i territoris de l’economia mundial. 
No hi ha una única teoria o model organitzatiu, un única forma d’empresa o de 
negoci, que capturi totes les possibles variants de tecnologies, mercats i empreses. 
De la mateixa manera, no hi ha una única política industrial possible.  

Amb tot, i a l’empar dels processos d’organització i de treball flexibles, més 
correctament d’especialització flexible, és possible afirmar que a finals del segle XX 
la reprogramació constant del procés productiu i l’adaptació a la demanda es van 
constituir en els eixos vertebradors de tota organització empresarial. En aquest 
context, la diversitat de formes empresarials i la convivència de grans empreses 
amb xarxes d’empreses més petites, més flexibles i menys jeràrquiques va generar 
un intens debat acadèmic sobre el paper de la forma organitzativa de l’empresa, 
que es pot concloure amb la idea que el procés de concentració sense 
centralització, liderat per les grans empreses, organitzades ara a través d’una 
xarxa flexible de productors, però també participat per un teixit de xarxes 
d’empreses de menor dimensió, va ser una de les tendències dominants de 
l’activitat empresarial durant les darreres dues dècades del segle XX45.  

La reorganització de les grans empreses i de les xarxes d’empreses s’orienta, 
així, cap a la resposta a qualsevol tipus de demanda, de manera que la 
descentralització, l’ajust de la producció a la demanda esperada, la política de zero 
estocs, la contínua rectificació de les decisions de producció per no incórrer en 
malbarataments i l’explotació del mercat mundial per a aconseguir capital, treball 
i tot tipus de recursos i subministres més barats, es constitueixen durant aquest 
                                                           

44. Valdaliso i López (2000); Torrent et al. (2008).  
45. Piore i Sabel (1984); Mintzberg (1988); Porter (1985; 1990); Milgrom i Roberts (1990; 1992); 
Lazonick (1991); Robertson i Alston (1992); Chandler (1994); Langlois i Robertson (1995); Coriat 
(1993; 1995); Sabel i Zeitlin (1997); Harrison (1997).   
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període en un dels models d’actuació bàsica de l’activitat empresarial. 
L’èxit competitiu dels districtes industrials (xarxes d’empreses), establert sobre 

la base de les relacions inter-organitzatives en un territori, s’explica, parcialment, 
per les seves noves formes d’organització de la producció i del treball. En aquest 
context, i tot i les dificultats d’apreciació, es distingeixen tres grans agrupacions 
d’organització i d’estructura empresarial, en funció del grau d’integració de la 
propietat i de la coordinació d’activitats. Així, en el context de l’especialització 
flexible distingim: 1) la gran empresa organitzada en una xarxa jeràrquica de 
proveïdors i productors; 2) les xarxes d’empreses que formen un districte 
industrial nuclear i jeràrquic (xarxa d’innovació), en el qual la integració de la 
coordinació i la propietat és baixa i, habitualment, en el centre, s’hi situa una 
organització de producció de coneixement; i 3) les xarxes d’empreses que formen 
un districte industrial cooperatiu, amb una major paritat entre empreses respecte 
al poder de decisió sobre les activitats.  

Cronològicament, la reestructuració econòmica, consolidada durant la dècada 
dels vuitanta del segle passat, va induir diverses estratègies de reorganització de 
les empreses i una diversitat de plantejaments explicatius d’aquest procés de 
transformació. Entre aquesta diversitat hi ha alguns punts de coincidència, que 
podem resumir a partir de la idea segons la qual els fonaments de l’emergència de 
l’economia del coneixement esdevenen a partir de la interacció entre canvi 
tecnològic i canvi organitzatiu, per bé que el darrer, que presenta diverses formes i 
especificacions, no té una relació directa amb el primer. L’ascens de l’economia 
global del coneixement es caracteritza pel desenvolupament d’una nova lògica 
organitzativa que està relacionada amb l’actual procés de canvi tecnològic, però 
que no depèn d’ell. La convergència i la interacció entre un nou paradigma 
tecnològic i la nova lògica organitzativa és la que constitueix el ciment històric de 
l’economia del coneixement. Tot i amb això, aquesta lògica organitzativa es 
manifesta a través de formes diferents en diversos contextos sectorials, culturals i 
institucionals.  

Ja des de principis de la dècada dels vuitanta, l’objectiu fonamental dels canvis 
organitzatius de l’empresa era fer front a la incertesa causada pel ràpid ritme de 
canvi en l’entorn econòmic, en l’institucional i en el tecnològic. En aquest procés 
d’adaptació es van desenvolupar diverses estratègies d’augment de la flexibilitat en 
la producció, la gestió i la comercialització. Molts d’aquests canvis organitzatius 
volien intentar redefinir els processos de treball i les pràctiques de contractació 
amb l’objectiu d’estalviar ma d’obra, mitjançant l’automatització de llocs de treball, 
l’eliminació de tasques i la supressió de capes directives. En aquest context, la 
gestió del coneixement i el processament de la informació es van considerar 
essencials per a la millora del rendiment de les organitzacions, que evolucionaven 
cap a una economia basada en el coneixement. Així doncs, podem assenyalar que 
coexisteixen diferents tendències organitzatives, que caracteritzen el procés de 
reestructuració capitalista i la transició industrial. Se’n poden enumerar fins a 
set46.  

La primera tendència identificada de l’evolució organitzativa cap a la 
configuració en xarxa és la transició de la producció en sèrie (taylorisme i fordisme) 

                                                           

46. Castells (2000); Ficapal (2008a; 2008b).  
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a la producció flexible.  El model de producció en sèrie es sustentava en els 
increments de productivitat obtinguts per les economies d’escala d’un procés de 
producció mecanitzat i basat en una cadena de muntatge d’un producte 
estandarditzat. En aquest context, les condicions de control d’un gran mercat 
estaven associades amb una forma organitzativa específica: la gran empresa 
industrial, estructurada segons els principis d’integració vertical i de divisió social, 
tècnica i institucionalitzada del treball. Però, en el nou context econòmic definit 
per les necessitats de flexibilitat d’adaptació a la demanda i de diferenciació del 
producte, la rigidesa de la producció en sèrie va generar una resposta 
organitzativa, el sistema de producció flexible. Aquesta nova orientació 
organitzativa va ser teoritzada i practicada des de dues posicions diferents: 1) com 
a especialització flexible, quan la producció s’acomoda al canvi constant sense 
pretendre controlar-lo; i 2) com a flexibilitat dinàmica o producció flexible d’alt 
volum, quan, en una situació de demanda creixent d’un producte determinat, les 
empreses combinen la producció d’alt volum (economies d’escala) amb  els 
sistemes de producció personalitzada i reprogramable (economies de 
diversificació). En ambdues situacions, les TIC juguen un paper essencial, ja que 
permeten la transformació de les cadenes de muntatge en unitats de producció 
fàcils de programar, que poden ser sensibles tant a les variacions del mercat 
(flexibilitat de producte) com a canvis dels recursos per a la producció (flexibilitat 
del procés). 

Una segona tendència ressaltada és la crisi del model d’organització de les grans 
empreses i la idoneïtat de les empreses petites i mitjanes com a agents d’innovació 
i fonts de creació de llocs de treball. Per bé que la qüestió de la dimensió i les 
seves implicacions sobre la capacitat competitiva de les empreses, sobretot pel que 
fa a les vinculacions de poder entre grans i petites i mitjanes organitzacions, ha 
estat una qüestió molt debatuda, la literatura ens indica que en el procés de 
vinculació en xarxa entre empreses de diferents dimensions, la gran empresa ha 
hagut de reconfigurar les seves estructures organitzatives. Alguns d’aquests canvis 
impliquen la pràctica cada cop més freqüent de subcontractar empreses petites i 
mitjanes, la flexibilitat de les quals permet l’augment de la productivitat i 
l’eficiència de les grans empreses i, en conseqüència, de l’economia en el seu 
conjunt. En aquest sentit, el que estaria en crisi seria el model d’organització 
tradicional de la gran empresa, basat en la integració vertical i la gestió funcional 
jeràrquica, que hauria de deixar pas a noves fórmules organitzatives basades en la 
interconnexió en xarxa amb empreses de diferents dimensions.  

La tercera tendència fa referència als nous mètodes de gestió, originats 
majoritàriament en les empreses japoneses. En aquests models, l’estabilitat i la 
complementarietat de les relacions entre el nucli de l’empresa i la xarxa de 
proveïdors és de gran importància. Però, per al nostre propòsit, la qüestió 
important és aclarir en quina mesura l’organització del treball que se’n deriva és 
diferent de l’estructura de divisions i departaments d’una companyia amb 
integració vertical. De fet, gairebé tots els proveïdors clau estan controlats o 
influïts per empreses financeres, comercials o tecnològiques que pertanyen a la 
firma matriu o keiretsu. Però, el que resulta important en aquest model és la 
desintegració vertical de la producció en una xarxa d’empreses, procés que 
substitueix a la integració vertical dels departaments dins de la mateixa 
estructura empresarial. La xarxa de proveïdors permet, doncs, una major 
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diferenciació en la utilització dels recursos per a la producció en un context de 
millors incentius i responsabilitats escalonades, sense que això, necessàriament, 
alteri el model de concentració de la propietat i ni els processos d’innovació 
tecnològica. La novetat d’aquest sistema de gestió consisteix en una organització 
de la producció que té en compte la iniciativa dels treballadors i les capacitats de 
reconfiguració per a minimitzar la pèrdua i el malbaratament. En síntesi, es pot 
afirmar que el toyotisme és un sistema de gestió ideat per a la reducció de la 
incertesa i no per a fomentar l’adaptabilitat de les empreses a l’entorn, de manera 
que la flexibilitat no està en el procés sinó en el producte.  

En quart i cinquè lloc, cal destacar la tendència d’interconnexió entre empreses. 
En aquest sentit, hem de destacar dues visions conceptuals més de la flexibilitat 
organitzativa: el model de xarxes multidireccionals aplicat per empreses petites i 
mitjanes, i el model de producció basat en la franquícia i la subcontractació sota la 
cobertura d’una gran empresa. Freqüentment, les empreses petites i mitjanes 
prenen la iniciativa per a establir relacions d’interconnexió amb altres empreses 
amb independència de la seva dimensió i buscant nínxols de mercat i operacions 
de col·laboració. D’aquesta manera, les xarxes de producció i distribució es 
formen, desapareixen i tornen a formar-se atenent a les variacions del mercat 
mundial. I, en contextos determinats, s’estableixen models horitzontals de 
producció en xarxa entre empreses petites i mitjanes dedicades a un mateix sector 
en diversos indústries o països. Per un altre costat, també es desenvolupa un altre 
tipus de xarxa de producció: les xarxes horitzontals integrades verticalment. Són 
una forma de concert intermèdia entre la desintegració vertical, mitjançant acords 
de subcontractació d’una gran companyia, i les xarxes horitzontals típiques de les 
petites empreses. Per exemple, les xarxes de franquícies comercials, que una 
empresa multinacional estableix per a la distribució exclusiva dels seus productes 
sota el més estricte control de la matriu. 

Un sisè patró d’organització fa referència a la interconnexió de les grans 
empreses en les denominades aliances estratègiques. Les xarxes estratègiques es 
poden convertir en una font d’avantatge competitiva quan l’empresa és capaç 
d’optimitzar tota la seva xarxa de relacions. Aquest tipus de relacions són 
particularment importants en les indústries d’alta tecnologia. L’accés als mercats i 
als recursos de capital s’intercanvia amb freqüència per tecnologia o capacitat 
industrial, o en d’altres casos dos o més empreses uneixen esforços per a 
desenvolupar un producte o desenvolupar una tecnologia. Les aliances 
estratègiques, sovint, es converteixen en instruments decisius de la competència 
entre empreses vinculades entre sí. En aquest sentit, l’estructura de les indústries 
d’alta tecnologia al món és una trama cada cop més complexa d’aliances, acords i 
agrupacions temporals en què les empreses més grans es vinculen entre sí en 
algunes línies de negoci, cosa que no impedeix que en altres segments de mercat 
s’incrementi la competència. En aquest context, la gran corporació no és 
independent ni autosuficient. Les seves operacions es realitzen conjuntament amb 
altres organitzacions empresarials: empreses subcontractades o empreses 
auxiliars i socis o partners relativament iguals amb els quals col·laboren i 
competeixen al mateix temps.  

Per últim i en setè lloc, cal assenyalar la progressiva implantació de l’empresa 
horitzontal i les xarxes empresarials globals. Ja hem assenyalat que la gran 
empresa ha canviat el seu model d’organització per a adaptar-se a les condicions 
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impredictibles que marquen el ràpid canvi econòmic i tecnològic esdevingut a 
partir de la dècada dels vuitanta del segle passat. Sintèticament, aquest canvi 
principal pot definir-se com el pas de les burocràcies verticals a la gran empresa 
horitzontal, que sembla caracteritzar-se per set tendències fonamentals: 1) 
organització al voltant del procés, no al voltant de la tasca; 2) jerarquia plana; 3) 
gestió en equip; 4) mesura dels resultats per la satisfacció del client; 5) 
recompenses basades en els resultats de l’equip; 6) maximització dels contactes 
amb els proveïdors i clients; i 7) informació, formació i reciclatge dels empleats a 
tots els nivells. 

 Tot i amb això, les noves condicions de globalitat i d’innovació dels mercats 
mundials van obligar a les grans empreses a fer-se més efectives enlloc de més 
econòmiques. Així, les estratègies d’interconnexió van afegir flexibilitat al sistema, 
però no van resoldre els problemes d’adaptabilitat a l’entorn de la gran empresa. 
És precisament amb aquesta intenció, per a poder assimilar els beneficis de la 
flexibilitat de la xarxa, que l’empresa va haver de convertir-se a si mateixa en una 
xarxa i dinamitzar cada element de la seva estructura interna. Aquest és, en 
essència, el significat i el propòsit del model d’empresa horitzontal, que sol 
ampliar-se amb la descentralització de les seves unitats de negoci i amb la 
creixent autonomia atorgada a cadascuna d’elles, permetent, fins i tot, que 
competeixin entre sí, ara bé dins d’una estratègia general comuna. En aquesta 
línia, és possible definir l’empresa horitzontal com una xarxa dinàmica i 
estratègicament concebuda d’unitats autoprogramades i autodirigides, basada en 
la descentralització, la participació i la coordinació. 

En síntesi, les diferents tendències abordades sobre la transformació 
organitzativa cap a una configuració en xarxa de l’activitat empresarial (per 
exemple, xarxes de subcontractació, xarxes horitzontals d’empreses petites i 
mitjanes, aliances estratègiques entre grans empreses, el model japonès basat en 
el kan-ban i el control de qualitat) presenten entre sí una independència relativa. 
Aquestes diverses tendències interactuen entre sí, s’influeixen mútuament, però 
totes elles són dimensions diferents d’un procés fonamental: el procés de 
desintegració del model organitzatiu de les burocràcies racionals i verticals, 
característic de les grans empreses en condicions de producció estandarditzada en 
sèrie i de mercats oligopolístics. En aquest sentit, de l’observació dels principals 
canvis organitzatius de les dues darreres dècades del segle XX no se’n desprèn 
l’emergència d’una forma organitzativa de la producció i del treball clarament 
millor, sinó que es constata la crisi d’un model antic, de tall fordista. Com a 
conseqüència d’aquesta crisi sorgeixen nous models i mecanismes d’organització, 
que prosperen o fracassen en funció del seu nivell d’adaptació als contextos 
institucionals i a les estructures organitzatives existents. Així, tot i la seva 
diversitat de formes, estructures i expressions culturals, els models moderns 
d’organització del treball i de la producció a l’empresa tenen un element en comú: 
tots es fonamenten en la configuració en xarxa de negocis, es basen en el poder de 
la informació i el coneixement i s’asseuen sobre el paradigma tecnològic que 
determinen les TIC. A la taula 5 es reprodueixen els principals trets distintius de 
la xarxa d’empreses i l’empresa xarxa.  
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Taula 5. De la xarxa d’empreses a l’empresa xarxa 
 

Forces competitives i 
elements de valor 

Xarxa  
d’empreses 

Empresa  
xarxa 

Estratègia 
1. Mercats Nacionals i internacionals Globals: món les 24 hores 
2. Avantatge competitiu Economies d’escala i costos Diferenciació/adaptació/ 

qualitat 
3. Relació stakeholders Aïllada Aliances i col·laboracions 
Organització 
4. Divisió del treball Atomització i execució Equips variables per 

competències 
5. Coordinació treball Centralització  i jerarquia Descentralització i 

autonomia 
6. Estructura Organització científica i 

toyotisme 
Organització horitzontal en 

xarxa 
Operacions 
7. Tecnologia Tecnologies manufactureres 

(skills manuals) 
TIC. Ampliació/substitució 

skills mentals 
8. Inputs bàsics Capital físic  

i treball manual 
Fluxos intangibles: 

informació, comunicació i 
coneixement 

9. Esquema producció Producció flexible (xarxa 
d’empreses) 

Negocis en xarxa (cadena 
desintegrada de valor) 

Valors i cultura 
10. Treball Seguretat via especialització Flexiseguretat via creativitat 

i polivalència 
11. Empresa Creixement via acumulació Creixement via co-innovació 
12. Contracte social Productivitat per salaris fixos Competitivitat per gestió 

col·laborativa 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
A continuació veurem com d’aquesta crisi del model industrial d’empresa 

n’emergeix una nova forma de negoci: l’empresa xarxa. Ja hem assenyalat que les 
trajectòries estratègiques i organitzatives descrites més amunt van precedir al 
desenvolupament efectiu de les TIC a l’activitat empresarial. També hem vist que 
l’obstacle més important per adaptar l’organització vertical als requeriments de 
flexibilitat de l’economia global del coneixement és la rigidesa de les cultures i de 
les organitzacions empresarials tradicionals. En aquest sentit, la introducció de 
les TIC per a reformar i canviar la gran empresa industrial, sense la introducció 
d’un canvi organitzatiu fonamental, agreuja els problemes de burocratització i 
rigidesa. Així i en un primer moment, l’ús de les TIC es considerat com un 
mecanisme per a estalviar i controlar la força de treball, més que un instrument 
de canvi organitzatiu47. Ara bé, un cop produït aquest canvi, la seva factibilitat 
augmenta ostensiblement si s’utilitzen les TIC. Quan l’horitzó de les xarxes va 
esdevenir global, la capacitat de les petites i mitjanes empreses per a vincular-se 
                                                           

47. Shaiken (1985). 
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entre si i amb les grans corporacions a través de la configuració en xarxa va 
començar a dependre de la disponibilitat i l’ús eficient de les TIC. A més a més, la 
complexitat de la trama d’aliances estratègiques, dels acords de subcontractació i 
de la presa de decisions descentralitzada de les grans firmes hauria estat 
impossible de realitzar sense el desenvolupament de les xarxes informàtiques i de 
telecomunicacions.  

En aquest context, el canvi organitzatiu va induir, fins a cert punt, la trajectòria 
tecnològica, gràcies a les necessitats d’interconnexió de les noves organitzacions; i 
d’altra banda, degut a la disponibilitat d’aquestes tecnologies la interconnexió es 
va convertir en la clau de la flexibilitat organitzativa i de l’activitat empresarial. 
S’inicia, així, un procés de retroalimentació positiva entre el canvi tecnològic i el 
canvi organitzatiu que, a través de la seva configuració en xarxa, s’ha convertit en 
un dels elements explicatius de la força competitiva de les empreses a l’actualitat.  

A inicis del segle XXI, aquest model empresarial reticular global sembla 
convertir-se en la forma organitzativa predominant per als competidors que més 
èxit tenen en la majoria dels sectors d’activitat a tot el món48. Les xarxes 
organitzatives en projectes empresarials conjunts adopten la forma de fonts 
compartides d’informació i d’interacció on-line amb tots els stakeholders de 
l’organització. Així, quan s’estableix, tant internament com externament, una 
connexió en xarxa el sistema d’operacions reforça el cercle virtuós de la revolució 
de les TIC i la configuració organitzativa del treball en xarxa. En aquest sentit, és 
possible afirmar que l’empresa xarxa és la fórmula estratègica, organitzativa i 
productiva de l’activitat econòmica, què és característica de l’economia i la societat 
del coneixement. Diverses consideracions al respecte.    

En primer lloc, i atenent a la consideració de les empreses com aquelles 
organitzacions que  modifiquen la seva estructura en funció de les seves finalitats i 
dels seus canvis, una empresa xarxa és aquella forma específica d’empresa el 
sistema de mitjans de la qual està constituït per la intersecció de segments de 
sistemes autònoms de finalitats. D’aquesta manera, els components de la xarxa 
poden ser autònoms o dependents de la mateixa, o, en altres paraules, poden 
formar part o no d’altres xarxes i d’altres sistemes de recursos orientats als 
mateixos o altres objectius. Així, l’actuació d’una xarxa sempre dependrà de dos 
elements fonamentals: la seva capacitat de connexió, és a dir, la seva capacitat 
estructural per a determinar la comunicació dels seus components, i la seva 
consistència, és a dir, el grau amb el qual es comparteixen els interessos de la 
xarxa i dels seus components.  

En segon lloc, ens hem de preguntar per la idoneïtat de l’empresa xarxa com a 
fórmula organitzativa característica de l’economia del coneixement. A banda del fet 
que l’organització en base a xarxes reticulars i globals sembla estar al darrere de 
l’èxit competitiu a l’economia global del coneixement,  tot sembla indicar que la 
xarxa és el model que s’adequa millor als requeriments d’innovació i de flexibilitat 
que requereix la competència als mercats globals. En altres paraules: les 
organitzacions d’èxit són aquelles capaces de generar coneixement i de processar 
informació amb eficàcia; d’adaptar-se a la geometria variable de l’economia global; 
de ser prou flexibles com per a canviar els seus mitjans amb tanta rapidesa com 

                                                           

48. Tuomi (1999); Castells (2000). 



Emprendre en temps de crisi 

 38

canvien les seves finalitats, sota l’impacte del ràpid canvi cultural, tecnològic i 
institucional; i d’innovar, quan la innovació es converteix en l’arma clau de la 
competència. Aquestes característiques són, sens dubte, trets característics del 
nou sistema econòmic. En aquest sentit, l’empresa xarxa materialitza la cultura de 
l’economia global del coneixement: transforma senyals en béns, mitjançant el 
processament del coneixement.   

En tercer lloc, ens hem de preguntar per les diferències entre el model 
organitzatiu en xarxa de l’economia del coneixement i els models de xarxes 
d’empreses característics de l’especialització flexible. Una aproximació més 
funcional, i no tant sistèmica, a l’empresa xarxa ens en donarà la clau. Ja hem 
assenyalat que l’empresa xarxa és el resultat estratègic, organitzatiu i productiu 
que millor respon als requeriments d’innovació i flexibilitat de l’economia del 
coneixement. De fet, ens podem aproximar a l’empresa xarxa com la forma 
organitzativa construïda al voltant d’un projecte de negoci que resulta de la 
cooperació entre els diferents components de vàries empreses, operant en xarxa 
durant el període de duració d’un projecte de negoci i reconfigurant les seves 
xarxes per a dur a terme cada projecte. Aquest model d’estratègia i d’organització 
empresarial basat en la descentralització en xarxa de les línies de negoci (xarxa de 
negocis) s’orienta cap un sistema de configuració variant de cooperació i 
competència, sorgeix del procés de descentralització de l’activitat empresarial, es 
basa en la interconnexió en xarxa a dins i a fora de l’empresa, i es fonamenta en 
un potent instrument tecnològic, les TIC. En aquest sentit, hem d’assenyalar que 
aquesta concepció va molt més lluny de la tradicional aproximació de la xarxa 
d’empreses, tant característica del procés d’especialització flexible i en la qual cada 
empresa actua com a integradora de les funcions que ha descentralitzat. En 
efecte, la irrupció i l’ús de les TIC dilueixen la divisòria tradicional de la 
descentralització d’activitats i permet un disseny organitzatiu basat en la 
interconnexió en xarxa de tots els elements de la cadena de valor49.   

L’ús intensiu de les TIC suposa un salt qualitatiu en aquest procés de 
descentralització tecnològica, ja que la millora de l’obtenció, el procés i la gestió de 
la informació i del coneixement a tots els elements de la cadena de valor ens 
permet plantejar-nos una estructura organitzativa basada en les interconnexions 
en xarxa dels elements de valor. En altres paraules, la transformació més 
important de l’activitat empresarial a l’economia del coneixement és el fet que les 
tecnologies digitals permeten la descentralització en xarxa del conjunt de línies de 
negoci en un sistema de geometria variable de tots els elements de valor de 
l’organització. És a dir, les TIC permeten el pas de la xarxa d’empreses a l’empresa 
xarxa, tot superant la concepció de la tecnologia com un recurs i integrant-la com 
a un element central de la cultura empresarial, que es trasllada a l’estratègia i, per 
tant, a l’organització.      

Per últim, i en quart lloc, abordarem les principals característiques d’aquest 
nou model organitzatiu de l’activitat empresarial. Es pot afirmar que l’empresa 
xarxa és el resultat d’una estratègia, d’una organització i d’una activitat de 
producció en xarxa basada en el canvi cultural, en la integració estratègica, en la 
presa de decisions descentralitzada, en la gestió i la comunicació de la informació i 

                                                           

49. Brynjolfsson, Renshaw i Van Alstyne (1997); Porter (2001). 
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el coneixement en xarxa, en l’organització en base a equips de treball de 
configuració variant i en la identificació amb els objectius de la xarxa.  

En síntesi, a l’economia del coneixement, la xarxa es constitueix en el model 
estratègic, organitzatiu i productiu d’aquelles empreses en què la combinació entre 
el canvi tecnològic digital i el canvi organitzatiu hi està més avançat. En efecte, 
mentre que l’empresa o la corporació és la unitat d’acumulació de capital, drets de 
propietat i gestió estratègica, l’activitat empresarial és desenvolupa en xarxa, de 
manera que les capacitats de resposta a una economia global, unes necessitats 
d’innovació constants i uns canvis continus en la demanda són ara assumibles. 
L’aparició i aplicació productiva de les TIC agilitza, fomenta i permet un ràpid 
desenvolupament d’aquests esquemes productius, no només en les relacions 
exteriors sinó també a l’interior de l’empresa. De fet, mentre que a la dècada dels 
vuitanta l’organització de l’activitat empresarial es va basar en la descentralització 
externa, amb l’aparició de l’outsourcing i altres models de subcontractació en 
xarxa, a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta aquest model 
coexisteix amb un de nou, l’empresa xarxa, basat en la descentralització interna, 
que suposa el treball en xarxa a l’interior de les organitzacions empresarials50. 

Acabem de constatar que, en el procés de construcció de l’economia i la societat 
del coneixement, l’organització de l’activitat empresarial ha presentat un 
substancial procés de canvi a la cerca d’estructures i de dissenys que s’adaptessin 
millor a les necessitats de la competència global. Per a complir aquest objectiu 
moltes empreses han evolucionat cap a una configuració en xarxa de la seva 
activitat productiva, caracteritzada per la flexibilitat i per l’existència d’unes 
organitzacions que aprenen i que són capaces de canviar i de resoldre problemes a 
través de l’autoorganització, l’auto-coordinació i els processos interconnectats51. 
Però, què és una xarxa organitzativa? En què es distingeix de les altres fórmules 
d’organització? I, finalment, en base a quins nivells d’anàlisi s’ha interpretat 
l’evolució cap a la reconfiguració en xarxa de la producció i el treball?  

Des de l’aproximació organitzativa, el terme xarxa (network) ens ofereix dues 
concepcions: una d’intra-organitzativa, quan es refereix a una forma específica 
d’organització; i una altra d’inter-organitzativa, quan es refereix a un grup 
particular d’empreses que cooperen. La reflexió teòrica sobre la xarxa com a forma 
d’organització (anàlisi intra-organitzativa) és recent i va començar a emergir a 
partir del sorgiment de l’organització empresarial orientada des d’una perspectiva 
transversal, amb enllaços horitzontals i amb menys jerarquia52. Les investigacions 
sobre l’organització en xarxa destaquen dues idees centrals que, molt sovint, tenen 
una relació recurrent, retroalimentada53: a) la necessitat de confiança entre els 
actors que accedeixen a normes i valors comuns; i b) l’existència d’una 
interdependència entre els seus membres, o al menys, un intercanvi de recursos. 
Així doncs, a la xarxa, compartir recursos, complementar rols i treballar 
cooperativament vol dir, en un context de confiança mútua, generar relacions 
recurrents d’interdependència. D’aquesta manera, la coordinació i cohesió de 
l’empresa s’assoleix a partir d’una aproximació cooperativa i no jeràrquica.  

                                                           

50. Torrent i Ficapal (2009); Torrent (2009).  
51. Josserand (2004). 
52. Ouchi (1980); Jarrillo (1988). 
53. Child i McGrath (2001). 
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Seguint aquesta concepció, la renovació de les capacitats organitzatives de 
l’empresa, que estableix un procés de transició cap a una nova configuració en 
xarxa i que trenca amb la concepció jeràrquica de l’organització, ha estat objecte 
d’una creixent atenció per part del pensament organitzatiu54. Tot i que han 
aparegut una àmplia gamma de configuracions explicatives, s’identifiquen dos 
elements essencials que destaquen per sobre dels altres en l’explicació de 
l’evolució cap a l’organització en xarxa: a) les activitats transversals relacionades 
amb la capacitat de recombinació d’estructures; i b) la minimització de la 
influència del centre (o autonomia de la perifèria). La cohesió d’aquestes noves 
configuracions evoluciona a mesura que les estructures en xarxa és revelen com a 
més eficients per als objectius competitius de l’empresa moderna. De l’orientació 
vertical es passa a la configuració horitzontal, en la qual els actors actuen de 
forma autònoma, fan convergir l’acció del col·lectiu a uns objectius estratègics 
canviants i no sempre planificables, i duen a terme els ajustos que consideren 
necessaris. El corol·lari d’aquesta evolució és la dissolució de la jerarquia.  

En aquest sentit, la consolidació d’un nou marc de referència basat en 
l’aproximació complexa ens ajuda a interpretar la reconfiguració organitzativa de 
les empreses quan s’enfronten a l’entorn global i basat en el coneixement. Així, 
interpretar a les organitzacions empresarials com a sistemes complexos suposa 
acceptar els principis de la complexitat a partir dels quals es passa de la gestió 
orientada cap el control a la gestió del tot i de les parts de forma harmònica i 
fragmentada; es funciona a partir d’uns principis pensats en termes de creació de 
valor més que no pas amb regles; i l’empresa s’orienta, necessària i 
simultàniament, cap als individus i cap l’organització en el seu conjunt, sense 
menystenir cap dels dos extrems, el col·lectiu i el personal. Alguns aspectes que, 
necessàriament, estan associats amb aquest plantejament són55: 1) la 
reconsideració del posicionament estratègic; 2) la creació de valor a través de 
l’aprenentatge; 3) la forma d’afrontar les demandes paradoxals, com la contínua 
adaptació a les necessitats del consumidor i l’economicitat dels productes de 
qualitat; i 4) el concepte de cultura organitzativa, que és converteix en un element 
fonamental per entendre integralment a les organitzacions i per incorporar els 
recursos humans a l’anàlisi de les estructures. Sota aquestes condicions, el 
coneixement es revela com el component que atorga a les empreses un millor 
avantatge organitzatiu.  

Així doncs, interpretem a l’organització en xarxa com una nova forma 
d’estructurar i de coordinar la producció i el treball basada en l’autonomia 
funcional, en la descentralització organitzativa i en la interconnexió en xarxa entre 
els agents econòmics interns i externs de l’empresa, mitjançant l’ús avançat de les 
TIC56. Entre les característiques de l’organització en xarxa, que combina 
l’establiment de xarxes socials i de negocis amb l’ús productiu, comunicatiu i de 
coordinació de les TIC i amb la qualitat dels recursos humans, s’han de citar, 
principalment: a) l’establiment de fronteres, de límits interns i externs, 
permeables; b) l’aplanament d’estructures; c) l’orientació a projectes; d) la 
comunicació directa; i e) el compromís i la confiança. La imbricació d’aquests cinc 
                                                           

54. Saloner et al. (2001); Galán (2006). 
55. Bueno-Campos (1997; 2002). 
56. Ficapal (2008b).  
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components reforcen el gran actiu de la xarxa organitzativa, la flexibilitat 
d’adaptació a l’entorn canviant, a l’hora que en minimitzen el seu principal 
problema, l’articulació i la coordinació dels diferents nodes de la xarxa. 

En l’escenari d’aquests processos de reconfiguració en xarxa de l’activitat 
empresarial, un dels aspectes que més atenció ha requerit per part de la literatura 
ha estat l’anàlisi del canvi organitzatiu, que s’ha aplicat reiteradament en 
l’explicació de les noves formes d’organització de la producció i el treball a 
l’empresa57. Des de la vessant empírica, definim al canvi organitzatiu com una 
mesura estratègica basada en un conjunt de modificacions en l’estructura 
organitzativa, en les interaccions de producció i treball i en les pràctiques de gestió 
de l’empresa, que afecten als processos interns del negoci i a les relacions externes 
amb clients i amb altres empreses58. La reestructuració empresarial pot tenir un 
caràcter intern, bàsicament caracteritzat per l’establiment de noves formes en la 
producció i en el treball; o un caràcter extern, bàsicament caracteritzat per 
l’establiment de xarxes amb altres empreses amb l’objectiu de reduir costos, 
incrementar l’especialització, permetre economies d’escala i diluir els riscos59.  

Sovint, aquestes dues dimensions del canvi es retroalimenten, de manera que 
les noves fórmules d’organització de la producció i el treball es fonamenten en un 
conjunt de sis elements: 1) l’especialització en base a les unitats de negoci, o 
focalització en els elements de valor nuclears per a l’organització; 2) l’augment dels 
enllaços laterals entre empreses i a l’interior de les empreses, be sigui a través de 
l’adquisició de components o de serveis que són part del producte final, bé sigui a 
través de l’outsourcing, o bé sigui a través de la interconnexió en xarxa entre tots 
els agents i stakeholders de l’organització; 3) la utilització de les tecnologies, 
especialment les digitals, com a complement essencial de l’activitat; 4) una 
rellevància creixent de la comunicació, dels enllaços horitzontals i de les jerarquies 
planes, en detriment de les jerarquies verticals; 5) una menor dependència dels 
models jeràrquics d’autoritat i una creixent importància dels equips autònoms de 
treball; i 6) uns treballadors més formats i que assumeixen més responsabilitats. 
Precisament, aquests elements són els que defineixen la xarxa de negoci, la nova 
font co-innovadora d’avantatge competitiva de l’activitat empresarial a 
l’actualitat60. 

Sens dubte, tots aquests nous elements de direcció, gestió i producció en xarxa 
de l’activitat empresarial (dibuixats a la figura 1) s’han revelat com a 
imprescindibles per l’establiment de noves condicions d’eficiència i competitivitat a 
l’economia del coneixement. Aquest és, precisament, l’objectiu central d’aquesta 
investigació: analitzar fins a quin punt està instaurat el nou model d’empresa 
basat en la xarxa de negocis a l’economia de Girona, i estudiar-ne la seva 
vinculació amb els resultats empresarials. Però, com que el procés de transició cap 
a la xarxa de negocis no és independent de l’estructura econòmica i l’entorn 
empresarial existent, primer hem d’ésser capaços de caracteritzar-lo. Això és el 
que ens proposarem de fer al proper capítol. 
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Figura 1. Una representació de l’empresa xarxa (xarxa de negocis) 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
1.4. L’emprenedoria i les MPIMES en xarxa i basades en el 
coneixement   
 

L’activitat emprenedora sempre ha estat un motor del creixement econòmic i la 
prosperitat social. Ben aviat els economistes clàssics varen detectar la importància 
del emprenedors com a agents determinants de l’avenç de les economies i les 
societats. Abans del segle XIX els emprenedors eren considerants com aventurers 
(adventurers) o persones que emprenien projectes, que dirigien empreses 
(undertakers)61. Richard Cantillon62, un dels economistes més representatius de 
l’escola de la fisiocràcia a França, introdueix el concepte d’emprenedor com una 
persona que dirigeix una empresa assumint riscos, més que no pas com un 
empresari innovador que aplica idees creatives i que encapçala el canvi econòmic i 
social.  

Gairebé un segle després, Jean Beaptiste Say63, un dels pares de l’economia 
clàssica, enriqueix el debat de l’emprenedoria i comença a ressaltar la importància 
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de la innovació en el fet emprenedor. L’autor assenyala que, per un bon 
funcionament, l’empresa, l’economia i la societat, necessiten de la interacció entre 
científics, és a dir els investigadors de les propietats naturals i dels mètodes 
d’extracció i mineria; els emprenedors, és a dir les persones que apliquen aquest 
coneixement amb una proposta d’utilitat; i els treballadors, que fabriquen els 
productes. Per exemple, en una situació d’abundant coneixement científic amb 
manca d’emprenedors, la prosperitat es veurà minvada perquè no hi haurà 
suficients aplicacions útils del coneixement generat. En aquest context, Say ja 
intueix la importància de les estructures de mercat, doncs l’èxit de l’empresari 
innovador li confereix un període exclusiu d’avantatges, així com la rellevància 
dels efectes sinèrgics, de desbordament (spillovers), de la innovació cap a la resta 
de l’activitat econòmica, que haurien d’ésser incentivats pels governs. 

Així doncs, i abans de l’anàlisi disruptiu de Schumpeter, els economistes 
clàssics, com John Stuart Mill, Alfred Marshall i, posteriorment, Frank Knight64, 
van desenvolupar una primera teoria de l’emprenedoria, per bé que el seu focus no 
era pas l’anàlisi de l’empresari innovador que inicia una nova activitat, sinó el 
paper dels directius en la gestió de les empreses65.        

Per a la presa de consciència que, sense una base emprenedora potent i 
dinàmica l’economia difícilment podria avançar en el llarg termini, els economistes 
van haver d’esperar a meitats dels anys trenta del segle XX. Joseph Alois 
Schumpeter66 va postular el paper central de l’empresari innovador, en comptes 
de l’acumulació de capital, com a fonament principal del desenvolupament 
econòmic. De fet, l’empresari innovador, és a dir, aquella persona que assumint 
uns riscos duu a terme noves combinacions de factors de producció, en concret: i) 
la introducció d’un nou bé o servei, o la millora de la seva qualitat; ii) la 
introducció d’un nou mètode de producció o comercialització; iii) l’obertura d’un 
nou mercat; iv) l’assoliment d’una nova font d’aprovisionament; o v) la creació 
d’una nova organització, es constitueix en el nucli central del progrés econòmic. 
En paraules de l’autor: “el progrés econòmic i l’empresari innovador, i la seva 
recerca de beneficis, són una sola i única cosa”.  

No es estrany que, segons aquest pensament, per avançar les societats 
necessitin d’emprenedors amb capacitats de transformació de les condicions de 
l’activitat econòmica. L’emprenedor detecta oportunitats de negoci, assumeix 
riscos i és l’agent principal de la creació i l’aplicació d’idees innovadores de negoci, 
que modifiquen l’activitat empresarial en benefici de la competitivitat econòmica i 
el benestar social. I, encara més, els emprenedors i les empreses de petita 
dimensió, gràcies a la seva flexibilitat per a l’entrada i la sortida dels mercats, 
aconsegueixen adaptar-se amb rapidesa als canvis en els processos productius i 
en la demanda, i també són un element essencial per a la cohesió social i la 
integració d’immigrants i, en general, de minories67. 

Tot i la rellevància d’aquesta aportació, durant moltes dècades l’interès 
acadèmic per l’emprenedoria i les MPIMES va ser més aviat escàs. La focalització 
de la teoria econòmica, i també de la teoria de l’empresa, en la funció de producció 
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i l’estructura dels mercats, una vegada iniciada l’activitat de l’empresa, així com 
l’interès per les economies d’escala i les grans empreses, típic de l’economia 
industrial, van conferir a la investigació sobre l’emprenedoria, les MPIMES i les 
seves fonts de generació de valor i resultats un paper més aviat marginal. 

Hi ha honroses excepcions, però no és fins a la dècada dels vuitanta del segle 
XX que reneix l’interès acadèmic i d’investigació per l’emprenedoria, les seves 
causes, formes d’empresa i resultats econòmics. Aquest canvi en l’interès per 
l’emprenedoria, s’explica, bàsicament per tres motius interrelacionats68. En primer 
lloc, per la constatació empírica, resultat de les millores estadístiques i del 
coneixement sobre l’activitat empresarial, que els emprenedors i les MPIMES són 
un dels motors bàsics del procés innovador, la creació de llos de treball de qualitat 
i el creixement econòmic69. Relacionat amb l’anterior, també s’han observat canvis 
en profunditat en els mecanismes d’organització i gestió de l’economia. Durant les 
darreres dècades, l’organització econòmica ha evolucionat des d’una economia 
gestionada (management economy) on les grans empreses ocupaven un paper 
preponderant, cap a una economia emprenedora (entrepreneurship economy), on la 
petita empresa, i més concretament els emprenedors, determinen les fonts de 
l’avantatge competitiu. Finalment, en tercer lloc i més recentment, el procés de 
construcció de l’economia del coneixement ha situat als fluxos de coneixement, 
tecnologia i innovació al centre de l’escenari del procés de generació de valor. En 
aquest context, els processos d’emprenedoria innovadora, les empreses de base 
tecnològica o les iniciatives empresarials basades en el coneixement i la recerca, 
generalment molt vinculades a formes empresarials petites i independents, juguen 
un paper fonamental en l’explicació de la dinàmica econòmica. 

En general, la teoria del creixement econòmic es pregunta per les fonts 
individuals (persones i empreses), dels mercats i de les institucions que expliquen 
els nivells de benestar d’una economia, o la seva convergència/divergència amb 
altres economies. Segons aquesta aproximació, el creixement de l’economia té 
dues fonts principals, l’acumulació de factors productius i la part del creixement 
que no s’explica per aquesta acumulació, generalment coneguda com la 
productivitat total dels factors (PTF), que atribueix un paper primordial a la 
innovació tecnològica. A través de diversos models, exògens i endògens, la 
literatura empírica del creixement econòmic ha analitzat amb profunditat les fonts 
de la PTF, amb l’objectiu de determinar les causes de la millora de l’eficiència i, 
per tant, de benestar material de l’economia70.  

Tot i amb això, els models de creixement econòmic no han recollit amb 
suficiència quin és el paper que juguen els empresaris, especialment les seves 
funcions singulars en l’esquema de divisió del treball, en l’explicació del 
creixement econòmic. Per a cobrir aquesta mancança de coneixement, la 
investigació econòmica sobre l’emprenedoria ha desenvolupat una literatura 
pròpia que s’interessa per l’anàlisi dels factors que expliquen la creació d’empreses 
i els seus resultats sobre l’activitat econòmica, en especial sobre el creixement 
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econòmic71. Com a punt de partida aquesta literatura empírica estableix que les 
economies disposen d’una dotació determinada de factor emprenedor que, en 
addició amb l’estoc de capital i treball, incideix de manera positiva en l’explicació 
del creixement econòmic. És a dir, a més dotació de factor emprenedor més 
creixement econòmic. Tanmateix, la dotació d’emprenedoria es considera exògena, 
de manera que no es contemplen les singularitats del recurs emprenedor quan 
aquest interrelaciona amb els altres factors de producció, en especial quan les 
capacitats d’emprenedoria actuen com a filtre o com a difusor del coneixement. De 
fet, només la literatura més recent ha considerat l’emprenedoria com un element 
endogen, com un factor que interactua amb capital i treball en l’explicació del 
creixement econòmic. Precisament, és aquesta capacitat d’interacció amb la resta 
de factors, l’endogeneïtat de l’emprenedoria, la que ha permès d’obtenir nova 
evidència en l’anàlisi de les vinculacions entre el fet emprenedor i el creixement 
econòmic72. 

En general es considera que la funció de l’emprenedor és la creació d’empreses, 
de manera que la persona o persones que desenvolupen nova activitat econòmica 
aporten serveis de treball. De fet, aquesta consideració de l’emprenedor com a 
creador d’empresa és la que s’utilitza més habitualment a les fonts d’informació 
sobre la matèria73. Tot i amb això, a la realitat ni la tasca emprenedora s’acaba 
amb la creació de l’empresa, ni el treball associat amb l’emprenedoria és igual al 
de la resta de persones ocupades. En efecte, una vegada creat el nou negoci, 
l’emprenedor s’implica en la gestió de l’empresa, dirigint el treball i assignant el 
conjunt de factors i recursos disponibles. En termes relatius, l’emprenedor ocupa 
molt més temps del seu treball a consolidar i desenvolupar el negoci, més que no 
pas en la creació de l’empresa. A més, també cal considerar el fet que algunes de 
les noves empreses creades no són directament productives, per exemple les que 
es creen per aprofitar avantatges fiscals, de la mateixa manera que moltes de les 
noves iniciatives de negoci es desenvolupen en el context d’empreses que ja estan 
en funcionament (spin-off empresarials). Així doncs, i per una adequada mesura 
de l’efecte de l’emprenedoria sobre el creixement econòmic, cal distingir, al menys, 
entre dues de les funcions de l’emprenedor, la de crear l’empresa i la de dirigir 
l’empresa. L’empresari actua com a emprenedor quan dedica el seu temps i 
habilitats a crear l’empresa, i l’empresari actua com a director quan dedica el seu 
temps i habilitats a dirigir i gestionar l’empresa. En aquest context, la pregunta 
rellevant que ens hem de plantejar és la següent: quines són les característiques 
que expliquen les funcions d’emprendre i dirigir, i que justifiquen un tractament 
diferenciat de la resta de serveis de treball. Precisament, aquests serveis de treball 
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emprenedor, diferent de la resta de serveis de treball, és el que cal introduir a la 
funció de producció, per analitzar-ne el seu efecte sobre el creixement econòmic.  

De fet, i tenint en compte les noves aportacions de la teoria de l’empresa, cal 
que ens preguntem pels trets diferencials de la funció de l’empresari, per totes 
aquelles externalitats que permeten separar el seu treball del de la resta 
d’ocupats. Bàsicament, aquests trets diferencials s’assoleixen en la determinació 
de l’estratègia de l’empresa i el seu encaix al mercat, però també a través del 
disseny i la presa de decisions en l’organització de les activitats de l’empresa. Sens 
dubte, la qualitat d’aquestes decisions estratègiques o organitzatives tenen 
implicacions directes sobre la productivitat de l’empresa i, per tant, sobre el 
creixement i el benestar del conjunt de l’economia. Com a corol·lari d’aquesta 
aproximació podem afirmar que la persona més competent per aquesta presa de 
decisions és la que hauria d’assumir la direcció de l’empresa. Ara bé, la tasca de 
l’empresari directiu va més enllà de la coordinació i la supervisió, ja que també 
implica treball directe dins del procés de generació intern de valor de l’empresa. 
Precisament, entre aquestes dues activitats, la primera amb rendiments creixents 
(afecten a tots els treballadors de l’empresa), i la segona, amb rendiments 
decreixents (afecten a una part dels treballadors de l’empresa), s’estableix una 
dicotomia (trade-off). L’empresari directiu ha d’escollir entre aquests dos sistemes 
de tasques, tenint en compte que disposa d’un temps limitat, de recursos 
escassos. 

Tenint en compte aquesta aproximació és possible plantejar una funció de 
producció empresarial definida per a cada lloc de treball on es presenten dos tipus 
d’inputs: els serveis dels treballadors directes i els serveis de direcció de 
l’empresari. Els llocs de treball s’agreguen en una funció de producció per a tota 
l’empresa, on el seu output total també depèn de la qualitat del treball de 
l’empresari per a la presa de decisions que repercuteixen sobre la productivitat 
total del conjunt de subordinats. En canvi, el temps que dedica l’empresari a cada 
treballador, quan s’implica en tasques directes de gestió interna, és un bé privat, 
finit, doncs quan està amb un treballador no està amb els altres. Per tant, el 
primer problema que ha de resoldre l’empresari és el de la determinació del temps 
entre el seu conjunt de tasques amb l’objectiu que la producció sigui màxima. 
Després d’agregar i d’ajustar per la qualitat del seu servei, l’empresari ha de 
decidir el número de treballadors directes que vol contractar per a maximitzar el 
seu benefici. El nombre d’empresaris i d’empreses d’equilibri es determina quan el 
benefici s’iguala amb el salari, és a dir, el nombre d’empreses d’equilibri és el que 
fa indiferent la decisió d’ocupació de les persones entre ser empresaris o ser 
treballadors dependents.  

Com a resultat d’aquesta aproximació, el nombre d’empreses i empresaris d’una 
economia s’associarà amb la qualitat del servei del treball de l’empresari, de 
manera que seran empresaris aquelles persones amb habilitats superiors en 
aquelles tasques que tenen un major impacte sobre la productivitat de l’empresa. 
En aquest model s’espera que la taxa d’emprenedors d’una economia actuï com a 
palanca del creixement convergent en productivitat, ja que s’amplifica l’efecte del 
creixement en les habilitats directives dels emprenedors per sobre del creixement 
de la productivitat i perquè la taxa d’emprenedors està negativament 
correlacionada amb la productivitat mitjana de l’economia. En altres paraules, 
l’efecte de l’emprenedoria sobre el creixement econòmic és positiu si els nous 
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emprenedors disposen de les habilitats directives necessàries per a impulsar la 
productivitat de les noves empreses per sobre de les existents. De la mateixa 
manera, l’efecte de l’emprenedoria sobre el creixement econòmic depèn 
negativament del nivell de productivitat inicial de l’economia. En una economia 
amb una productivitat molt elevada, la taxa d’emprenedoria té més problemes per 
a aconseguir millores addicionals de productivitat del conjunt de l’economia.   

Aquesta nova orientació ens fa replantejar idees preconcebudes, generalment 
acceptades, per tothom. Per exemple, quan es crea una empresa s’originen nous 
llocs de treball, de manera que sembla que s’estableixi una relació directa, 
immediata, entre l’activitat emprenedoria i la creació de riquesa a través de la 
generació de nous llocs de treball. Però, la realitat és molt més complexa. És 
evident que si una persona en situació d’atur decideix auto-ocupar-se i crear una 
empresa, es converteix en població activa ocupada amb un impacte directe sobre 
el creixement econòmic i la renda de l’economia, encara més si la nova activitat 
generada evoluciona i és capaç de crear nous llocs de treball dependents74. Ara bé, 
la creació de riquesa generada a través de l’auto-ocupació d’aturats o de la creació 
de noves empreses no té perquè ser superior a la creació de riquesa generada a 
través dels increments d’ocupació en empreses ja existents. Podria succeir que 
l’auto-ocupació fos un últim recurs per a la subsistència, de manera que una 
societat amb predomini d’auto-ocupats de subsistència, en situació de precarietat, 
com succeeix a moltes economies en desenvolupament, no és precisament una 
societat prospera i amb alts nivells de benestar. 

Així doncs, per si mateixa la creació d’empreses, amb o sense assalariats, no es 
pot considerar mai con l’únic indicador de millora de benestar, doncs la creació de 
riquesa també pot succeir a través de la generació de llocs de treball en empreses 
ja existents. Al menys caldrà comparar els nivells de productivitat entre ambdues 
situacions. De la mateixa manera, a vegades l’emprenedoria també esdevé a través 
de l’escissió d’empreses ja existents. Una persona ja ocupada en una empresa 
decideix emprendre un nou negoci, i per a fer-ho atrau altres persones que també 
estaven ocupades a la mateixa o a altres empreses. En aquesta situació, la creació 
d’una nova empresa, amb nous llocs de treball i augment de la riquesa, es realitza 
amb paral·lel a la destrucció de llocs de treball d’empreses ja existents. Igualment, 
per a esbrinar l’efecte de l’emprenedoria caldrà comparar ambdues situacions i 
calcular l’efecte net entre les millores de productivitat, ocupació i benestar 
vinculades a la nova empresa respecte les pèrdues de productivitat, ocupació i 
benestar vinculades amb l’empresa o empreses existents75. I, encara més, a 
aquesta comparació de productivitat entre noves i empreses existents cal afegir-hi 
l’anàlisi de les estructures de costos, en especial les diferències salarials; el paper 
de la innovació i les seves formes i orígens; i l’estructura i la dinàmica dels 
mercats. 

Però, quan abordem l’anàlisi de l’efecte de l’emprenedoria sobre els resultats 
econòmics cal fer una menció especial als efectes externs de desbordament que 
estableixen les noves iniciatives de negoci basades en la innovació. La generació 
d’una nova empresa que explota comercialment una idea innovadora revela 
informació nova als mercats i genera uns efectes de desbordament de coneixement 
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(knowledge spillovers) cap a la resta del teixit productiu i activitats econòmics. 
D’aquesta manera, els beneficis de la proposta d’utilitat basada en la innovació 
transcendeixen a la nova empresa i són aprofitats per la resta d’agents econòmics 
sense costos remarcables a través d’un procés informatiu de naturalesa pública76. 
Tanmateix, aquest efecte desbordament cap a la resta de l’economia es produeix 
més per la difusió del nou coneixement aplicat que no pas pel fet de crear una 
nova empresa. Novament, si volem copsar correctament l’efecte real de 
l’emprenedoria innovadora sobre els resultats econòmics ens hem de plantejar un 
procés comparatiu. L’efecte real i singular de l’emprenedoria innovadora, per 
exemple sobre el creixement econòmic, passa per evidenciar que amb la nova 
empresa existeixen elements únics, diferents, no compartits per les innovacions 
introduïdes per les empreses que ja estan al mercat. Un exemple clar d’aquesta 
situació és quan s’acaba per comercialitzar una innovació radical generada en una 
Universitat o un centre de recerca a través d’un procés de recerca i 
desenvolupament. 

En aquest context, cal destacar que la investigació sobre l’emprenedoria i els 
seus efectes sobre el creixement econòmic ha anat evolucionant des d’una 
aproximació a la figura de l’emprenedor entesa com un difusor del coneixement77, 
cap una figura més elaborada i completa que s’aproxima a l’emprenedor com un 
filtre de coneixement (knowledge filter), com un agent que condiciona la relació 
entre el coneixement existent, el coneixement generat a les Universitats i els 
centres de recerca, i el coneixement comercialment aprofitat78. Segons aquesta 
aproximació la funció principal de l’emprenedor del coneixement és ajudar a 
superar les asimetries d’informació que actuen com a barreres a l’explotació 
comercial, a la valorització, del coneixement, sobretot quan aquest conté una 
important novetat tecnològica i requereix d’una elevada preparació científica per a 
convertir-lo en una proposta d’utilitat. Així doncs, en aquest nou context la funció 
emprenedora es vincula a la part del coneixement que encara no ha estat 
incorporada al coneixement comercial i a la seva difusió a través de la creació de 
noves empreses. Però, en general la distància entre els científics i els empresaris 
és molt gran. Els primers coneixen les fronteres del coneixement científic i 
tecnològic, però no estan avesats ni tampoc incentivats per a la valorització 
econòmica del coneixement; mentre que els segons no disposen de la capacitació 
necessària per a comprendre els avenços del coneixement científic i tecnològic. En 
aquestes circumstàncies, una manera de superar el filtre que impedeix el 
transvasament del coneixement des del laboratori o el centre de recerca cap el 
mercat és que sigui el propi científic o l’investigador qui s’impliqui amb l’activitat 
empresarial, creant ell mateix una empresa o bé ajudant a transferir i difondre 
comercialment el coneixement o els resultats de la recerca bàsica. Si es produeix 
la translació del coneixement científic cap el coneixement útil, el valor social de la 
nova empresa és molt gran perquè el teixit productiu existent no disposa 
d’aquesta valorització, doncs la recerca realitzada en empreses, en general, no es 
tant avançada com la que es fa en Universitats i centres d’investigació. 

Però, l’emprenedor que filtra coneixement, l’empresari del coneixement, és molt 
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més que un traductor de coneixement científic cap a coneixement útil. També 
necessita d’habilitats, competències i incentius per a dirigir i gestionar la nova 
empresa. En aquest sentit, recentment la literatura sobre l’emprenedoria ha posat 
de manifest tot un conjunt de resultats interessants. En primer lloc, i com veurem 
més endavant, s’ha destacat la necessitat de transformar les Universitats i els 
centres de recerca, des d’una aproximació de centres de recerca i docència, cap a 
una aproximació de centres emprenedors, amb fronteres disciplinàries i 
organitzatives diluïdes i amb mecanismes d’incentius als investigadors per a 
descabdellar processos d’emprenedoria79. I, en segon lloc, també s’ha destacat la 
necessitat de posar en pràctica processos estratègics, directius i comercials de 
suport als investigadors/emprenedors del coneixement80. Per la seva importància 
estratègica, a continuació ens centrarem en l’anàlisi de l’emprenedoria 
innovadora, la vinculada amb els efectes de desbordament i de filtre del 
coneixement. 

 
1.4.1. Cap a una nova teoria de l’emprenedoria innovadora  

 
Si considerem ara la naturalesa del model de l’empresa no és gaire difícil veure-

hi l’absència del fet emprenedor. Tant en les seves formes més simples, com també 
a les complexes, la teoria de l’empresa ens planteja un procés de selecció entre 
valors alternatius per a un petit número de variables ben definides: preu, 
producte/servei, inversió en plantes/establiments i equips i, potser, despeses en 
màrqueting. En aquest procés d’elecció, la teoria de l’empresa tendeix a considerar 
els ingressos i els costos associats a cada conjunt de quantitats, normalment 
descrites a través de relacions funcionals, equacions i desigualtats. Explícitament 
o implícitament l’empresari realitza tot un conjunt de càlculs d’optimització per a 
assolir uns valors, que sustenten la presa de decisions. Aquest conjunt de valors 
seleccionats als processos d’optimització són el veritable nucli del procés de presa 
de decisions de l’empresa, fins al punt que una vegada establerts els problemes i 
les seves matrius de càlcul, que només donen capacitat d’actuació sobre els 
elements interns de l’empresa, les decisions es repliquen dia a dia, any a any. 

L’empresari innovador resta clarament exclòs d’aquest model que no incorpora 
cap opció per a la iniciativa empresarial. Com a resultat d’això, els equips de 
direcció esdevenen calculadors automàtics que reaccionen mecànicament als 
canvis imposats pels elements externs sense que s’hi pugui exercir cap capacitat 
d’influència. Ni els esquemes de creativitat, ni les innovacions, ni els trets de 
personalitat emprenedora o les habilitats directives de l’empresari, entre altres, 
tenen cabuda en aquest model de representació de l’activitat de l’empresa. Mentre 
els processos de maximització i minimització s’han constituït en el fonament de la 
microteoria de l’empresa, els empresaris han estat contemplats com a 
optimitzadors automàtics, fet que no ha donat cap oportunitat a l’anàlisi del fet 
emprenedor.  

Més enllà de la lògica de funcionament dels models, hi ha un parell de raons 
més que expliquen que l’emprenedoria no hagi estat contemplada a la moderna 
teoria de l’empresa i la distribució de rendes. La primera és el que s’anomena la 
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tercera tautologia de Baumol81. Segons aquesta aproximació, la innovació és un 
output de naturalesa totalment heterogènia (la producció d’innovació d’ahir és 
avui pura repetició). Per aquesta raó, no hi ha possibilitat d’afegir elements 
mesurables a la innovació que permetin càlculs del seu efecte sobre alguna de les 
variables clau de l’activitat empresarial. En altres paraules, a l’anàlisi de l’activitat 
emprenedora no hi ha elements homogenis que puguin ser contemplats des de la 
descripció matemàtica formal, que permetin una anàlisi d’optimització, que 
fonamentin el nucli de la teoria microeconòmica. 

La segona raó, molt vinculada amb l’anterior, té a veure amb el fet que, en la 
teoria microeconòmica, els models d’equilibri no incorporen cap element subjecte 
a canvi. Com que els trets de l’empresari innovador, per definició, impliquen canvi, 
la microteoria de l’empresa, simplement, no els contempla82. De fet, l’equilibri 
sostingut a l’empresa no tolera als emprenedors innovadors, més aviat tot el 
contrari, contemplar el fet innovador de l’emprenedoria acaba per generar 
desequilibris sostinguts. En essència, la tasca de l’emprenedor comporta la cerca 
d’oportunitats de negoci, d’idees innovadores, que no són contemplades com a 
condicions d’equilibri. Tot el contrari, l’emprenedor disposa d’una habilitat crítica 
per a cercar en el desequilibri una oportunitat de negoci. Tot i amb això, una 
vegada desenvolupat el negoci, les empreses que, progressivament perden la seva 
naturalesa innovadora, pressionaran per a fer tornar l’economia al seu equilibri 
inicial. Això és així perquè volen protegir la innovació i, generalment, ho fan a 
través d’imposar restriccions a les condicions de lliure competència.  

De fet, i en funció de la consideració de l’emprenedor, les situacions d’equilibri o 
desequilibri es poden imposar o no. Si considerem com a emprenedors a aquells 
que sempre desenvolupen negocis a través de la innovació la situació de 
desequilibri s’imposarà, mentre que si considerem com a emprenedors a aquells 
que no sempre desenvolupen negocis a través de la innovació, és a dir a aquells 
que neixen o es converteixen en directius, l’empresa pot pressionar per a 
reinstaurar l’equilibri inicial previ a l’emprenedoria. Però, més enllà de les 
omissions de la teoria microeconòmica convencional per a copsar el fet 
emprenedor innovador, que no el fet emprenedor directiu, és important fer-se la 
següent pregunta, generalment realitzada pels historiadors econòmics: perquè les 
economies basades en la lliure empresa han aconseguit durant els darrers tres 
segles avançar en les seves condicions de creixement i prosperitat clarament per 
sobre de les economies basades en altres formes d’organització? 

 En general, els economistes treballen amb la idea que l’emprenedoria és un 
altre factor de producció i que juga un paper molt important per a explicar el 
creixement econòmic o el benestar material de la societat. Però, a l’hora, es tracta 
d’un element d’anàlisi difícil de copsar. La teoria microeconòmica de l’empresa 
estableix una funció de producció que relaciona els inputs o factors de producció 
amb l’output de l’empresa. Aquests inputs són homogenis, tractables 
numèricament en forma de quantitats o volums monetaris, i fàcilment 
transformables en variables que s’incorporen a la funció de producció. A més, 
aquestes variables compleixen els supòsits de concavitat de la funció de producció 
i, d’aquesta manera, s’enllaça amb els orígens de l’economia clàssica que estableix 
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la teoria de la productivitat marginal decreixent. Tant per les formes de les 
variables com pels supòsits imposats a la funció de producció, l’emprenedoria no 
encaixa de cap manera amb aquesta metodologia d’anàlisi. 

En efecte, la teoria clàssica de la producció i la distribució analitza la relació 
entre els atributs d’un conjunt mesurable i homogeni de factors de producció amb 
un conjunt de cinc resultats/outputs de l’activitat empresarial: 1) el preu dels 
factors de producció; 2) el preu de l’output generat a través de la combinació 
productiva dels inputs; 3) la quantitat d’inputs que s’han d’oferir per a la 
producció; 4) la quantitat d’intputs que s’han de demandar; i 5) la utilització dels 
inputs entre les diferents possibilitats de producció i la distància d’aquesta 
utilització respecte dels requeriments de l’eficiència econòmica. A més, la teoria 
també es planteja altres qüestions, menys nuclears, com els terminis de 
substitució dels béns d’equip i de la seva inversió. Arribats a aquest punt, la 
principal qüestió a plantejar és com s’insereix l’emprenedoria dins d’aquests cinc 
objectius d’anàlisi. Però, abans, cal abordar algunes definicions importants per 
aquest propòsit. 

En primer lloc, és important abordar la distinció entre les funcions 
emprenedores i de direcció de l’activitat empresarial. Es possible definir als 
directius de les empreses com aquelles persones que vetllen per l’eficiència i 
l’eficàcia prolongada dels processos de negoci. Els directius observen si les 
combinacions factibles de producció i les seves tècniques són apropiades pels 
nivells, presents i futurs, d’outputs de l’empresa. Han de garantir que els inputs 
no es malbaratin, que els programes de producció i els contractes s’acompleixin, i 
han d’establir rutines de fixació de preus i d’inversió, entre altres tasques. En 
resum, s’han de fer càrrec de la majoria de decisions i activitats rutinàries de 
l’empresa, i del seu encaix amb el model de negoci.  

Sense desmerèixer la importància de la funció directiva a l’empresa, els 
emprenedors innovadors desenvolupen una tasca molt diferent. Són els 
encarregats d’aplicar una idea innovadora de negoci, i a través d’ella, ser part 
activa del canvi econòmic i social. En aquest context, també cal assenyalar que 
entre la funció emprenedora innovadora també es possible fer una distinció 
important. Es tracta de diferenciar entre els emprenedors innovadors i els 
emprenedors replicadors. Ja hem assenyalat que, literalment, emprendre fa 
referència a desenvolupar algun tipus d’activitat. En conseqüència, la literatura 
clàssica i també molta de l’actual, considera a l’emprenedor com aquella persona 
que organitza una nova empresa o alguna de les seves varietats (nou negoci) amb 
independència de si al mercat ja existeix alguna iniciativa similar o no. Aquesta 
concepció encaixa força amb la visió estàtica de la microteoria de l’empresa 
perquè, en realitat, la gran majoria d’emprenedors desenvolupen activitat des 
d’aquesta aproximació replicadora d’altres negocis ja existents. 

Els emprenedors innovadors (actuïn o no també com a directius) tenen una 
funció molt diferent. La seva tasca principal és localitzar noves idees de negoci i 
dur-les a terme. Els emprenedors innovadors han de liderar, han d’inspirar el 
canvi. Per als emprenedors innovadors la pràctica d’avui no és mai suficient per 
demà. Precisament, és aquest tipus d’emprenedor schumpeterià i que desenvolupa 
tasques de lideratge, el que virtualment ha estat absent de la teoria econòmica 
convencional de l’empresa. Aquesta distinció és crítica per a la nostra anàlisi, 
doncs, presumiblement, només l’emprenedor innovador s’ha associat estretament 
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amb els increments revolucionaris, amb salts significatius del potencial de 
creixement de l’activitat econòmica. 

Amb l’objectiu de desenvolupar una teoria de l’empresa més completa que 
integri les capacitats d’emprenedoria innovadora, el primer que cal fer és estudiar 
les diferències d’aquest input respecte la resta de factors de producció, en especial 
la terra, el treball i el capital. L’oferta de terra és fixa, però l’oferta de capital està 
integrada, molt sovint, per un conjunt de béns durables, de manera que les seves 
variables, així com els seus tipus d’interès, determinen les quantitats demandades 
per l’empresa. L’oferta de treball, en canvi, es determina exògenament. Tot i amb 
això, la teoria de la productivitat marginal no copsa les diferències entre les 
diverses maneres com es determina la demanda dels factors de producció. A 
diferència dels factors de producció els serveis d’emprenedoria, com a creadors 
d’una nova empresa, sigui innovadora o no, no venen determinats per una 
demanda de quelcom extern. En circumstàncies normals, són els emprenedors qui 
escullen d’ells mateixos la demanda dels seus propis serveis. En conseqüència, es 
fa molt difícil la distinció entre l’oferta i la demanda de serveis d’emprenedoria. 

Des de la perspectiva de l’oferta d’emprenedoria és important fer algunes 
consideracions en base a l’evidència històrica, que també tenen implicacions per al 
disseny de les polítiques públiques. L’anàlisi de l’oferta d’emprenedoria ens ofereix 
una explicació del perquè la seva inclusió ha estat molt difícil en la teoria 
econòmica convencional, al mateix temps que ens proporciona arguments per 
entendre perquè el matrimoni entre teoria i política no sempre ha estat fàcil. En 
efecte, la teoria de la producció ens dóna molta informació sobre els usos dels 
factors de producció, però ens ofereix molt poques explicacions sobre la seva 
procedència. Per exemple, en els models de creixement econòmic el comportament 
de l’oferta de treball exerceix un paper clau sobre la trajectòria d’expansió de 
l’economia. Tot i amb això, la dinàmica d’evolució de l’oferta de treball es 
considera com un element exogen al model. De la mateixa manera, l’anàlisi 
neoclàssica de la producció considera que, per l’assoliment de l’eficiència, són 
necessaris sistemes de combinació d’inputs. Però, com en el cas anterior, 
generalment s’assumeix que l’oferta d’inputs es determina per elements no 
considerats al model de producció.  

Així doncs, si el que pretenem es construir una teoria de l’emprenedoria 
innovadora, que vagi més enllà de la seva consideració exògena a la funció de 
producció, cal que ens endinsem més en la definició dels rols emprenedors i en 
l’anàlisi dels determinants i els resultats dels serveis d’emprenedoria.  

Des de la perspectiva de la política pública, malauradament, aquestes prioritats 
s’han revertit. La primera condició dels negocis en una economia que presenta 
poques noves iniciatives empresarials és la del foment de capacitats que 
incrementin l’oferta d’emprenedoria, que es puguin haver perdut al llarg de tot el 
teixit productiu. Així doncs, els decisors de la política pública haurien de tenir 
com a prioritat l’interès pels determinants de l’oferta d’emprenedoria, en particular 
de l’emprenedoria innovadora, i per les causes que fan que aquestes vocacions 
emprenedores s’expandeixin. En canvi, la localització de l’emprenedoria, entesa 
des de la perspectiva directiva o de replicació, entre els processos de producció 
estàndards haurien d’ocupar un rol secundari en importància.  

En base als dos arguments presentats, el de la necessitat d’aprofundir en els 
rols i els determinants de l’oferta d’emprenedoria innovadora i el d’impulsar les 
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competències emprenedores innovadores des de la política pública, és 
absolutament necessari continuar analitzant l’emprenedoria, les seves fonts i els 
seus resultats. En altres paraules, continuar avançant en la construcció, i la 
constatació empírica, d’una microteoria de l’emprenedoria innovadora. 

No és la nostra intenció continuar avançant en l’anàlisi sobre la teoria de 
l’emprenedoria innovadora. Amb el que hem explicat fins ara en tenim prou. 
Sabem que ens hem d’endinsar encara més amb el coneixement de les 
competències, els perfils i els resultats de l’emprenedoria, en especial la 
innovadora, i com aquesta s’insereix en la teoria de la producció. Això és el que 
ens proposem de fer a continuació. Però, ho farem des de la perspectiva empírica 
que ens proporciona disposar d’una base de dades sobre l’emprenedoria a 
Catalunya en temps de crisi. Cercarem competències emprenedores, perfils 
emprenedors, característiques dels processos de generació de valor a les noves 
empreses, i vinculacions entre els resultats empresarials i el fet emprenedor. 
Haurem de tenir present, però, dos elements molt importants. El primer element a 
tenir en compte és la incorporació a la nostra anàlisi de l’efecte de l’emprenedoria 
innovadora i l’empresa xarxa. No podria ser d’una altra manera. A l’economia del 
coneixement els efectes de xarxa són molt importants, perquè constitueixen un 
instrument molt útil per a descabdellar processos d’emprenedoria i de nova 
empresa. Com ja hem vist, per definició l’empresa xarxa és una empresa 
innovadora, és una empresa que s’estableix sobre el canvi i treballa per al canvi. 
El segon element a considerar és que l’emprenedoria innovadora i l’empresa xarxa 
a Catalunya s’han d’analitzar en un context de crisi, de destrucció d’empreses, de 
contracció de l’economia i de greus problemes de benestar social. Sense dubte això 
marca molt el context de la nostra anàlisi, però també ens ofereix una oportunitat. 
En temps de crisi, les conviccions i les competències emprenedores poden ser un 
instrument molt útil. La crisi és com un mecanisme d’incentivació, com una 
oportunitat per a fer coses noves davant la dificultat. També ho comprovarem. 

Abans, però, d’entrar en l’anàlisi empírica detallada de l’emprenedoria 
innovadora i l’empresa xarxa a Catalunya en temps de crisi, ens hem d’endinsar 
en dues reflexions necessàries. La primera reflexió està vinculada amb el paper de 
les MPIMES, sobretot en relació amb les grans empreses, com a agent principal de 
l’emprenedoria innovadora i el creixement econòmic. La segona reflexió està 
vinculada amb com els efectes de xarxa es poden constituir en un element 
primordial per a l’impuls de l’emprenedoria innovadora i l’empresa xarxa. 

 
1.4.2. L’emprenedoria innovadora i la dimensió de l’empresa 
 
La magnitud i els tipus d’activitat d’innovació varien molt entre els diferents 

tipus de sectors i d’empreses dels teixits productius. Tot i amb això, és possible fer 
algunes caracteritzacions, sobretot a l’àmbit de la dimensió empresarial. En 
general, les empreses de petita dimensió són les responsables de la majoria 
d’innovacions disruptives, radicals, les que generen canvis de calat al sistema 
econòmic. Solen estar disposades a assumir els riscos i el conjunt de dificultats 
associades amb la posada en marxa de nous descobriments aplicats. En canvi, les 
empreses de major dimensió, que compten amb més estructures formals 
d’innovació i amb notables recursos per al finançament de l’R+D+i, tendeixen a 
minimitzar els riscos de la innovació a través de l’especialització en millores 



Emprendre en temps de crisi 

 54

incrementals o de la compra, llicència o adaptació de les innovacions radicals que 
han dut a terme les empreses de menys dimensió. Sovint, aquest model de 
funcionament, aquesta relació entre petites i grans empreses, s’ha anomenat la 
relació entre David i Goliath (David-Goliath partnership)83. 

Ja hem assenyalat algunes de les diferències entre els emprenedors replicadors 
i els emprenedors innovadors. Els primers desenvolupen nova activitat 
empresarial amb base a innovacions que no ofereixen novetats significatives. Per a 
emprendre utilitzen, bàsicament, la innovació incremental. En canvi, els 
emprenedors innovadors focalitzen bona part de les noves iniciatives de negoci en 
la posada en pràctica de noves idees. Per a emprendre utilitzen, bàsicament, la 
invenció, la innovació radical. Això no sempre vol dir que l’emprenedor innovador 
sigui l’inventor de la idea de negoci, sinó que també pot ser un empresari que la 
dugui a la pràctica. L’emprenedor innovador desenvolupa el procés que va des de 
la invenció fins a la venda de la nova idea de negoci, de manera que, entre les 
seves tasques, hi ha el reconeixement del valor de la invenció, el seu procés 
d’adaptació a les preferències dels possibles clients, i la conducció de la invenció al 
mercat, així com la promoció de la seva utilització. Així doncs, un emprenedor 
innovador pot inventar una idea de negoci o no. Ara bé, un emprenedor innovador 
sempre s’encarrega de dur aquesta idea de negoci al mercat. 

En general, les economies compten amb dues grans tipologies d’oferents 
d’innovació als mercats: les grans empreses i els inventors-emprenedors. La visió 
schumpeteriana clàssica de la innovació ens diu que a mesura que es debilita la 
capacitat innovadora dels emprenedors d’èxit, sovint com a resultat de l’avenç de 
la innovació rutinària a les grans empreses, l’efecte de l’emprenedoria innovadora 
sobre el creixement econòmic es debilita. De fet, l’autor conclou que aquesta 
institucionalització de la innovació a les grans corporacions acabarà per afeblir, o 
fins i tot eliminar, la principal font del desenvolupament capitalista, l’emprenedor 
innovador. D’aquí la seva frase que: “el capitalisme es moriria d’èxit”. Tot i amb 
això, l’argument destructiu de la innovació rutinària a les grans corporacions, 
s’asseu sobre un conjunt de premisses que no tenen perquè acomplir-se. La 
primera té a veure amb la conversió natural de les microempreses inventores-
innovadores en grans corporacions. La segona té a veure amb el procés 
d’interacció entre les petites i les grans empreses. I, la tercera té a veure amb el 
menysteniment del paper dels efectes de xarxa sobre el teixit d’emprenedors i 
MPIMES innovadores. A continuació, les analitzarem amb detall. 

La interacció entre les petites i les grans empreses és només una part de la 
història del paper de l’emprenedoria a l’activitat econòmica i, si només considerem 
aquest element, passem per alt alguns elements molt importants. En efecte, 
l’emprenedoria juga un paper cabdal en el procés de creixement d’una economia, i 
no hi ha raons plausibles que ens facin pensar que aquest paper tendeixi a 
desaparèixer. Però, a l’economia globalitzada queda clar que si els emprenedors 
treballen aïlladament difícilment podran desenvolupar les seves tasques, sobretot 
d’innovació i d’internacionalització, amb èxit. En aquest sentit, els mecanismes de 
mercat han proveït als emprenedors d’instruments molt útils per a dur a terme les 
seves iniciatives, en especial la col·laboració entre les empreses de diferent 
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dimensió. De fet, la relació simbiòtica, que s’estableix a través del procés 
d’especialització en la innovació entre les grans (replicadores, d’innovació 
incremental) i les petites (innovadores radicals) empreses, obre la porta a un 
model sostenible d’emprenedoria innovadora que impulsi continuadament l’avenç 
del creixement econòmic. 

L’avenç més disruptiu tendeix a produir-se quan les petites empreses 
inventores-innovadores es troben amb les capacitats de les grans corporacions per 
a multiplicar les capacitats i la velocitat de la innovació incremental, i per a 
incrementar la versemblança i les possibilitats d’ús (user-friendliness) de la idea de 
negoci innovadora. En aquesta conjunció, petites i grans empreses innovadores 
aporten molt més que si treballessin separadament84. Per acabar d’ajustar-nos a 
la realitat també cal inserir aquí el paper dels governs i les Universitats en el 
foment de la innovació. Hi tornarem una mica més endavant. 

El desenvolupament sistemàtic de les activitats d’R+D+i a les grans 
corporacions va començar a tenir lloc als sectors d’elevada intensitat tecnològica 
de l’Alemanya i dels EUA del segle XIX. Quan Schumpeter va desenvolupar la seva 
anàlisi de l’emprenedor innovador, a principis del segle XX, la majoria 
d’innovacions radicals eren desenvolupades per persones independents, per 
activitats de petita dimensió. Simplement, l’autor no va contemplar la innovació de 
les grans corporacions perquè encara era molt residual. L’estructura dels mercats, 
en especial les condicions de lliure competència, com la progressiva eliminació de 
les regulacions governamentals, van jugar un paper molt rellevant en la camí de 
les grans empreses cap a l’activitat innovadora. Sens dubte, un element d’especial 
rellevància van ser les rivalitats que s’establiren entre les grans empreses que 
competien sota la forma de competència oligopolística (grans empreses en mercats 
amb creixent expansió). Les grans corporacions van haver d’adaptar la seva 
capacitat de resposta als mercats en expansió, i a una competència cada vegada 
més visible i gran, a través de la incorporació de més processos d’innovació i de 
programes d’inversió i finançament d’R+D+i85. A l’economia globalitzada d’avui, les 
grans corporacions que competeixen en mercats oligopolístics continuen emprant 
la innovació com un instrument cabdal de competència, tant en estratègies 
ofensives com defensives respecte als seus competidors. En aquestes estratègies 
de competència a través de la innovació, les grans corporacions estan obligades a 
desenvolupar conjunts creixents de pràctiques innovadores, de producte, de 
procés, o d’organització, que minimitzin les opcions de la competència per a 
guanyar quota de mercats. A més, i en la seva cerca de reducció de riscos, les 
grans corporacions oligopolístiques tendeixen a desenvolupar estratègies, 
generalment de restricció de les condicions de lliure competència, per a protegir 
els projectes d’innovació que estan desenvolupant. 

En essència, l’emprenedoria innovadora s’associa amb l’empresa petita, que 
comença una nova iniciativa empresarial (start-up). En aquest context, 
habitualment, els emprenedors són considerats com aquelles persones que creen 
noves empreses. Tot i amb això, l’anàlisi de la distribució dels recursos invertits en 
la generació d’innovacions, copsats a través de l’R+D+i, ens mostren un panorama 
molt diferent. Més enllà de la idoneïtat o no d’aquest indicador per a copsar 
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l’activitat innovadora, molta d’ella informal, sobretot a les empreses més petites, la 
realitat ens assenyala que a la majoria de països desenvolupats la inversió privada 
en R+D+i ha crescut exponencialment durant els darrers trenta anys, com a 
resultat de l’expansió a les grans corporacions. Una dada il·lustrativa de les més 
30.000 empreses que al 2000 desenvolupaven projectes d’R+D+i als EUA, gairebé 
la meitat de la seva despesa fou realitzada per 167 grans corporacions. Amb dades 
més actuals, tot i la crisi, més de tres quartes parts de la despesa empresarial 
privada en R+D+i  als EUA durant el 2009 va ser efectuada per només sis sectors 
d’activitat, quatre d’industrials (química, ordinadors i productes electrònics, 
aeronàutica i defensa, i automòbil) i dos de serveis (software i serveis informàtics, i 
recerca i desenvolupament), novament, en la seva majoria grans corporacions86.  

Per bé que moltes de les activitats innovadores de les grans corporacions es 
realitzen per a prevenir sorpreses de la competència i per a minimitzar riscos, 
algunes de les activitats d’R+D+i de les grans corporacions aglutinen algunes de 
les característiques pròpies, com la llibertat d’actuació, la imaginació i l’assumpció 
de riscos, de l’emprenedoria innovadora. Així doncs, entre les activitats habituals 
de la direcció a les grans corporacions, com el control de les activitats dels 
laboratoris i la determinació dels pressupostos d’innovació, s’hi ha afegit la presa 
de decisions al voltant del nivell d’especialització i dels treballadors que fan 
activitats d’R+D+i. Sovint, però, aquesta presa de decisions sobre els nous 
productes o processos que s’han d’innovar es realitza a través de directius no 
suficientment preparats, a través d’operacions de subcontractació, o sota una visió 
de burocratització i rutinització de la gestió, amb uns nivells d’èxit no sempre 
satisfactoris87. Aquestes restriccions afeblirien ostensiblement la capacitat 
innovadora de les grans empreses, però a l’hora, això no deixa, que els inventors 
independents i les xarxes d’emprenedoria continuïn jugant un rol vital en 
l’explicació de la innovació. 

Ja hem assenyalat que una altra manera d’abordar l’anàlisi de la innovació és a 
través de la seva naturalesa, incremental o radical. Però, molts dels nous 
productes o processos que l’activitat empresarial desenvolupa en el seu dia a dia 
no s’ubica als extrems d’aquestes categories, se situen al mig. Tot i amb això, 
aquesta distinció és útil per al nostre propòsit, l’anàlisi de l’emprenedoria 
innovadora. Per exemple, l’electricitat, el motor de combustió interna o l’ordinador 
personal han suposat innovacions radicals que han motivat el canvi econòmic i 
social, però les successives onades d’innovació incremental vinculades, com els 
diferents tipus de bombetes, els electrodomèstics o les evolucions de les TIC, 
també milloren les capacitats de creixement de l’economia.  

Des del punt de vista de la dimensió empresarial, l’evidència disponible ens 
constata que la minimització de riscos i la burocratització dels processos porta a 
les grans corporacions a focalitzar-se en les innovacions incrementals, fins i tot, 
en les onades que succeeixen a una innovació radical. En canvi, la forma 
empresarial que millor s’adiu amb l’emprenedoria innovadora són les petites 
empreses de recent creació. De fet, les anàlisis històriques confirmen aquesta 
aproximació. La gran majoria d’innovacions radicals dutes a terme durant els 
darrers dos segles han estat desenvolupades per emprenedors innovadors 
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independents operant a través d’empreses de petita dimensió88. En aquest sentit, 
les empreses de petita dimensió han copsat la proporció de recursos d’R+D+i 
destinats a la innovació radical. Sembla, doncs, que arribem a una conclusió 
contrària a la de Schumpeter. Segons el seu pensament, en la mesura que les 
activitats d’R+D+i de les grans corporacions copessin les activitats d’innovació 
(radical o incremental), aquestes farien innecessària la innovació dels inventors i 
dels emprenedors individuals o agrupats en petites empreses. Aquesta, però, 
sembla una conclusió enganyosa, doncs ja hem assenyalat que el gruix de la 
inversió en R+D+i de les principals economies del món s’efectua a través de grans 
corporacions. Així doncs, ens hem de fer preguntes del tipus: perquè les grans 
empreses inverteixen tant en R+D+i i aconsegueixen tant poques innovacions 
radicals? O, quines són les causes que expliquen l’emprenedoria innovadora? O, 
quin és el procés de generació de valor que assegura la innovació continuada a les 
empreses de petita dimensió? 

Ja hem explicat que les grans empreses tendeixen a especialitzar-se en el 
descabdellament d’innovacions incrementals, tot cercant una major fiabilitat i 
usabilitat, dels seus productes i serveis. L’argument principal que explica la 
manca d’innovacions radicals a les grans empreses és el control burocràtic dels 
seus processos d’innovació que acaben per generar resultats modestos, 
predictibles i incrementals. De fet, les grans empreses no estan massa disposades 
a endinsar-se dins dels valors romàntics de la imaginació, dels salts endavant de 
l’emprenedoria, d’esforços agosarats que ens poden portar al desastre, però al 
mateix temps són part important de la posada en pràctica, de les propostes 
d’utilitat, dels descobriments disruptius. Aquest és un argument rellevant, doncs, 
sense menystenir la importància de les petites empreses emprenedores i 
independents, és important tenir present el valor de la innovació incremental que, 
a través de les rutines d’innovació, pot afegir al creixement econòmic molt més que 
els prototips innovadors revolucionaris. I, encara més, qualsevol millora 
incremental, per si mateixa de poca importància, es pot incorporar a un sistema 
d’innovació, de repercussions excepcionals. Només cal que pensem en el conjunt 
d’innovacions incrementals, liderades per grans corporacions, que s’han afegit al 
canvi disruptiu general originat per l’ordinador i Internet, per trobar un exemple 
de la importància dels sistemes d’innovació incremental per l’activitat econòmica. 

En general, és possible assenyalar que l’evidència empírica disponible recolza 
l’associació entre l’emprenedoria innovadora i les formes empresarials petites a 
l’hora d’explicar l’avenç de la productivitat (empresarial i agregada) i del 
creixement econòmic. L’anàlisi empírica de les vinculacions entre l’emprenedoria, 
la productivitat i el creixement econòmic pren com a punt de partida la 
diferenciació entre l’emprenedoria directiva i l’emprenedoria innovadora, que ens 
permet fer la dissociació entre l’economia gestionada, la de les grans corporacions, 
i l’economia emprenedora, vinculada amb empreses petites i independents89. A 
grans trets, l’evidència consultada ha arribat a les següents conclusions. En 
primer lloc, i com ja hem assenyalat, s’ha observat que el fet emprenedor 
innovador, sobretot en la seva vessant de filtre i desbordament del coneixement 
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útil juntament amb les habilitats directives adequades (les que afegeixen valor als 
serveis de treball de l’empresari), són part rellevant en l’explicació de la 
productivitat (empresarial i agregada) i del creixement econòmic90.  

En segon lloc, també cal assenyalar que s’ha constatat dependència entre la 
innovació de producte i la productivitat, per bé que no està clar que la innovació 
de procés també determini la productivitat91. De fet, els determinants de la 
innovació segueixen patrons similars en empreses petites i grans. Així, el 
descabdellament d’innovació depèn de la inversió, formal i informal, en R+D i de 
les estructures de mercat. El nombre d’innovacions empresarials disminueix amb 
la concentració d’empreses i amb la presència de sindicats, mentre que la inversió 
en R+D, el treball qualificat i el grau amb què les grans empreses expliquen el 
mercat expliquen positivament el resultat innovador92. En aquest context, també 
s’ha constatat que a l’economia del coneixement, els nous processos co-
innovadors, és a dir, les relacions de complementarietat entre els usos intensius 
de la tecnologia, el capital humà i les noves formes d’organització del treball, 
determinen la productivitat empresarial93.  

I en tercer lloc, però ara des de la perspectiva de la dimensió, la literatura 
també acumula molta evidència concloent en relació amb els següents fets. 
Primer, l’estructura dels mercats, les barreres d’entrada i les estratègies 
d’innovació tenen un impacte molt elevat en l’explicació de l’entrada de noves i 
petites empreses als mercats94. En aquest context, les fluctuacions 
macroeconòmiques i l’estructura dels mercats sectorials incideixen sobre 
l’emprenedoria. Les noves empreses reaccionen positivament al creixement 
macroeconòmic, i es generen en funció dels baixos costos del capital i del 
creixement de la taxa d’atur95. En altres paraules, en situacions de crisi 
econòmica com l’actual, on coexisteixen tipus d’interès baixos i elevades taxes 
d’atur, si el crèdit financés noves empreses, l’entrada es veuria reforçada.  

Segon, es corrobora la premissa que les empreses petites creixen més 
ràpidament que les grans, però presenten més riscos de supervivència, sobretot si 
no són capaces de millorar la seva eficiència96. En efecte, les empreses petites 
creixen més ràpidament i tenen més possibilitats de fer fallida que les grans 
empreses. Les empreses aprenen a través de l’eficiència aconseguida als mercats. 
Les millores d’eficiència generen supervivència, el declivi de l’eficiència genera 
mortalitat. En altres paraules, el creixement de l’empresa, la variabilitat d’aquest 
creixement i la probabilitat de que l’empresa entri en fallida decreixen amb l’edat 
de l’empresa si aquesta no és capaç d’anar acumulant millores d’eficiència97.  

Tercer, tot i que els determinants de la innovació no són massa diferents entre 
les petites i les grans empreses, sí que s’observen comportaments diferenciats a 
l’hora d’explicar l’avantatge innovador98. Les empreses grans presenten avantatge 
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innovador relatiu en sectors intensius en capital, concentrats, amb elevada 
presència de sindicats i amb models competitius basats en la diferenciació de 
producte. Les petites empreses presenten avantatge innovador relatiu en sectors 
altament innovadors, intensius en treball d’alta qualificació, i que tendeixen a 
estar integrats per una elevada proporció de grans empreses. Aquest darrer 
resultat és interessant, doncs confirma l’existència de les complementarietats 
innovadores entre petites i grans empreses. De fet, existeixen patrons de 
regularitat que expliquen l’entrada, l’èxit, l’estructura dels mercats i la innovació 
de les empreses grans i petites. Aquests patrons de regularitat s’expliquen per les 
diferències entre les capacitats innovadores i la rellevància del tamany relatiu de 
l’empresa a l’hora d’apropiar-se dels resultats de la innovació99.  

Quart, a les noves empreses innovadores s’estableix una dicotomia entre la 
millora i la innovació del producte100. La millora dels productes redueix l’efecte 
positiu de la dimensió de l’empresa en la innovació de producte, i una millora 
suficient del producte reverteix l’efecte negatiu de les rendes de monopoli sobre la 
innovació de producte. A més, la millora dels productes redueix l’efecte positiu de 
l’oportunitat tecnològica sobre la innovació de producte.  

Cinquè, més enllà de la innovació i la productivitat, també s’aprecia una 
vinculació entre la dimensió de l’empresa i la seva capacitat d’exportació101. La 
probabilitat de que una empresa exporti creix amb la seva experiència de mercat, 
per bé que això està en funció del sector d’activitat. L’efecte de la dimensió 
empresarial sobre l’exportació és positiva però decreixent, mentre que la intensitat 
en capital humà, el tamany del mercat domèstic i els usos de la tecnologia són 
determinants en els resultats de l’exportació. En aquest sentit, també s’ha 
observat que l’entrada d’empreses internacionals als mercats domèstics 
(competència internacional) d’alta tecnologia incentiva les millores d’innovació, 
productivitat i competitivitat, per bé que en els sectors més madurs 
tecnològicament ocorre just el contrari, perquè les empreses domèstiques no 
poden assumir el cost de la convergència (catching up)102. 

I, sisè, els elements financers i del marc regulador també són determinants a 
l’hora d’explicar la innovació i els seus resultats en el context de l’entrada i la 
dimensió empresarial. A grans trets s’ha observat que les fortes regulacions i/o els 
elevats costos a l’entrada d’empreses s’associen amb menors taxes de creació de 
noves empreses, majors creixement de les empreses existents, menys productivitat 
total dels factors (PTF), menys inversió i majors beneficis103. De fet, i ho veurem a 
continuació, el paper de la política pública, de les forces institucionals, en el 
descabdellament de l’emprenedoria innovadora i l’entrada de noves i petites 
empreses és fonamental com a mecanisme de millora de la productivitat i del 
creixement econòmic.  
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1.4.3. L’emprenedoria innovadora i les forces institucionals 
 
Arribats a aquest punt, i per acabar de descriure la complexitat del sistema 

productiu innovador, és el moment d’introduir el paper dels governs i de la 
Universitat. Fins ara a la nostra anàlisi del paper de l’emprenedoria innovadora, 
com a foment del progrés econòmic i social, no hi hem incorporat com cal les 
forces promotores procedents del sector públic. Ens hem centrat en el paper de la 
competència oligopolística i de l’emprenedoria innovadora independent com a 
principals forces de mercat que impulsen el creixement econòmic. Tot i amb això, 
hi ha dues forces impulsores més, que no són de mercat, les Universitats i les 
agències governamentals. Només cal revisar la història de l’ordinador personal i 
d’Internet per veure la importància decisiva d’aquestes forces. 

Les contribucions institucionals a l’emprenedoria innovadora, que tendeixen a 
centrar-se en la recerca bàsica, són molt diferents de les contribucions 
emprenedores empresarials, més orientades a la recerca aplicada. Aquesta divisió 
del treball entre les forces emprenedores amb origen de recerca pública i privada 
s’explica pel procés de cerca de beneficis a l’empresa privada. Des del punt de 
vista dels mecanismes de mercat, els esforços en recerca bàsica es poden 
considerar com una despesa inadequada perquè no s’associen amb previsions 
d’increments substancials dels beneficis empresarials. Per la seva pròpia 
naturalesa, es gairebé impossible de predir si la recerca bàsica conduirà cap a 
beneficis financers per l’empresa i, si ho fa, quin serà el seu destinatari últim. Per  
aquest motiu, per la manca d’incentius a la recerca bàsica des de les forces del 
mercat, les Universitats i els governs juguen un paper fonamental en el 
descabdellament de la base de recerca bàsica per a l’emprenedoria innovadora. No 
hi ha dubte, per al creixement econòmic en el llarg termini la recerca bàsica juga 
un paper impulsor determinant. Ara bé, també es necessari l’estímul i l’impuls 
d’un nombre creixent d’innovacions aplicades.  

A grans trets és possible afirmar que les forces institucionals dels governs i les 
Universitats juguen un doble paper, un de passiu i un d’actiu, a la història 
innovadora d’una economia. El paper passiu, indirecte, té a veure amb les 
condicions que exerceix l’entorn econòmic i institucional sobre l’emprenedoria 
innovadora. La infraestructura legal i administrativa, en especial les garanties de 
drets de propietat i de compliment de contractes; l’accés i la gestió de la propietat 
intel·lectual (patents i llicències)104; la manca d’interferències en els intercanvis 
d’informació tècnica; la minimització de les forces, que des del treball i el capital, 
restringeixen la creació de noves empreses, la dimensió del sector públic; i l’abast 
de la corrupció són alguns dels exemples més significatius del paper passiu de les 
administracions públiques sobre el procés emprenedor innovador. En general, per 
a impulsar l’emprenedoria innovadora els governs han d’estimular mecanismes de 
protecció legal de l’emprenedoria, la formació de noves empreses, la inversió en 
innovació a les grans empreses que competeixen en mercats oligopolístics, i la 
connexió innovadora entre grans i petites empreses. 

Ja hem assenyalat en vàries ocasions que la recerca econòmica ha constatat 
que l’emprenedoria i la creació de nous negocis impulsa la innovació, el 
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creixement i el desenvolupament econòmic; la creació de llocs de treball de 
qualitat; i una distribució més equitativa de la riquesa105. Tot i amb això, també 
s’ha evidenciat que aquests beneficis econòmics i socials depenen de l’entorn 
institucional, ja que quan les institucions són dèbils els emprenedors es mostren 
menys disposats a desenvolupar nous negocis o bé centren les seves energies en 
iniciatives més improductives106. Normalment, aquesta debilitat institucional s’ha 
associat a les febleses legislatives i administratives, als elevats nivells de regulació 
o a la corrupció. Però, vegem amb detall quines són les principals connexions 
entre el fet emprenedor i l’entorn institucional.  

La visió institucional de l’economia s’aproxima als emprenedors com agents del 
canvi, com a persones que adapten les seves estratègies i activitats de negoci a les 
oportunitats i les limitacions del context institucional107. Les regles formals i 
informals del joc econòmic, construïdes normalment per a facilitar l’intercanvi a 
través de la reducció dels costos de transacció, impacten sobre les persones o els 
col·lectius emprenedors. Segons aquesta aproximació, els emprenedors potencials 
maximitzen la seva taxa de retorn en funció de les alternatives que tenen davant la 
decisió d’emprendre nous negocis. En aquest context, si les institucions són 
eficients els riscos d’emprendre es dilueixen, de manera que les característiques 
individuals de l’emprenedor, la capacitat innovadora de la idea de negoci i 
l’estructura del mercat determinen l’entrada emprenedora. En canvi, quan les 
institucions no promocionen activament el funcionament de l’economia de mercat, 
és a dir incideixen erròniament sobre les normes formals i informals del joc 
econòmic, s’exerceix una influència negativa sobre el retorns esperats del fet 
emprenedor. 

Però, què ens diu l’evidència empírica internacional a propòsit de la incidència 
de les forces institucionals sobre el fet emprenedor? A grans trets és possible 
resumir els resultats obtinguts a través de les següents afirmacions. En primer 
lloc, s’ha observat que la taxa de creació de noves empreses és relativament 
inferior als països i sectors productius amb elevats costos d’entrada, normalment 
representats a través de les barreres burocràtiques a l’emprenedoria i d’un 
conjunt d’índexs sobre el nivell de corrupció, les regulacions laborals, la 
independència dels tribunals i la protecció de la propietat intel·lectual108.  

En segon lloc, ara des del punt de vista financer i fiscal, s’ha evidenciat que la 
probabilitat de creació de noves empreses s’explica pel desenvolupament dels 
sistemes financers (en especial pel lliure accés a la informació creditícia), pels 
procediments bancaris de fallida, pels incentius fiscals a l’emprenedoria, i per una 
imposició fiscal a les empreses més favorable que la imposició fiscal a la renda 
personal109. Tot i l’elevada dependència que l’emprenedoria té dels aspectes 
financers, la literatura també adverteix sobre un problema d’asimetria 
d’informació, en el sentit que amb la presentació de les dades financeres les noves 
empreses s’enfronten a una situació de selecció adversa. Com que el finançament 
és un aspecte clau de l’activitat empresarial, i com que la continuació de les línies 
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de finançament per part de les entitats de crèdit depèn de la informació 
proporcionada per l’empresa, la literatura recomana agafar-se amb certa cautela 
aquest resultat110.    

En tercer lloc, i des del punt demogràfic, agregat i institucional, s’ha demostrat 
que l’emprenedoria depèn positivament del creixement de la població (en 
particular de la relació entre joves emprenedors i joves empreses) i del nivell de 
renda per càpita del país o la regió en què s’ubica la nova empresa; que la creació 
de noves empreses és també resultat de sistemes fiscals que fomenten la inversió 
productiva en infraestructures i que lluiten contra el frau fiscal i la corrupció; i 
que la creació d’empreses es veu restringida per l’establiment de mínims legals de 
capitalització, pel nivell relatiu de cotitzacions a la Seguretat Social, i per les 
rigideses dels mercats de treball111.  

Finalment, i en quart lloc, algunes investigacions més recents han constatat la 
necessitat d’abordar l’efecte de les institucions sobre l’emprenedoria a través de 
noves perspectives112. En particular, des de l’anàlisi de les diferències entre 
l’oportunitat i la necessitat emprenedora, i des de l’anàlisi particular dels tipus 
d’institucions i de les seves accions específiques de suport a les noves empreses. 
Els resultats obtinguts ens assenyalen que els drets de propietat expliquen 
l’oportunitat emprenedora, però no les necessitats d’emprenedoria113. De la 
mateixa manera, també s’ha constatat que l’entrada emprenedora està 
inversament relacionada amb el tamany del governs i, en menor mesura, amb la 
presència de corrupció. En canvi, les pràctiques regulatòries i les accions de 
foment a la llibertat dels mercats expliquen positivament la capacitat emprenedora 
de les economies analitzades114. En la línia d’anàlisi de les polítiques públiques 
concretes de suport a l’emprenedoria, també s’ha constatat que la promoció de la 
internacionalització de les petites empreses emprenedores pot ser contraproduent 
si abans no s’ha reforçat la singularitat del producte/servei a través de la 
innovació. Les ajudes a la internacionalització de les petites empreses 
emprenedores podrien debilitar el seu creixement econòmic a llarg termini perquè 
no estarien en disposició de competir amb les grans empreses pels mercats 
globals115.   

A la banda activa de la promoció de l’emprenedoria innovadora hi trobem 
l’impuls de les capacitats emprenedores i de la recerca bàsica, així com les accions 
de connexió amb la innovació aplicada. Més enllà de la dotació de capital humà 
emprenedor, per la seva naturalesa incerta i de beneficis impredictibles, la recerca 
bàsica no és atractiva per l’empresa privada, de manera que les Universitats i els 
governs han de jugar un rol actiu en la seva promoció. I, encara més, una vegada 
finalitzada la recerca bàsica, aquesta ha de trobar els mecanismes de connexió 
amb l’activitat empresarial. Aquest és el principal punt de contacte entre les forces 
institucionals (capital humà emprenedor i recerca bàsica) i les forces de mercat 
(recerca i innovació aplicada) que impulsen l’emprenedoria innovadora. 
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Així doncs, la interacció entre la Universitat, l’empresa i el govern sempre han 
estat primordials per al descabdellament de processos d’emprenedoria innovadora. 
Tradicionalment, la Universitat ha estat la generadora i la transmissora del 
coneixement, l’empresa s’ha consolidat com el focus de la producció, i els governs 
s’han configurat com la font de les relacions contractuals, que garanteixen 
l’estabilitat de les interaccions i l’intercanvi. Tot i amb això, l’adveniment de 
l’economia i la societat del coneixement ha diluït sensiblement la frontera clàssica 
d’actuació d’aquestes tres institucions. El concepte que millor resumeix els nous 
rols de la recent interacció entre Universitat, empresa i govern és la noció de la 
triple hèlix116. En aquesta interpretació, més fidel a la realitat actual, les 
Universitats també fan d’empreses, estimulant el desenvolupament de nous 
negocis derivats de la recerca i introduint els objectius de valoració, desbordament 
i filtre del coneixement. Les empreses també desenvolupen programes de formació, 
capacitació i recerca, amb l’objectiu d’augmentar i compartir el coneixement dels 
seus agents, i actuant en el paper de les Universitats. I, els governs actuen com a 
finançadors i impulsors de la nova activitat econòmica, mentre mantenen les seves 
activitats reguladores. En contrast amb les aproximacions que emfasitzen el paper 
dels governs i les empreses com a agents primordials de la innovació, la visió de la 
triple hèlix destaca el paper de la Universitat com a fonament de l’emprenedoria 
innovadora a l’economia del coneixement117. 

De fet, avui les Universitats actuen com a agent emprenedor, evidenciant que 
l’emprenedoria no és només una acció de les empreses. Les Universitats 
emprenedores juguen un paper fonamental a la triple hèlix a través de la 
transferència de tecnologia, la incubació de noves empreses i el lideratge del 
desenvolupament local i regional. La idea força que sustenta aquesta aproximació 
està basada en l’expectativa que, a través dels processos de valoració, 
desbordament i filtre del coneixement, la recerca pot generar noves idees de 
negoci, de la mateixa manera que la pràctica empresarial pot retroalimentar idees 
de recerca. En el paper de creació d’empreses (start-ups) derivades de la recerca, 
els acadèmics i els investigadors connecten l’empresa i la Universitat. Per això 
però, són necessaris importants marges d’autonomia i l’establiment de carreres 
acadèmiques que vagin més enllà de les tradicionals funcions de docència i 
recerca, que contemplin la relació entre empresa i Universitat. Tot i amb això, la 
relació Universitat-indústria també es pot veure impulsada pel paper del govern a 
través de la legislació de propietat intel·lectual i patents o de la provisió de capital 
públic per l’emprenedoria (public venture capital). De fet, la triple hèlix, que 
dibuixa les interconnexions entre Universitats, empreses i governs és el resultat 
d’aquestes noves tendències, de la dilució dels rols tradicionals dels tres agents 
implicats en l’emprenedoria innovadora. 

El model de la triple hèlix es va generar a partir de l’anàlisi de la relació entre 
els governs, la Universitat i l’empresa en diferents contextos econòmics i socials, i 
en els diversos papers de foment de la innovació118. L’important creixement de les 
noves empreses generades a partir de la recerca acadèmica i la localització 
d’activitats de negoci basades en la ciència i la tecnologia, en clara connivència 
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física i intel·lectual amb la Universitat, són dos clars exemples de les relacions de 
triple hèlix en el context de l’economia i la societat del coneixement119. 
L’emprenedoria innovadora pren noves formes en el model de les relacions triple 
hèlix, de manera que les incubadores o els vivers d’empreses, els parcs científics o 
les empreses de capital risc formen part de les noves accions públiques i privades 
de foment d’aquesta tipologia de noves empreses. Encara que no és l’objectiu 
central d’aquesta investigació, a continuació revisarem detalladament els nous 
papers que juguen la Universitat, l’empresa i el govern en el model de la triple 
hèlix. 

Pel seu paper primordial, començarem per la Universitat. Les dues idees força 
que cal esmentar per abordar el nou paper de la Universitat en el descabdellament 
de l’emprenedoria innovadora a la triple hèlix són la idea de la capitalització o 
valoració del coneixement, i la idea de la Universitat emprenedora. La transformació 
de l’acadèmia, des d’una institució secundària cap una institució primària en el 
descabdellament de les forces emprenedores, és un resultat inesperat dins de 
l’evolució de l’economia i la societat del coneixement. En efecte, la indústria del 
coneixement ha deixat de ser un afer menor encapçalat per les elits intel·lectuals i 
s’ha situat en l’epicentre de les forces de generació de valor de l’economia, amb la 
inclusió de noves capacitats i d’agents que van molt més enllà de les habilitats i 
les persones típiques de la generació tradicional de coneixement. Això és 
especialment cert quan s’analitzen els resultats de la recerca. Habitualment, la 
producció de coneixement s’avalua a través dels seus outputs, generalment en 
forma de projectes de recerca, llibres, articles i publicacions referenciades. Tot i 
amb això, i encara més en contextos de crisi com els actuals, les capacitats 
tradicionals dels investigadors, bàsicament les habilitats científiques per a la 
descoberta, la cerca d’implicacions de la recerca per a la política pública, o les 
possibilitats de lideratge local o regional, s’han de combinar amb altres 
competències, en el sentit d’explorar noves vies perquè la producció de 
coneixement i les seves institucions realitzin una major contribució a l’economia i 
la societat. Així doncs, la tercera missió de la Universitat, la capacitat de 
descabdellar efectes d’arrossegament i de filtre de coneixement cap a l’economia i 
la societat a través de l’emprenedoria innovadora o, en altres paraules, la capacitat 
de connectar la recerca bàsica i la innovació aplicada, esdevé primordial en el 
context definit per l’economia del coneixement. I per a connectar la recerca i la 
inovació, cal que les Universitats desenvolupin noves estratègies per a  la 
valorització o la capitalització del seu coneixement generat120. 

La Universitat emprenedora és el model d’Universitat que millor s’ajusta als 
requeriments de la tercera missió, a les necessitats de valoració, desbordament i 
filtre del coneixement i als requeriments de connexió entre la recerca bàsica i la 
innovació aplicada121. La Universitat emprenedora s’organitza al voltant de 
l’equilibri de forces entre cinc principis clau. En primer lloc, ja s’ha esmentat, la 
capitalització del coneixement. Per bé que el coneixement es genera i es transmet a 
través dels avenços científics disciplinaris i de la docència a les Universitats, la 
capitalització del coneixement esdevé un instrument fonamental del retorn a 
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l’economia i la societat de les Universitats, en especial en el context de l’economia i 
la societat del coneixement. En segon lloc, la interdependència. La Universitat 
emprenedora interactua fortament amb l’empresa i els governs, no és una 
institució aïllada de la societat, sinó que, en el procés d’emprenedoria innovadora, 
es connecta amb els agents econòmics i socials. En tercer lloc, la independència. 
La Universitat emprenedora és una institució amb forts marges d’autonomia 
organitzativa i de la presa de decisions, tant externament (vinculació amb els 
governs i empreses) com internament (estudis, departaments i instituts de la 
mateixa institució). En quart lloc, la hibridació. La resolució de les tensions entre 
els principis d’interdependència i d’independència s’exerceix a través de la 
hibridació, és a dir, la capacitat que Universitat emprenedora té per a construir 
formes organitzatives flexibles i en xarxa que combinin ambdós principis. I, en 
cinquè lloc, el principi de reflexivitat. Més enllà de les dues funcions tradicionals, 
la Universitat emprenedora és capaç d’introduir mecanismes de governança amb 
connivència amb l’empresa, el govern i la societat que representa, en el sentit 
d’anar adaptant-se a les necessitats canviants del seu entorn. 

Amb la idea de mesurar els resultats de la Universitat emprenedora, la 
literatura econòmica ja acumula tot un conjunt d’evidències, sobretot en dos 
terrenys: el primer camp de resultats és fa ressò de la vinculació entre 
l’emprenedoria i el capital humà, mentre que un segon conjunt d’evidències 
analitza l’associació entre l’emprenedoria i la incubació, els vivers d’empreses i els 
parcs científics i tecnològics. Pel que fa a l’anàlisi entre l’emprenedoria i el capital 
humà, recentment s’ha destacat la importància de l’emprenedoria col·lectiva. 
Aquesta forma de creació de negocis és típica en aquelles empreses basades en el 
coneixement que requereixen diverses tipologies de competències tècniques i de 
negoci, que, difícilment, són identificables en una única persona. Per aquest 
motiu, les formes de capacitació de l’emprenedoria també s’han transformat 
notablement, en el sentit que aquestes es van introduint progressivament com a 
part de l’educació general. De fet, s’ha trobat vinculació entre l’existència de 
formació emprenedora bàsica, més enllà de l’àmbit de la formació empresarial, i la 
generació de noves iniciatives empresarials122.  

Un altre resultat obtingut important és la creixent dotació de formació formal, 
en especial la formació universitària de caràcter tècnic, entre els emprenedors de 
la majoria d’economies del món Tot i amb això, cal esmentar alguns 
endarreriments específics de l’economia espanyola, que no destaca, precisament, 
pel seu dinamisme emprenedor123. Principalment, són dos124. Els estocs formatius 
bàsics dels emprenedors espanyols encara estan lluny dels cànons formatius dels 
països anglosaxons i del nord d’Europa. De la mateixa manera, i com que la 
formació formal és molt important en el descabdellament de processos 
emprenedors, aquest endarriment formatiu formal minva la capacitat 
emprenedora de l’economia espanyola. I, encara més, com que s’ha trobat una 
vinculació molt forta entre la formació dels emprenedors i l’ampliació i el 
rendiment de l’educació dels treballadors, diposar d’emprenedors formats no 
només té implicacions directes en la creació d’empreses sinó també amb la millora 
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del procés de generació de valor a dintre de les noves empreses. A més, també 
s’aprecien vinculacions entre les transferències intergeneracionals i l’experiència 
prèvia a l’hora d’impulsar l’emprenedoria. Les competències formatives no formals 
i els aspectes socioculturals també són molt rellevants a l’hora d’explicar el fet 
emprenedor.  

A Catalunya, una investigació recent entre una mostra d’estudiants 
d’Universitats públiques el 2011 constata que125, si bé la majoria d’estudiants 
compten amb models de referència (70%) i coneixements per emprendre (55%), 
només una tercera part veu oportunitats per a emprendre i, encara més, més de la 
meitat dels estudiants catalans de la mostra té por al fracàs. Addicionalment, 
també es confirma que la creació d’empreses com una opció professional per part 
dels estudiants de les Universitats catalanes està directament relacionada amb 
l’aparició de notícies favorables sobre els nous negocis. Els universitaris catalans 
consideren que la manca de finançament (venture capital) és el principal obstacle 
per a la creació d’empreses.     

Des del punt de vista de l’anàlisi de l’impuls a l’emprenedoria innovadora des 
d’iniciatives de la Universitat o d’altres intstitucions, com les incubadores, els 
vivers o els parcs científics i tecnològics, l’evidència obtinguda ens assenyala dos 
tipologies de resultats rellevants126. En primer lloc, s’ha constatat la necessitat de 
transformar l’arquitectura organitzativa de la Universitat, així com els incentius 
per a la promoció de la carrera acadèmica del professorat i dels investigadors. En 
efecte, la dilució de les barreres disciplinàries tradicionals, en especial la creació 
d’instituts multidisciplinaris amb importants marges d’autonomia estratègica i 
organitzativa, i la creació de noves pràctiques de gestió dels recursos humans, que 
incentivin la innovació aplicada a través de l’assignació de la propietat intel·lectual 
de la recerca al professor (privilegi del professor) enlloc d’assignar-la a la 
Universitat (privilegi de la Universitat), semblen explicar unes millors connexions 
entre el coneixement, la recerca bàsica i la innovació aplicada127. En el mateix 
sentit, també s’ha corroborat l’efecte positiu de la dilució de barreres entre el 
treball científic i el treball emprenedor. Les percepcions positives per al treball 
col·laboratiu i la confiança entre Universitat i empresa augmenten ostensiblement 
quan els investigadors ja han desenvolupat o ja han col·laborat amb iniciatives 
emprenedores anteriorment128. 

I, en segon lloc, l’evidència empírica també ha copsat efectes positius i negatius 
de les incubadores, els vivers d’empresa i els parcs científics i tecnològics sobre la 
capacitat emprenedora basada en el coneixement. Per bé que tot sembla indicar 
que la proliferació d’iniciatives de suport a l’emprenedoria acadèmica ha tingut 
resultats positius, algunes investigacions assenyalen costos d’oportunitat 
vinculats a la ineficiència que suposaria el manteniment del suport a iniciatives 
que no podrien subsistir per sí soles al mercat129. Així doncs, s’ha anat constatant 
que les incubadores, els vivers i els parcs científics i tecnològics han de disposar 
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de determinades característiques per a fer eficient el seu suport a l’emprenedoria 
innovadora i basada en el coneixement. Entre aquestes característiques s’ha 
assenyalat l’orientació al mercat; el desenvolupament de programes de suport 
bàsics i avançats en funció del perfil de l’emprenedor i de les necessitats de 
l’empresa recolzada, en especial l’experiència i la seva intensitat innovadora; la 
connexió amb les xarxes d’emprenedors; i el suport a la comercialització dels 
resultats científics publicats130.    

Acabem de constatar que, a través dels processos de valorització, desbordament 
i filtre del coneixement la Universitat emprenedora pot jugar un paper molt 
rellevant en el foment d’iniciatives d’emprenedoria innovadora. Però, 
l’emprenedoria innovadora de base científica requereix de nous models 
d’organització i noves polítiques de recursos humans a la Universitat. Segurament, 
aquelles Universitats que siguin capaces de intensificar la seva tercera missió, de 
crear instituts multidisciplinaris que abordin problemes científics des de vàries 
disciplines i que fomentin el privilegi del professor com a incentiu per a la creació 
d’empreses tindran més èxit en el descabdellament de processos d’emprenedoria 
innovadora. A més, les Universitats emprenedores també han d’establir 
mecanismes de suport una vegada la nova empresa del coneixement s’ha creat. 
Les incubadores, els vivers d’empresa, i els parcs científics i tecnològics han de fer 
evolucionar els seus models de gestió cap una orientació al mercat, un 
aprofundiment dels seus programes d’ajuda i una inserció més efectiva cap a les 
xarxes d’emprenedors. Sense dubte, la Universitat emprenedora és una institució 
imprescindible al model de la triple hèlix. 

Respecte l’empresa innovadora, ja hem assenyalat que els factors co-innovadors 
d’eficiència són molt importants a l’hora d’instaurar els processos de generació de 
valor de l’empresa xarxa. A l’economia del coneixement, l’emprenedoria i l’empresa 
innovadora difícilment tindran èxit sense establir els mecanismes estratègics, 
organitzatius, productius i tecnològics de l’empresa xarxa. De fet, algunes 
investigacions recents per a l’empresa catalana assenyalen que, novament, la 
orientació cap el mercat, la cooperació amb els agents externs immediats, 
l’organització en xarxa i els usos intensius de la tecnologia, en especial la digital, 
són causes explicatives del comportament innovador de les empreses131. 

Finalment, i per bé que ja hem esmentat que el rol del govern emprenedor 
s’hauria de focalitzar el foment de les lliures condicions de competència i la 
minimització de les barreres d’entrada; els acompliments dels contractes i 
l’intercanvi; la protecció de la propietat intel·lectual; la supressió de barreres 
burocràtiques; l’aprofundiment de les condicions financeres, en especial la 
informació creditícia i el finançament de l’emprenedoria, i la lluita contra la 
corrupció, la literatura de la triple hèlix, conclou tot un conjunt de mesures 
concretes que els governs podrien dur a terme per a apuntalar el procés 
d’emprenedoria innovadora132. Es tracta d’un conjunt de sis mesures 
interconnectades que tenen com a objectiu la creació de sistemes nacionals 
d’emprenedoria innovadora. En primer lloc, estendre la formació en emprenedoria 

                                                           

130. Steffensen et al. (1999); Di Gregorio i Shane (2003); Scillitoe i Chakrabarti (2010); Curi et al. 
(2012), Bourelos et al. (2012); Schwartz (2012); Cerdán et al. (2012).  
131. Vilaseca et al. (2007); Jiménez i Torrent (2009); Jiménez et al. (2012).  
132. Etzkowitz (2008).  



Emprendre en temps de crisi 

 68

a tot el sistema educatiu. Més enllà de les disciplines econòmiques i empresarials, 
les competències emprenedores s’haurien de traslladar, com un element essencial 
del currículum dels estudiants, en tot el sistema educatiu, tant el primari, com el 
secundari, com l’universitari. En segon lloc, el desenvolupament de xarxes 
d’incubadores, vivers d’empreses i parcs científics i tecnològics. Ja hem assenyalat 
de la importància dels mecanismes de suport a l’emprenedoria basada en el 
coneixement. La connexió entre la recerca bàsica i la innovació aplicada demanda 
una transformació de la Universitat, cap a la Universitat emprenedora. A través 
d’una xarxa d’instituts multidisciplinaris, especialitzats, orientats al mercat, 
autònoms, amb pràctiques de gestió dels recursos humans que incentivin el 
treball emprenedor, i amb programes de suport bàsics i avançats que s’adaptin a 
les necessitats de les empreses i dels emprenedors, els processos de capitalització, 
desbordament i filtre del coneixement cap a l’emprenedoria innovadora serien molt 
més eficients i efectius.  

En tercer lloc, aquesta nova orientació de l’emprenedoria innovadora i basada 
en el coneixement no es pot realitzar sense connectar la Universitat amb els 
agents del seu entorn. Cal incentivar als actors regionals a col·laborar i cooperar. El 
govern innovador por fer un paper molt rellevant a l’hora de connectar la 
Universitat emprenedora amb l’empresa, els sectors d’activitat i els agents 
econòmics i socials. En quart lloc, el govern emprenedor ha de dotar als agents de 
capital públic per a l’emprenedoria (venture capital). Tot i que, en temps de crisi 
econòmica aquesta és una mesura difícil, les sinèrgies per al conjunt de 
l’economia i la societat de l’emprenedoria innovadora i basada en el coneixement, 
així com la manca de finançament privat a l’hora d’iniciar projectes de negoci amb 
base científica, justifiquen clarament la seva idoneïtat. En cinquè lloc, el govern 
emprenedor hauria de desenvolupar múltiples bases de coneixement. L’economia 
del coneixement i l’empresa innovadora i en xarxa no només generen valor a 
través del coneixement científic i tecnològic, el coneixement tècnic i les seves noves 
propostes d’utilitat per al conjunt de branques d’activitat també és molt rellevant. 
I, en sisè lloc, el govern emprenedor hauria de crear una agència governamental de 
suport a l’emprenedoria i les microempreses innovadores. La creació d’un entorn 
institucional adaptat a les necessitats de l’empresa (business friendly) no és 
suficient. Els governs emprenedors haurien d’aglutinar els seus programes de 
suport en una agència flexible, autònoma, orientada al mercat i que tingués com a 
objectiu principal el suport de l’emprenedoria innovadora, les microempreses 
independents, la connexió entre recerca bàsica i innovació aplicada, i la 
interrelació entre empreses petites, grans i els agents de l’entorn econòmic local i 
regional. L’experiència, molt positiva, de l’Small Business Administration dels EUA 
avala la idoneïtat d’aquesta iniciativa. 

Així doncs, i recapitulant, ja disposem d’algunes idees força que ens permetran 
avançar cap el nostre objectiu d’anàlisi. Sabem que l’emprenedoria innovadora, la 
que impulsa el creixement econòmic sostingut i el progrés material de les 
societats, té dos agents principals i dues forces impulsores. La connexió entre: a) 
els emprenedors i les petites empreses independents, que impulsen la innovació 
radical; b) les grans empreses dels mercats oligopolístics, que impulsen la 
innovació incremental; c) les forces de mercat, que impulsen la recerca i la 
innovació aplicada; i d) les forces institucionals, en especial governs i Universitats 
emprenedores, que impulsen la recerca bàsica i la seva connexió amb la innovació 
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aplicada, marca el camí de l’èxit competitiu de la indústria innovadora. Els quatre 
pilars i les interconnexions que s’estableixen entre ells són igual d’importants. Si 
falla alguna peça del mecanisme d’interconnexió, la base emprenedora innovadora 
de l’economia i el seu efecte sobre el creixement econòmic se’n ressenteix 
notablement. Precisament, a continuació analitzarem aquestes connexions, i per a 
fer-ho, hem d’introduir l’última peça del puzzle innovador, els efectes de xarxa i la 
seva vinculació amb l’emprenedoria innovadora. Abans, però, algunes idees sobre 
les forces personals, socials i culturals que impulsen l’emprenedoria innovadora.  

 
1.4.4. L’emprenedoria innovadora i les forces personals, socials i 
culturals 

 
Ja hem assenyalat que l’emprenedoria innovadora és un dels fonaments 

principals del creixement econòmic i l’articulació social. L’organització, els 
resultats, les contraprestacions i la distribució de rendes generades per 
l’emprenedoria innovadora i el seu esquema de divisió del treball són un fonament 
principal de l’activitat econòmica, fins al punt que estableixen bona part del patró 
competitiu d’una economia i, en conseqüència, les seves perspectives de futur. Les 
condicions i l’estructura del treball generat per l’emprenedoria innovadora no 
només determinen els resultats econòmics en el curt termini. L’eficiència dels 
processos de divisió del treball emprenedor és un dels motors de la prosperitat 
econòmica. 

Però, el treball vinculat amb els processos d’emprenedoria innovadora és molt 
més que un fet econòmic, també és un fet d’afirmació individual i, en especial, un 
fenomen social133. L’ordenació de tota societat depèn, en gran mesura, de les 
competències, l’organització i els patrons d’eficiència que determinen els processos 
d’emprenedoria innovadora. No és estrany, doncs, que els processos de canvi en la 
divisió del treball vinculats amb l’emprenedoria innovadora siguin una de les 
principals plataformes a través de les quals es visualitzi el canvi econòmic i social. 
I, encara més, en el context de l’economia i la societat del coneixement, els 
processos d’emprenedoria innovadora estan transformant amb profunditat la 
divisió, l’estructura i els resultats del treball que s’hi vincula. 

Precisament, des d’aquesta òptica de la divisió del treball, la literatura sobre 
l’emprenedoria també ha analitzat els condicionants personals, culturals i socials 
del fet emprenedor. Amb la idea de completar els fonaments econòmics del fet 
emprenedor, la investigació sobre l’emprenedoria també s’ha preocupat d’analitzar 
que hi ha al darrere de la creació d’empreses més enllà dels seus condicionats 
purament econòmics. Així doncs, també s’han investigat els trets de personalitat, 
socials i culturals que es vinculen amb el fet emprenedor. 

Des del punt de vista dels trets psicològics de la personalitat de l’emprenedor, la 
literatura acumula una important evidència. S’ha assenyalat que els trets de 
l’empresari s’insereixen dins d’un ampli conjunt de conductes, algunes pròpies de 
l’individu i altres assimilades durant la seva trajectòria personal, familiar, 
educativa, professional i social. Sembla doncs, que l’emprenedor innovador neix i 
és fa a l’hora. Però, el que si queda clar és que darrere del fet emprenedor es 
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construeix una forta vinculació entre la necessitat d’assolir reptes personals i l’èxit 
de la nova empresa, com a visualització del repte aconseguit. A través de la creació 
de l’empresa, l’emprenedor crea i desenvolupa una iniciativa que va més enllà d’ell 
mateix, i aspira a establir relacions de poder dins de l’empresa i amb el seu 
entorn. Els fonaments personals de l’emprenedoria innovadora van més enllà de 
crear i desenvolupar una activitat de negoci nova que els altres no han vist, sinó 
que també s’associen amb les capacitats de lideratge i d’interacció social per a dur 
a terme la nova iniciativa134.  

Així doncs, entre els trets de personalitat que la investigació psicològica ha 
destacat com a fonaments del fet emprenedor hi destaquen: 1) la motivació per 
l’assoliment, en el sentit del locus de control intern d’assoliment de fites, és a dir, 
les percepcions que la persona controla la seva vida, en contraposició amb el locus 
de control extern, i que pot lluitar per assolir l’èxit, la fita135; 2) la iniciativa o la 
disposició a actuar, en el sentit que la persona pot modificar i afectar els 
esdeveniments que envolten136; 3) l’autoconfiança, l’autoestima, la creativitat i la 
innovació, en el sentit que l’emprenedor és una persona que confia plenament 
amb les seves habilitats i recursos, que es reforça per les accions que comença, 
que minimitza errors i fracassos, i que manté una visió positiva sobre l’èxit futur 
de les seves accions137; i 4) la iniciativa personal, en el sentit que els emprenedors 
són persones conscients amb la missió de l’empresa, amb un enfocament de llarg 
termini, dirigits cap a l’objectiu i orientats a l’acció, persistents, i amb una gran 
capacitat d’automotivació138.  

De fet, molts d’aquests trets de personalitat de l’emprenedor es poden encabir 
dins de la nova aproximació de la intel·ligència emocional, entesa com la capacitat 
de les persones per a administrar eficientment el contingut que prové de les seves 
emocions, i que a en addició al coeficient intel·lectual, pot ser molt útil per a 
desenvolupar actituds emprenedores. De fet, el coeficient emocional desenvolupa 
cinc habilitats: autoconeixement, motivació, autoregulació, empatia i destresa amb 
les relacions, molt útils per al desenvolupament de tres emprenedors139. Tenir 
visió, veure més enllà dels aspectes contingents i pragmàtics, ser autoeficaç, no 
veure problemes sinó reptes i oportunitats, i disposar de capacitats creatives, 
innovadores, intuïtives i de relació social, són algunes de les competències més 
directament vinculades amb la intel·ligència emocional i que defineixen els trets 
personals de l’emprenedor140. En aquest sentit, algunes investigacions empíriques 
recents han assenyalat alguns components de la intel·ligència emocional, com el 
dinamisme i la proactivitat, la intuïció, la capacitat d’organització, la mentalitat 
innovadora, la preferència pel risc, i la capacitat de diàleg i de relació social com a 
factors determinants de la personalitat i l’èxit emprenedor141. 

Des de la perspectiva social i cultural, la investigació sobre les fonts de 
l’emprenedoria innovadora també ha fet importants progressos durant els darrers 
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anys. El punt de partida d’aquesta literatura s’estableix amb la constatació que hi 
ha elements de l’entorn social i cultural, com els antecedents familiars, 
l’experiència o l’aprenentatge previ, el sistema de valors o la presència de cultures 
innovadores, que poden fomentar o inhibir el sorgiment d’actituds emprenedores. 
De fet, aquests elements familiars, educatius, laborals, socials o culturals poden 
exercir pressió, poden actuar com a models, per a construir nínxols ecològics, 
milieurs emprenedors i innovadors142, marcs contextuals on es previsible que 
sorgeixin conductes i iniciatives emprenedores143. En efecte, a través dels models 
socials, és a dir de les persones de referència o dels mitjans de comunicació que 
incideixen sobre el possible emprenedor, del gènere i l’edat (ho analitzarem amb 
detall més endavant), de l’entorn geogràfic (llocs on la cultura empresarial està 
molt arrelada), de l’experiència laboral o de l’educació es poden descabdellar 
processos d’emprenedoria144. 

Així doncs, i en base a l’experiència acumulada per les ciències socials que ens 
diu que les organitzacions afecten i són afectades pel seu context social i cultural, 
la investigació sobre l’emprenedoria també ha assenyalat que el fet emprenedor 
determina i ve determinat, més enllà dels elements purament econòmics, pel 
context familiar, de treball, polític, religiós, de lleure, de relacions socials, o de la 
cultura en el qual neix i es desenvolupa145. Algunes de les principals vinculacions 
entre el fet social i cultural, i el fet emprenedor, observades per la literatura es 
poden aglutinar com segueix. L’ordenació està feta des dels aspectes més 
individuals cap als aspectes més col·lectius. En primer lloc, ja ho hem vist, cal 
destacar la importància de la formació, en especial la tècnica, però també la 
relacionada amb la direcció i la gestió d’empreses. Les persones més formades 
disposen de majors nivells de coneixement formal acumulat, la qual cosa redunda 
amb millors capacitats per a detectar noves oportunitats de negoci, així com amb 
més preparació per a la presa de decisions sobre la direcció, l’organització, 
l’adaptació al canvi i el creixement empresarial146. En segon lloc, també s’ha 
assenyalat la importància de l’experiència prèvia acumulada per part de 
l’emprenedor, tant en la creació o la gestió d’empreses com en el coneixement 
d’àmbits específics de treball, a l’hora d’explicar tant les noves iniciatives de negoci 
com el creixement empresarial147. 

En tercer lloc, i ara des de la visió institucional de l’emprenedoria, recentment 
també s’ha destacat la importància del capital social i de les xarxes socials a l’hora 
d’explicar el fet emprenedor148. Generalment, per capital social s’entenen tot aquell 
conjunt de recursos tangibles i intangibles que faciliten les habilitats de les 
persones per aconseguir fites a través de la interacció amb l’estructura social. En 
aquest context, no és estrany que les capacitats d’interacció social dels individus, 
les seves xarxes socials, enteses com el conjunt d’actors individuals i 
organitzatius, i les seves vinculacions respectives, siguin un recurs molt valuós a 
l’hora d’explicar el fet emprenedor. Però, el fet que l’emprenedoria sigui un 
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fenomen social (social embeddedness), es vinculi, es falqui, amb el capital social, 
suposa que hi ha tot un conjunt de normes implícites, de pautes de comportament 
social, que poden explicar el fet emprenedor. En particular, s’ha evidenciat que el 
fet que alguns emprenedors utilitzin el capital social per al seu propòsit, això pot 
acabar generant efectes positius, però també negatius per altres col·lectius o 
estructures socials (per exemple, els col·lectius d’immigrants, les dones, o les 
estructures socials desfavorides) que no poden accedir o disposar d’aquest estoc 
de capital social149. En aquest sentit, s’ha constatat que: 1) hi ha factors socials 
que expliquen l’emergència de l’emprenedoria internacional (els models de relació 
entre població immigrada i autòctona, i les actituds emprenedores dels 
immigrants) o la seva dinàmica (la presència a les xarxes internacionals i les 
percepcions culturals cap els immigrants de les societats d’acollida)150; 2) els 
acceleradors socials de la innovació, com les trobades i seminaris, són molt 
importants en la construcció d’oportunitats, confiança i coneixement tàcit per a 
emprendre una nova iniciativa, sobretot en aquells col·lectius que ja disposen 
d’interacció social prèvia151; i 3) l’adquisició de lligams (ties) és de gran utilitat per 
a l’eliminació de les asimetries d’informació a l’hora d’adquirir els recursos socials 
necessaris per a emprendre152.   

Per un altre costat, també hi ha un ampli conjunt d’evidència que destaca 
l’efecte positiu sobre el fet emprenedor de la utilització de recursos procedents de 
les xarxes socials (informació, capital financer, treball, ajudes públiques), que 
actuarien com a complement als recursos individuals (idees de negoci, 
coneixement, competències) de l’emprenedor a l’hora de descabdellar nova 
activitat153. En especial, s’han investigat tres tipus de relacions de xarxa, que 
tindrien una important rellevància a l’hora d’explicar el fet emprenedor: la 
naturalesa dels continguts intercanviats pels actors de les xarxes (recursos 
intangibles i suports emocionals, entre altres); la governança dels mecanismes de 
relació a les xarxes (per exemple, les relacions de confiança entre els emprenedors 
i els finançadors de la seva activitat); i l’estructura de la xarxa creada a través de 
la relació entre els seus actors (per exemple, l’habilitat per a cohesionar i 
estructurar els rendiments de la descoberta o els retorns de l’emprenedoria)154.   

 En quart lloc, i des de la perspectiva de la cultura i la seva vinculació amb el 
fet emprenedor, també s’han realitzat avenços significatius. Primer de tot, s’ha 
avançat en la comprensió del concepte de cultura, que es relaciona amb la manera 
com les societats organitzen el seu comportament social i el seu coneixement. En 
aquest sentit, els valors culturals serien el resultat dels mecanismes mentals de 
programació col·lectiva que distingirien els integrants d’un col·lectiu social 
respecte d’un altre, a l’hora que determinarien la seva resposta davant l’entorn155. 
En segon lloc, aquesta aproximació als valors culturals s’ha inserit a la literatura 
de l’emprenedoria com un factor explicatiu del seu descabdellament, dinàmica i 
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resultats. Això s’ha investigat des de tres perspectives156: 1) la vinculació entre la 
cultura nacional i les mesures agregades d’emprenedoria com el nombre 
d’innovacions o de noves empreses creades; 2) la vinculació entre els valors 
culturals nacionals o regionals i les característiques de les persones 
emprenedores; i 3) l’associació entre la cultura nacional/regional i l’emprenedoria 
corporativa. Igual que en el context social, la idea bàsica d’aquesta literatura 
parteix de l’argument que quan una persona crea una empresa en un entorn 
cultura concret, l’empresa creada reflecteix aquest entorn cultural. 

A partir de les quatre dimensions empíriques clàssiques dels valors culturals; 
això és: 1) la capacitat per evitar la incertesa, entesa com la preferència per la 
certesa i la disconformitat, davant de les situacions desestructurades o ambigües; 
2) l’individualisme, entès com la preferència per actuar en favor dels interessos 
individuals o de la família immediata, davant de l’interès per actuar en favor del 
col·lectiu; 3) la masculinitat, entesa com la creença en els valors materials i la 
capacitat de decisió, enfront dels valors de la intuïció i el servei; i 4) la distància al 
poder, entesa com l’acceptació de les posicions de desigualtat social i de l’autoritat 
entre les persones, l’evidència disponible, contrastada a través d’anàlisis 
comparatives, ens confirma que els valors culturals que millor es relacionen amb 
l’emprenedoria són l’individualisme, la masculinitat, una baixa preferència per 
evitar la incertesa i una baixa presència dels valors de distància al poder.  

És a dir, els valors culturals que sostindrien la capacitat emprenedora estarien 
vinculats amb el treball pels objectius propis o de la família, la preferència pels 
valors materials i la capacitat de decisió, la preferència per interactuar en 
situacions de risc i la necessitat de prosperar socialment a través de la 
insatisfacció amb la posició actual. Tot i amb això, aquestes forces culturals 
també interrelacionen, es vinculen,  amb diferents contextos i agents 
institucionals i socials, de manera que el paper de la cultura sobre l’emprenedoria 
tampoc es poc analitzar aïlladament, per exemple, dels trets personals de 
l’emprenedor o del rols del capital social i les xarxes socials157.  

De fet, i més enllà de les seves característiques econòmiques acabem de 
constatar que hi ha tot un conjunt de forces personals, socials i culturals que 
també expliquen el fet emprenedor i els seus resultats. Des del punt de vista 
personal, cal destacar la importància de les característiques vinculades amb la 
intel·ligència emocional, com a factors impulsors de l’emprenedoria innovadora. 
Entre elles, tenir visió i intuïció; veure més enllà dels aspectes contingents i 
pragmàtics; ser autoeficaç, dinàmic i proactiu; no veure problemes sinó reptes i 
oportunitats; i disposar de capacitats creatives, innovadores, i de diàleg i relació 
social, són algunes de les competències emocionals que més directament s’han 
vinculat a la personalitat emprenedora innovadora. Des del punt de vista social i 
cultural s’ha destacat que l’emprenedoria neix i es desenvolupa en contextos 
socials i culturals concrets i que, d’una manera o altra, els acaba reflectint. En 
aquest context, l’evidència disponible ens destaca la importància del capital humà; 
de l’experiència personal i professional prèvia; del capital i les xarxes socials, en el 
sentit de les capacitats d’interacció, de relació i d’establiment de lligams amb 
altres persones o organitzacions; i dels valors culturals emprenedors, com el 
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treball pels objectius propis, la preferència pels valors materials, les capacitats per 
interactuar en situacions de risc i la necessitat de prosperar socialment, com a 
factors socials i culturals desencadenants de la iniciativa emprenedora i del seu 
èxit.    

 
1.4.5. L’emprenedoria innovadora i els efectes de xarxa 

 
Després d’analitzar els fonaments macroeconòmics i les propietats 

microeconòmiques del coneixement, així com les noves aproximacions a 
l’emprenedoria innovadora i les seves forces econòmiques, institucionals, 
personals, socials i culturals, estem ja en disposició d’abordar amb més detall una 
de les propietats que, recentment i amb més freqüència, s’ha destacat com un 
fonament de l’emprenedoria innovadora i el creixement de les empreses: les 
externalitats de xarxa. Ja hem vist quan revisàvem els efectes socials i culturals de 
l’emprenedoria innovadora que la literatura ha investigat el paper de les xarxes 
socials, dels lligams entre persones i organitzacions, a l’hora d’explicar el fet i els 
resultats innovadors. Tanmateix, aquesta literatura no ha analitzat prou 
acuradament el paper dels efectes de xarxa i la seva tipologia. Precisament, amb la 
idea d’aprofundir en l’anàlisi de les relacions entre les externalitats i 
l’emprenedoria innovadora, a continuació ens proposem estudiar com incideixen 
els diferents tipus d’efectes de xarxa sobre la demanda dels productes/serveis 
resultants de l’emprenedoria innovadora i la seva dinàmica.  

El concepte d’externalitat en economia és important perquè considera l’impacte 
sobre els altres agents de la presa individual de decisions. És un concepte 
comparatiu que es refereix a com la presa de decisions implica els altres sense que 
hi hagi cap tipus de compensació ni d’intercanvi158. Les externalitats poden ser 
positives o negatives segons la direcció de l’impacte (positiu o negatiu) sobre els 
altres agents de la presa individual de decisions. Per exemple, i per esmentar 
diferents direccions, externalitats, que pot implicar una mateixa acció 
emprenedora. La decisió per part d’un emprenedor innovador de valoritzar una 
idea de negoci pot generar tot un conjunt d’externalitats positives, en el sentit que 
aquesta idea sigui aprofitada per altres empreses o bé perquè l’impacte de la nova 
empresa sobre el creixement econòmic o sobre la generació de llocs de treball sigui 
parcialment favorable. Ara bé, aquesta mateixa decisió pot generar, a l’hora, 
externalitats negatives en el sentit que la nova activitat podria perjudicar, a través 
de processos de substitució, la innovació, el creixement i la creació de llocs de 
treball d’empreses ja existents al mercat. 

Per externalitats de xarxa entenem l’increment d’utilitat que obté un usuari 
d’una tecnologia/producte/servei a mesura que augmenta el nombre d’usuaris 
que utilitzen aquesta mateixa tecnologia/producte/servei159. Aquesta propietat, 
també anomenada economies d’escala des de la demanda o economies de xarxa, 
introdueix una dinàmica al mercat que comporta que el preu que els usuaris 
estan disposats a pagar estigui parcialment determinat per la grandària de la 
xarxa a què pertany la tecnologia/producte/servei. I, no només això, la decisió 
d’ús o de compra de la tecnologia/producte/servei ve determinada per les 
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expectatives d’èxit de les diferents xarxes en competència160. Amb tot, l’aparició 
d’economies de xarxa significa l’existència d’una certa complementarietat o 
interacció entre els diferents agents individuals/nodes que la configuren. Igual 
que en el cas més agregat, les externalitats de xarxa poden ser, depenent de les 
seves interaccions, positives i negatives. 

En el cas de l’emprenedoria innovadora, podríem definir una externalitat 
emprenedora de xarxa com l’increment d’utilitat que obtenen els clients dels 
productes/serveis de la nova empresa innovadora a mesura que augmenta el 
nombre de clients que consumeixen aquest nou producte servei. L’estructura dels 
mercats de l’emprenedoria innovadora sota els efectes de xarxa defineix una 
dinàmica al mercat on el preu del nou producte/servei està parcialment 
determinat pel seu nombre d’usuaris/clients, a l’hora que la decisió de compra 
s’estableix també en base a les expectatives d’èxit dels diferents efectes de xarxa 
en competència. 

A grans trets, les economies emprenedores de xarxa es poden classificar en tres 
grans grups: 1) les externalitats emprenedores de xarxa directes; 2) les 
externalitats emprenedores de xarxa indirectes; i 3) les externalitats emprenedores 
de xarxa d’aprenentatge161. Les externalitats emprenedores directes de xarxa tenen 
a veure amb l’augment d’utilitat per a l’usuari/client de la xarxa a mesura que 
augmenta el seu nombre de nodes. Aquest és el típic efecte positiu vinculat a la 
llei de Metcalfe i que es pot observar en negocis vinculats amb xarxes de 
comunicació, usuaris de programari o portals d’Internet. De la mateixa manera, 
també es poden generar efectes negatius vinculats a la congestió o al problema de 
la saturació d’informació.  

Les externalitats emprenedores indirectes de xarxa tenen a veure amb la millora 
de les condicions dels mercats, vinculades amb la seva estandardització. 
Increments en el nombre de nodes d’una xarxa poden generar baixades de preus 
(economies d’escala), augments de varietat (productes complementaris) i la millora 
de les condicions d’accés i d’ús dels nous productes/serveis. Aquest és el típic 
efecte positiu vinculat a l’estandardització, pel seu ús massiu, d’un negoci de 
maquinari i de programari complementari162. Igual que en el cas anterior, també 
es poden generar efectes negatius vinculats a l’existència de posicions dominants 
al mercat i a pràctiques de restricció de la competència.  

Finalment, les externalitats emprenedores de xarxa d’aprenentatge tenen a 
veure amb la consolidació d’un coneixement específic, expert, a mesura que 
augmenten els nodes/clients de la xarxa. L’aportació acumulativa de coneixement 
específic per part dels nous usuaris de la xarxa i la dilució dels costos 
d’aprenentatge són els principals fonaments d’aquest tipus d’economies de xarxa. 
Aquest és el típic efecte extern sobre el qual se sosté la consolidació dels negocis 
com el teclat actual de l’ordinador, la difusió del PC, i fins i tot explica l’èxit dels 
sistemes operatius i de programaris de codi obert, tipus Linux i Open Office163. 
Aquí també és possible apreciar externalitats emprenedores de xarxa 
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d’aprenentatge negatives vinculades amb les barreres d’entrada al coneixement 
expert, els costos del canvi o els costos d’oportunitat de l’aprenentatge. 

Tot i que les externalitats emprenedores de xarxa no són un fenomen nou en 
l’activitat econòmica, ja que la seva existència ja s’havia contrastat, per exemple, 
en les xarxes de transport i de comunicació analògica, l’aplicació massiva de les 
TIC i d’Internet, i la digitalització de l’activitat econòmica els hi confereixen una 
importància capital per al desenvolupament de l’emprenedoria innovadora basada 
en el coneixement. Sens dubte, la implantació d’estratègies de negoci, l’anàlisi dels 
patrons de consum i, fins i tot, el desenvolupament de polítiques públiques, han 
de tenir en compte la presència creixent de les economies emprenedores de xarxa. 

Malgrat la seva importància creixent per a explicar l’emprenedoria innovadora, 
la nombrosa investigació acadèmica i interdisciplinària sobre les externalitats 
emprenedores de xarxa s’ha fonamentat bàsicament en els aspectes més teòrics i 
vinculats amb els lligams socials, deixant de banda la corroboració empírica dels 
seus efectes i implicacions. Per a resoldre aquest problema, durant els últims deu 
anys han aparegut un bon nombre d’investigacions que comencen a corroborar 
l’impacte dels efectes de xarxa sobre l’estratègia de les empreses, l’estructura dels 
mercats, les pautes de consum i el desenvolupament de polítiques públiques164. 

El concepte de retroalimentació (feedback) positiva estableix el punt de partida 
de la investigació sobre l’economia de les xarxes. Aquesta aproximació, vinculada 
al procés d’adopció i ús de la tecnologia, ens diu que, en presència d’economies de 
xarxa, les tecnologies/productes/serveis forts es converteixen en més forts (cercle 
virtuós), mentre que les tecnologies/productes/serveis febles es converteixen en 
més febles (cercle viciós). En aquest context, i com a corol·lari molt important per 
a l’emprenedoria innovadora, el procés d’adopció o la compra d’un producte/servei 
en presència d’externalitats emprenedores de xarxa seguirà un esquema winner 
takes all, en el sentit que un únic producte/servei dominarà l’adopció i la resta 
quedaran eliminats165.  

La figura 2 representa com la presència d’economies emprenedores de xarxa i el 
resultat del procés de retroalimentació (cercle virtuós/viciós) acaben per explicar 
el procés de compra d’un producte/servei. A través de la creixent entrada a la 
xarxa de nous clients, la seva utilitat va creixent, fent més atractiva la xarxa de 
clients de la nova iniciativa a un nombre més gran de persones. D’aquesta 
manera, es genera un procés de cercle virtuós que fa cada vegada més exitosa la 
xarxa del producte/servei innovador que guanya més usuaris. En canvi, la xarxa 
de clients del producte/servei innovador que no guanya tants usuaris, cada 
vegada és menys atractiva i entra en un procés de cercle viciós. En relació amb la 
quota de mercat, quan s’estableix el procés de retroalimentació positiva, la xarxa 
de clients del producte/servei innovador creix exponencialment, la qual cosa 
incideix molt positivament en els resultats de la nova empresa innovadora. 

                                                           

164. S’ha de destacar, especialment, la investigació feta per l’Institut d’investigació sobre la Xarxa, 
NET Institute (www.netinst.org) de la Stern School of Business de la Universitat de Nova York. El seu 
director, Nicholas Economides (Economides, 1996; 2007) és una de les principals autoritats 
mundials de l’anàlisi sobre l’impacte econòmic de les xarxes. Són remarcables també els treballs 
recents de Bobzin (2006), Goyal (2007) i Jackson (2008). A Espanya, es pot destacar l’excel·lent 
treball d’Arroyo (2007).   
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Figura 2. Externalitats emprenedores de xarxa, processos de retroalimentació i 
difusió del nou producte/servei 

 
Font: Elaboració pròpia en base a Arroyo i López-Sánchez (2005). 

 
Un vegada arribats a aquest punt, és important establir algunes 

consideracions. En primer lloc, es pot assenyalar que la llei/regla que compleix la 
generació de valor als mercats amb presència d’efectes emprenedors de xarxa és la 
regla de Metcalfe. Aquesta aproximació ens proposa que si una xarxa està 
integrada per n persones, el valor per a cada node de la xarxa (usuari n- èsim) és 
proporcional al nombre de la resta dels integrants de la xarxa, n-1. D’aquesta 
manera, el valor total de la xarxa és proporcional al nombre total de nodes 
multiplicat pel valor de la xarxa per a cada un d’ells. És a dir, n x (n-1). Encara 
que aquesta regla ens dóna una interpretació senzilla de la creació de valor en 
economies de xarxa, el seu compliment depèn de dues matisacions bàsiques, que 
ens determinaran la forma específica de la funció d’adopció d’un nou 
producte/servei: 1) la combinació de rendiments marginals positius i creixents 
amb rendiments marginals decreixents, a partir del punt d’abast d’externalitats 
negatives de congestió; i 2) la consideració que la interconnexió entre xarxes de 
grandària diferent afegeix més valor a la xarxa de dimensió més petita que a la 
xarxa de dimensió més gran.  

La regla de Metcalfe postula que el valor marginal aportat a la xarxa per un 
usuari a la resta dels usuaris és constant, k. Així, doncs, l’usuari n-èsim aporta 
un valor a la resta dels usuaris de la xarxa que resulta de la seva aportació menys 
l’aportació de la resta dels usuaris, és a dir, k x (n-1) - k x (n-2) = k. Si ara calculem 
l’aportació relativa de l’usuari m-èsim, essent m > n, obtenim que k x (m-1) - k x (m-
2) = k. De fet, l’assumpció que totes les connexions aporten el mateix valor a la 
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xarxa és altament discutible almenys per dues raons166. En primer lloc, perquè el 
perfil dels usuaris que es connecten a la xarxa i la seva aportació de valor no han 
de ser necessàriament sempre els mateixos. I en segon lloc, perquè en xarxes de 
gran dimensió la possibilitat d’interconnexió d’un usuari addicional no ha de ser 
forçosament total. En termes matemàtics, el creixement d’una xarxa de n a n+1 
usuaris significa un increment del nombre total de connexions possibles de 2n, 
resultat de restar les possibles connexions en n+1, és a dir, n x (n+1), de les 
possibles connexions en el punt inicial n, és a dir, n x (n-1). Tanmateix, per a un 
usuari individual, l’augment en el nombre de connexions possibles al pas d’una 
xarxa de grandària n a una xarxa de grandària n+1 és d’1. En aquest context, 
d’augment d’una connexió a la xarxa, la grandària de n importa molt, ja que no és 
el mateix per al nou usuari una connexió addicional a una xarxa petita que una 
xarxa de gran dimensió. Per tant, el valor que s’aporta a la xarxa depèn del 
moment en què l’usuari addicional s’adhereix a la xarxa i de la grandària 
d’aquesta. En aquest sentit, a partir d’un cert nombre d’usuaris poden aparèixer 
externalitats de congestió, ja que el valor que aporta a una xarxa de gran dimensió 
un usuari addicional pot ser negatiu en establir limitacions a les connexions ja 
existents. 

D’altra banda, la regla de Metcalfe implica que amb la fusió de dues xarxes 
totes dues incrementen el valor en la mateixa quantitat, independentment de la 
grandària inicial que tenen. Suposem que hi ha dues xarxes, A amb n usuaris, i B 
amb m usuaris, i que n > m. Amb la integració de les dues xarxes, cada usuari d’A 
veu com el seu valor augmenta de manera proporcional al nombre de noves 
connexions, m. Per tant, l’augment total de valor de la xarxa A s’estableix en 
proporció amb n x m. Seguint el mateix raonament, l’augment total de valor de la 
xarxa B s’estableix en proporció amb m x n. D’aquesta manera, i amb 
independència de la grandària que tinguin, A i B augmentarien el valor en la 
mateixa proporció. Aquest resultat, que fonamenta la segona matisació a la regla 
de Metcalfe, no explicaria el fet que les xarxes de dimensió més petita estiguin 
disposades a pagar per adherir-se a una xarxa de dimensió més gran, gràcies a 
l’augment relatiu de valor que significa aquesta integració. 

En segon lloc, es pot assenyalar que la forma de la corba d’adopció/compra de 
productes/serveis en presència d’externalitats emprenedores de xarxa depèn del 
punt d’abast, de la massa crítica d’usuaris. És a dir, de la grandària mínima de la 
xarxa que incentiva la incorporació als usuaris potencials, que estableix el punt de 
partida per a la retroalimentació positiva. La representació de l’esquerra de la 
figura 3 ens dibuixa el punt d’abast de la massa crítica d’un producte/servei en 
funció del preu i del nombre d’adoptants (grandària de la xarxa). Donada una 
funció de demanda d’un producte/servei amb efectes emprenedors de xarxa, dels 
quals analitzarem detalladament la forma funcional (còncava) més endavant, la 
figura ens mostra que per a un preu determinat hi ha dues possibles quantitats 
d’equilibri: E1 i E2. E1 és un equilibri inestable i representa el punt d’abast de la 
massa crítica; mentre que E2 és un equilibri estable. En efecte, per a grandàries 
de la xarxa inferiors al punt E1, la corba de demanda del producte/servei se situa 
per sota del seu preu, és a dir, el preu de la mercaderia en xarxa és poc atractiu a 
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causa de la mida petita de la xarxa. Davant d’aquesta situació, els nous usuaris 
no estan interessats en la xarxa, i fins i tot els existents poden tenir incentius per 
abandonar-la. De la mateixa manera, en les grandàries de la xarxa superiors al 
punt E1, amb preus de la mercaderia en xarxa superiors a la demanda, els 
incentius són perquè la grandària de la xarxa continuï creixent fins a assolir la 
seva dimensió d’equilibri E2. 

 
Figura 3. La massa crítica d’usuaris i la corba d’adopció d’un producte/servei 

sota efectes externs emprenedors de xarxa 

 
Font: Rohfls (1974). Reproduït de López-Sánchez i Arroyo (2006). 

 
En aquest sentit, es pot destacar que la forma còncava de la funció de demanda 

i l’abast del punt de massa crítica determinen la forma sigmoïdal (en S) de la corba 
d’adopció d’una tecnologia/producte/servei sota efectes de emprenedoria en xarxa 
(representació dreta de la figura 2). Aquesta forma, present també en moltes altres 
corbes d’adopció de producte/servei sense efectes de xarxa, té diferències 
substancials amb les d’altres productes/serveis, sobretot en la durada de les tres 
fases: llançament, enlairament i saturació. En la primera fase, la de llançament, el 
creixement d’adopció és molt lent i la corba té una forma gairebé plana. Això és a 
causa dels problemes d’abast de la massa crítica necessària i, en moltes ocasions, 
aquest període se sol conèixer com a «efecte pingüí». En la segona fase, la 
d’enlairament, es genera un creixement brusc, molt més gran que en el cas de la 
inexistència de retroalimentació positiva, una vegada la xarxa ha assolit la 
dimensió crítica. En la tercera fase, la de saturació, el creixement es modera i la 
grandària de la xarxa s’estabilitza. De vegades, també es consolida una quarta 
fase, de declivi, en què el producte/servei es torna obsolet i es consoliden 
substitutius superiors167. Finalment, la literatura científica ha corroborat que el 
preu, les expectatives d’èxit (reputació de l’empresa, base de clients instal·lada, 
capacitat per a oferir un producte valuós, drets de propietat, velocitat de reacció, 
capacitat de gestió del lock-in i aliances estratègiques) i els productes 
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complementaris es consoliden com els factors clau en l’explicació de l’èxit en 
l’adopció d’un producte/servei sota externalitats emprenedores de xarxa168. 

Una vegada analitzats els fonaments sobre els quals recolzen les economies 
emprenedores amb efectes de xarxa, ja estem en disposició d’abordar l’anàlisi de la 
seva funció de demanda. A diferència de les funcions tradicionals, i com es 
dedueix de les matisacions presentades a la regla de Metcalfe, la funció de 
demanda de nous productes/serveis amb efectes de xarxa té una forma còncava, 
com a resultat de l’existència de: a) un primer tram creixent que ens assenyala la 
relació positiva entre el valor de la xarxa i l’augment del nombre d’usuaris; i b) un 
segon tram decreixent, que reflecteix una aportació marginal a la xarxa menor dels 
nous usuaris a partir d’un cert punt (efectes de congestió). 

 
Figura 4. La funció de demanda d’un nou producte/servei innovador sota efectes 

de xarxa 

 
Font: Economides (1996). 

 
En aquest context, la construcció d’una corba de demanda d’emprenedoria 

innovadora subjecta a efectes de xarxa es pot plantejar com segueix169. En primer 
lloc, es pot destacar que la demanda d’un  nou producte/servei innovador subjecte 
a efectes de xarxa depèn del preu i del nombre d’usuaris de la xarxa. Si n és la 
demanda agregada, p el preu, i ne la base instal·lada de clients, podem expressar 
l’equació de demanda agregada com a n=f(ne, p). En segon lloc, i invertint aquesta 
equació, és possible expressar el preu que els consumidors estan disposats a 
pagar per mitjà de la quantitat de demandants i de la grandària de la xarxa. És a 
dir, p=p(n,ne). En tercer lloc, i en funció de les diferents grandàries de la xarxa 
(nie), és possible representar les diferents corbes de preus, com a p=p(n,nie),  i = 
1, 2… n. Finalment, i en quart lloc, la corba de demanda s’obté a partir de la in-
tersecció de cada corba p=p(n,nie) amb la base de clients instal·lada (nie). La figura 
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4 reprodueix una corba de demanda d’un producte/servei resultant d’un procés 
d’emprenedoria innovadora sota efectes de xarxa. Cal destacar, addicionalment, 
que l’eix vertical també forma part de la corba de demanda.  

Encara que la representació de la demanda de productes emprenedors 
innovadors sota efectes de xarxa de la figura 4 és una de les més habituals, la 
investigació ha identificat diferents formes d’aquesta funció a partir de la 
incorporació de tres elements: 1) el valor intrínsec del nou producte/servei; 2) el 
valor marginal o de sincronització; i 3) la grandària de la xarxa respecte a la 
dimensió del mercat170. Per valor intrínsec d’una nova mercaderia en xarxa 
entenem el valor que aquesta aporta per si mateixa a l’usuari de la xarxa. Per 
exemple, el correu electrònic aporta valor a l’usuari d’una xarxa en la mesura que 
s’estableixi la possibilitat de connexió amb altres usuaris, mentre que un 
programari, com ara un processador de textos o un full de càlcul, aporta un valor 
intrínsec a l’usuari, amb independència de la possibilitat de connexió que hi hagi. 
Així, doncs, per al nostre propòsit, el valor intrínsec és el valor del nou 
producte/servei innovador per a una grandària de la xarxa igual a zero. En el cas 
de noves mercaderies en xarxa amb valor intrínsec zero, com en el cas del correu 
electrònic, parlem de mercaderies en xarxa pures. Per valor marginal o de 
sincronització entenem el valor que genera per a un usuari/client la incorporació 
d’altres usuaris/clients a la xarxa. Per exemple, en el cas de la telefonia mòbil, el 
valor marginal és alt, ja que el valor per als usuaris/clients de la xarxa augmenta 
amb cada nou usuari/client. En canvi, en el cas d’un programari d’ofimàtica el 
valor marginal de la xarxa és inferior, atès que encara que l’augment de valor per 
als usuaris de la xarxa en augmentar en un usuari nou és evident, el seu 
increment és inferior al dels productes/serveis en xarxa purs.  

La literatura ha identificat aquestes dues característiques de la demanda de les 
noves mercaderies innovadores en xarxa a través de la formulació d’una funció de 
valor, U, que s’expressa en funció del valor intrínsec i del valor marginal171. 
Aquesta funció, U= a+b(ne), ens suggereix que la demanda d’una nova mercaderia 
innovadors en xarxa és en funció del seu valor intrínsec, a, i del seu valor 
marginal, b(ne), establert en funció de la grandària de la xarxa. Cal indicar que a 
representa l’ordenada en l’origen de la funció, és a dir, per a nous productes en 
xarxa purs a = 0, mentre que b(ne) representa la derivada de la funció, és a dir, el 
seu increment marginal, amb b(0) = 0. Finalment, el valor de la xarxa també ve 
determinat per la relació entre la seva grandària i la dimensió del mercat. Per 
exemple, un nou programari o paquet estadístic generarà un valor de xarxa 
inferior a un nou programari o paquet d’ofimàtica, ja que el nombre potencial 
d’usuaris és inferior en el primer cas. 

La figura 5 ens representa diferents formes d’una funció de demanda de nous 
productes/serveis innovadors sota efectes de xarxa en funció de les tres propietats 
que hem esmentat. En tots els casos, la funció de demanda té una forma còncava, 
és a dir, forma de U invertida, encara que amb diverses manifestacions a partir del 
valor intrínsec (ordenada en origen), el valor marginal (pendent) i el màxim de la 
corba, que ens indica el punt màxim d’equilibri a partir del qual es manifesten 
externalitats negatives. 
                                                           

170. McGee i Sammut (2002).  
171. Kauffman et al. (2000).  
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Figura 5. Funcions de demanda d’un nou producte/servei innovador sota efectes 
de xarxa en funció del valor intrínsec, el valor marginal i la grandària de la xarxa 

 
Font: McGee i Sammut (2002). 

 
Finalment, i després de caracteritzar la funció de demanda d’un nou 

producte/servei innovador sota efectes de xarxa, i a tall de resum, la taula 6 
vincula l’anàlisi realitzada sobre els efectes de xarxa de l’emprenedoria innovadora 
amb les mercaderies coneixement. No podria ser d’una altra manera. Ja hem 
comentat que l’emprenedoria innovadora no és rés més que una proposta d’utilitat 
sobre el coneixement generat; l’aplicació intencionada del coneixement a l’activitat 
econòmica en forma de productes o serveis innovadors; la valorització, el 
desbordament i el filtre del coneixement. Així doncs, la vinculació entre els nous 
productes i serveis resultants de l’emprenedoria innovadora, els productes i 
serveis del coneixement, i els efectes de xarxa és evident.   

Ja hem assenyalat anteriorment que, a grans trets, es distingeixen dos tipus de 
noves mercaderies (producte/servei) del coneixement: les noves mercaderies 
coneixement observable i les noves mercaderies coneixement tàcit. Bàsicament, les 
primeres es recolzen sota l’efecte de les externalitats, directes i indirectes, de 
xarxa, mentre que les segones, fortament implicades amb el coneixement 
difícilment codificable de les persones, s’associen a l’efecte de les externalitats de 
xarxa d’aprenentatge. Totes dues tenen la potencialitat de desenvolupar efectes 
positius i negatius segons les interaccions establertes entre els agents/nodes i la 
dimensió de la xarxa. Tanmateix, la veritable distinció entre aquestes dues 
tipologies de noves mercaderies la trobem en la forma de la seva funció de 
demanda. Les noves mercaderies coneixement observable sostenen la creació de 
valor a partir de la potencialitat que ofereix l’entrada de nous integrants a la xarxa 
(valor marginal) i de la seva grandària elevada. Al contrari, la creació de valor a les 
noves mercaderies coneixement tàcit es fonamenta en l’elevat valor intrínsec, 
propi, dels nous productes/serveis desenvolupats. En aquest sentit, és destacable 
que aquesta dissociació en la seva demanda generi dues estratègies de negoci 
clarament diferenciades. Per al cas dels nous negocis basats en la producció de  
mercaderies coneixement observable, els efectes directes i indirectes de xarxa 
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determinen una estratègia fonamentada, bàsicament, en la màxima incorporació 
d’usuaris/clients a la xarxa. Per al cas dels nous negocis basats en la producció 
de mercaderies coneixement tàcit, els efectes de xarxa d’aprenentatge determinen 
una estratègia fonamentada, bàsicament, en l’aportació de valor a la xarxa a 
través de les mateixes noves mercaderies. Així doncs, acabem de constatar com els 
diferents efectes de xarxa i les diferents tipologies de coneixement determinen 
estratègies de negoci i de creixement empresarial clarament diferenciades a les 
iniciatives d’emprenedoria innovadora. 

 
 

Taula 6. Una taxonomia de la funció de demanda de les noves mercaderies 
del coneixement (emprenedoria innovadora) sota efectes de xarxa 

 
Tipus de 

mercaderia 
Efectes bàsics de 

xarxa 
Tipus (+/-) d’efectes de 

xarxa 
Propietats de la 

demanda 

Nou 
producte/servei 
coneixement 
observable 
 

Externalitats de xarxa 
directes 
 
Externalitats de xarxa 
indirectes 
 

 
+ Augments de valor 
+ Caigudes de preus 
+ Augmento de varietat 
+ Millora condicions d’ accés 
i d’ús 
 
- Efectes de congestió 
- Saturació d’informació 
- Posicions dominants de 
mercat 
- Restriccions de 
competència 
 

 
Valor intrínsec baix 
 
Valor marginal elevat 
 
Tamany relatiu gran 
 
 
Forma funció: 
 

Nou 
producte/servei 
coneixement tàcit 

Externalitats de xarxa 
d’aprenentatge 
 

 
+ Acumulació i difusió de 
coneixement 
+ Dilució de costos 
d’aprenentatge 
 
- Barreres d’entrada al 
coneixement expert 
- Costos del canvi 
- Costos d’oportunitat de 
l’aprenentatge 
  
 
 

 
Valor intrínsec alt 
 
Valor marginal baix 
 
Tamany relatiu petit 
 
 
 
Forma funció:  

Font: Elaboració pròpia. 
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Capítol 2 

La nova empresa catalana sorgida en temps de crisi 
Joan Torrent, Laura Lamolla, Pilar Ficapal i Ivan Soler 

 
Ja hem esmentat més amunt que la investigació sobre els factors de 

l’emprenedoria innovadora i sobre les transformacions que l’empresa xarxa està 
generant sobre l’estratègia, l’organització, l’activitat i els resultats empresarials no 
es pot dissociar de l’estudi de l’estructura econòmica, la generació de valor i 
l’entorn de les pròpies empreses. Per diverses raons. Primera, perquè la irrupció de 
les tecnologies digitals i dels fluxos d’informació, comunicació, coneixement i 
innovació s’emmarca en un context transformador d’un abast més ampli, la 
globalització, que, òbviament, i a través de la consolidació dels mercats del 
coneixement, altera el desenvolupament empresarial. I, segona, perquè el nou 
esquema de generació de valor a l’activitat estratègica, organitzativa i productiva 
de les empreses no és pas independent de la seva estructura econòmica. Ens 
interessa saber, prèviament a l’anàlisi de les fonts co-innovadores de productivitat 
i competitivitat empresarial, com és i quines són les característiques de l’empresa 
en la qual s’introdueixen. Així doncs, aquesta investigació presentarà també una 
anàlisi sobre l’estructura de la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi i 
el seu procés de transformació.  

Per analitzar la realitat econòmica de la nova empresa catalana, sorgida a cavall 
entre el final de la primera dècada i el principi de la segona dècada segle XXI, ens 
hem fixat, primerament, en la seva estructura econòmica, en especial amb la seva 
vessant sectorial i de dimensió. En segon lloc, hem abordat l’anàlisi de l’entorn de 
l’empresa, bàsicament en l’impacte que hi està exercint la crisi econòmica. En 
tercer lloc, ens hem centrat amb la dinàmica del recurs humà, la formació, el 
treball i les relacions laborals. Finalment, hem analitzat la dinàmica de 
transformació que suposen la innovació i l’ús de les TIC a les noves empreses de 
Catalunya. Feta aquesta visió panoràmica, revisitarem l’emprenedoria i la 
generació de valor de la nova empresa catalana, però ara des d’una perspectiva 
que s’ha revelat com a molt important, la perspectiva de gènere.  
2.1. L’estructura econòmica de la nova empresa catalana: 
una visió panoràmica 

 
L’estudi de la nova empresa de Catalunya s’ha de contextualitzar en el marc de 

les relatives diferències que hi ha en relació amb les empreses catalanes, creades 
abans de la crisi. Des d’aquest punt de vista, al llarg d’aquest apartat presentarem 
alguns dels trets més representatius de la nova empresa catalana que, no hi ha 
cap dubte, són un punt de referència en l’estudi del seu camí cap a l’economia i la 
societat del coneixement. Una primera característica que cal considerar té a veure 
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amb l’estructura sectorial i de dimensió de la nova empresa catalana. Si 
comparem aquestes dues característiques estructurals de l’activitat empresarial 
(figures 6 i 7) ens adonarem de vàries qüestions rellevants i clarament 
identificatives de la nova empresa catalana. Per veure-ho, hem comparat 
l’estructura sectorial i de dimensió de la nova empresa catalana i espanyola creada 
els anys 2005, en plena expansió, i el 2010, en plena crisi econòmica. Així doncs, 
cal assenyalar que el nou teixit empresarial de Catalunya presenta una estructura 
sectorial més equilibrada, més d’acord amb el seu potencial de creixement a llarg 
termini. Això és així per vàries raons. Primer de tot, per la pèrdua, molt rellevant, 
de la creació d’empreses al sector de la construcció i els serveis immobiliaris, que 
han passat de representar poc menys de la meitat de les empreses creades el 2005 
(un 44,2%) a un 17,9% el 2010, xifra, d’altra banda, propera a la seva 
representació sobre el PIB total. Aquesta pèrdua de nova activitat al sector de la 
construcció i els seus serveis afins, s’ha compensat per un increment de la nova 
activitat a la indústria, que el 2010 representava un 13,6% del total de la nova 
activitat i, molt especialment, un augment de la nova activitat als serveis menys 
intensius en coneixement (comerç, transport, hoteleria i altres serveis), que el 
2010 representaven poc més de la meitat de l’emprenedoria empresarial a 
Catalunya. Tot i amb això, també cal assenyalar que aquesta elevada 
representació de la nova empresa catalana als serveis menys intensius en 
coneixement, és clarament inferior a la del conjunt espanyol (un 58,7% del total).   

Figura 6. L’estructura sectorial de la nova empresa catalana i espanyola.  
2005 i 2010 

Percentatges sobre el total de noves empreses de cada any 

13,6 9,7 13,0

17,9

42,2

18,8

50,2

33,3

58,7

18,4 14,7

7,7

44,2

32,2

16,1
9,6

0
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40
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80

100

Catalunya 2005 Catalunya 2010 Espanya 2005 Espanya 2010

Indústria Construcció i serveis immobiliaris

Serveis menys intensius en coneixement Serveis intensius en coneixement
   

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 7. L’estructura de dimensió de la nova empresa catalana i espanyola.  
2005 i 2010 

Percentatges sobre el total de noves empreses de cada any 
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6,3 6,5 
11,8 11,2

1,4 1,1 1,1 1,0 

0

20

40

60

80

100
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Nova mitjana empresa (De 10 a 49 treballadors)
Nova petita empresa (De 6 a 9 treballadors)
Nova microempresa (5 o menys treballadors)

   
Font: Elaboració pròpia. 

 
Finalment, i com a contrapunt positiu, hem de mencionar l’evolució positiva, 

que tot i la crisi, ha presentat la creació de noves empreses als serveis més 
intensius en coneixement (finances, serveis professionals, i activitats 
tecnològiques i de la informació i la comunicació). El 2010, els serveis del 
coneixement representaven un 18,4% de la nova activitat empresarial a 
Catalunya, percentatge més positiu que el 16,1% del 2005, i, sobretot, molt més 
favorable, gairebé el doble, que l’assolit pel conjunt d’Espanya (9,6%). 

En segon lloc, també és destacable que la nova empresa catalana creada en 
temps de crisi presenti una dimensió més petita que la generada en plena 
expansió econòmica. El 2010, un 85,9% de les noves empreses catalanes eren 
noves microempreses (5 o menys treballadors), percentatge clarament superior al 
76,0% del 2005. De fet, la reducció de la dimensió al nou teixit empresarial català, 
ha suposat la caiguda, gairebé a la meitat, de les participacions de la nova petita 
(6,7% del total el 2010) i mitjana (6,3% del total el 2010) empresa. La participació 
de la nova gran empresa (50 o més treballadors) s’ha mantingut el 2010, amb una 
xifra lleugerament superior a l’1% del total. La comparació de l’estructura de 
dimensió amb Espanya no ofereix diferències molt significatives. Potser, una 
presència lleugerament superior de la nova petita empresa a Espanya (8,0%), així 
com una caiguda de la presència de les noves grans empreses, que han passat de 
representar un 1,4% del total el 2005 a un 1,0% el 2010.   
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Pel que fa a l’origen i les fonts de finançament de la nova empresa catalana, els 
resultats obtinguts ens assenyalen la presència majoritària d’un origen 
emprenedor (76,1% del total) i d’un finançament recolzat en base al capital social i 
als fons propis (82,6%). Tot i amb això, també cal destacar una certa presència de 
l’emprenedoria empresarial, doncs un 14,7% de les noves empreses catalanes 
sorgides en el període 2008-2011 procedeixen d’un grup empresarial, i del recurs 
al finançament extern addicional, que ha finançat un 15,1% de les noves empreses 
creades. En canvi, les fonts de finançament en base al capital risc tenen una 
presència purament testimonial, ja que només han finançat un 1,9% de les noves 
empreses. 

Arribats a aquest punt és molt important destacar que les ajudes públiques a 
l’emprenedoria han arribat a molt poques iniciatives de negoci durant el període 
2008-2011. Per bé que un 37% de les noves empreses catalanes coneixen les línies 
d’ajut de a l’emprenedoria de les administracions públiques, només un 6,0% han 
rebut algun tipus d’ajuda, participació que en el cas del finançament es redueix 
fins al 0,4%. Tot i amb això, les noves empreses que han rebut ajudes públiques 
en fan una valoració força positiva, superior als 6 punts, en una escala de 1 a 10. 
El paper de la Universitat en la creació de noves empreses, també és clarament 
millorable, doncs només un 3,3% de les noves iniciatives de negoci sorgides en el 
període 2008-2011 eren un spin-off universitari. Sembla doncs, que tant les 
empreses (dues terceres parts no coneixen les ajudes públiques), com 
l’administració pública i la Universitat han de millorar el seu encaix per a fer més 
efectives les línies públiques de suport a l’emprenedoria, en especial la 
innovadora. 

.  
Figura 8. L’origen i les fonts de finançament de la nova empresa catalana.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Tot i que ho analitzarem amb detall més endavant quan abordem la qüestió de 

la productivitat i de la competitivitat de la nova empresa catalana, una visió 
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panoràmica del nou teixit empresarial també ha de comptar amb una certa 
descripció de l’entorn i dels resultats empresarials. Les dades obtingudes ens 
posen de manifest la forta severitat de la crisi econòmica i com aquesta està 
colpejat els resultats de la nova empresa catalana (taula 7). En efecte, tot i la seva 
creació recent, des del 2008, el conjunt d’empreses enquestades preveien una 
caiguda lleugera (-1,1%), però caiguda, de la facturació el 2011 en relació amb el 
2010. Aquesta dinàmica negativa dels resultats de la nova empresa el 2011 
s’explica perquè dues terceres parts del nou teixit empresarial català preveia que 
la facturació o bé es mantindria o bé es reduiria. Només una tercera part del nou 
teixit empresarial de Catalunya era optimista en relació amb la previsió d’una 
dinàmica positiva de les seves vendes el 2011.   

Un possible explicació addicional a la dinàmica negativa de resultats i les 
percepcions de la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi és el seu 
baixíssim grau d’obertura internacional. Quan s’analitza la distribució geogràfica 
de les vendes s’observa que més de 8 de cada 10 noves empreses catalanes 
(concretament, un 82,8%) destinen la seva producció als mercats locals de la 
pròpia Catalunya. Un 10,1% la producció addicional es col·loca al mercat 
espanyol. I, només un 7,1% de la producció es ven als mercats internacionals. Un 
4,7% a la Unió Europea i un 2,4% del total a la resta del món. Tot i que aquests 
resultats són més positius que els assolits pel teixit empresarial ja existent (creat 
amb anterioritat al 2008), el fet que només un 7% de la facturació es pugui 
col·locar als mercats internacionals, en un context d’atonia molt significativa de la 
demanda interna de consum i d’inversió a Catalunya i Espanya, explica la 
dinàmica i les expectatives a la baixa dels resultats de la nova empresa catalana. 

 
 

Taula 7. Evolució i estructura del negoci al nou teixit empresarial 
de Catalunya. 2010-2011 

Variacions i perspectives del negoci en percentatges, i distribució 
geogràfica de les vendes en percentatges de facturació 

 

  Nova empresa  
catalana 

 Evolució xifra de negoci  

 2011/2010 -1,1 
 Evolució prevista de la facturació 2011/2010  
 Increment 33,7 
 Disminució 27,6 

 Manteniment 38,7 

 Distribució territorial del negoci 2011  

 Catalunya 82,8 

 Resta d’Espanya 10,1 

 Unió Europea 4,7 

 Resta del món 2,4 
Font: Elaboració pròpia. 
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Quan s’analitzen els reptes que la nova empresa catalana ha d’afrontar per a 
sortir de la crisi econòmica en la que està immersa s’obtenen alguns resultats 
interessants. Hem copsat les opinions valoratives dels nous empresaris en relació 
amb la generació de valor de les seves empreses (figura 9). Per bé que tots els 
problemes plantejats, valorats en una escala de 1 a 10, on 0 no suposa problema i 
10 suposa un greu problema, se situen per sota la mitjana, el principal repte de 
millora manifestat pels nous empresaris catalans és la solució al problema del 
finançament de la seva activitat (4,4 punts de valoració). El segueix d’aprop la 
necessitat d’obrir nous mercats (4,1 punts), i ja a més distància les relacions amb 
l’administració (3,1), la gestió dels recursos humans (2,8), la xarxa de 
col·laboradors i cooperadors (2,4) i la inversió en recerca, desenvolupament i 
innovació (2,3). En aquest context, sobta que els nous empresaris no es posicionin 
més adversament en relació amb els problemes que presenta el seu procés de 
generació de valor. Més endavant veurem que això s’explica perquè aquest procés 
té prous fortaleses, i que les expectatives a la baixa de la seva activitat tenen més 
a veure amb la dinàmica dels mercats que amb el procés intern de generació de 
valor de l’empresa. 

 
 

Figura 9. Els reptes interns per a la sortida de la crisi a la nova empresa 
catalana. 2008-2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Una vegada analitzades les característiques estructurals i de l’entorn del nou 

teixit empresarial de Catalunya, a continuació ens centrarem en els principals 
elements que defineixen la seva generació de valor. Començarem per l’anàlisi del 
seu principal recurs, el capital humà. Des de la perspectiva del seu estoc formatiu 
algunes conclusions molt importants (taula 8). En primer lloc, cal assenyalar una 
important presència de la formació universitària. A gairebé 4 de cada 10 noves 
empreses creades entre el 2008 i el 2011 l’estoc formatiu majoritari a l’empresa 
(empresaris i treballadors) és l’universitari. Aquests registres són clarament 
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millors que els de l’estoc formatiu de les empreses creades abans de la crisi. Per 
exemple, el 2003 la formació universitària només era present com a estoc formatiu 
majoritari només a un 25% d’empreses catalanes. En segon lloc, també hem 
d’esmentar que, tot i la creixent participació de la formació universitària, l’estoc 
formatiu mitjà de les noves empreses catalanes continua essent la formació 
secundària, amb un 52,5% del total. Com a resultat de l’elevada presència de la 
formació secundària, les noves empreses catalanes dediquen un important volum 
de recursos a l’ampliació de formació, que també supera àmpliament els registres 
d’abans de la crisi. Un 26,1% dels treballadors de la nova empresa catalana han 
seguit programes formatius formals, homologats, d’ampliació de formació durant 
els darrers dos anys. Un 31,6% dels treballadors de la nova empresa catalana han 
seguit programes formatius informals d’ampliació de formació durant els darrers 
dos anys. De fet, aquestes dades ens suggereixen que la nova empresa catalana 
presenta millors estocs formatius, tant de base com d’ampliació de formació, que 
l’empresa sorgida abans de la crisi. La crisi econòmica ha accentuat la presència 
de l’educació al teixit empresarial.  

 
 

Taula 8. L’estructura formativa del nou teixit empresarial de 
Catalunya. 2008-2011 

Estocs formatius i ampliació de formació en percentatges de treballadors 
 

 Nova empresa 
catalana 

 Nivell màxim formació predominant a l’empresa  

 Sense estudis/ estudis primaris 8,0 
 Estudis secundaris 52,5 

 Estudis universitaris 39,5 

 Ampliació de formació durant els darrers dos anys  

 % treballadors en formació reglada 26,1 

 % treballadors en formació no reglada 31,6 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 
Des de la perspectiva de l’edat i el gènere, assenyalar que la crisi econòmica ha 

ampliat la base emprenedora a Catalunya (figura 10). En efecte, no són gens 
menyspreables la participació dels joves (que representen un 36,3% del total) i de 
les dones (que representen un 38,8% del total) a les noves iniciatives empresarials 
de Catalunya. De fet, aquestes dades suggereixen una ampliació de la base 
emprenedora cap a estrats d’empresaris i de treballadors que, habitualment, no 
eren molt presents a la nova configuració empresarial del Principat. Tot i amb 
això, no cal perdre de vista que les noves empreses generades a Catalunya en 
temps de crisi continuen estan integrades majoritàriament per homes (poc menys 
de dues terceres parts del total) i per persones al tram mitjà de la seva vida 
professional, entre 36 i 55 anys (un 59,7% del total).  
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Figura 10. L’edat i el gènere a la nova empresa de Catalunya. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de treballadors i d’empresaris 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
L’organització del treball és un element cabdal per a avançar cap a 

l’emprenedoria innovadora i la configuració en xarxa de l’activitat empresarial. En 
aquest sentit, les noves formes d’organització en xarxa de l’empresa es fonamenten 
en una major autonomia en la presa de decisions per part del treball en equip i en 
clares dilucions de les jerarquies clàssiques de tall fordista i taylorista. La 
recopilació d’informació en aquesta dimensió ens assenyala una notable presència 
de les noves formes d’organització del treball a les noves empreses de Catalunya 
sorgides en temps de crisi (figura 11). La proposta d’objectius a desenvolupar per 
part dels treballadors, l’autonomia en l’organització del treball, els intercanvis 
d’informació, el treball en equip i la valoració de la polivalència dels treballadors 
estan presents, i amb força intensitat, a la nova empresa catalana. De la mateixa 
manera, aquestes noves formes d’organització del treball es complementen amb 
una notable presència (prop de 7 punts en una escala de 1 a 10) de la supervisió 
del treball per objectius, gràcies, en part, a que més d’una tercera part de les 
noves empreses catalanes s’organitzen per processos o projectes (davant del 52,1% 
que s’organitza per productes o serveis). 

En el mateix context, també ens hem interessat per l’anàlisi de les relacions 
laborals. La informació obtinguda ens assenyala la presència d’un marc de 
relacions laborals duals a la nova empresa catalana. Per bé que la gran majoria 
d’agents de la nova empresa, directius i treballadors, desenvolupen la seva 
activitat en un marc de contractació indefinida, jornada completa i retribució fixa, 
es consolida també un context laboral més flexible i innovador caracteritzat per la 
contractació temporal, la jornada parcial i la retribució variable. En efecte, un 
13,4% dels implicats a la nova empresa catalana treballen a temps parcial, un 
13,5% amb contractes temporals, i un 11,5% és retribuït a través de formes 
variables de contraprestació. També cal assenyalar que a la nova empresa 
catalana sorgida en temps de crisi un 7% de l’activitat es realitza a través del 
treball autònom.  
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Figura 11. Les noves formes d’organització del treball i les relacions laborals a la 
nova empresa de Catalunya. 2008-2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Una vegada resseguits els trets diferencials del recurs humà i del treball a les 

empreses catalanes sorgides entre el 2008 i el 2011, a continuació ens centrarem 
en l’altre component explicatiu del nou esquema innovador i en xarxa de l’activitat 
empresarial: la innovació, i en especial, l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). Com ja s’ha assenyalat anteriorment, l’evidència empírica 
internacional ens posa de relleu una important vinculació entre les pràctiques 
d’innovació i els usos intensius de les TIC a l’hora d’explicar la capacitat de 
competència empresarial a l’economia global de coneixement. Així doncs, 
l’obtenció d’informació sobre la capacitat innovadora i la intensitat dels usos TIC 



                                  Emprendre en temps de crisi 

 93

per part de la nova empresa catalana ens donarà senyals de la seva capacitat per 
a generar valor en el context global i basat en el coneixement. D’entrada (taula 9), 
el primer que cal destacar es que la presència d’estructures d’innovació formal a la 
nova empresa catalana no és menyspreable. Una de cada cinc noves empreses 
catalanes disposa d’un departament propi d’R+D+i. Un 17% de les noves empreses 
catalanes disposa d’una patent pròpia.   

 
Taula 9. La innovació al nou teixit empresarial de Catalunya. 2008-2011 
Percentatges d’empreses i escales valoratives per a la cooperació i els resultats: 1, 

gens; i 10, totalment 
 

 Nova empresa 
catalana 

 Origen de la innovació  
 Departament propi R+D+i 19,6 

 Personal propi no destinat a innovació 56,3 

 Empreses especialitzades o personal contractat 24,1 

 Tipologia d’innovació  

 Innovació als darrers dos anys 45,7 

 Innovació de producte 41,5 

 Innovació de procés 30,1 

 Innovació organitzativa 28,4 

 Cooperació en innovació  

 Centres innovació/universitats 2,1 

 Empreses competidores 2,7 

 Proveïdors/distribuïdors 4,3 

 Clients 5,8 

 Resultats de la innovació  

 La innovació ha tingut èxit 7,6 

 La innovació ha donat un bon rendiment 6,6 

 La innovació ha estat totalment nova al mercat 5,3 
Font: Elaboració pròpia 

 
De fet, els resultats obtinguts ens suggereixen una notable presència de 

l’emprenedoria innovadora al nou teixit empresarial català sorgit en temps de 
crisi. Poc menys de la meitat de les noves empreses sorgides entre 2008-2011 (un 
45,7%) han innovat. La innovació majoritària és la de producte (41,5%), seguida, 
ja a més distància, per la innovació de procés (30,1%) i per la innovació 
organitzativa (28,4%). La nova emprenedoria innovadora a Catalunya també es 
materialitza amb certa cooperació amb agents externs, en especial, amb els 
clients. En una escala d’1 a 10, els nous empresaris catalans valoren la cooperació 
amb clients amb 5,8 punts. En síntesi, els resultats de l’emprenedoria innovadora 
a la nova empresa catalana són força positius, tal com posen de manifest les 
valoracions del seu èxit (7,6 punts), del seu rendiment (6,6 punts), i de la seva 
capacitat d’introduir una innovació radical (5,3 punts en una escala d’1 a 10). 
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Tot i amb això, també hem de fer esment a algunes mancances del procés 
d’emprenedoria innovadora de la nova empresa catalana. Primer de tot, i per bé 
que aquests resultats són clarament millors als de l’empresa pre-crisi, no podem 
perdre de vista que més de la meitat de les noves empreses catalanes no han 
innovat els darrers dos anys. A més, i ara en relació amb el procés innovador, 
també hem de tenir present la seva naturalesa bàsicament informal. Un 56,3% de 
les innovacions introduïdes per la nova empresa catalana són el resultat del 
treball del personal no dedicat formalment a la innovació, de la mateixa manera 
que la cooperació, sobretot amb Universitats, centres de recerca i empreses 
competidores, encara és molt millorable. 

Així doncs, es pot afirmar que l’emprenedoria innovadora a l’empresa de recent 
creació a Catalunya presenta bons resultats, doncs implica a la meitat del nou 
teixit productiu, bàsicament és exitosa, i es fa en base a una combinació 
d’estructures formals i informals, i en col·laboració amb clients. Tot i amb això, 
l’emprenedoria innovadora s’hauria d’estendre a la resta del teixit empresarial, 
incorporar més estructures d’innovació formal i col·laborar molt més amb els 
agents externs de l’empresa especialitzats.  

L’èxit competitiu de qualsevol teixit productiu a l’economia del coneixement s’ha 
de fonamentar amb el descabdellament constant d’innovacions i amb l’ús intensiu 
de les TIC. En sintonia amb els resultats obtinguts per a l’emprenedoria 
innovadora, la informació copsada ens assenyala que els usos de les TIC a la nova 
empresa de Catalunya són força intensius (taula 10). Si comencem per l’anàlisi 
dels usos digitals per part del personal de les empreses, assenyalar que gairebé 8 
de cada 10 treballadors usen amb freqüència ordinadors connectats a Internet i el 
correu electrònic. A més, 7 de cada 10 dels integrants de la nova empresa usen 
també amb freqüència dispositius mòbils. Les participacions de freqüència d’ús de 
la xarxa local són inferiors, i se situen lleugerament per sota del 45% dels agents 
integrants de la nova empresa. Finalment, i tot la seva novetat, les aplicacions 
Web 2.0 són usades freqüentment per un 26,2% dels integrants de la nova 
empresa de Catalunya. 

El mateix succeeix si definim un indicador d’usos d’Internet i n’analitzem els 
seus resultats. Per bé que una de cada cinc noves empreses catalanes no disposa 
de pàgina Web pròpia, hem de destacar que la presència a Internet i els usos del 
comerç electrònic evolucionen molt favorablement, sobretot si ho comparem amb 
els resultats de les empreses pre-crisi. Un 46,6% de la nova empresa catalana ja 
disposa de pàgina Web pròpia, un 21,4% fa comerç electrònic, i un 18,0% 
interactua amb agents externs a través de les xarxes socials. 

De fet, els resultats de les pràctiques del comerç electrònic ens assenyalen una 
dinàmica positiva, tenint en compte el context de crisi. A la nova empresa 
catalana, i el 2010 i el 2011, el percentatge de compres realitzades a través del 
comerç electrònic sobre el total de compres s’ha estabilitzat en un 14,5% del total. 
Les vendes a través del comerç electrònic, amb una participació inferior, 
evolucionen però a l’alça, des del 6,1% del total de vendes el 2010, al 6,5% del 
total de vendes el 2011. 

Així doncs, i com ja hem observat amb l’emprenedoria innovadora, l’anàlisi dels 
usos TIC a la nova empresa catalana ens assenyala una creixent utilització 
d’aquestes tecnologies, que s’incorporen amb molta intensitat als seus processos 
de generació de valor, tot i que els resultats del comerç electrònic són millorables.     
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Taula 10. Usos de les TIC a la nova empresa de Catalunya. 2008-2011 
Percentatges 

 

 Nova empresa 
catalana 

 Usos digitals per part del personal  

 % ordinadors amb connexió a Internet 78,2 
 % correu electrònic empresa 76,8 

 % dispositius mòbils 68,8 

 % xarxa local 44,9 

 % aplicacions Web 2.0 26,2 

 Usos d’Internet a l’empresa  

 Sense pàgina Web pròpia 26,8 

 Pàgina Web pròpia sense comerç electrònic 46,6 

 Pàgina Web pròpia i comerç electrònic 21,4 

 Pàgina Web pròpia i usos de les xarxes socials 18,0 

 Pràctiques de comerç electrònic  

 % compres amb comerç electrònic 2010 14,5 

 % compres amb comerç electrònic 2011 14,5 

 % vendes amb comerç electrònic 2010 6,1 

 % vendes amb comerç electrònic 2011 6,5 
Font: Elaboració pròpia. 

 
2.2. Emprenedoria i crisi econòmica: qüestió de gènere? 

 
Acabem de constatar que, a cavall de les primeres dues dècades del segle XXI, 

l’adveniment de l’economia del coneixement i la crisi econòmica estan 
transformant les condicions d’emprenedoria i els processos de generació de valor 
de les noves empreses. Les dades obtingudes ens permeten afirmar que, en temps 
de crisi, les noves empreses creades a Catalunya milloren el seu procés de 
generació de valor cap a unes fonts de creixement que es fonamenten, cada vegada 
més, amb la innovació i l’arquitectura organitzativa en xarxa. Algunes dades 
aclaridores que així ho certifiquen. Gairebé la meitat de les noves empreses 
catalanes creades en temps de crisi innoven. A 4 de cada 10 d’aquestes noves 
empreses l’estoc formatiu mitjà és l’universitari. Les noves pràctiques 
d’organització del treball, basades en l’autonomia funcional i la descentralització 
de la presa de decisions, tenen una presència majoritària. I, els usos de les TIC i 
d’Internet per a la generació de valor són massius. A més de dues terceres parts de 
les noves empreses creades a Catalunya en temps de crisi s’usen amb freqüència 
ordinadors connectats a Internet, el correu electrònic de l’empresa o dispositius 
mòbils. Gairebé tres quartes parts del nou teixit empresarial sorgit a Catalunya en 
temps de crisi disposa de pàgina Web pròpia, entre les quals una de cada cinc ha 
realitzat pràctiques de comerç electrònic. Així doncs, tot sembla indicar que la 
crisi econòmica s’associa amb un canvi en el patró de naixement i creixement 
empresarial a Catalunya. Feta aquesta constatació hem volgut analitzar la 
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perspectiva de gènere. Ja hem vist que, amb la crisi, la base emprenedora s’ha 
ampliat, i que joves i dones han augmentat la seva presència al nou teixit 
empresarial del Principat. Ara ens disposem a analitzar si les noves empreses 
catalanes amb presència femenina majoritària es caracteritzen per un procés de 
generació de valor diferent de les noves empreses amb presència masculina 
majoritària.   

Ja hem assenyalat reiteradament que la iniciativa emprenedora i la seva 
manifestació en forma de creació d'empreses és una competència cada vegada més 
valorada en les societats contemporànies, ja que contribueix a la innovació, a la 
creació d'ocupació, al desenvolupament econòmic, a la cohesió social i a la 
satisfacció personal. Malgrat que en les últimes dècades, les dones s'han 
incorporat massivament al mercat de treball, l'opció de l’emprenedoria continua 
essent menys recurrent per a les dones que per als homes. Un dels diversos 
elements que sembla que influeix en la menor taxa d’activitat emprenedora per 
part de les dones és, precisament, la major dificultat que tenen les dones a l’hora 
d’accedir als recursos bàsics per a l’emprenedoria. Ara bé, el context actual de 
crisi econòmica, on l’accés al finançament és molt més difícil per a tothom, l’ús 
intensiu de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació, coneixement i 
innovació pot suposar una oportunitat per a les emprenedores, de manera que les 
hi sigui més fàcil superar les tradicionals barreres a la creació i la supervivència 
d’empreses, i tenir un millor accés als recursos emprenedors. Així doncs, aquesta 
secció té com objectiu complementar els altres capítols del llibre des del punt de 
vista de gènere, i analitzar els diferents tipus de recursos amb què compten les 
emprenedores per a crear i gestionar les seves microempreses a Catalunya en un 
context de crisi. Addicionalment, albirarem si les TIC són una oportunitat per 
poder superar algunes de les barreres que les emprenedores tenen a l’hora 
d’emprendre.  

Hem estructurat la secció de la següent manera. En primer lloc, 
contextualitzem la situació actual, aportant dades sobre les dones emprenedores 
en general i les espanyoles en particular. En segon lloc, concretarem l'àmbit 
d'estudi elaborant una revisió succinta, i sense ànim de ser exhaustius, de la 
bibliografia existent sobre els recursos i les noves empreses creades per dones en 
base a la següent classificació dels recursos: el capital humà entès com la 
formació i l’experiència professional; el capital financer entès com el capital inicial 
i el finançament extern; i el capital social, que el limitarem a les xarxes socials.  A 
continuació, i en base a la mostra representativa de les noves empreses catalanes 
creades en temps de crisi, entre 2008 i 2011, analitzarem la informació obtinguda 
per al seu procés de generació de valor des de la perspectiva del gènere.   

Malgrat que la presència de dones emprenedores a Espanya és molt diferent a 
la que existia tan sols fa dues dècades, quan l’emprenedoria femenina era un 
fenomen marginal, és important assenyalar que la creació d’empreses encara és 
un fet majoritàriament masculí. Tot i amb això, el context de crisi econòmica 
actual està ampliant la base emprenedora, de manera que la participació de les 
dones en la creació d’empreses ha presentat una tendència creixent. Les 
conclusions del projecte GEM per a Espanya el 2011172 suggereixen que la crisi 

                                                           

172. Sánchez et al. (2012).  
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econòmica dels darrers anys ha produït dos efectes en la taxa d’activitat 
emprenedora total (TEA)173. El primer efecte, que coincideix amb el principi del 
procés de crisi econòmica (any 2008), ens confirma que la taxa d’activitat 
emprenedora total va començar a disminuir després d’un període d’expansió 
important. El segon efecte, iniciat a partir de l’any 2011, ens assenyala un 
augment de la taxa d’activitat emprenedora total, sobretot per l’increment de la 
proporció d’emprenedors que creen una empresa per la manca d’ocupació com a 
empleats. Així doncs, la TEA del 2011 representa un 5,8% de la població activa, la 
població espanyola entre 18 i 64 anys. La distribució per gènere d’aquest 
percentatge és del 7,1% per a la població activa masculina, i del 4,5% per a la 
població activa femenina, cosa que confirma que del total d’emprenedors a 
Espanya el 2011 un 48,6% eren dones i un 61,4% homes. De fet, si comparem els 
resultats del 2011 amb les dades del 2009, la taxa d’emprenedoria total femenina, 
tot i estar per sota de la masculina (6,3%), ha crescut més acceleradament (des del 
3,3%). Per la seva banda, les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), que 
copsen la participació d’emprenedors i empresaris en empreses ja consolidades 
també reflecteixen la mateixa situació de menys participació femenina, però amb 
un creixement més accelerat que la masculina. El 2010, el 32,9% dels empresaris 
sense assalariats eren dones, i si compten només les empresàries amb assalariats, 
aquesta participació es redueix fins al 27,9% del total.  

Respecte a les característiques sociodemogràfiques de l’emprenedora espanyola, 
cal destacar els següents elements: 1) la dona crea l’empresa a una edat mitjana 
de 38 anys, edat molt similar a la dels homes emprenedors; 2) gairebé el 10% de 
les dones emprenedores són d’origen estranger. D’aquestes, el 3% són d’origen 
comunitari i el 6,2% d’altres països. No obstant això, val a dir que aquest 
percentatge ha disminuït respecte els anys pre-crisi, quan les emprenedores 
d’origen estranger havien anat guanyant pes relatiu, especialment entre les 
d’origen extra comunitari; 3) la formació dels emprenedors és força alta, ja que 
dominen els nivells de formació mitjans i superiors (37,1% i 36,4% 
respectivament) respecte el nivell bàsic/elemental (26,5%) de les persones 
emprenedores. No obstant això, i encara que el nivell educatiu de la població 
femenina en general ha augmentat molt a les últimes dècades, les dades del 2011 
continuen detectant diferències entre emprenedors i emprenedores. Els 
emprenedors tenen nivells educatius superiors a les emprenedores; i 4) en els 
nivells de renda, les dones parteixen de nivells de renda inferiors. Els homes 
compten amb nivells d’emprenedoria superiors en general, i sobretot en els nivells 
de renda més elevats. No obstant això, durant el 2011 es detecta un augment dels 
emprenedors amb rendes baixes, i una menor presència de persones 
emprenedores amb rendes intermèdies i altes. Aquest fenomen es pot explicar per 
l’augment de l’activitat emprenedora de subsistència o de necessitat, és a dir, de la 
creació d’empreses per part de persones que tenen la necessitat de convertir-se en 

                                                           

173. El GEM defineix la taxa d’activitat emprenedora total (TEA) com el percentatge de persones 
entre 18 i 64 que tenen la intenció o ja estan involucrats en la creació d’una empresa i/o que 
aquesta té menys de 42 mesos d’antiguitat.  
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emprenedors perquè no troben alternatives viables en el mercat de treball per 
compte aliè.   

Una de les qüestions cabdals en la creació i gestió d’una nova empresa són els 
recursos  amb els que compta la persona emprenedora i és, precisament en 
aquesta qüestió, on emprenedors i emprenedores troben les principals dificultats. 
La recerca sobre la iniciativa emprenedora femenina ha volgut esbrinar si les 
dones emprenedores tenen les mateixes dificultats que els emprenedors a l’hora 
d’obtenir els recursos per emprendre o, per al contrari, tenen més dificultats pel 
fet de ser dones. Així doncs, a continuació, revisarem la bibliografia existent sobre 
aquesta temàtica. De cara a facilitar la lectura, hem classificat els recursos segons 
la seva tipologia: capital financer (capital inicial i finançament aliè), capital humà 
(formació i experiència) i capital social (xarxes socials). Com veurem a continuació, 
tots ells són importants per assolir l’èxit emprenedor i empresarial.  

El finançament de les noves empreses creades per dones ha estat un dels 
aspectes més estudiats per part de la recerca en emprenedoria en clau de 
gènere174, ja que del finançament de l'empresa, dependrà en gran mesura el seu 
èxit empresarial futur175. I, és que una de les causes que explica que les empreses 
creades per dones són més petites, creixen menys i obtenen menys beneficis que 
les creades per homes és, precisament, perquè tenen més limitacions 
financeres176. De fet, l’evidència empírica ha constatat que, a l’hora d’obtenir 
recursos per emprendre, existeixen diferències entre homes i dones, tant pel què 
fa a la quantitat com pel que fa al tipus de finançament177. D’altra banda, en el 
context espanyol, la crisi econòmica està dificultant molt l’accés al capital financer 
per emprendre, cosa que incideix sobre la qualitat i l’efecte de les noves iniciatives 
empresarials. A tall d’exemple, la mediana del capital llavor que necessita un 
emprenedor per posar en marxa una nova iniciativa empresarial a Espanya  és de 
30.000 euros, i el què aporta l’emprenedor és el 50% d’aquest capital. La moda 
situa la xifra del capital llavor per a l’emprenedoria al voltant dels 20.000 euros.  

Respecte a la quantitat de finançament i la influència del gènere s’ha observat 
que les emprenedores inicien les seves empreses amb un capital llavor molt 
inferior, gairebé  la meitat que el dels homes178. Actualment, la investigació sobre 
les fonts de finançament de l’emprenedoria en clau de gènere es pregunta sí 
aquesta diferència és el resultat d’actituds discriminatòries per part del sector 
financer, sí les dones tenen motivacions diferents per a crear noves empreses, sí  
presenten característiques psicosocials diferents a las dels homes, o sí  les pròpies 
característiques de les emprenedores i de les noves empreses creades determinen 
que el capital inicial sigui inferior. Encara no s’ha arribat a un consens clar en 
l’anàlisi de les respostes a aquestes preguntes. 

 Respecte a les dificultats d’accés al finançament extern per causa de la 
discriminació de gènere, la recerca aporta conclusions a favor i en contra, encara 
que un nombre creixent d’estudis no ha trobat evidències de discriminació179. 
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Concretament, s’ha argumentat que les entitats financeres discriminen sobre la 
base de la magnitud de l’empresa i prefereixen prestar a empreses més grans i 
consolidades. Aquesta preferència implicaria un desavantatge per a l’emprenedoria 
femenina, atès que les seves empreses són més petites que les masculines, i per 
tant, l'obtenció de finançament aliè pot ser més difícil i les condicions, els requisits 
col·laterals i les garanties per obtenir-lo més altes. D'altra banda, la menor 
formació i experiència de les emprenedores en qüestions financeres també pot 
influir en el fet que trobin més dificultats. En la mateix content financer també 
s’ha observat que, en general, les dones tenen més aversió al risc que els homes, 
cosa que podria explicar perquè les emprenedores tendeixen a recórrer, en major 
mesura que els homes, als recursos propis que als recursos aliens180.  

Altres investigacions emfasitzen que les dones, com a resultat d’un procés de 
socialització diferent al dels homes, es converteixen en emprenedores també de 
manera diferent: les emprenedores tenen més cautela i són més previngudes, de 
manera que inicien l’activitat empresarial amb una grandària menor i volen créixer 
més a poc a poc. De fet, s’ha evidenciat que les emprenedores tenen menys vocació 
de creixement que els homes i, per tant, presenten menors necessitats d'inversió 
inicial181. Per un altre costat, s'ha afirmat que la dedicació, en el cas de les dones 
molt sovint definida per la mitja jornada o per la jornada reduïda, també influiria 
en la dimensió empresarial i, en conseqüència, per unes necessitats de 
finançament inferiors182. Finalment, el fet que les dones parteixin d’entrada amb 
un nivell de renda més baix també influeix en la quantitat de capital inicial que 
poden aportar amb els seus estalvis personals183. Les pròpies característiques de 
l’empresa creada també poden influir en l’accés als recursos financers. De fet, la 
dimensió de l’empresa està molt relacionada amb el finançament i el sector 
d'activitat. Hi ha sectors, com els serveis tradicionals on la presència 
d’emprenedores és superior a la dels homes, que necessiten inversions inicials 
menors. En qualsevol cas, tot aquest conjunt d’investigacions no són concloents 
en relació amb la pregunta de sí és la dimensió de l’empresa la que determina els 
recursos necessaris per emprendre, o sí són els recursos als quals l’emprenedora 
té accés els que determinen la dimensió de la nova empresa.  

Finalment, una darrera qüestió que ha rebut molta atenció durant la darrera 
dècada és la tipologia de recursos financers externs que utilitzen les 
emprenedores. En general, els emprenedors utilitzen diverses fonts financeres per 
a obtenir el capital inicial necessari per emprendre: estalvis personals, préstecs 
bancaris, ajuts públics, fons de capital risc o business angels. D’aquestes diverses 
fonts financeres, quin és l’ús que en fan les emprenedores? La investigació sobre 
l’emprenedoria ha estudiat la relació entre el capital risc i l’emprenedoria 
femenina, ja que les dades d’arreu  ens constaten que les emprenedores obtenen 
menys fons de capital risc que els emprenedors184. Diverses causes expliquen 
aquesta situació: les estratègies del capital risc no coincideixen amb les estratègies 
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de creixement més conservadores de les emprenedores185, les emprenedores no 
tenen la formació i/o l’experiència adequada per a la relació amb el capital risc186,  
o, fins i tot, estan en sectors d’activitat menys atractius pel capital risc187. D’altra 
banda, també s’ha apuntat que la feble presència de dones a les empreses de 
capital risc restringiria l’accés de l’emprenedoria femenina a aquesta font de 
finançament com a resultat d’una mancança en la xarxa social de relacions188. 

Un altre recurs important a l’hora d’emprendre és el nivell educatiu i 
l’experiència prèvia de l’emprenedor, que sense dubte influeix en l’èxit i el 
creixement empresarial189. Respecte als nivells d'educació, s’ha constat que 
aquests són similars entre homes i dones190. No obstant això, el tipus d'educació 
és diferent. Respecte a la formació específica en creació d'empreses, en general les 
emprenedores en tenen menys que els emprenedors191. En referència a 
l'experiència professional, algunes investigacions apunten que les dones tenen 
menys experiència en dirigir persones, menys anys d'experiència en el sector 
d'activitat, menys experiència a l’hora de treballar amb empreses similars, i menys 
experiència en la creació de noves empreses192. Tot i amb això, altres 
investigacions han matisat aquests resultats: les dones emprenedores tindrien 
una experiència professional molt similar a la dels homes emprenedors193. De tota 
manera, i com en el cas del finançament, la recerca realitzada fins al moment no 
aporta evidència concloent sobre la relació entre l’educació, l’experiència prèvia i 
l’emprenedoria en clau de gènere.   

L’accés i l’ús de les  xarxes socials és un dels altres recursos clau a l’hora 
d’emprendre. Tant per als emprenedors com per a les emprenedores, les xarxes 
socials s’utilitzen per a construir el capital social necessari per a la iniciativa 
emprenedora. Així, els recursos que els individus obtenen per conèixer a altres 
persones, formant part d’una xarxa o simplement a través de la coneixença i la 
reputació, són importants per explicar la iniciativa emprenedora194. En aquest 
context, s’ha evidenciat que les emprenedores tenen un obstacle afegit per la seva 
condició de gènere tant en les xarxes formals com en les informals.  Respecte les 
xarxes formals, per exemple les cambres de comerç, els homes han ocupat 
tradicionalment posicions més altes o amb més poder i això els ha permès que, a 
l’hora d’emprendre, la seva xarxa de contactes estigui ubicada en nivells jeràrquics 
superiors195. En el mateix sentit, el fet que els emprenedors creïn les empreses  
després d’una experiència professional prèvia i que, tradicionalment, els homes 
hagin ocupat posicions de més responsabilitat i més poder de decisió, també 
influeix, quan a l’hora d’emprendre, compten amb xarxes socials de més nivell196.  
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Respecte a les xarxes informals, per exemple un grup d’amics, s’ha observat que 
en la seva composició predomina la segregació de sexes. Les dones formen xarxes 
amb altres dones i els homes les formen amb homes. En altres paraules, en la 
construcció de xarxes socials es produeix una divisòria de gènere197. El fet que les 
xarxes estiguin formades principalment per persones del mateix sexe és una font 
de desavantatge per a les empresàries i les emprenedores. Aquesta segregació de 
sexes incideix clarament sobre l’activitat emprenedora femenina. Per exemple, en 
el cas de l’accés al capital de risc. Com que les xarxes de capital risc estan 
integrades majoritàriament per homes, les dones tenen més dificultat d’accés al 
capital risc, no tant pel fet de ser dones, i sí més pel fet que no poden accedir tan 
fàcilment com els homes a les xarxes socials de capital risc198. 

Acabem de constatar que l’emprenedoria femenina té importants dificultats 
d’accés als recursos financers, humans i socials per a descabdellar processos de 
creació i creixement de noves empreses. Tot i que la investigació no ha acabat de 
concloure amb solvència sí es produeix o no una divisòria de gènere a l’hora 
d’emprendre, tot sembla indicar que les dificultats d’accés als recursos 
emprenedors per part de les dones no es donarien tant per la seva condició de 
dones, i sí més per l’estructura dels mercats de finançament, del treball directiu i 
de les xarxes socials, que per funcionament o per tradició afavoreixen més 
l’emprenedoria de base masculina. En base a aquesta premissa, a continuació 
analitzarem amb clau de gènere el procés de generació de valor de la nova 
empresa catalana creada amb temps de crisi, amb l’objectiu de buscar 
comportaments diferenciats en les noves empreses amb presència majoritària 
d’homes i dones. Ens fixarem, especialment, amb tota aquella tipologia de 
restriccions a l’emprenedoria femenina que l’evidència internacional ha identificat 
com a més rellevant a l’hora de crear i fer créixer les noves empreses. 

Amb l’objectiu de classificar les noves empreses catalanes sorgides en temps de 
crisi en clau de gènere, hem preguntat per la participació d’homes i de dones dins 
del nou teixit empresarial català. Considerarem que una nova empresa es 
fonamenta en un procés d’emprenedoria de base femenina quan la participació del 
treball directiu i no directiu a la nova empresa de les dones supera a la 
participació del treball directiu i no directiu dels homes. Ja hem vist que això 
succeeix en el 38,8% de les noves empreses catalanes creades en el període 2008-
2011. En canvi, en el 61,2% del nou teixit empresarial català el fonament 
emprenedor té una base masculina.   

Si comencem pel capital financer, i en sintonia amb l’evidència internacional, 
les dades obtingudes (figura 12) ens mostren que una àmplia majoria de les noves 
empreses catalanes amb base emprenedora femenina utilitzen com a principal 
font de finançament els recursos propis (85,6%), seguits, ja a molta distància, per 
les fonts de finançament extern tradicional (13,7%), el capital risc (0,7%) i, 
pràcticament, de forma insignificant, pels ajuts públics (0,1%). De la mateixa 
manera, l’origen majoritari de les noves empreses amb base emprenedora 
femenina és l’emprenedoria sense ajudes públiques (90,2%), seguides a molta 
distància pel grup empresarial (5,9%), les ajudes públiques (3,9%) i els vivers 
d’empreses (0,1%). En comparació amb la base emprenedora masculina, cal 
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destacar que, si bé l’emprenedoria amb base a recursos propis també és molt 
majoritària, els homes disposen de més accés que les dones a les ajudes públiques 
per a l’emprenedoria (6,1%) i al finançament extern aliè (17,2%). Així doncs, les 
dades obtingudes ens certifiquen que l’emprenedoria de base femenina té més 
dificultats per accedir a les fonts externes, públiques i universitàries de 
finançament per a crear i fer créixer les seves noves empreses. 

 
 

Figura 12. L’origen i les fonts de finançament de la nova empresa catalana, per 
bases emprenedores de gènere. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Respecte al capital humà, poc més del 40% de les noves empreses amb base 

emprenedora femenina disposen d’un estoc formatiu majoritari de formació 
universitària (figura 13). A més, en una de cada quatre noves empreses amb base 
emprenedora femenina es realitzen activitats d’ampliació de formació homologada, 
percentatge que creix fins a gairebé el 40% en el cas de l’ampliació de formació 
informal. En aquest context, és important assenyalar que els estocs i l’ampliació 
de formació de les noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina 
superen els estocs i l’ampliació de formació de les noves empreses amb base 
emprenedora masculina, cosa que és especialment cert en el cas de la formació 
universitària (un 30,4% a les noves empreses amb base emprenedora masculina).  

Així doncs, els resultats obtinguts se situen en la línia d’una part de la 
literatura internacional, que no troba diferències significatives entre 
l’emprenedoria de base masculina i femenina pel que fa a l’accés als recursos de 
capital humà. I, encara més, en el cas català i a les empreses creades en temps de 
crisi s’observa una major dotació de capital humà a la base emprenedora femenina 
que a la masculina. 
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Figura 13. El capital humà de la nova empresa catalana, per bases emprenedores 
de gènere. 2008-2011 
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De fet, la major participació en el capital humà i l’orientació educativa i dels 

processos de generació de valor a les noves empreses de base emprenedora 
femenina, es tradueix en una dinàmica innovadora diferenciada (figura 14). Per bé 
que els resultats innovadors agregats no difereixen massa entre les noves 
empreses de base emprenedora masculina i femenina, si que s’observen 
diferències significatives quan analitzem les diferents tipologies d’innovació. 
Mentre que les noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina 
orienten clarament el seu procés de generació de valor cap a la innovació de 
producte (un 52,2% del total, davant d’un 37,7% d’empreses amb base 
emprenedora masculina que innoven en producte), l’emprenedoria de base 
masculina orienta el seu procés de generació de valor més cap a la innovació en 
procés (un 35,8% del total, davant del 21,7% del total d’innovació en procés en el 
cas de l’emprenedoria de base femenina). No s’aprecien diferències significatives 
en el cas de la innovació organitzativa. Tot i amb això, l’anàlisi de l’origen de la 
innovació ens posa de manifest que les noves empreses amb base emprenedora 
masculina es distingeixen per uns esforços superiors d’innovació formal, doncs un 
20,8% d’aquestes noves empreses disposen d’un departament propi d’R+D+i 
(davant del 13,0% de les noves empreses amb base emprenedora femenina). En 
canvi, l’emprenedoria femenina es distingeix per unes fonts innovadores informals, 
doncs tres de cada quatre noves innovacions d’aquestes empreses s’originen com a 
resultat del personal propi no dedicat a la innovació (un 50,9% en el cas de les 
noves empreses amb base emprenedora masculina). La cooperació amb clients i 



Emprendre en temps de crisi 

 104

proveïdors, i amb Universitats i centres de recerca presenta percentatges molt 
similars entre les noves empreses catalanes amb base emprenedora masculina i 
femenina. 

Pel que fa a l’organització del treball i a les relacions laborals, les noves 
empreses catalanes amb base emprenedora femenina es distingeixen, en relació 
amb les masculines, per una presència superior de la jornada a temps parcial (un 
23,5% del total) i dels esquemes de retribució fixa (un 90,5%). Al mateix temps, la 
presència de la contractació indefinida (72,2%) i de la jornada completa (76,6%) és 
inferior en el cas de les noves empreses amb base emprenedora femenina que a la 
masculina. Així doncs, a l’emprenedoria de base femenina a Catalunya 
desenvolupa la seva activitat dins d’un marc de relacions laborals més flexible. Les 
noves formes d’organització del treball, com l’autonomia en la presa de decicions, 
el treball en equip i la supervisió del treball per objectius, estan presents en més 
de 7 de cada 10 noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina, 
sense, però, que s’apreciïn diferències significatives amb l’emprenedoria de base 
masculina.  

 
Figura 14. La innovació a la nova empresa catalana, per bases emprenedores de 

gènere. 2008-2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Finalment, l’anàlisi comparativa del usos de les TIC, d’Internet i de les 

pràctiques de comerç electrònic a les noves empreses catalanes en funció de la 
seva base emprenedora de gènere també ens aporta resultats rellevants. Primer de 
tot (figura 15), cal mencionar que els usos d’ordinadors, d’Internet, de l’e-mail i 
dels dispositius mòbils estan molt estesos (al voltant de 7 de 10 noves empreses 
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els utilitzen amb freqüència), sense que s’hi observin diferències de gènere. En 
segon lloc, quan ens centrem en els usos de les xarxes locals i socials, sí que 
apareixen diferències significatives. Les noves empreses catalanes amb base 
emprenedora femenina es distingeixen per un ús més intensiu de les xarxes 
socials (26,3%, davant del 21,7% de les noves empreses amb base emprenedora 
masculina). En canvi, les noves empreses catalanes amb base emprenedora 
masculina es distingeixen per un ús més intensiu de les xarxes locals (44,8%, 
davant del 33,8% de les noves empreses amb base emprenedora femenina). Aquest 
resultat semblaria confirmar la idea, corroborada a la literatura, que 
l’emprenedoria de base femenina utilitzaria més les xarxes socials digitals amb 
l’objectiu de superar les seves tradicionals restriccions d’accés a les fonts socials 
(informació, finançament, i clients, entre altres) per a crear i fer créixer empreses. 

 
Figura 15. Equipaments i usos de les TIC a la nova empresa catalana, per bases 

emprenedores de gènere. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
I, en tercer lloc, també hem observat que les noves empreses catalanes amb 

base emprenedora femenina fan un ús més intensiu de les xarxes socials i de les 
pràctiques de comerç electrònic, una vegada disposen de la infraestructura 
adequada (figura 16). Un 17,3% de les noves empreses catalanes amb base 
emprenedora femenina (davant del 15,5% de la base emprenedora masculina) 
utilitza amb freqüència la seva pàgina Web i la relació amb els clients a través de 
les xarxes socials. Aquesta major freqüència d’ús es tradueix en uns millors 
resultats de les pràctiques de comerç electrònic. Si sumem el percentatge de 
vendes i de compres a través del comerç electrònic sobre el percentatge de vendes i 
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de compres totals, les noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina 
obtenen una ràtio del 18,3%, clarament per sobre de la ràtio de les noves 
empreses catalanes amb base emprenedora masculina (13,6%). 

  
Figura 16. Usos d’Internet i del comerç electrònic a la nova empresa catalana, per 

bases emprenedores de gènere. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Així doncs, i més enllà de la discussió sobre si existeix o no la divisòria 

emprenedora de gènere, que es pregunta per si les dones, pel fet de ser dones i no 
pel funcionament estructural dels mercats financers, de treball directiu i de les 
xarxes socials, tenen més dificultats per a crear i fer créixer noves empreses, les 
dades obtingudes ens certifiquen que, amb la crisi econòmica, a Catalunya es 
consolida una nova base emprenedora de gènere. Les noves empreses catalanes 
amb base emprenedora femenina es caracteritzen per una creació d’activitat 
econòmica finançada amb recursos propis, amb molt poca presència dels ajuts 
públics i universitaris; amb una elevada presència del capital humà; amb una 
dinàmica innovadora informal en producte; amb una important participació de les 
noves formes d’organització del treball i de les relacions laborals flexibles; i amb 
uns usos intensius de les xarxes socials i del comerç electrònic. En canvi i en 
comparació amb l’emprenedoria femenina, les noves empreses catalanes amb base 
emprenedora masculina es caracteritzen per una creació d’activitat econòmica 
finançada amb recursos propis, però també a través de grups empresarials i 
d’algunes ajudes públiques i de la Universitat; amb menors estocs i ampliacions 
de capital humà; amb una dinàmica innovadora més formal i orientada cap el 
procés; i amb uns usos intensius de les xarxes digitals locals.  
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En síntesi, com a resultat de la crisi econòmica, l’ampliació de la base 
emprenedora a Catalunya va consolidant dues tipologies de processos de 
generació de valor diferents. El nou procés de generació de valor de base 
emprenedora femenina orienta l’activitat de negoci cap a la innovació en producte i 
cap a la interacció constant amb el client a través de les xarxes socials. I, el nou 
procés de generació de valor de base emprenedora masculina orienta l’activitat de 
negoci cap a la innovació en procés, una major connexió amb el coneixement i la 
recerca formal, i un ús més intensiu de les xarxes locals de l’empresa.    
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Capítol 3 

La innovació a la nova empresa catalana 
Ana Isabel Jiménez, Mònica Cerdán i Joan Torrent 

 
Acabem de constatar que, amb la crisi econòmica, les noves empreses catalanes 

neixen i es desenvolupen a través d’un procés de generació de valor, d’uns models 
de negoci, més intensius, més co-innovadors, més adequats a les condicions de 
competència que estableix l’economia global del coneixement. També hem 
constatat que es consoliden dues bases emprenedores diferents en funció de la 
perspectiva de gènere. Més enllà de la discussió sobre la divisòria emprenedora de 
gènere, hem vist que, durant la crisi econòmica, s’amplia la base emprenedora i 
que aquesta té un procés de generació de valor diferent quan a les noves empreses 
el treball directiu i el no directiu és majoritàriament masculí o femení.   

Però, més enllà d’aquesta visió panoràmica i de gènere, també és important que 
ens preocupem per alguns dels mecanismes concrets de la generació interna de 
valor. Per la seva importància estratègica, a continuació analitzarem el procés 
d’innovació de nova empresa catalana. Com ja hem assenyalat en aquestes 
mateixes pàgines, no hi ha procés de construcció d’una economia global del 
coneixement, no hi ha procés de transició cap a l’empresa xarxa, sense una 
cultura i unes pràctiques d’innovació constants. Davant la necessitat de formar 
infraestructures de coneixement, de millorar la competitivitat, de generar un 
creixement econòmic sostenible, o d’incrementar l'ocupació, la qualitat del treball i 
la cohesió social, l’emprenedoria innovadora ha d'impregnar totes les relacions 
econòmiques i s’ha d’instaurar a la societat. En aquest context, l’emprenedoria 
innovadora, l’aparició de noves empreses que generen valor afegit intern i valor 
afegit social a través dels processos de valorització, desbordament i filtre del 
coneixement, és cabdal per a la sortida amb solvència de la crisi econòmica. 

Durant els darrers anys, la investigació sobre l’activitat innovadora de les noves 
empreses s’ha constituït en un dels principals focus d'interès de la literatura sobre 
l’emprenedoria. Però, tot i els esforços dels acadèmics i els professionals, la 
complexitat del concepte i del procés innovador, o l’elevat número de factors que 
incideixen sobre el resultat dels nous productes, processos o estructures 
organitzatives, fa que encara restin obertes a debat moltes qüestions i preguntes 
d’investigació. Entre altres, una de molt rellevant per al nostre propòsit: establir 
els determinants, les característiques i els resultats de la nova i petita empresa 
innovadora199. I, en concret, del nou teixit empresarial de Catalunya, sorgit en 
temps de crisi. En efecte, l’anàlisi de l’activitat innovadora, desenvolupada per les 
noves empreses catalanes, constitueix un bon punt de partida per a comprendre 

                                                           

199. Vilaseca et al. (2007); Jiménez i Torrent (2009); Jiménez et al. (2012).  
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la nova realitat econòmica de Catalunya. Establir el perfil de la nova empresa 
catalana innovadora,  o determinar el pes que, en l’èxit d’aquests processos, tenen 
alguns elements com ara l’ús de les TIC, les noves formes d’organització del treball 
o la cooperació estratègica amb altres agents, ens permetrà conèixer la realitat de 
la nova emprenedoria innovadora i establir les bases per a consolidar el camí de la 
recuperació econòmica, el camí cap a l’economia del coneixement. 

Primer de tot, algunes dades descriptives rellevants. Tot i que, els registres de 
l’emprenedoria innovadora són clarament més positius que els de l’època pre-crisi, 
és important començar afirmant que més de la meitat de les noves empreses 
catalanes creades en el període 2008-2011 (un 54,3%) no ha desenvolupat cap 
innovació. Per contra, poc més de la meitat de les empreses de recent creació 
catalanes, concretament un 45,7% d’empreses, sí que havien realitzat algun tipus 
d’innovació. Respecte al total del nou teixit empresarial, aquesta dinàmica 
innovadora es centra bàsicament en la innovació de producte: un 19,0% 
d’empreses catalanes de nova creació catalanes innoven en producte. Ja a més 
distància trobem un 13,7% de noves empreses que innoven en procés, i un 13,0% 
de noves empreses catalanes que innoven en organització. Respecte al total 
d’empreses innovadores, un 41,5% innoven en producte, mentre que al voltant 
d’una tercera part de les noves empreses catalanes innovadores innoven en procés 
o en organització. 

Respecte a l’origen de les innovacions, les dades obtingudes ens mostren una 
feble presència de les estructures formals d’innovació: només un 8% de noves 
empreses catalanes tenen departament propi de disseny o d’R+D+i,  mentre que 
gairebé una quarta de les noves empreses catalanes innoven a través d’estructures 
informals d’innovació, amb personal propi no dedicat exclusivament a tasques 
d’R+D+i. Un 11,0% de les noves empreses catalanes innovadores subcontracten 
empreses o personal especialitzat com a origen de la innovació. 

Tenint en compte la realitat esmentada, a continuació ens proposem de 
caracteritzar el perfil de la nova empresa innovadora catalana. Per a fer-ho, 
estudiarem l’associació estadística entre la variable innovació i alguns elements 
d’estructura, de generació de valor i de resultats de l’empresa de recent creació, 
considerant però, només aquelles relacions bivariants que mostren significació 
estadística. De l’anàlisi de les dades s’observa que el comportament innovador de 
la  nova empresa catalana ve determinat, principalment, pel sector d’activitat, per 
l’arquitectura organitzativa de l’empresa, i per la intensitat en els usos de les TIC.  

Respecte a la presència d’estructures formals d’innovació al conjunt dels 
sectors productius de la nova empresa innovadora catalana, cal assenyalar que els 
serveis destaquen amb ràtios força elevats, que determinen un comportament 
innovador més intensiu que a la indústria i la construcció. La meitat de les noves 
empreses catalanes de serveis sorgides en temps de crisi innoven, mentre que en 
el cas de la indústria i la construcció aquest percentatge es redueix fins al 28,8%. 

En el mateix context, també ens hem interessat per l’anàlisi de les noves formes 
d’organització del treball i les relacions laborals a la nova empresa innovadora 
catalana. L’autonomia en la presa de decisions, els horaris flexibles, el treball en 
equip i la supervisió del treball per objectius, a través de l’establiment de la 
retribució variable del salari, estan presents amb més intensitat a les noves 
empreses catalanes innovadores (figura 17). 4 de cada 10 noves empreses 
catalanes innovadores presenten esquemes avançats d’autonomia organitzativa, 



Emprendre en temps de crisi 

 110

definida a través de la presència de mitjanes valoratives superiors a 7 punts (en 
una escala de 1 a 10) en la presa de decisions autònomes per part dels 
treballadors. Aquest percentatge es redueix fins al 16,6% en el cas de les noves 
empreses catalanes no innovadores. Així mateix, la intensitat en innovació de les 
noves empreses catalanes està present en el 54,4% de les organitzacions que han 
establert nivells alts o avançats d’horaris flexibles, percentatge que en el cas de les 
noves empreses catalanes no innovadores es redueix fins al 47,5%. La mateixa 
tendència s’observa en el cas del treball en equip. Un 92,7% de les noves empreses 
catalanes innovadores presenta nivells alts i avançats del treball equip, 
participació que es redueix fins al 82,9% en el cas de les noves empreses catalanes 
no innovadores. Per últim, l’evidència obtinguda també ens confirma la presència 
d’un marc de relacions laborals més flexible a les noves empreses catalanes 
innovadores. Un 18,9% de les noves empreses catalanes innovadores disposen de 
formes variables de retribució que compensen més del 25% dels salaris dels 
treballadors, participació que cau fins al 8,0% en el cas de les noves empreses 
catalanes no innovadores. 
  
Figura 17. La innovació, les noves formes d’organització del treball i les relacions 

laborals a la nova empresa catalana. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Una vegada analitzats els trets diferencials del sector d’activitat i de 

l’arquitectura organitzativa de les noves empreses catalanes innovadores, a 
continuació ens centrarem en l’ús de les TIC. L’evidència empírica disponible ens 
assenyala una important vinculació entre les pràctiques d’innovació i els usos 
intensius de les TIC a l’hora d’explicar la competitivitat empresarial. Així doncs, 
l’obtenció d’informació sobre la capacitat innovadora i la intensitat dels usos TIC 
per part de l’empresa catalana de recent creació ens donarà senyals de la seva 
capacitat per a generar valor. La informació obtinguda ens assenyala, novament, 
una clara associació entre l’emprenedoria innovadora i els usos més intensius de 
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les TIC (figura 18). Un 27,0% de les noves empreses catalanes innovadores disposa 
de pàgina Web pròpia i realitza pràctiques de comerç electrònic. Aquest 
percentatge cau fins al 16,6% en el cas de les noves empreses catalanes no 
innovadores. L’emprenedoria innovadora també comporta un usos de les TIC més 
intensius a l’interior de les empreses. Al voltant de dues terceres parts de les 
noves empreses catalanes innovadores utilitzen amb freqüència ordinadors 
connectats a Internet i el correu electrònic. 

 
 

Figura 18. La innovació i els usos d’Internet (Web pròpia i comerç electrònic) a la 
nova empresa catalana. 2008-2011 

Percentatges sobre el total de noves empreses 

27,0
16,6 21,3

78,783,4
73,0

0

20

40

60

80

100

Noves empreses
innovadores

Noves empreses no
innovadores

Total

Web pròpia i comerç electrònic No Web pròpia i comerç electrònic
 

Font: Elaboració pròpia. 

 
3.1. Una caracterització de l’emprenedoria innovadora en 
temps de crisi 

 

És possible classificar les innovacions endegades per una nova empresa en 
funció de determinades característiques. En primer lloc, podem considerar la 
naturalesa de la innovació. D’aquesta manera, la innovació es pot identificar amb 
la introducció d’un nou producte o servei, d’un nou mètode de producció, d’una 
nova font d’aprovisionament, d’un nou mercat, o d’una nova forma d’organització. 
Malgrat aquesta classificació, aquestes cinc noves maneres de fer negoci, 
tradicionalment la recerca sobre la innovació s’ha concentrat en les dues primeres, 
definint-les com la innovació de producte i la innovació de procés. Aquesta 
priorització s’explica perquè ambdues tipologies d’innovació estan molt vinculades 
a la tecnologia del producte: els coneixements necessaris per a crear o millorar els 
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béns i serveis, i a la tecnologia de la producció: els coneixements necessaris per a 
produir aquests béns o serveis. De fet, l’atenció preferent que la recerca ha 
concedit a la innovació tecnològica no és incompatible amb la transcendència 
econòmica que han tingut les innovacions de caràcter organitzatiu, és a dir, les 
noves formes d’organitzar la producció i la distribució. 

Una altra taxonomia possible de les innovació està relacionada amb el seu grau 
de transformació. D’aquesta manera, es consideren innovacions incrementals (o 
marginals) a les millores continuades de l’activitat empresarial, mentre que 
s’anomenen innovacions radicals a les que representen la introducció d’un nou 
producte/servei, d’una nova tecnologia de producció, o d’un model d’organització 
que és totalment nou per l’organització i/o el mercat. Tot i que, òbviament, 
l’impacte econòmic de les innovacions radicals és el més important, cal assenyalar 
que aquestes només representen al voltant d’un 20% de les innovacions 
introduïdes. D’aquesta manera, be sigui pel seu volum be sigui per la seva 
acumulació al llarg del temps, les innovacions incrementals exerceixen també un 
efecte molt rellevant sobre el conjunt de l’activitat empresarial i econòmica.  

Finalment, cal tenir present que la recerca també s’ha fixat en les capacitats de 
difusió al conjunt de l’economia que té la innovació. D’aquesta manera, és possible 
afirmar que un procés empresarial és innovador no només quan introdueix per 
primer cop una innovació concreta al mercat, sinó també quan s’incorpora la 
innovació per primera vegada en un nou context, com una altra empresa, 
indústria o país (innovació imitadora o adaptadora). Aquest comportament 
d’absorció dels nous coneixements aplicats en forma d’innovacions és el que, 
sovint, s’anomena transferència tecnològica. Tenint en compte les diferents 
aproximacions al fet, la naturalesa i les capacitats de transformació de la 
innovació, a continuació ens disposem a caracteritzar els processos 
d’emprenedoria innovadora del nou teixit empresarial català sorgit en temps de 
crisi econòmica. Acabem de constatar que l’emprenedoria innovadora en temps de 
crisi a Catalunya pren forma d’innovació en producte i està estretament vinculada  
amb el fet que l’empresa sigui de serveis, amb les noves formes d’organització del 
treball i amb els usos intensius de les TIC. De fet, un 71,1% de les noves empreses 
innovadores de serveis han innovat o bé en procés o bé en producte. I, encara 
més, el tipus de client final al qual l’empresa innovadora s’adreça també 
constitueix un element determinant per a descriure el tipus d’innovació que ha fet.  

Majoritàriament les empreses innovadores s’adrecen a diferents tipus de públics 
objectius, però quan més del 50% de les seves vendes es fan a empreses privades 
del sector industrial s’observa que el percentatge d’innovacions a l’àmbit dels 
processos és molt més important que el de la resta d’innovacions (figura 19). 
Efectivament, les noves empreses que adrecen els seus productes o serveis a altres 
empreses industrials presenten un 50% d’innovacions en procés, davant d’un 
33,3% de la innovació en producte o servei, i d’un 16,5% en l’àmbit organitzatiu. 
En canvi, de les noves empreses catalanes innovadores que adrecen les seves 
vendes en menys del 50% al sector industrial, el tipus d’innovació majoritària és la 
innovació en procés (43,9%). Aquesta mateixa situació es produeix quan l’empresa 
s’adreça majoritàriament a clients institucionals. Encara que són poques les noves 
empreses en les quals més del 50% dels seus clients són institucions públiques, 
cal assenyalar que, en aquest cas, la innovació es produeix principalment en 
l’àmbit organitzatiu, amb un 80% dels casos.  
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Figura 19. L’emprenedoria innovadora i el client industrial a la nova empresa 
catalana. 2008-2011 

Percentatges sobre el total de noves empreses amb més del 50% dels clients d’empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Un dels factors més determinants de l’emprenedoria innovadora és la xarxa de 

relacions de què disposa l’emprenedor. Els contactes professionals i personals que 
té l’emprenedor constitueixin una important font de generació d’oportunitats de 
negoci per a la nova empresa200. En concret, s’ha evidenciat que la pertinença de 
l’emprenedor a xarxes socials i professionals, amb certa grandària i on els seus 
integrants mantenen relacions intenses, ajuda a millorar els resultats de les noves 
empreses. Aquestes relacions són d’especial interès quan l’empresa decideix 
innovar. A les xarxes, l'emprenedor copsa  l'oportunitat d'obtenir recursos de gran 
valor, com ara el finançament, el suport emocional, o els coneixements i la 
reputació necessaris per a descabdellar innovacions201. No obstant això, altres 
investigacions han identificat en les xarxes altres tipus de beneficis per a 
l’emprenedor innovador, com la identificació d’oportunitats de negoci, l’accés a 
determinats recursos, la reducció del temps en què es realitzen determinats 
processos, o la referència i el segell de garantia202. La cooperació amb els agents 
que estan propers a la nova empresa incideix de manera positiva sobre la 
innovació. En aquest sentit, s’ha constatat que la cooperació amb proveïdors, 
distribuïdors i clients, centres de recerca i universitats, i competidors influeixen 
positivament sobre el desenvolupament i l’èxit de la innovació.  

                                                           

200. Shane i Stuart (2002). 
201. Liao i Welsch (2005). 
202. Nicolaou i Birley (2003). 
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Dels resultats obtinguts en aquest terreny, cal assenyalar que només la 
cooperació amb competidors es manifesta com a significativa a l’hora de buscar 
associació amb les diferents tipologies d’innovació (figura 20). Primer de tot, 
s’observa que la cooperació amb competidors no és massa freqüent entre el nou 
teixit empresarial innovador de Catalunya sorgit en temps de crisi, doncs més 
d’un 70% d’aquest teixit empresarial innovador manifesta que coopera amb els 
competidors en un nivell baix. Tot i amb això, s’observen diferències rellevants en 
funció del tipus d’innovació realitzada. Les noves empreses que han innovat a 
l’àmbit dels productes reconeixen un nivell de cooperació mitjà amb els 
competidors en un 10,5% dels casos, mentre que les ho fan a l’àmbit organitzatiu 
presenten un nivell de cooperació mitjà amb competidors d’un 20,5%. Finalment, 
destacar que les noves empreses que han posat en marxa una innovació en procés 
cooperen amb competidors amb una intensitat alta en un 17,1% dels casos. Així 
doncs, la cooperació intensa amb els competidors a la nova empresa catalana 
innovadora es dona, diferencialment, en el cas de la innovació de procés. 

 
Figura 20. L’emprenedoria innovadora i la cooperació amb competidors a la nova 

empresa catalana. 2008-2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Finalment, ja hem assenyalat la importància que tenen els usos intensius de les 

TIC sobre els processos innovadors. En particular, els resultats obtinguts ens 
constaten que l’ús d’Internet i de les xarxes socials és la variable més significativa 
en el moment d’innovar en l’àmbit dels productes, els processos i les 
organitzacions (figura 21). Per bé que les noves empreses innovadores catalanes 
encara no fan un ús molt intensiu de la pàgina Web pròpia i de les xarxes socials, 
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sí que s’observen diferències significatives quan s’analitzen les diferents tipologies 
d’innovació realitzades. Igual que en el cas de la cooperació amb competidors, la 
innovació en procés es distingeix com la que fa uns usos més intensius de les TIC 
dins del nou teixit empresarial innovador. Un 35,7% de les noves empreses 
innovadores en procés de Catalunya disposen de pàgina Web pròpia i fan ús de les 
xarxes socials per a la generació de valor. Aquest percentatge es redueix fins al 
17,5% en el cas de la innovació de producte i fins al 15,4% en el cas de la 
innovació organitzativa. 

 
Figura 21. L’emprenedoria innovadora i els usos de d’Internet i les xarxes socials 

a la nova empresa catalana. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses innovadores en funció de l’ús de la pàgina 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Una altra manera de classificar les innovacions és considerant el grau de 

transformació, o de novetat per al mercat que representen. Grau de novetat que, 
d’una banda, ve determinat pel mercat i/o per l’empresa i que, de l’altra, implica 
un grau elevat de risc tecnològic, comercial i estratègic. Tradicionalment, la 
literatura ha identificat dos tipus d’innovacions, les incrementals i les radicals. 
Tanmateix, aquesta classificació, que fa referència als dos punts extrems del grau 
de novetat, ha estat modificada, de manera que, avui, es treballa sobre el grau de 
novetat de la innovació, que pot ser baix, mitjà, alt i avançat. Tractant de fer 
l’equivalència entre les dues aproximacions, és possible establir que les 
innovacions incrementals fan referència al grau de novetat baix i mitjà, mentre 
que les innovacions radicals fan referència al grau de novetat alt i avançat. Del 
conjunt de noves empreses innovadores que han sorgit a Catalunya en temps de 
crisi econòmica, al voltant de tres quartes parts presenten un grau de novetat baix 
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o mitjà, un grau d’innovació incremental. Al seu torn, al voltant de l’altra quarta 
part restant innova amb un grau de novetat alt o avançat, un grau d’innovació 
radica. Més concretament, un 49,6% han innovat amb un grau de novetat baix, 
un 21,6% amb un grau de novetat mitjà, un 20,6% amb un alt grau de novetat i, 
finalment, un 7,9% de noves empreses innovadores han innovat amb un grau de 
novetat avançat.  

És evident que el grau de novetat que presenta la innovació desenvolupada per 
la nova empresa té a veure amb algunes de les seves característiques estructurals 
o de generació de valor. Les dades obtingudes ens assenyalen que un primer 
element que incideix sobre el grau de novetat de la innovació és la pertinença –o 
no- a un grup empresarial (figura 22). Efectivament, les noves empreses 
innovadores que formen part d’un grup empresarial es distingeixen per un grau de 
novetat de la innovació superior al de les noves empreses innovadores que no 
formen part d’un grup empresarial, és a dir, que majoritàriament són el resultat 
de l’emprenedoria personal o de la unió d’emprenedors. Un 34,5% de les empreses 
innovadores que formen part d’un grup empresarial presenten un grau de novetat 
de la innovació mitjà, un 25,0% un grau de novetat elevat, i un 18,2% un grau de 
novetat avançat. Així doncs, és pot afirmar que el grau de novetat de la innovació 
a la nova empresa innovadora catalana que forma part d’un grup empresarial es 
relaciona, s’estableixen efectes de desbordament del coneixement, amb el 
comportament innovador de l’empresa matriu. En aquest sentit, és fàcil pensar 
que si el grup d’empreses matriu és molt innovador, hi ha moltes probabilitats que 
la nova empresa creada també ho sigui. 

 Un altre element distintiu de les noves empreses innovadores, que incideix de 
forma important sobre el grau de novetat de les seves innovacions és el grau de 
flexibilitat de l’empresa. Entenem que una empresa flexible és aquella que 
s’organitza en línies de treball,  ja sigui per productes o processos, i que, a més a 
més, té una organització del treball molt flexible, de manera que els seus 
treballadors tenen capacitat de decisió, autogestió i, fins i tot, d’auto-organització 
de la seva activitat. Pel que fa a l’auto-organització del treball s’observa que, a 
mesura que incrementa el grau de novetat de la innovació, el  nivell d’auto-
organització que tenen els treballadors de l’empresa és més elevat. Quan les 
innovacions tenen un grau de novetat mitjà, les noves empreses innovadores 
presenten nivells d’auto-organització del treball elevats i avançats, amb un 
percentatge sobre el total que arriba fins al 45%. A mesura que augmenta el grau 
de novetat de la innovació, els percentatges d’auto-organització del treball 
avançats creixen fins arribar al 81,1% en el cas de les noves empreses 
innovadores que fan innovació del tipus radical. 

La forma com s’organitza la nova empresa també incideix sobre el nivell de 
novetat de les seves innovacions (figura 23). Com era d’esperar, les dades 
obtingudes ens confirmen que la innovació radical, la innovació amb un grau de 
novetat alt i avançat es concentra a les noves empreses que s’organitzen per 
processos o projectes. Al voltant de la meitat de les noves empreses innovadores 
que s’organitzen per processos o projectes presenten un grau de novetat de la 
innovació mitjà o elevat, percentatge que, en el cas del grau de novetat avançat, se 
situa en el 27,3%. En canvi, les noves empreses innovadores que adopten formes 
organitzatives més tradicionals, com l’àrea geogràfica o l’àrea funcional, es 
distingeixen per graus de novetat de la innovació més baixos. 
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Figura 22. El grau de novetat de la innovació i l’origen (grup empresarial) de la 
nova empresa catalana. 2008-2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

   
Figura 23. El grau de novetat de la innovació i la forma organitzativa de la nova 

empresa catalana. 2008-2011 
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Finalment, el grau de novetat de la innovació realitzada també s’associa amb la 
cooperació amb els competidors i amb els usos de les TIC. Les noves empreses 
catalanes innovadores amb un grau de novetat de la innovació alt i avançat es 
caracteritzen per una participació més elevada de la cooperació amb els 
competidors (27,3%). De la mateixa manera, també s’observa que les noves 
empreses innovadores realitzen una part important de les seves compres a través 
d’Internet. Durant el 2010 i el 2011, més de la meitat de les noves empreses 
innovadores realitzaven compres per Internet per un valor superior al 25% del 
total de compres. Entre elles, un 36,0% reconeixen haver desenvolupat 
innovacions amb un grau mitjà de novetat, un 38,0% innovacions amb un grau de 
novetat alt, i un 15,0% innovacions amb un grau de novetat avançat. 

 

3.2. Emprenedoria innovadora i factors d’èxit de la 
innovació 

 

Una vegada caracteritzada l’emprenedoria innovadora, a continuació ens 
centrarem en l’anàlisi dels factors que expliquen l’èxit de la innovació al nou teixit 
empresarial de Catalunya sorgit en temps de crisi econòmica203. L’evidència 
empírica disponible ha identificat tot un conjunt de factors que explicarien l’èxit 
de la innovació a les noves iniciatives de negoci endegades per emprenedors. 
Bàsicament, s’han constatat quatre elements determinants: 1) l’estoc de formació 
de l’emprenedor; 2) el grau de flexibilitat organitzativa de la nova empresa; 3) la 
cooperació amb diferents agents externs de l’empresa; i 4) la intensitat d’usos de 
les TIC. 

El grau de formació es considerat un factor determinant en l’èxit o el fracàs de 
l’activitat desenvolupada per l’emprenedor. Sovint, s’assenyala que, a mesura que 
augmenta la formació de l’emprenedor, majors són els rendiments que obté la 
nova empresa creada204. Aquesta vinculació també és determinant quan abordem 
la innovació, doncs la formació amb què compta l’emprenedor li pot ser molt útil 
per a identificar i gestionar, de forma correcta, noves oportunitats innovadores de 
negoci. Però, pel que fa al tipus de formació rebuda, l’evidència ens indica que, 
juntament amb una formació especialitzada en el producte, el procés o la 
tecnologia que es desenvolupa i es ven, també cal que l’emprenedor disposi de 
coneixements i competències específiques en el terreny del management i del 
màrqueting.  

Un altre element clau en l’explicació de l’èxit dels processos d’innovació és el 
grau de flexibilitat que presenta la nova empresa. En particular, aquesta 
flexibilitat és fa palesa quan la capacitat d’autogestió dels treballadors es combina 
amb una gestió adequada dels equips de treball. En aquest sentit, una 
investigació recent per a l’empresa catalana205 suggereix la necessitat d’adaptar les 
actituds i les rutines de l’empresa a la nova situació econòmica i social, que 
defineix el procés de transició cap a l’economia del coneixement. En aquest nou 
context, s’ha evidenciat que els resultats i la competitivitat de les organitzacions 
                                                           

203. Jo i Lee (1996); Von Hipel (2001). 
204. Parker i van Praag (2012). 
205. Chinchilla et al. (2009). 
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depenen, en gran mesura, del bon ambient i del compromís dels treballadors amb 
el projecte empresarial. D’una banda, el treballador com a persona, i d’una altra 
banda, els equips dels quals forma part, són els focus de l’organització, que s’ha 
de preocupar per la millora de l’ambient laboral i pel compromís dels treballadors 
amb el projecte empresarial. El disseny i la posada en pràctica de pràctiques 
organitzatives que facilitin la conciliació de la vida laboral i personal, i que 
incrementin la capacitat d’autogestió i la descentralització de la presa de decisions 
per part dels treballadors incideixen, de manera positiva, sobre el grau de 
satisfacció i el compromís dels agents implicats amb la nova empresa. 

Però, aquestes pràctiques no només afavoreixen la satisfacció personal dels 
treballadors, sinó que també milloren la seva relació i el grau d’integració dels 
equips de treball a l’empresa. En aquesta línea, s’ha constatat que la creació d’un 
bon clima de treball influeix molt positivament sobre el resultat de l’empresa206. 
De fet, el clima laboral està estretament vinculat amb la cultura organitzativa, de 
manera que una orientació de l’empresa cap a la integració i la coordinació 
interfuncional, que fomenti el treball en equip, que valori la polivalència dels 
treballadors i que afavoreixi la transmissió i la difusió d’informació al llarg i ample 
de l’empresa incidirà positivament sobre el resultat obtingut207.  

Per un altre costat, i degut a la seva vinculació amb la cultura organitzativa que 
orienta i coordina l’empresa cap el mercat, la cooperació i l’ús intensiu de les TIC 
també s’identifica com un factor determinant de l’èxit de la innovació i del 
rendiment de l’empresa208. Les empreses necessiten desenvolupar sistemes i 
accions que li facin possible crear una sòlida base de coneixement sobre el seu 
entorn que, un cop difós, s’aprofita per a la presa de decisions209. La cooperació 
amb agents externs i l'ús intensiu de les TIC afavoreixen l'obtenció de la 
informació i dels coneixements necessaris per a innovar. De fet, alguns treballs 
identifiquen als fluxos d’informació i de coneixement com a elements 
imprescindibles perquè les empreses aprenguin més, més ràpid i amb major 
profunditat sobre el mercat i els consumidors210. 

Diferents treballs empírics han evidenciat una forta relació entre la cooperació, i 
l’inici i el manteniment d’una activitat innovadora a les empreses211. Així, la 
participació de diferents agents en el procés innovador afavoreix entre d’altres: a) 
la creació d’estructures més flexibles i descentralitzades; b) l’accés i/o la creació 
de nous recursos, capacitats i coneixements que són necessaris perquè un nou 
projecte tingui èxit comercial; c) la creació de productes dissenyats i adaptats a les 
noves demandes i necessitats; d) el desenvolupament d’un procés d'innovació més 
eficient, que incorpora les opinions dels consumidors, i l'experiència i el saber fer 
d’altres agents; i e) la reducció dels costos, de la incertesa associada amb el futur 
del producte, i de la dependència respecte al temps de llançament al 
mercat.  

Finalment, també s’ha contrastat que un elevat ús de les TIC afavoreix el 

                                                           

206. Perry-Smith i Blum (2000). 
207. Narver et al. (1998); Narver et al. (2004).  
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desenvolupament d’innovacions a l’empresa. Les TIC s’ha convertit en una font 
imprescindible d’obtenció i de generació d'informació i de coneixement. Però, a 
banda del seu paper transmissor d’informació i coneixement, l’ús intensiu de les 
TIC també es pot convertir en un element socialitzador de l’empresa. D'una banda,  
els fluxos d’informació i coneixement permeten identificar el grau d’atractiu dels 
diferents socis amb els quals es pot cooperar per a innovar212. D’ altra banda, les 
TIC actuen com a canal de comunicació, ja que proporcionen els mitjans a través 
dels quals l'empresa pot establir una comunicació fluida, ràpida i bidireccional 
amb altres agents213.   

Amb el propòsit d’analitzar la importància dels factors esmentats sobre l’èxit de 
l’activitat innovadora de la nova empresa catalana hem utilitzat diverses tècniques 
estadístiques. L’objectiu final de l’anàlisi és obtenir els coeficients explicatius de 
l’èxit innovador. Amb aquest objectiu plantejarem un model de relació causal de 
naturalesa probabilística on l’èxit innovador dependrà d’un conjunt de variables i 
d’indicadors, bé obtinguts de manera directe, o bé construïts indirectament a 
través de tècniques de reducció de dades.  

Si comencem per la variable independent, la que volem explicar, hem construït 
l’indicador de resultats de la innovació, una variable dicotòmica, que estableix si la 
innovació desenvolupada ha estat exitosa (valor 1) o no (valor 0) en funció de si 
permet a l’emprenedor recuperar de manera ràpida la inversió realitzada. 
Originalment, el rendiment ràpid de la innovació es va copsar a través d’una 
escala valorativa, tipus Likert, amb valors d’1 a 10 punts. Aquesta variable inicial 
s’ha recodificat en dos valors: valor 1, o rendiment ràpid de la innovació, quan 
l’escala inicial pren valors entre 7 i 10 punts; i valor 0, no rendiment ràpid de la 
innovació, quan l’escala inicial pren valors entre 1 i 6 punts. 

Pel que fa a les variables dependents, hem treballat al voltant de quatre 
dimensions explicatives, quatre grups de variables. En primer lloc, i dins de la 
dimensió formativa de l’emprenedor, hem construït l’indicador de l’estoc formatiu 
de l’emprenedor. Aquesta variable categòrica pren cinc valors: valor 1, estudis 
bàsics; valor 2, batxillerat elemental; valor 3, batxillerat superior; valor 4, formació 
universitària de caràcter tècnic; i valor 5, estudis universitaris superiors no 
tècnics. En segon lloc, hem treballat sobre un conjunt de variables que 
determinen la dimensió de la cooperació per a innovar. En concret, s’han construït 
quatre indicadors: 1) cooperació científica, amb centres de recerca i Universitats; 
2) cooperació amb competidors; 3) cooperació a la cadena de valor, amb proveïdors 
i distribuïdors; i 4) cooperació amb clients. Tots quatre indicadors són categòrics i 
s’han construït de la mateixa manera. Les variables originals es van copsar a 
través d’una escala valorativa, tipus Likert, amb valors d’1 a 10 punts. A partir 
d’aquesta informació original, els indicadors de cooperació s’han originat a partir 
de la recodificació següent: valor 1, o grau de cooperació baix, quan l’escala 
original prenia els valors d’1 a 4 punts; valor 2, o grau de cooperació mitjà, quan 
l’escala original prenia els valors de 5 i 6 punts; valor 3, o grau de cooperació alt, 
quan l’escala original prenia els valors de 7 i 8 punts; i valor 4, o grau de 
cooperació avançat, quan l’escala original prenia els valors de 9 i 10 punts. 

En tercer lloc, s’ha considerat la dimensió dels usos de les TIC. En aquesta 
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dimensió s’hi incorporen cinc indicadors relatius a cinc usos digitals: 1) l’ús de 
l’ordinador amb connexió a Internet; 2) l’ús del correu electrònic; 3) l’ús de la 
xarxa local de l’empresa; 4) l’ús de les xarxes socials; i 5) l’ús de dispositius mòbil. 
Tots cinc indicadors són categòrics i s’han construït de la mateixa manera. Les 
variables originals eren mètriques i mesuraven els percentatges d’usos mitjans 
setmanals per part dels agents de l’empresa. A partir de la informació original, els 
indicadors d’usos de les TIC s’han originat a partir de la recodificació següent: 
valor 1, o ús baix, quan la utilització original situava la seva participació entre el 0 
i el 25% dels agents de l’empresa; valor 2, o ús mitjà, quan la utilització original 
situava la seva participació entre el 25 i el 50% dels agents de l’empresa; valor 3, o 
ús alt, quan la utilització original situava la seva participació entre el 50 i el 75% 
dels agents de l’empresa; i valor 4, o ús avançat, quan la utilització original 
situava la seva participació entre el 75 i el 100% dels agents de l’empresa.  

Per un altre costat, i dins de la dimensió explicativa de la flexibilitat 
organitzativa de l’empresa, s’ha efectuat una anàlisi factorial exploratòria per 
components principals amb l’objectiu de reduir la informació disponible i d’obtenir 
patrons de comportament diferenciats. El punt de partida de l’anàlisi l’estableix la 
disposició de nou variables que recullen informació sobre la flexibilitat 
organitzativa de la nova empresa catalana. D’una banda s’ha copsat si els 
treballadors: 1) gestionen el seu propi temps a nivell personal; 2) fan un horari de 
treball flexible; 3) utilitzen Internet lliurament; 4) organitzen ells mateixos el seu 
treball; 5) proposen els seus objectius de treball; i 6) teletreballen. D’altra banda, 
s’ha copsat si l’empresa: 7) fomenta el treball en equip; 8) valora la polivalència 
dels treballadors; i 9) els  treballadors/departaments comparteixen informació 
rellevant. La taula 11 recull els principals resultats de l’exercici estadístic de 
reducció de dades realitzat. Primer de tot, assenyalar que la significativitat, al 99% 
del nivell confiança, de la prova KMO (valor 0,863) i el valor del test d’esfericitat de 
Barlett (373,3, p=0,000), ens indiquen l’adequació de la tècnica estadística 
emprada. El valor de variància explicada, un 56,8%, ens indica que el grau de 
bondat de l’ajust és acceptable.  

En segon lloc, les puntuacions factorials obtingudes ens suggereixen l’obtenció 
de 2 factors, que hem anomenat empresa flexible 1 i empresa flexible 2. L’empresa 
flexible 1 fa referència al grau amb què l’empresa estableix pràctiques 
organitzatives orientades a incentivar la implicació i la satisfacció dels treballadors 
amb l’organització. Entre aquestes pràctiques, que impliquen als treballadors de 
l’empresa, es troben l’autogestió del temps, l’horari flexible, l’ús lliure d’Internet, 
l’auto-organització del treball, la proposta d’objectius de treball i el teletreball. 
L’autovalor d’aquest factor és de 3,590, explica un 33,9% de la variància, i l’Alpha 
de Cronbach pren un valor de 0,803. L’empresa flexible 2 fa referència al grau 
amb què l’empresa s’orienta cap a la coordinació interfuncional. Concretament, 
recull el desenvolupament de pràctiques organitzatives flexibles orientades cap al 
foment del treball en equip, la valoració de la polivalència dels treballadors, i la 
difusió i l’ús de la informació per tota l’empresa. L’autovalor d’aquest factor és 
d’1,366, explica un 21,1% de la variància, i l’Alpha de Cronbach pren un valor de 
70,2.  

Finalment, i amb l’objectiu de copsar les relacions de complementarietat entre 
els usos de les TIC i la cooperació en innovació, hem generat un indicador 
compost a través d’una anàlisi factorial que incorpora totes les variables relatives 



Emprendre en temps de crisi 

 122

als usos TIC i a la cooperació en innovació. Primer de tot, assenyalar que les 
proves estadístiques realitzades estableixen la idoneïtat de l’anàlisi, així com la 
fiabilitat de les escales obtingudes. L’índex KMO presenta un valor de 0,725, amb 
una significativitat al 99% de confiança, i el test d’esfericitat de Barlett pren un 
valor de 318,228 (amb p=0,000). Pel que fa als resultats de l’anàlisi, i com era de 
preveure, s’han obtingut dos factors. El primer factor, que hem anomenat grau 
d’usos TIC, recull l’efecte dels conjunt d’usos TIC plantejats (ordinadors amb 
connexió a Internet, correu electrònic, xarxa local, xarxes socials i dispositius 
mòbils). Aquest factor té un autovalor de 2,890 i explica un 31,9% de la variància 
total. El segon factor, que hem anomenat grau de cooperació per a la innovació, 
recull l’efecte del conjunt de relacions de cooperació plantejades (científica, amb 
competidors, amb proveïdors i distribuïdors, i amb clients). Aquest factor té un 
autovalor d’1,822 i explica un 20,2% de la variància total. Els valors dels 
estadístics de l’Alpha de Cronbach: 0,768 per al factor d’usos TIC i 0,758 per al 
factor de cooperació per la innovació, ens confirmen la fiabilitat de les dues escales 
obtingudes.   

 
Taula 11. L’empresa flexible al nou teixit empresarial de Catalunya. 2008-2011 
Puntuacions factorials i factors de l’anàlisi factorial exploratòria per components principals 

 

 Empresa flexible 1 
(implicació treball) 

Empresa flexible 2 
(coordinació interfuncional) 

 Puntuacions factorials   

 Treball en equip  0,732 

 Valoració polivalència dels treballadors  0,814 
 Difondre i compartir informació rellevant a 
l’empresa  0,662 

 Els treballadors gestionen els seus temps de 
treball 0,751  

 Els treballadors fan un horari de treball flexible 0,695  

 Els treballadors usen Internet lliurement 0,704  

 Els treballadors auto-organitzen el seu treball 0,710  

 Els treballadors proposen objectius de treball 0,583  

 Els treballadors teletreballen 0,750  

 Estadístics   

 Autovalor 3,590 1,366 

 Variància explicada 33,9% 21,1% 

 Alpha de Cronbach 0,803 70,200 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Una vegada obtingudes les variables i els indicadors que expliquen el resultat 

innovador, s’ha contrastat un model de relació causal a través d’una anàlisi de 
regressió logística. La prova del Chi-quadrat (significativa al 99% de confiança) i el 
test Hosmer-Lemershow (valor 0,014; p=0,000) ens suggereixen la idoneïtat del 
model de relació causal plantejat. A més, el valor de l’estadístic de l’R2 de 
Nagelkerke ens indica que el model explica un 23,6% de la variabilitat de la 
variable dependent. A la taula 12 es presenten els valors dels coeficients 
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estandarditzats de la regressió logística realitzada. Els resultats obtinguts ens 
suggereixen que els fonaments, els factors determinants, de l’èxit de 
l’emprenedoria innovadora a la Catalunya en temps de crisi s’adeqüen a allò que 
la evidència empírica internacional ja ha detectat en altres contextos i grups 
d’empreses d’arreu. En efecte, a la nova empresa catalana l’èxit innovador 
s’explica per l’establiment de pràctiques que organitzen l’empresa a través de la 
coordinació interfuncional, per l’ús intensiu d’ordinadors connectats a Internet, i 
per l’establiment de relacions de complementarietat entre els usos de les TIC i la 
cooperació en innovació amb els agents externs especialitzats.  

Així, i més concretament, l’establiment de pràctiques organitzatives més 
flexibles que orientin l’empresa cap a la coordinació interfuncional, en especial 
quan l’empresa fomenta el treball en equip, valora la polivalència en els seus 
treballadors i incentiva la difusió i l’ús d’informació a tota la cadena de valor, les 
probabilitats d’èxit de la innovació són majors. De la mateixa manera, la intensitat 
d’ús de l’ordinador amb connexió a Internet també explica les probabilitats de 
l’èxit innovador. D’entrada, pot resultar sorprenent que l’ús intensiu d’una 
tecnologia tan bàsica sigui l’única variable relativa als usos TIC que, de manera 
significativa, expliqui el resultat ràpid de la innovació. Tot i amb això, no hem de 
perdre de vista que estem analitzant, bàsicament, noves microempreses creades 
per emprenedors independents amb recursos propis i en un context de forta crisi 
econòmica. En aquestes circumstàncies emprenedores tant singulars, és 
comprensible que usos més avançats de la tecnologia, com l’activitat a les xarxes 
socials, bé sigui per la novetat de l’empresa bé sigui perquè no s’han pogut 
traslladar tots els seus efectes positius cap a la generació de valor de l’empresa, 
encara no expliquin els resultats de la innovació. 

De tota manera, el conjunt d’usos de les TIC sí que expliquen la probabilitat de 
l’èxit innovador quan els combinem amb les pràctiques de cooperació en 
innovació. En aquest sentit, tot sembla indicar que, a l’hora d’explicar el 
rendiment de la innovació, els usos de les TIC s’ha d’orientar cap una pràctica que 
estigui directament relacionada amb l’activitat innovadora. I, és precisament en la 
vinculació entre usos de les tecnologies digitals i pràctiques de cooperació en 
innovació, on trobem l’explicació del resultat innovador.     

Des del punt de vista de la flexibilitat organitzativa, les pràctiques 
organitzatives destinades a augmentar la implicació i el compromís dels 
treballadors amb l’empresa, com l’autogestió dels temps de treball, la flexibilitat 
horària, l’ús lliure d’Internet, l’auto-organització del treball, la proposta d’objectius 
i el teletreball, no s’han revelat com a significatives a l’hora d’explicar el resultat 
innovador. La curta edat de les empreses i el fet que les noves pràctiques 
organitzatives triguin a materialitzar els seus efectes sobre el cicle innovador, 
probablement expliquin aquesta mancança de significació.  

Per últim, tampoc s’ha obtingut significació quan hem plantejat que la formació 
de l’emprenedor expliqui l’èxit innovador. Probablement, l’obtenció d’informació 
més acurada sobre la formació i les competències de l’emprenedor més 
directament relacionades amb l’activitat innovadora i amb la direcció i gestió 
d’empreses i, sobretot, la consideració de l’experiència professional, millorarien 
aquest resultat.   
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Taula 12. Factors determinants de l’èxit innovador del nou teixit empresarial de 
Catalunya. 2008-2011 

Coeficients estandarditzats i explicatius de la rapidesa del retorn de la inversió innovadora. 
Anàlisi de regressió logística.  

 
 Coeficients estandarditzats (β) 

 Coeficients  

 Constant 1,035 

 Estoc educatiu de l’emprenedor 0,035 

 Cooperació científica -0,607 

 Cooperació amb competidors -0,403 

 Cooperació amb proveïdors i distribuïdors 0,158 

 Cooperació amb clients 0,130 

 Ús d’ordinadors amb connexió a Internet 0,664* 

 Ús del correu electrònic 0,300 

 Ús xarxa local de l’empresa 0,187 

 Ús de les xarxes socials 0,091 

 Ús de dispositius mòbils 0,142 

 Empresa flexible 1 (implicació del treball) 0,055 

 Empresa flexible 2 (coordinació interfuncional) 0,824* 

 Usos TIC * Cooperació 0,399* 

 Estadístics  

 Hosmer-Lemershow 0,014* 

 R2 Nagelkerke 0,236 

Nota: * p<0,01; Significatiu al 99% de confiança. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Capítol 4 

La productivitat i la competitivitat a la nova 
empresa catalana 

Joan Torrent, Pilar Ficapal i Ivan Soler 
 

 
A l’actualitat les economies de tot el món afronten una situació difícil, de crisi 

econòmica. A les tensions globals del sistema financer, moltes economies, entre 
elles la catalana, sumen una crisi productiva pròpia, estructural, la del seu model 
de creixement. La diagnosi és clara: en termes generals, el seu model de 
creixement, les seves fonts de productivitat i competitivitat, no són les més 
adequades per a la competència als mercats globals basats en el coneixement, la 
seva estructura productiva no s’adequa a les noves condicions de competència del 
segle XXI214. 

És possible caracteritzar aquest procés de canvi disruptiu a través de tres 
afirmacions bàsiques. Primera, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) es consoliden com a tecnologies d’utilitat general –general purpose 
technologies-, és a dir com a tecnologies d’ús massiu i d’aplicació sistemàtica per 
part dels agents econòmics i socials215. Segona, les TIC es converteixen en la base 
material d’un nou paradigma tecnoeconòmic. És a dir, són la base d’un nou 
substrat innovador, que transforma radicalment l’estructura d’inputs bàsics i 
costos relatius per a la producció. En altres paraules, les TIC modifiquen 
radicalment les fonts de productivitat i competitivitat, que passen d’un model de 
creixement basat en inputs barats d’energia a un altre model de creixement basat 
en inputs barats d’informació, comunicació, coneixement i innovació216. I, tercera, 
les TIC són la infraestructura bàsica d’un nou procés de revolució industrial. És a 
dir, suposen un conjunt de canvis disruptius a la tècnica i la producció, que 
s’interconnecten amb canvis socials i culturals de primera magnitud217. Aquest 
procés de canvi radical caracteritzat per: a) la interconnexió en xarxa; b) la 
inversió, caiguda de preus, i ús persistent i innovador de les TIC; i c) la creixent 
presència dels fluxos d’informació, comunicació, coneixement i innovació a l’esfera 
econòmica, en un context dominat per la globalització (món les 24 hores) de les 
relacions econòmiques, s’ha convingut en identificar-lo com el procés de transició 
cap a l’economia global del coneixement218.  

Front el context de canvi que suposa la irrupció de l’economia del coneixement, 
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l’estudi de la productivitat i la competitivitat és fonamental perquè són els 
indicadors representatius, bàsics, que ens expliquen el potencial de creixement a 
llarg termini d’una economia. Com ha demostrat en reiterades ocasions la teoria 
econòmica i l’evidència empírica disponible219, el creixement econòmic compta 
amb dues fonts bàsiques: la inversió en factors productius (capital físic, humà, 
tecnològic, social i organitzatiu, principalment) i la innovació, o eficiència amb què 
es combinen aquests factors. 

Degut a la presència de rendiments decreixents, la simple acumulació de 
factors (models extensius de creixement) acaba per debilitar les fonts de l’expansió 
econòmica a llarg termini. Només quan l’acumulació de factors es complementa 
amb millores de la productivitat (combinacions més eficients dels factors 
productius) el model de creixement es converteix en intensiu i, en conseqüència, 
en sostenible en el llarg termini. D’aquesta manera, una economia eficient i 
competitiva disposarà d’unes fonts sòlides, intensives, innovadores, de creixement; 
mentre que una economia ineficient i poc competitiva tindrà, al final, problemes de 
creixement en el llarg termini i, per tant, dificultats per l’assoliment de benestar 
material a la societat que representa. 

En aquest sentit, a continuació ens proposem d’investigar quin és el model de 
creixement de la nova empresa catalana i sí aquest es sustenta sota bases sòlides, 
intensives i eficients. Els indicadors que ens permetran esbrinar com evoluciona la 
sostenibilitat d’aquest model de creixement són la productivitat i la competitivitat. 
El capítol consta de tres apartats. En el primer revisàrem l’evidència empírica que 
ens corrobora l’existència de noves fonts co-innovadores en l’explicació de la 
productivitat i la competitivitat empresarial. Feta aquesta constatació, 
seguidament, revisarem els fets de la productivitat i la competitivitat de la nova 
empresa catalana. Ens preguntarem pel perfil d’eficiència i de penetració als 
mercats exteriors de la nova empresa catalana. En tercer lloc, i feta la 
caracterització de la nova empresa catalana eficient i competitiva, ja estarem en 
disposició de plantejar models de relació causal, una anàlisi de les fonts de 
productivitat del nou teixit empresarial sorgit a Catalunya en temps de crisi 
econòmica.  
 
4.1. Les noves fonts co-innovadores de l’eficiència i la 
competitivitat empresarial 

 
Ja hem assenyalat en alguna altra ocasió que la consolidació de l’economia del 

coneixement determina noves formes d’empresa i de negoci, i nous mecanismes de 
generació de valor, que convenim en anomenar empresa xarxa. El procés de 
construcció de l’empresa xarxa es caracteritza per l’assoliment de noves fonts co-
innovadores, és a dir, l’establiment de relacions de complementarietat entre els 
usos intensius de les TIC, el canvi organitzatiu i la formació constant de la força 
de treball (empresaris i treballadors) en l’explicació de l’eficiència i el creixement 
empresarial en el llarg termini. Però, consolida la nova empresa catalana aquestes 
noves fonts co-innovadores d’eficiència i de competitivitat que l’evidència 
internacional ha constatat com les més adients per la competència als mercats 
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globals del coneixement? Precisament, a continuació ens proposem d’analitzar que 
ens diu l’evidència científica al voltant d’aquesta problemàtica. 

La literatura econòmica ha copsat dos principals impactes de les TIC sobre 
l’activitat i els resultats empresarials. Primer de tot, s’ha constat una contribució 
directa de les TIC sobre els avenços de productivitat i el creixement empresarial220. 
I, en segon lloc, també s’ha constatat una contribució indirecta a través de la 
generació d’innovacions complementàries que milloren l’eficiència del conjunt del 
sistema empresarial (o productivitat total dels factors, PTF)221. Més detalladament, 
l’anàlisi de l’efecte de les TIC sobre l’eficiència i la competitivitat empresarial ens 
posa de manifest que: 1) les taxes de retorn de la inversió digital són relativament 
més elevades que les realitzades en altres components físics; i 2) això és així 
perquè, en moltes ocasions, la inversió i els usos digitals s’acompanyen d’altres 
esforços, generalment, la millora del capital humà i el canvi en les estructures 
organitzatives222. És, precisament, a través d’aquest procés de co-innovació que 
l’efecte transformador de la inversió i l’ús digital sobre els resultats empresarials 
és fa més evident223. 

En una investigació de referència per a la indústria manufacturera dels EUA224 
es certifica la importància decisiva de les TIC i dels sistemes d’innovació en el lloc 
de treball en l’explicació de l’eficiència empresarial, en particular quan es realitza 
en establiments amb presència de sindicats que protegeixen la seguretat en el 
treball. També als EUA225 s’ha trobat evidència que les empreses intensives en l’ús 
de les TIC i amb una elevada implantació de processos d’innovació al lloc de 
treball (formació, ensinistrament, descentralització i autonomia en la presa de 
decisions) presenten un nivell de productivitat del treball superior als de les 
empreses que no innoven en aquests aspectes. A més, l’efecte sobre la 
productivitat del treball és pràcticament nul quan la innovació digital o 
l’organitzativa estan poc presents en l’activitat empresarial.  

Una altra investigació en el mateix context empresarial226 identifica un conjunt 
de noves pràctiques organitzatives de l’empresa (llibertat d’informació i 
comunicació, drets en la presa de decisions, incentius vinculats al rendiment, i 
inversió en formació i ensinistrament) que, conjuntament amb la innovació digital, 
són determinants en l’explicació del creixement de la productivitat del treball a les 
empreses manufactureres dels EUA. Finalment, un darrer estudi227 troba un 
impacte positiu sobre la productivitat del treball en aquelles empreses que usen 
intensivament les xarxes informàtiques i de telecomunicacions. 

A partir de les investigacions realitzades per al teixit empresarial dels EUA, un 
altre conjunt de treballs també ha intentat contrastar les relacions de causalitat 
entre les pràctiques de co-innovació i l’eficiència empresarial a d’altres territoris i 
grups d’empreses de tot el món. A Austràlia228 es troba evidència d’un impacte 
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positiu dels usos empresarials de les TIC, les noves formes d’organització i la 
qualificació del treball sobre la productivitat d’una mostra d’empreses. 

En una investigació per a un conjunt d’empreses del Regne Unit i França229 
s’evidencia que la vinculació entre la innovació en el lloc de treball i la 
productivitat empresarial es fa més evident a mesura que el sistema de relacions 
laborals evoluciona cap a l’establiment de pràctiques conjuntes entre empresaris i 
treballadors en la presa de decisions i la resolució de problemes. 

Un altre conjunt d’investigacions, ara per als establiments i empreses del Regne 
Unit230, troben un significatiu impacte de la inversió i l’ús de les TIC sobre la 
productivitat empresarial, tot i que amb diverses intensitats. Els impactes més 
rellevants es produeixen a les empreses multinacionals i a la indústria intensiva 
en l’ús de la tecnologia. En aquest mateix sentit, i per a una mostra d’empreses 
d’Alemanya, Itàlia i el Regne Unit, una investigació231 corrobora un fort impacte de 
la inversió en TIC sobre la productivitat industrial, mentre que als serveis les 
millores d’eficiència es generen, bàsicament, a través de l’ús de l’ordinador per 
part dels treballadors.  

A Itàlia232, s’ha evidenciat que la inversió i l’ús de les TIC a les empreses 
afavoriria l’adopció de canvis en els processos de producció, l’estratègia, les 
estructures organitzatives i les seves relacions externes; però, recíprocament, la 
inversió i l’ús digital requeririen de canvis en l’organització de l’empresa per una 
implantació efectiva. En aquest sentit, es conclou que233: 1) les TIC i el canvi 
organitzatiu no determinen increments de valor afegit si s’adopten 
independentment; 2) les TIC determinen un increment significatiu de la 
productivitat del treball a l’empresa sí i només sí es combinen amb l’adopció de 
pràctiques que afavoreixen la delegació de responsabilitats i una major autonomia 
del treballadors; i, més generalment, pràctiques que transformin les tècniques de 
treball; i 3) s’aprecia un efecte complementari molt significatiu sobre la 
productivitat empresarial del treball en aquelles empreses on interactuen 
l’extensió de la formació i l’ensinistrament, i l’ús de les TIC. També a Itàlia, una 
investigació per al teixit de les petites i mitjanes empreses d’Itàlia234, que analitza 
l’efecte de la inversió dels diferents components TIC (maquinari, programari i 
telecomunicacions) sobre la productivitat conclou que: 1) la inversió en programari 
incideix directament sobre la productivitat; i 2) la inversió en maquinari i 
telecomunicacions tindrien un efecte indirecte sobre la productivitat a través de la 
generació d’innovacions de producte i procés. 

A Suïssa235 es corrobora l’establiment d’efectes positius entre algunes de les 
noves pràctiques d’organització del treball (equips de treball, delegació de 
competències i contacte amb el client) i la productivitat empresarial del treball. A 
més, la construcció d’un indicador conjunt de pràctiques d’innovació en el lloc de 
treball determina un efecte positiu sobre la productivitat, però clarament inferior 
al que s’assoleix quan es combinen els usos de les TIC i el capital humà (efecte co-
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innovador). Tot i amb això, no s’identifica relació de complementarietat entre 
aquests dos components i l’organització del treball. En la mateixa línia, i en un 
treball comparatiu per a empreses suïsses i gregues236 es certifica la importància 
de la inversió en capital físic, humà, tecnològic digital i organitzatiu en l’explicació 
de la productivitat, per bé que es constata un major impacte sobre l’eficiència de 
les noves fonts co-innovadores a les empreses suïsses. 

A Alemanya, un conjunt d’investigacions237, basades en diverses mostres 
temporals a les empreses de la seva indústria, també han confirmat l’existència de 
relacions de dependència entre la productivitat del treball i els processos 
d’innovació tecnològica digital i organitzativa. Tot i amb això, novament, només es 
troba evidència de relacions de complementarietat en l’explicació de l’eficiència 
laboral en el terreny de la co-innovació entre les TIC i el capital humà. 

A Espanya, una primera investigació238 demostra que: 1) la inversió en inputs 
TIC ha realitzat una contribució positiva i significativa en l’explicació del 
creixement de l’output i la productivitat empresarial (propera a una tercera part 
del total); i 2) aquesta contribució s’ha accelerat a partir de la segona meitat de la 
dècada dels noranta. Altres treballs239 també ens suggereixen una influència 
positiva i creixent de les TIC sobre el creixement de la productivitat empresarial a 
mesura que incrementa la seva adopció, en especial l’ús d’Internet a les pràctiques 
de treball. En aquest sentit, la baixa intensitat de l’ús d’Internet en els processos 
laborals ens suggereix un llarg camí per a recórrer en les millores d’eficiència de 
l’empresa espanyola. 

En aquest context, també s’ha trobat evidència240, per bé que modestament 
creixent, de l’efecte de l’ús de les TIC sobre l’eficiència tècnica de les empreses 
espanyoles. De fet, la debilitat d’aquest efecte es corrobora clarament quan 
s’introdueix a l’anàlisi l’efecte específic de l’empresa i del temps. Una investigació 
per una mostra de petites i mitjanes empreses espanyoles241 no troba relació 
causal entre la inversió en TIC i les millores de productivitat empresarial, com a 
resultat del biaix temporal que hi ha entre el procés de capacitació digital i el seu 
retorn en termes d’eficiència. De fet, la baixa intensitat en l’ús de les TIC per part 
de les empreses espanyoles sembla que es consolida com una de les causes 
principals del menor impacte relatiu de les TIC sobre el creixement econòmic 
agregat, de regions, sectors i grups d’empreses242.  

A Catalunya, una investigació243 sobre una mostra representativa de tot el seu 
teixit empresarial per a l’any 2003 ens posa de manifest que la productivitat del 
treball de les empreses catalanes ve explicada, principalment, per la inversió en 
capital físic, complementada per algunes pràctiques organitzatives i de qualificació 
del treball (com l’intercanvi d’informació, l’organització per processos, el nivell 
educatiu dels treballadors i les competències tecnològiques), per unes relacions 
laborals estables però amb flexibilitat de la jornada, i per una certa cultura 
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innovadora. Tot i amb això, els components tecnològics (xarxes digitals 
d’operacions, comerç electrònic i equipaments d’Internet) i altres components 
organitzatius (la innovació organitzativa i en processos, i l’autonomia en la presa 
de decisions) no són rellevants, i si ho són amb signe negatiu, en l’explicació de la 
productivitat del treball de les empreses catalanes.  

La parametrització d’un model explicatiu del nivell de productivitat del treball a 
les empreses catalanes, que copsa l’efecte de les relacions de complementarietat 
(co-innovació) entre el canvi tecnològic digital, l’organitzatiu i la qualificació del 
treball ens posa de manifest algunes conclusions rellevants. Primera, la inversió 
en capital físic és el component més rellevant en l’explicació del potencial de 
creixement a llarg termini (productivitat del treball) de les empreses catalanes. 
Segona, la incorporació d’indicadors sintètics que copsen un conjunt de 
pràctiques en els usos de les tecnològiques digitals (xarxes d’operacions, comerç 
electrònic i equipaments d’Internet), del canvi organitzatiu (innovació en procés i 
organització, intercanvi d’informació, autonomia en la presa de decisions i 
organització per processos), i de la qualificació del treball (formació reglada, 
formació tècnica i capacitació tecnològica) es revela com a oportuna ja que els tres 
són rellevants en l’explicació de la productivitat del treball. Tot i amb això, cal 
assenyalar una doble direcció en aquestes contribucions: a) mentre que la 
interacció entre els indicadors de la tecnologia i l’organització, i l’organització i el 
capital humà incideix positivament sobre la productivitat del treball; b) la 
interacció entre la tecnologia i la qualificació incideix negativament sobre 
l’eficiència empresarial. I, tercera, les contribucions anteriors es combinen amb 
una aportació positiva sobre el nivell de productivitat de les empreses catalanes de 
la seguretat en el treball, la flexibilitat horària i la presència d’una cultura 
organitzativa innovadora.   

Per un altre costat, i amb la intenció de constatar si la intensitat en l’ús de la 
tecnologia i el coneixement determinen fonts d’eficiència empresarial distintives, 
hem repetit el model explicatiu de la productivitat empresarial en funció d’una 
segmentació d’empreses de la mostra. Pel que es refereix a les empreses ubicades 
als sectors intensius en tecnologia i coneixement (figura 24), que representen poc 
més d’una cinquena part del total d’empreses catalanes, són destacables els 
següents resultats. Primer, el capital físic productiu presenta l’aportació més 
rellevant en l’explicació de la productivitat del treball a l’empresa catalana. Segon, 
els sistemes de noves pràctiques organitzatives i el conjunt d’usos digitals 
determinen el potencial de creixement de les empreses que usen intensivament la 
tecnologia i el coneixement, tot i que en sentit invers, l’organització en positiu i les 
TIC en negatiu. Tercer, els coeficients de les interaccions entre els sistemes de 
pràctiques organitzatives, tecnològiques digitals i de qualificació del treball són 
significatius, per bé que la interacció entre el component organitzatiu i el 
tecnològic determinen en positiu la productivitat del treball. Per al contrari, la 
interacció entre les TIC i la qualificació, i entre organització i qualificació son 
negatives. I, quart, igual que en el model conjunt, aquesta tipologia d’empreses es 
caracteritzen per un impacte positiu sobre la productivitat d’unes relacions 
laborals basades en la seguretat en el treball, la flexibilitat en la jornada i la 
cultura organitzativa innovadora. 

En canvi, a la gran majoria d’empreses catalanes (un 80% del total), les que no 
usen intensivament la tecnologia i el coneixement, el seu model de creixement és 
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radicalment diferent. Aquest model de creixement es basa en el capital físic, la 
qualificació del treball i unes relacions laborals basades en el treball temporal. En 
aquest model de creixement, bàsicament extensiu, les noves fonts co-innovadores 
(complementarietats entre TIC, organització i qualificació) no expliquen (i si ho fan 
és en negatiu) el potencial de creixement a llarg termini d’aquest majoritari grup 
d’empreses. 

 
Figura 24. Les fonts co-innovadores de la productivitat del treball a l’empresa 

catalana. 2003 
Coeficients estandarditzats i significatius en l’explicació de la productivitat 
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Font: Reproduït de Torrent i Ficapal (2010). 

 
�En aquest context, i amb la intenció de copsar les diferències existents entre 

les fonts co-innovadores explicatives de la productivitat a diferents països, hem 
realitzat un exercici comparatiu de resultats (taula 13). És possible resumir 
aquesta comparació a partir de tres conclusions bàsiques. Primera, la incidència 
dels processos de co-innovació sobre la productivitat empresarial està més 
desenvolupada a les empreses de l’àmbit dels EUA i Austràlia, que en el context 
europeu.  
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Taula 13. Comparació internacional de l’efecte de les noves fonts co-innovadores 
sobre la productivitat empresarial 

Coeficients estandarditzats de les anàlisis de relació causal de la productivitat del treball  
 

País TIC 
Noves formes 
organitzatives 

(ORG) 

Qualificació 
del treball 
(QUALIF) 

Complementarietats  
(co-innovació) 

EUA     

Black i Lynch (2001; 2004) Positiu Positiu No 
significatiu No significatiu 

Bresnahan et al. (2002) Positiu Positiu Positiu ORG/TIC; 
QUALIF/TIC 

Brynjolfsson i Hitt (2003) Positiu No significatiu No 
considerat ORG/TIC 

Austràlia     

Gretton et al. (2004) Positiu Positiu Positiu ORG/TIC; 
QUALIF/TIC 

Alemanya     

Hempell (2005) Positiu No considerat No 
significatiu QUALIF/TIC 

Hempell i Zwick (2008) Positiu Positiu Positiu QUALIF/TIC 
Regne Unit     

Bloom et al. (2005) Positiu No considerat No 
considerat No considerat 

Clayton et al. (2007) Positiu No considerat Positiu QUALIF/TIC 
Itàlia     

Cristini et al. (2003) No 
significatiu No significatiu No 

significatiu QUALIF/TIC 

Suïssa     
Arvanitis (2005) Positiu Positiu Positiu QUALIF/TIC 
França i Regne Unit     

Caroli i Van Reenen (2001) No 
significatiu Positiu No 

significatiu ORG/QUALIF 

Alemanya, França i Regne 
Unit     

Matteucci et al.  (2005) Positiu No considerat No 
considerat No considerat 

Espanya     

Hernando i Núñez (2004) Positiu No considerat No 
considerat No considerat 

López-Sánchez et al. (2006) Positiu No considerat Positiu No considerat 

Badescu i Garcés (2009) No 
significatiu No considerat No 

considerat No considerat 

Catalunya     

Total mostra Negatiu Positiu No 
significatiu 

ORG/TIC (+) 
ORG/QUALIF (+) 
QUALIF/TIC (-) 

Empreses intensives en 
tecnologia i coneixement Negatiu Positiu No 

significatiu 

ORG/TIC (+) 
ORG/QUALIF (-) 
QUALIF/TIC (-) 

Empreses no intensives en 
tecnologia i coneixement Negatiu No significatiu Positiu ORG/TIC (-) 

Font: Reproduït de Torrent i Ficapal (2010). 
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Segona, la comparació de les investigacions realitzades a l’àmbit d’Espanya 
respecte l’entorn internacional, ens confirma la inexistència d’un impacte rellevant 
de la inversió en TIC sobre la productivitat de les empreses espanyoles. Tot i amb 
això, les investigacions específiques que aborden la problemàtica dels usos de les 
TIC i l’establiment de relacions de complementarietat entre la intensitat d’ús 
digital, el canvi organitzatiu i el capital humà presenten uns resultats molt més 
decebedors. De fet, es confirma la pràctica inexistència de les noves fonts co-
innovadores en l’explicació de la productivitat a la majoria del teixit empresarial. I, 
tercera, la comparació dels resultats obtinguts a Catalunya respecte l’evidència 
empírica internacional ens corrobora un important endarreriment en la 
implantació de les noves fonts co-innovadores d’eficiència al teixit productiu privat 
de Catalunya. 

Per un altre costat, i en el context de canvi definit per les noves fonts del 
creixement econòmic a l’economia del coneixement, durant els darrers anys la 
preocupació acadèmica per la competitivitat ha crescut notablement244. 
Tradicionalment, la literatura econòmica ha abordat la problemàtica de la 
competitivitat i les seves divergències des de quatre principals línies d’anàlisi245. A 
continuació, les expliquem breument. Les dues primeres tenen una naturalesa 
agregada, i les dues segones desagregades. La primera aproximació és la 
representada pels models de comptabilitat del creixement246. Segons aquesta 
aproximació, les millores de productivitat s’expliquen per la intensificació del 
capital (la ràtio capital per treballador) i pel component d’eficiència en la 
combinació de factors, o productivitat total dels factors (PTF). En aquest context, 
les diferències competitives entre economies riques i pobres es podrien retallar 
quan els menors nivells de capital elevin la productivitat marginal del capital i, en 
aquest procés, s’estimuli l’acumulació. D’aquesta manera, el creixement 
s’acceleraria a les economies menys desenvolupades afavorint el repte de la 
convergència amb les economies més riques247. A la segona família de models, 
fonamentada en les teories del creixement econòmic endogen, la competitivitat i la 
seva convergència poden venir condicionades per les diferències tecnològiques 
entre economies248. L’existència de factors endògens que promouen el progrés 
tècnic a les economies més avançades podria perpetuar el manteniment de 
diferències en competitivitat entre països. Aquest catch-up tecnològic explicaria el 
manteniment de les diferències d’eficiència i competitivitat entre economies. 

La tercera família de models, basada en l’aproximació del canvi estructural, 
subratlla que el procés de creixement econòmic i la convergència en productivitat 
estan estretament vinculats amb les transformacions estructurals de l’activitat 
econòmica249. En els períodes en què les economies fan amplis desplaçament de 
recursos entre sectors, el seu potencial de creixement millora ostensiblement, i 
s’assoleix una important convergència entre economies. En aquest sentit, cal 
destacar que etapes d’innovació generalitzada com l’actual, s’associen amb 

                                                           

244. Pérez et al. (2006); Capello et al. (2008). 
245. Fagerberg (2002); Caselli i Tenreyro (2004). 
246. Solow (1957). 
247. Barro et al. (1995). 
248. Romer (1990); Grossman i Helpman (1991); Aghion i Howitt (1998). 
249. Passinetti (1989); Caselli i Coleman (2001). 
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importants canvis en l’estructura de les empreses i sectors, cosa que fa possible 
moviments tant a dins com entre economies. Finalment, la quarta família de 
models, desenvolupada des de la nova teoria del comerç internacional, argumenta 
la importància de l’obertura internacional en l’explicació del creixement i la 
competitivitat econòmica250. L’aprofitament d’avantatges competitius i els estímuls 
a l’eficiència, derivats de la competència exterior, són dos factors que poden 
contribuir a explicar tan el nivell de benestar material per càpita com la 
convergència en competitivitat d’una economia.  

En aquest context analític, és important assenyalar que les concepcions més 
recents s’aproximen al concepte de competitivitat des d’una àmplia perspectiva, 
que va més lluny de la tradicional capacitat que les economies tenen per a 
penetrar als mercats exteriors251. D’acord amb aquesta aproximació, la millora 
sostinguda del benestar material d’una economia vindria condicionada pels seus 
nivells de productivitat, ja que aquests es consoliden com els veritables 
determinants de la generació de llocs de treball i dels incentius a l’acumulació de 
capital. Aquesta aproximació a la competitivitat, entesa com la capacitat que una 
economia te per a créixer en el llarg termini, ens condueix, inevitablement, a 
preocupar-nos per les fonts del creixement econòmic i la productivitat. És a dir, 
per la capacitat que una economia té per a intensificar la seva dotació de capital 
per treballador i per a millorar els seus nivells d’innovació  

Des de l’aproximació de l’economia regional, tradicionalment, aquesta ha 
desenvolupat un àmbit d’investigació dedicat a la comprensió de les raons i les 
fonts del creixement econòmic regional. Es possible resumir aquestes aportacions 
a través de dues famílies de models: les teories del creixement regional i les teories 
del desenvolupament regional252. Les primeres, amb fonament macroeconòmic, 
analitzen l’efecte de la localització (decisions d’implantació d’empreses) sobre el 
creixement econòmic del territori. Les segones, en canvi, adopten un enfocament 
més microeconòmic i d’anàlisi de comportament. És a dir, es focalitzen en la 
investigació sobre les fonts tangibles i intangibles, en general factors endògens, del 
procés de creixement econòmic regional253.  

En aquesta aproximació el territori juga un paper primordial, atès que les fonts 
de creixement es vinculen directament amb elements d’espai, com la capacitat 
emprenedora i innovadora, els factors de producció locals, el coneixement dels 
agents locals, i les polítiques i institucions del territori, entre altres. De fet, 
aquesta anàlisi de les externalitats generades en el territori ha situat la 
investigació de les economies dinàmiques d’aglomeració, enteses com el conjunt 
d’avantatges territorials que actuen sobre la capacitat de les empreses i regions 
per a innovar, a l’epicentre de la investigació sobre el desenvolupament regional. 
Tot i amb això, la investigació recent sobre la competitivitat regional a l’economia 
global del coneixement, ha reinterpretat el concepte d’espai. Les economies 
dinàmiques d’aglomeració es fonamenten ara en l’espai cognitiu. Un espai on les 
fonts de productivitat depenen de les noves interaccions locals, dels nous fluxos 
cognitius territorials, en especial, els fluxos locals d’aprenentatge, la proximitat, 

                                                           

250. Krugman (1995); Ventura (1997), Venables (2005). 
251. Reig et al. (2007). 
252. Capello (2006). 
253. Vázquez-Barquero (2007). 
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les relacions en xarxa, i la interacció, creativitat i habilitats de recombinació dels 
agents locals254.   

Finalment, i ara des de la perspectiva empresarial, la competitivitat, entesa com 
la capacitat que una empresa té per a ampliar la seva quota de mercat, també s’ha 
vist modificada per la  naturalesa canviant de les fonts del creixement econòmic i 
l’estructura dels mercats. En aquest sentit, la literatura ha constatat que els 
actius immaterials, intangibles,  es configuren com un determinant essencial de la 
capacitat empresarial per a guanyar quotes de mercat255. En aquest context, 
algunes investigacions han proposat la catalogació de quatre actius immaterials 
que, juntament amb el capital físic, determinarien l’avantatge competitiu de les 
empreses a l’actualitat256. En primer lloc, el capital humà. Aquest integra al 
conjunt de capacitats, habilitats i coneixements dels treballadors i directius de les 
empreses; a més de totes les inversions destinades a garantir que les aptituds de 
les persones s’adaptin a les necessitats de l’activitat empresarial. En segon lloc, el 
capital estructural. Aquest element comprèn totes les inversions realitzades per a 
la millora de l’experiència i la qualitat de l’organització bé sigui a través dels 
processos bé sigui a través de la gestió. En tercer lloc, el capital relacional. Aquest 
inclou els esforços realitzats per la millora de l’eficiència de les relacions entre tots 
els agents implicats en l’activitat empresarial. I, en quart lloc, el capital tecnològic. 
Aquest recull les inversions dirigides cap a l’optimització dels processos 
d’innovació i la infraestructura tecnològica digital. 

En síntesi, aquest breu recorregut pels fonaments de la competitivitat en el 
context del procés de construcció de l’economia global del coneixement ens ha 
permès constatar l’evolució del concepte per a tres dels seus nivells de discussió 
que impliquen a la nova empresa de Catalunya257. Des de la perspectiva agregada, 
s’assenyala a la competitivitat com la capacitat que una economia té per a créixer 
en el llarg termini (productivitat). Des de la perspectiva regional, es destaca la 
importància d’una nova interpretació de l’espai, l’espai cognitiu, caracteritzat pels 
fluxos d’informació, comunicació, coneixement i innovació entre els agents locals, 
com a element fonamental per a l’assoliment d’economies dinàmiques 
d’aglomeració. I, finalment, des de la perspectiva empresarial, s’assenyala la 
importància dels actius intangibles, en especial del capital tecnològic, humà i 
organitzatiu, com a motors de l’eficiència i el creixement sostenible de les 
empreses.  

En aquest context general d’anàlisi, a continuació ens preguntarem per la 
presència d’aquestes noves fonts co-innovadores en la determinació de la 
productivitat i la competitivitat a la nova empresa catalana. Pretenem esbrinar fins 
a quin punt la naturalesa de la generació de valor al nou teixit empresarial de 
Catalunya, amb punts forts i punts febles, incideix en la seva capacitat per a 
créixer en el llarg termini. Abans, però, d’endinsar-nos en l’anàlisi de relació 
causal ens aturarem en la descripció dels perfils d’eficiència i de competitivitat de 
la nova empresa catalana. 
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4.2. Els fets de la productivitat i la competitivitat al nou 
teixit empresarial de Catalunya 

 
Si comencem per l’anàlisi de la productivitat, que hem mesurat a través de la 

ràtio entre el volum de facturació i els treballadors de la nova empresa, el primer 
que cal mencionar és que una de les manifestacions més crítiques de la crisi 
econòmica al nou teixit productiu del Principat ha estat el deteriorament del seu 
nivell d’eficiència. Com a resultat de les caigudes de les vendes, molt superiors a la 
dinàmica de l’ocupació, la productivitat del treball a la nova empresa catalana ha 
caigut d’un -5,0% en el període 2010-2011 (figura 25). En efecte, d’una facturació 
mitjana de poc més de 103.500 euros per treballador el 2010, la nova empresa 
catalana tanca el 2011 amb una facturació mitjana per treballador de 98.600 
euros. Si dividim el nou teixit productiu de Catalunya en funció del seu nivell 
d’eficiència, és a dir, les empreses amb una productivitat del treball per sota o 
igual (no eficiència), o per sobre (eficiència) de la mitjana del Principat, ens 
adonem que el nombre d’empreses eficients se situa al voltant d’una tercera part 
del total (un 32,4%), mentre que el nombre noves d’empreses que presenten un 
nivell d’eficiència inferior a la mitjana catalana se situa al voltant de dues terceres 
parts del total (67,6%). En aquest sentit, podem començar la nostra anàlisi sobre 
el perfil d’eficiència de la nova empresa catalana afirmant que la crisi econòmica 
divideix el teixit productiu en una tercera part d’empreses més eficients i dues 
terceres parts d’empreses menys eficients, en un context de caiguda de la 
productivitat a causa de l’atonia general de les vendes.  

 
Figura 25. La productivitat del treball (vendes per treballador) a la nova empresa 

de Catalunya. 2010-2011 
Milers d’euros, taxes de variació interanual i percentatges sobre el total d’empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 

  
Des del punt de vista de la generació interna de valor, i començant per la 

vinculació entre l’eficiència i el gènere, les dades obtingudes ens suggereixen que 
les noves empreses amb base emprenedora femenina presenten millors nivells 
d’eficiència (figura 26). Quan revisàvem la qüestió del gènere, ja vàrem certificar la 
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presència d’un model de generació de valor a les noves empreses catalanes amb 
base emprenedora femenina (presència majoritària de dones a l’empresa) molt 
orientat cap a la innovació de producte i la relació amb el client final. Doncs bé, 
aquest model de generació de valor genera bons resultats, ja que s’associa amb 
uns nivells de productivitat superiors. Poc més de la meitat de les noves empreses 
catalanes amb base emprenedora femenina presenten un nivell de productivitat 
superior a la mitjana catalana (51,6%). En canvi, un 66,4% de les noves empreses 
catalanes amb base emprenedora masculina presenten un nivell d’eficiència 
inferior a la mitjana catalana. De la mateixa manera, l’eficiència a la nova empresa 
catalana també es vincula a un cert grau de coneixement de les línies públiques 
de suport a l’emprenedoria. Un 60,0% del nou teixit emprenedor català que 
presenta un nivell de productivitat superior a la mitjana coneix les línies de suport 
a l’emprenedoria. Aquest percentatge cau fins al 18,2% en el cas de les noves 
empreses menys eficients, amb nivells de productivitat inferiors a la mitjana.  

 
 

Figura 26. La productivitat del treball (vendes per treballador), l’emprenedoria de 
base femenina i el suport públic a la nova empresa de Catalunya. 2008-2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Una altra dimensió del procés de generació de valor de les noves empreses 

catalanes que s’associa estadísticament amb l’eficiència és la relacionada amb el 
capital humà, les relacions laborals i les noves formes d’organització del treball. 
En efecte, el perfil d’eficiència del nou teixit empresarial català sorgit en temps de 
crisi està vinculat amb millors registres de l’ampliació de formació reglada, amb 
unes relacions laborals més estables, i amb una presència superior de les formes 
més flexibles i autònomes d’organitzar el treball (figura 27). En un 35,1% de les 
noves empreses catalanes eficients (productivitat superior a la mitjana) els seus 
treballadors ampliaven l’estoc formatiu a través de programes de formació reglada, 
davant del 22,8% de les empreses menys eficients. De la mateixa manera, les 
formes més estables de relació laboral també estan més presents a la nova 
empresa eficient. En un 96,4% de noves empreses catalanes la forma principal de 
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retribució del treball és la retribució fixa, davant del 91,4% de les noves empreses 
menys eficients. En canvi, les formes de retribució variable estan més presents a 
les empreses menys eficients (8,6%, davant del 3,6% a les empreses menys 
eficients). Pel que fa a les noves formes d’organització del treball, les dades 
obtingudes ens confirmen una major presència d’algunes pràctiques innovadores, 
com l’auto-organització del treball, la difusió de la informació rellevant i l’ús lliure 
d’Internet, a les noves empreses catalanes més eficients.  

  
    

Figura 27. La productivitat del treball (vendes per treballador), el capital humà,  
les relacions laborals i les noves formes d’organització a la nova empresa de 

Catalunya. 2008-2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Per un altre costat, i com era d’esperar, l’eficiència del nou teixit productiu 

català s’associa clarament amb la innovació de producte i amb uns usos més 
intensius de les TIC (figura 28). Més de la meitat de les noves empreses catalanes 
més eficients, és a dir les que presenten un nivell de productivitat superior a la 
mitjana, innoven en producte, percentatges que es redueixen fins al 25,9% en el 
cas de la innovació en procés i fins al 18,5% en el cas de la innovació 
organitzativa. En canvi, les noves empreses menys eficients es caracteritzen per 
una distribució molt més equitativa, al voltant d’una tercera part del total, dels 
tres tipus d’innovació copsada. El patró d’eficiència de la nova empresa catalana 
també es vincula amb un usos més intensius de les TIC. Gairebé 8 de cada 10 
noves empreses eficients (productivitat superior a la mitjana) i creades en temps 
de crisi a Catalunya usen freqüentment ordinadors connectats a Internet i l’e-mail 
de l’empresa. En canvi, aquests usos de les TIC se situen en participacions al 
voltant de dues terceres parts del total en el gruix de noves empreses menys 
eficients de Catalunya. 

Així doncs, és possible concloure aquest procés de caracterització del nou teixit 
productiu català en funció del seu grau d’eficiència afirmant que es distingeixen 
dos col·lectius d’empreses. Per un costat, trobem un col·lectiu d’empreses eficient, 
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amb nivells de productivitat superiors a la mitjana, però més minoritari, doncs 
aglutina al voltant d’una tercera part del conjunt de noves empreses creades. 
Aquest perfil d’eficiència detectat es caracteritza per disposar d’un procés de 
generació de valor basat amb una base emprenedora femenina, el coneixement de 
les ajudes públiques de suport a la creació d’empreses, l’ampliació de la formació 
reglada, les relacions laborals estables, la presència de noves formes d’organització 
del treball (autonomia organitzativa, difusió de la informació i ús lliure d’Internet), 
la innovació en producte i uns usos més intensius de les TIC. Per un altre costat, 
dues terceres parts del nou teixit empresarial català, el menys eficient, es 
caracteritza per un procés de generació de valor basat amb l’emprenedoria de base 
masculina, la desconeixença de les línies de suport de l’administració pública, i 
una menor presència del capital humà, de les noves formes d’organització del 
treball i dels usos intensius de les TIC. 

 
    

Figura 28. La productivitat de treball (vendes per treballador), la innovació i els 
usos TIC a la nova empresa catalana. 2008-2011 

Percentatges sobre el total d’empreses i mitjanes d’escales valoratives en funció de la 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
De fet, i com es pot observar a la figura 29, el perfil d’eficiència identificat per al 

nou teixit empresarial de Catalunya es revela d’utilitat a l’hora de copsar quotes 
de vendes als mercats internacionals. L’associació entre l’eficiència i la 
competitivitat, entesa ara com la capacitat que la nova empresa catalana té per a 
copsar mercats exteriors, queda palesa quan comparem els registres de les 
organitzacions més i menys eficients. A les noves empreses catalanes amb un 
nivell de productivitat superior a la mitjana la quota de vendes als mercats 
d’exportació (Unió Europea i resta del món) arriba fins al 10,9% del total (un 9,3% 
a la Unió Europea i un 1,6% a la resta del món). En canvi, a les noves empreses 
catalanes amb un nivell de productivitat inferior a la mitjana la quota de vendes 
als mercats d’exportació es redueix a menys de la meitat, fins al 4% (un 2,9% a la 
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Unió Europea i un 1,1% a la resta del món). De la mateixa manera, la quota de 
vendes als mercats espanyols també és clarament superior a les noves empreses 
catalanes més eficients (un 15,4%, davant del 8,1% de les noves empreses amb un 
nivell de productivitat inferior a la mitjana). Per contra, la destinació dels béns i 
serveis de les noves empreses als mercats catalans, tot i ser majoritària, és inferior 
en el cas de les organitzacions més eficients. La quota de vendes als mercats 
catalans de les noves empreses amb nivells de productivitat superiors a la mitjana 
és del 73,7%. La quota de vendes als mercats catalans de les noves empreses amb 
nivells de productivitat inferiors a la mitjana és del 83,8%.    

 
Figura 29. La productivitat (vendes per treballador) i la competitivitat (destinació 

geogràfica de les vendes) a la nova empresa catalana. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses en funció de la intensitat de productivitat i la 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Ja hem assenyalat en diverses ocasions al llarg d’aquesta investigació que el 

nou teixit empresarial de Catalunya encara és poc competitiu, en el sentit que 
presenta una limitada capacitat de penetració als mercats exteriors. De fet, és pot 
afirmar que, majoritàriament, la nova empresa catalana produeix per als mercats 
locals, de proximitat (figura 30). El gruix de les vendes del nou teixit empresarial 
català es destina a la mateixa Catalunya (un 82,8% del total) i, ja amb molta 
menys participació, als mercats espanyols (un 10,1% del total de vendes). Només 
un 6,5% de les vendes de la nova empresa catalana creada en temps de crisi es 
destinen als mercats d’exportació, un 4,1% a la Unió Europea i un 2,4% a la resta 
del món. Tot i amb això, si disseccionem el nou teixit productiu català en funció 
de la seva capacitat exportadora, veiem que un 86,0% de les noves empreses 
catalanes no exporten, mentre que un 14,0% del nou teixit empresarial català és 
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capaç de col·locar béns i serveis als mercats d’exportació. La comparació entre el 
nombre d’empreses exportadores i la quota dels mercats d’exportació ens 
assenyala, però, que el nou teixit empresarial català disposa de millors capacitats 
per entrar als mercats internacionals que d’aconseguir una quota de vendes 
elevada, que d’assolir una elevada capacitat exportadora. Així doncs, la feble 
capacitat exportadora afebleix el potencial competitiu de la nova empresa 
catalana. Atesa aquesta limitació, a continuació abordarem l’anàlisi del perfil de 
competitivitat de la nova empresa de Catalunya. I ho farem, prenent en 
consideració la seva capacitat exportadora, separant tres grups d’empreses: les 
que venen només a Catalunya (un 66,6% del total de noves empreses catalanes), 
les que venen a Catalunya i a Espanya (un 19,4% del total), i les que venen a 
Catalunya, a Espanya i als mercats d’exportació de la Unió Europea i la resta del 
món (un 14,0% del total). Suposarem que, a mesura que la nova empresa catalana 
és capaç de consolidar nous mercats, en especial els internacionals, millor és la 
seva capacitat exportadora. 

   
Figura 30. Indicadors de competitivitat (estructura i destinació de les vendes) a la 

nova empresa catalana. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses i sobre el total de vendes 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Un primer element que cal destacar de la capacitat exportadora de la nova 

empresa catalana és que aquesta s’associa de diverses maneres amb el suport 
públic (figura 31). En efecte, un 9,3% de les noves empreses catalanes creades en 
base a l’emprenedoria amb suport públic són capaces de col·locar béns i serveis 
també als mercats d’exportació. I, encara més rellevant, un 80,0% de les noves 
empreses catalanes amb capacitat d’exportació coneix les línies d’ajut de 
l’administració, davant del 25,0% de les noves empreses que només venen a 
Catalunya. En segon lloc, és important esmentar que la capacitat d’exportació 
s’associa amb un determinat tipus de client, essencialment, l’empresa industrial. 
Un 45,1% de les noves empreses catalanes amb capacitat d’exportació produeixen 
béns i serveis que venen a altres empreses industrials. En el cas de les noves 
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empreses que només produeixen per altres empreses industrials del mercat català, 
aquest percentatge es redueix fins al 19,5%. Per un altre costat, també cal 
mencionar que les noves empreses produeixen per al consumidor final, 
bàsicament venen al mercat català (41,1%). Tot i amb això, el nombre de noves 
empreses que ven al consum final i que és capaç d’exportar a més de vendre a 
Catalunya i a Espanya (24,2%) supera àmpliament al nombre de noves empreses 
que produeix per al consum final i que ven als mercats català i espanyol (17,1%). 
Tot sembla indicar, doncs, que el nou teixit empresarial català que produeix per al 
consumidor final comença a aprofitar amb més intensitat la demanda exterior, per 
sobre l’atonia de la demana interna dels mercats espanyols.    

 
Figura 31. La capacitat exportadora, el suport públic i els tipus de client a la 

nova empresa catalana. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses 

7,0

25,0

7,2

40,0

9,3

80,0

0

20

40

60

80

Emprenedoria  suport  públic Coneix  suport  administració

Només Catalunya
Catalunya i Espanya
Catalunya, Espanya i mercats exportació

19,5

41,1
36,6

17,1

45,1

24,2

0

20

40

60

Empresa industrial Consumidor final

Només Catalunya
Catalunya i Espanya
Catalunya, Espanya i mercats exportació

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
Un altre element important detectat per la investigació és que la capacitat 

exportadora de la nova empresa catalana s’associa clarament amb el capital 
humà. Quan vinculem la capacitat per a exportar i el nivell de formació mitjà de la 
nova empresa catalana sorgida en temps de crisi, els resultats obtinguts ens 
indiquen que a més formació més capacitat exportadora (figura 32). Prop de dues 
terceres parts de les noves empreses catalanes que són capaces d’exportar a més 
de vendre als mercats catalans i espanyols presenten un nivell de formació mitjà 
dels seus professionals d’origen universitari (62,8%), en especial de grau superior. 
En canvi, les noves empreses catalanes que només venen als mercats de 
Catalunya presenten un nivell formació mitjà majoritari equivalent a la formació 
secundària (59,5% del total). En el cas de les noves empreses que col·loquen béns i 
serveis als mercats catalans i espanyols, els estocs formatius dels seus 
professionals es reparteixen gairebé a parts iguals entre la formació secundària 
(48,3%) i la formació universitària (41,3%). Sembla doncs que, a mesura que la 
nova empresa catalana va guanyant quotes de venda lluny dels seus mercats de 
proximitat, la formació dels seus professionals hi juga un paper fonamental. 
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Figura 32. La capacitat exportadora i el capital humà (nivell formatiu) a la nova 
empresa catalana. 2008-2011 

Percentatges sobre el total de noves empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Des del punt de vista de les noves formes d’organització del treball, la capacitat 

exportadora de la nova empresa catalana es vincula amb l’organització per 
processos i projectes, i amb la presència de pràctiques de gestió del treball 
flexibles i autònomes (figura 33). Més de 6 de cada 10 noves empreses catalanes 
amb capacitats d’exportació, és a dir, amb capacitat de venda a la Unió Europea i 
la resta del món a més dels mercats catalans i espanyols, organitzen els seus 
fluxos de treball per processos o projectes. En canvi, les noves empreses catalanes 
que vénen els seus productes o serveis als mercats catalans o espanyols, 
majoritàriament, s’organitzen per productes o serveis. De la mateixa manera, les 
pràctiques organitzatives vinculades amb la gestió del temps de treball per part 
dels treballadors (7,7 punts de mitjana en una escala valorativa de 0 a 10 punts), 
la presència d’horaris flexibles (7,2 punts), el teletreball (4,5 punts) i la difusió 
d’informació rellevant per tota la cadena de valor (8,5 punts) també estan molt 
més presents a les noves empreses catalanes amb capacitat d’exportació. De fet, i 
dels del punt de vista de les relacions laborals, el patró de competitivitat de la 
nova empresa catalana combina les pràctiques flexibles d’organització del treball 
amb un marc de relacions laborals més estable. Un 90,1% dels treballadors de les 
noves empreses catalanes amb capacitat d’exportació treballen a jornada completa 
(un 9,9% a temps parcial), percentatge molt superior al de les empreses que vénen 
només als mercats locals (un 80,3% a temps complet i un 18,5% a temps parcial). 

Per un altre costat, i com era d’esperar, la capacitat d’exportació de la nova 
empresa catalana també s’associa amb uns usos més intensius de les TIC (figura 
34). Una tercera part de les noves empreses catalanes amb capacitat per a 
col·locar els seus productes i serveis als mercats d’exportació, a més dels mercats 
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catalans i espanyols, disposa de pàgina Web pròpia i fa pràctiques de comerç 
electrònic. Aquest percentatge es redueix fins al 18,0% en el cas de les noves 
empreses que només vénen als mercats catalans.   

 
Figura 33. La capacitat exportadora i les noves formes d’organització del treball a 

la nova empresa catalana. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses, i mitjanes escales valoratives (0, gens; 10, 
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Font: Elaboració pròpia. 

  
Figura 34. La capacitat exportadora i els usos de les TIC a la nova empresa 

catalana. 2008-2011 
Percentatges sobre el total de noves empreses 
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Font: Elaboració pròpia. 
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Així doncs, és possible concloure aquest exercici de caracterització de la 
capacitat d’exportació del nou teixit productiu de Catalunya a través de dues idees 
bàsiques. La primera és que la capacitat d’entrada als mercats d’exportació de la 
nova empresa catalana (un 14,0% venen als mercats europeus i de la resta del 
món a més dels mercats catalans i espanyols) supera àmpliament la quota de 
vendes als mercats internacionals (6,5%). De fet, aquest resultat ens suggereix que 
si bé la nova empresa catalana té més capacitats que l’antiga per entrar als 
mercats internacionals, cal que aquesta capacitat es tradueixi en uns millors 
resultats en la quota de vendes exteriors.  

La segona idea bàsica obtinguda és que la capacitat exportadora de la nova 
empresa catalana, en comparació amb el nou teixit empresarial que només ven als 
mercats catalans i espanyols, es vincula amb un procés de generació de valor 
basat amb el suport de l’administració pública; les vendes a empreses industrials 
i, progressivament, als consumidors finals; la formació universitària dels seus 
professionals; l’organització del treball per processos o projectes; la presència 
majoritària d’algunes noves pràctiques d’organització del treball (gestió dels temps 
de treball, horaris flexibles i difusió massiva de la informació rellevant); un marc 
de relacions laborals més estable, amb jornades de treball a temps complet; i uns 
usos de les TIC (pàgina Web i comerç electrònic) més intensius.  
 

Figura 35. La capacitat exportadora, la facturació (vendes) i la productivitat 
(vendes per treballador) a la nova empresa catalana. 2011 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
De fet, aquest procés de generació de valor més intensiu, més co-innovador, 

acaba per associar la capacitat d’exportació amb uns millors resultats, en especial 
la facturació i la productivitat, a la nova empresa catalana (figura 35). El 2011 la 
mitjana de facturació de la nova empresa catalana amb capacitats d’exportació 
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(propera a 930 mil euros) gairebé duplicava la mitjana de facturació de la nova 
empresa catalana que només produïa per als mercats de proximitat (propera als 
525 mil euros). La mitjana de productivitat de la nova empresa catalana amb 
capacitat d’exportació, situada al voltant de 145 mil euros per treballador, era 
molt superior a la mitjana de productivitat de la nova empresa catalana que 
només produïa per als mercats catalans (lleugerament superior als 82 mil euros 
per treballador).   

 
4.3. Emprenedoria co-innovadora i fonts d’eficiència 
empresarial en temps de crisi 

 
Acabem de constatar a la secció anterior que el perfil d’eficiència de la nova 

empresa catalana, amb productivitats del treball superiors a la mitjana del 
Principat, convergeix amb algunes de les fonts co-innovadores que la literatura 
empresarial ha identificat com a més idònies per a la competència als mercats 
globals del coneixement. Tot i amb això, el fet que les noves empreses més 
eficients presentin un procés de generació de valor que es caracteritza per la base 
emprenedora femenina, pel coneixement de les ajudes públiques a l’emprenedoria, 
per l’ampliació de formació regalada, per una notable presència de les noves 
formes flexibles i autònomes d’organització del treball en un context d’estabilitat 
de les relacions laborals, i per un usos de les TIC força intensius, no ens garanteix 
pas que aquests elements determinin, siguin les fonts, de l’eficiència. Fins ara ens 
hem mogut en el terreny de l’associació estadística, que ens ha permès identificar 
un perfil d’eficiència, però ara volem anar un pas més enllà, pretenem establir 
relacions de causalitat, explicar quin són els determinants de l’eficiència i veure si 
encaixen, o no, amb el que ens suggereix la literatura econòmica internacional. 

Amb l’objectiu de contrastar empíricament l’efecte de les noves fonts co-
innovadores sobre l’eficiència, entesa a través d’un nivell de productivitat superior 
a la mitjana, hem plantejat un model de relació causal de naturalesa 
probabilística, un model logit. La idea bàsica d’aquest model és determinar els 
coeficients/probabilitats que expliquen el fet que la nova empresa catalana sigui 
eficient, és a dir presenti nivells de productivitat superiors a la mitjana. En aquest 
sentit, la variable dependent del model, la variable a explicar és l’eficiència de la 
nova empresa catalana, una variable dicotòmica que pren valor 1 quan l’empresa 
presenta un nivell de productivitat superior a la mitjana, i valor 0 quan l’empresa 
presenta un nivell de productivitat inferior o igual a la mitjana. Amb la construcció 
d’aquesta variable el nou teixit productiu català queda dividit en dues terceres 
parts d’empreses menys eficients i una tercera part d’empreses eficients. 

Pel que fa a les variables independents, i prenent com a punt de partida el 
conjunt d’indicadors que presenten associació estadística amb la variable 
d’eficiència, el model de relació causal planteja ha considerat els següents 6 
determinants. En primer lloc, l’emprenedoria de base femenina, aquesta vegada 
copsada a través del gènere de l’emprenedor. La variable pren valor 1 quan 
l’emprenedor és una dona, i valor 0 quan l’emprenedor és un home. En segon lloc, 
la presència majoritària d’estudis universitaris a l’empresa. Aquest indicador s’ha 
obtingut a través d’una recodificació de la informació obtinguda a través de l’estoc 
de formació mitjà existent a l’empresa. Així, l’indicador pren valor 1 quan l’estoc 
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formatiu mitjà dels professionals de l’empresa es correspon amb els estudis 
universitaris de grau (mitjà i superior) i postgrau, i valor 0 en cas alternatiu (sense 
estudis, formació primària i formació secundària). En tercer lloc, hem considerat 
la presència d’un marc de relacions laborals més estable, copsat a través de la 
presència (valor 1) o no (valor 0) de les formes fixes de retribució a l’empresa.  

En quart lloc, i amb l’objectiu de copsar la presència de la co-innovació com a 
variable explicativa de l’eficiència a la nova empresa catalana, hem construït dos 
indicadors. L’indicador de co-innovació 1 recull les relacions de complementarietat 
entre els usos de les TIC, copsats a través del usos de l’e-mail de l’empresa, i 
l’auto-organització del treball, copsada a través de la possibilitat que els 
treballadors organitzin els seus propis fluxos de treball. L’indicador de co-
innovació 2 recull les relacions de complementarietat entre els usos de les TIC, 
novament copsats pel grau d’utilització de l’e-mail de l’empresa, i la difusió de la 
informació, copsada a través de la possibilitat que els professionals de l’empresa 
comparteixin lliurament la informació rellevant. Ambdós indicadors són 
dicotòmics. L’indicador de co-innovació 1 pren valor 1 quan l’ús de l’e-mail de 
l’empresa es combina amb l’auto-organització del treball (valor 1, quan la 
puntuació obtinguda se situa per sobre la mitjana valorativa construïda en una 
escala de 0 a 10 punts; i valor 0, quan la puntuació obtinguda se situa igual o per 
sota la mitjana valorativa construïda a través d’una escala de 0 a 10 punts). 
L’indicador de co-innovació 2 pren valor 1 quan l’ús de l’e-mail de l’empresa es 
combina amb la pràctica empresarial de compartir informació rellevant (valor 1, 
quan la puntuació obtinguda se situa per sobre la mitjana valorativa construïda 
en una escala de 0 a 10 punts; i valor 0, quan la puntuació obtinguda se situa 
igual o per sota la mitjana valorativa construïda a través d’una escala de 0 a 10 
punts). Finalment, i amb l’objectiu de copsar la incidència de la trajectòria de 
l’empresa, s’ha introduït una variable mètrica que recull el nivell de productivitat 
del treball de l’empresa de l’any anterior.     

Amb l’objectiu de respondre a la qüestió de quines són les variables explicatives 
(i amb quina probabilitat) de l’eficiència (productivitat superior a la mitjana) a la 
nova empresa catalana s’ha realitzat un anàlisi de relació causal de naturalesa 
discreta, tipus Logit Binomial. El percentatge de noves empreses classificades 
correctament és d’un 84,4% (un 87,6% de les noves empreses que presenten un 
nivell de productivitat inferior o igual a la mitjana, i un 77,6% de les noves 
empreses que presenten un nivell de productivitat superior a la mitjana). Respecte 
l’ajust del model, l’R2 de Cox-Snell és d’un 0,488 i l’ R2 de Nagelkerke és d’un 
0,651. La millora en la funció de versemblança és rellevant (de 48,157 a 128,275). 
S’accepta la bondat d’ajust de la capacitat predictiva, i el conjunt de variables 
independents presenten un important poder explicatiu (prova de Hosmer-
Lemeshow=14,499; p=0,070). La taula 14 recull els principals resultats de 
l’estimació realitzada. 

Entre els resultats obtinguts cal assenyalar que totes les variables explicatives 
de l’eficiència a la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi són 
significatives, com a màxim al 90% de confiança i, a més, els coeficients 
explicatius (probabilitats) obtinguts compleixen amb les hipòtesi i els signes 
esperats a priori. Pel que fa als coeficients estandarditzats la base emprenedora 
femenina i el nivell d’estudis universitaris es revelen com els més importants a 
l’hora d’explicar l’eficiència de la nova empresa catalana. L’explicació d’aquest 
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diferencial de productivitat del treball es completa amb la presència de pràctiques 
de co-innovació, que combinen l’ús de l’e-mail de l’empresa amb l’auto-
organització del treball i la lliure difusió d’informació del treball, en un context de 
relacions laborals més estables (retribucions fixes), i amb una certa dependència 
del punt de partida, del nivell de productivitat inicial.  

 
 

Taula 14. Les fonts de l’eficiència (productivitat del treball superior a la mitjana) a 
la nova empresa catalana. 2011 

Coeficients estandarditzats (probabilitats) de l’anàlisi de relació causal. Variable dependent: 
eficiència de la nova empresa catalana (valor 1, productivitat del treball superior a la 

mitjana; valor 0 productivitat del treball igual o inferior a la mitjana)  
 

Variables Coeficients  
estandarditzats 

 Error 
estàndard Wald Significació Exp (β) 

Gènere emprenedor:  
(1, dona; 0, home) 

2,851 0,498 32,776 0,000 0,058 

Estudis mitjans 
universitaris a l’empresa 
(1, sí; 0, no) 

0,811 0,550 2,176 0,099 2,251 

Retribució fixa: (1, sí; 0, 
no) 

0,082 0,031 7,123 0,008 0,921 

Co-innovació 1: 
Ús e-mail empresa x auto-
oganització del treball (1, 
sí, 0, no) 

0,010 0,007 2,429 0,098 1,010 

Co-innovació 2: 
Ús e-mail empresa x 
difusió informació (1, sí; 0, 
no) 

0,015 0,006 5,754 0,016 0,985 

Productivitat 2010 0,038 0,006 35,545 0,000 1,039 
Notes: Mètode de regressió: anàlisi Logit Binomial. Observacions=182.  
Estadístics: (-2 Log-versemblança=128,275); (R2 Cox-Snell=0,488); (R2 Nagelkerke=0,651);  
(Prova de Hosmer-Lemeshow=14,499; p=0,070). 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Així doncs, és possible tancar aquesta aproximació a les fonts de l’eficiència de 

la nova empresa catalana a través d’un conjunt de tres idees bàsiques. En primer 
lloc, cal afirmar que el nou patró d’eficiència de l’empresa catalana, sorgit amb la 
crisi econòmica, és més intensiu, més co-innovador, que el patró d’eficiència 
detectat abans de la crisi. En efecte, la crisi econòmica ha revelat com a 
significatiu el paper de la co-innovació, de les relacions de complementarietat, 
entre els usos intensius de les TIC i les noves formes més flexibles i autònomes 
d’organització del treball, cosa que no s’havia detectat per al gruix del teixit 
productiu català en investigacions referides al moment àlgid del cicle econòmic. 
En segon lloc, també cal assenyalar la importància obtinguda per la formació de 
caràcter universitari. Novament, i a diferència dels resultats obtinguts en el 
període pre-crisi, l’eficiència del nou teixit productiu català sorgit en temps de 
crisi, s’explica en bona part per l’estoc de capital humà. Així doncs, els resultats 
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de la investigació confirmen una bona notícia: el nou teixit empresarial català 
sorgit en temps de crisi compta amb unes fonts d’eficiència, un procés de 
generació de valor, més adient per a la competència als mercats globals del 
coneixement.  

En tercer lloc, assenyalar que la crisi econòmica també ha fet aparèixer nous 
determinants de l’eficiència. Especialment rellevant és la significació de 
l’emprenedoria de base femenina a l’hora d’explicar el diferencial de productivitat 
de la nova empresa catalana. Una altra bona notícia que s’afegeix a l’anterior. La 
ampliació de la base emprenedora, cap a una major participació de les dones en la 
creació i gestió de noves empreses, és positiva perquè es tradueix en un 
component important a l’hora d’explicar l’eficiència de les noves empreses 
catalanes sorgides en temps de crisi. Però, i en quart lloc, cal fer notar 
addicionalment que l’eficiència del nou teixit empresarial català no és independent 
de la trajectòria d’eficiència anterior. La probabilitat que una nova empresa 
catalana presenti nivells de productivitat superiors a la mitjana també depèn del 
nivell de productivitat anterior. Les noves empreses catalanes amb nivells 
anteriors de productivitat més elevats tenen més probabilitats de ser eficients en el 
futur. 

Finalment, i en cinquè lloc, esmentar que aquestes bones notícies tenen un 
contrapunt negatiu. Aquest nou patró d’eficiència, que se sustenta amb un procés 
de generació de valor més co-innovador (complementarietats entre els usos 
intensius de les TIC i el canvi organitzatiu, en un context de relacions laborals 
més estables), amb més presència del capital humà, amb una base emprenedora 
femenina i amb dependència de la trajectòria prèvia de productivitat, només 
abasta una tercera part de les noves empreses catalanes sorgides en temps de 
crisi. És un punt verd, és un punt de partida cap el futur, però dues terceres parts 
del nou teixit empresarial català sorgit en temps de crisi, encara presenta nivells 
de productivitat inferiors a la mitjana i, el que és més important, encara basa el 
seu procés d’eficiència amb pràctiques detectades al període pre-crisi, menys co-
innovadores, amb una menor presència de la formació universitària, amb formes 
retributives variables, amb una base emprenedora masculina i amb nivells de 
productivitat previs més baixos.  

Precisament, aquest resultat ens planteja un dels principals reptes que 
l’economia catalana ha d’afrontar en el seu futur immediat: la consolidació 
d’aquesta nova base emprenedora co-innovadora i eficient, i l’extensió dels seus 
efectes sinèrgics cap a la resta del nou i el vell teixit productiu, que encara 
presenta models de generació de valor poc adients per la competència als mercats 
globals del coneixement. 
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Capítol 5 

Solvència, rendibilitat i capacitat de creixement de 
la nova empresa catalana 

Àngels Fitó i David Castillo 

 
 
Ja hem assenyalat en reiterades ocasions que la capacitat d’emprendre és una 

competència crítica per a garantir la competitivitat i, per tant, el creixement 
econòmic a les economies modernes. Aquesta capacitat emprenedora presenta 
importants diferències entre països, fins i tot geogràficament propers, mostrant  
un grau de desenvolupament dispar. Una de les explicacions fonamentals 
d’aquestes divergències la trobem en l’àmbit de les bases culturals de les societats. 
Efectivament, el comportament social davant la incertesa i els mecanismes que les 
diferents societats generen per limitar, en major o menor grau els seus efectes, 
condiciona la conformació de la capacitat d’emprendre dels individus i, per tant, 
l’emergència d’una cultura de l’emprenedoria. L’aversió i l’acceptació de la 
incertesa constitueixen els extrems d’un segment continu en el que se situen les 
diferents cultures socials.  

Així, i en un extrem, trobem les societats que aposten per crear forts 
mecanismes per evitar la incertesa. Aquestes societats presenten una baixa 
tolerància a la ambigüitat, una preferència pels plans i els programes ben 
estructurats i detallats, i la definició de regles i normes exhaustives258. Aquests 
atributs tenen clares implicacions sobre la capacitat d’emprendre, atès que en 
aquestes cultures els fracassos són penalitzats, valorant-se molt més les activitats 
amb procediments explícitament establerts, amb resultats assolibles i segurs, i 
amb riscos reduïts. En sentit contrari, i en l’altre extrem d’aquesta dimensió 
cultural, es troben aquelles societats amb una reduïda voluntat d’evitar la 
incertesa. Aquestes societats es caracteritzen per una preferència per les regles i 
les normes menys estructurades, amb una mínima interferència en la iniciativa 
individual, i per una baixa aversió al risc. En aquestes cultures els fracassos són 
interpretats com a oportunitats de millora en el camí de l’èxit, preferint-se les 
activitats amb procediments poc formalitzats, que requereixen la resolució de 
problemes i la superació de reptes, amb resultats incerts i riscos elevats. 
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Aquesta dimensió cultural de les societats, l’aversió o l’acceptació de la 
incertesa i el risc, permet explicar, en termes generals, no només la major o menor 
capacitat dels individus per emprendre, sinó també la capacitat de les iniciatives 
emprenedores d’obtenir en el seu entorn més immediat els recursos necessaris per 
finançar les activitats que cal desenvolupar, així com la determinació de les 
expectatives, més o menys exigents, de resultats. En aquest context,  l’anàlisi del 
finançament i dels resultats de l’activitat emprenedora és cabdal per entendre la 
seva situació i per identificar els seus punts forts i febles, i poder així, promoure 
d’una manera més adequada la cultura emprenedora d’una economia. De fet, la 
consecució d’una bona situació de finançament i de resultats d’aquest tipus 
d’activitats és la millor font d’impuls de la capacitat d’emprendre, ja que genera un 
cercle virtuós que retroalimenta, incentiva i impulsa la posada en marxa de nous 
projectes de negoci. 

L’èxit de l’activitat emprenedora i, per tant, la possibilitat de desenvolupar i fer 
créixer els nous projectes empresarials, rau en la seva capacitat competitiva. En 
aquest sentit, ja hem vist que la competitivitat es pot definir com la capacitat que 
una economia té per a créixer sosteniblement en el llarg termini. És possible 
caracteritzar les fonts d'aquest creixement sostingut a través de dos factors 
principals: 1) la capacitat que una economia té per a millorar la seva taxa de 
progrés tecnològic o, en sentit ampli, per a innovar; i 2) la capacitat que presenta 
una economia per a internacionalitzar la seva activitat econòmica. La 
competitivitat de les economies ve explicada, fonamentalment, per la competitivitat 
de les seves empreses. I, aquesta capacitat competitiva passa per impulsar 
processos d’innovació i d’internacionalització que permetin que els projectes 
empresarials creixin i es desenvolupin. La materialització d’aquests processos 
passa, necessàriament, per l’obtenció dels recursos financers necessaris, tant 
interns com externs, que garanteixin l’execució de les inversions programades. 
Però, malgrat la importància de l’activitat emprenedora, i dels seus processos 
implícits d’innovació, internacionalització i creixement, a la pràctica es 
materialitzen restriccions significatives en l’accés als recursos financers. 

En aquest terreny d’anàlisi, la investigació sobre les restriccions financeres a la 
innovació empresarial ha identificat fins a quatre elements clau. En primer lloc, 
les limitacions associades al caràcter específic de les inversions. Amb els criteris 
que s'empren actualment per part d'un gran número inversors i d’institucions 
financeres per prestar el seus recursos, amb una clara demanda de rendibilitat a 
curt termini i una notable aversió al risc, pot succeir que les necessitats 
financeres per a invertir en innovació no quedin cobertes. Aquesta manca de 
finançament s'explica, fonamentalment, per les característiques econòmiques 
pròpies de les inversions en innovació, entre les quals destaquen l'existència d'un 
risc inherent relativament elevat i el retorn no immediat dels recursos invertits. 
Aquestes restriccions financeres són especialment severes quan es tracta 
d’innovació tecnològica, donat que els recursos que es necessiten per a dur a 
terme les inversions solen ser d'una quantia molt important259. 

El segon conjunt de restriccions financeres a la innovació que cal destacar són 
els problemes vinculats amb les asimetries d’informació. La dificultat d'informar 
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sobre els aspectes tècnics dels projectes per part dels directius, la impossibilitat de 
monitoritzar de manera exhaustiva l'evolució de la inversió per part d'inversors i 
responsables d'institucions financeres, i l'habitual incertesa inherent a la 
consecució dels rendiments previstos, fa que, per a molts projectes d'inversió, no 
es pugui trobar el finançament extern necessari260. Per aquest motiu, quan les 
empreses volen finançar projectes innovadors s’adrecen, en primer lloc, als 
beneficis no distribuïts (fons propis interns) i a les subvencions, en segon lloc, al 
deute i, en tercer lloc, a l’ampliació de capital (fons propis externs). Aquestes 
empreses experimenten, habitualment, un grau superior d’asimetries d’informació, 
de manera que els costos de dilució tendiran a ser superiors. Conseqüentment, 
per a les empreses innovadores, el finançament a través de l’emissió de noves 
accions serà, efectivament, el recurs financer relativament més car. D’aquesta 
manera, les empreses amb major capitalització i major dimensió es configuren 
com les millors preparades per accedir als recursos financers per a la innovació. 

En tercer lloc, cal assenyalar el conjunt de restriccions financeres a la innovació 
vinculades als costos de fallida. Els costos de fallida són relativament més baixos 
per a les empreses que presenten una proporció relativament elevada d’actius 
tangibles en el seu patrimoni, especialment terrenys, construccions i equipament 
de tecnologies convencionals i que, a més, disposen d’un mercat actiu per a la 
seva transacció. En sentit contrari, aquests costos tendeixen a ser relativament 
més elevats en les empreses que presenten una important propensió a invertir en 
intangibles i que, per tant, presenten un major proporció d’aquesta tipologia 
d’actius, com la formació del personal, la millora de l’estructura organitzativa, la 
imatge en el mercat, la recerca i el desenvolupament, o l’equipament tecnològic 
més específic. Per aquest motiu, per a un determinat nivell de deute, el risc i el 
cost de fallida és superior a les empreses més innovadores. Aquests factors 
determinen que les empreses amb un procés de generació de valor basat en els 
intangibles presentin més problemes per obtenir finançament via préstecs 
d'entitats financeres, atès que aquestes no es volen veure exposades al risc de 
perdre les seves inversions creditícies en cas de fallida. 

I, en quart lloc, s’han identificat restriccions financeres a la innovació vinculades 
als drets de control. A mesura que augmenta la proporció dels actius tangibles en 
el patrimoni empresarial (situació típica de les empreses més innovadores), 
augmenta la pressió dels agents finançadors externs per a obtenir els drets de 
control sobre les decisions de l’empresa. Això és així perquè les entitats de crèdit 
volen compensar el menor grau de garanties físiques que presenta aquesta 
tipologia d’empreses. D’aquesta manera, les empreses innovadores donaran 
preferència als beneficis retinguts (recursos financers interns) com a via de 
finançament de les seves inversions, amb l’objectiu de reduir la pressió  d’exercir 
el control de l’empresa per part dels finançadors externs. A mesura que 
augmenten les necessitats de finançament per sobre de la disponibilitat dels 
recursos interns, les empreses empraran deute, donat que, en aquest cas, els 
gestors continuen retenint el control de l’empresa amb caràcter general i amb 
l’excepció de les situacions de fallida. Únicament quan el projecte d’inversió és 
d’una dimensió molt elevada, o quan els actius objecte d’inversió presenten una 
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intangibilitat considerable, les empreses cediran part del control de les seves 
operacions a finançadors externs a través de l’emissió de noves accions261. 

Malgrat aquestes importants restriccions, que limiten l'accés al finançament per 
als projectes d'innovació, també cal destacar que l'activitat innovadora, si és 
reeixida, genera beneficis monopolístics, que s'erigeixen en origen de recursos 
interns i que permeten a les empreses superar, en bona part, aquestes restriccions 
per a desenvolupar la seva activitat innovadora. La superació d’aquestes 
restriccions sol procedir bé per la disposició de recursos interns, bé la possibilitat 
de captar inversors i vendre una part o la totalitat dels drets de control262. 

Per un altre costat, la investigació sobre la internacionalització de l’empresa 
també ha identificat un conjunt de quatre tipologies de restriccions financeres. En 
primer lloc, els elevats costos inicials de la internacionalització. Per accedir als 
mercats d’exportació, generalment, les empreses han d’incórrer en importants 
costos inicials, de manera que aquelles entitats que no són capaces de proveir-se 
dels recursos financers suficients tenen moltes dificultats per accedir a clients 
estrangers263. De fet, aquests costos inicials solen ser les barreres més importants 
per a l’exportació de les empreses264. Per aquest motiu, existeix la percepció entre 
els inversors i les institucions financeres que les empreses internacionalitzades 
presenten una bona salut financera, circumstància que els hi facilita l'accés al 
finançament extern, tant de capital com de deute. Aquesta confirmació és de gran 
rellevància, ja que permet explicar el cercle financer virtuós associat a les 
empreses que han assolit una certa consolidació de la internacionalització de la 
seva activitat. Aquestes organitzacions presenten uns fluxos de caixa més estables 
gràcies a la diversificació internacional de les seves vendes265. Addicionalment, la 
presència de les empreses als mercats internacionals es considera com un 
indicador d’eficiència i de competitivitat per part dels agents finançadors. Donat 
que només les millors empreses són capaces d’exportar, el grau 
d’internacionalització de l’empresa s’utilitza, per part dels inversors, com a criteri 
fàcilment accessible i poc costós per seleccionar les seves inversions. Als efectes 
anteriors cal afegir que les exportacions permeten les empreses obrir l’accés a 
nous sistemes financers, especialment aquells corresponents al destí de les seves 
vendes exteriors. 

Un segon tipus de restriccions a la internacionalització esdevé a través de la 
necessitat de generar fluxos de caixa lliures. Per a poder internacionalitzar-se, les 
empreses utilitzen, majoritàriament, els fluxos de caixa generats als mercats 
interns i les subvencions, revelant-se així una mancança important d'accés a fonts 
financeres més adients per a l'expansió internacional de l'activitat, com l'entrada 
de fons d'inversió en el capital empresarial o la cotització a borsa266. En tercer lloc, 
també s’han constatat algunes dificultats per accedir als finançament internacional.  
D’altra banda, s’ha pogut demostrar que les empreses que tenen accés a mercats 
exteriors de capital presenten menys dificultats per finançar les seves inversions 

                                                           

261. Aghion et al. (2007). 
262. Von Kalckreuth (2004). 
263. Chaney (2005). 
264. Bellone et al. (2010). 
265. Bridges i Guariglia (2008). 
266. Campa i Shaver (2002). 



Emprendre en temps de crisi 

 154

que aquelles que únicament operen en mercats nacionals. En aquest sentit, es 
constata que les empreses que tenen capital estranger tenen més possibilitats 
d’accedir als mercats internacionals de capital que les empreses finançades amb 
capital local. Per últim, i en quart lloc, trobem la necessitat de capitalització. Les 
empreses que volen internacionalitzar-se precisen disposar d'una quantia elevada 
de fons propis per poder finançar les inversions necessàries. Per aquest motiu, la 
majoria de les empreses presents als mercats exteriors presenten, des d’un bon 
principi, una estructura financera sanejada.  

Un altre dels fets contrastats per l’evidència empírica internacional és 
l’existència de dificultats per a l’accés al finançament que les empreses petites i de 
recent creació necessiten per a créixer i expandir la seva activitat. En aquest 
context, s’ha constatat que la disposició d’un finançament adequat facilita el 
creixement empresarial, amb una incidència especialment positiva en les 
empreses de dimensió més petita267. En concret, s’ha evidenciat que l’accés al 
finançament extern (tant de capital com de deute) té una incidència molt 
important en la creació d’empreses, atès que permet a les noves empreses de 
dimensió reduïda competir en igualtat de condicions amb les empreses més 
consolidades. Aquest efecte impulsor també té un impacte significatiu sobre el 
potencial de creixement posterior a l’entrada al mercat268. S’han identificat fins a 5 
principals dificultats financeres per al creixement de l'empresa. En primer lloc, els 
problemes associats a la manca d'informació per part d'inversors i d’entitats 
financeres. Aquest fet es dóna tant perquè els agents finançadors no disposen de 
gaire informació sobre la posició i l’evolució econòmica i financera de l’empresa, 
com per l’escàs pes i la baixa visibilitat de les empreses innovadores. Els 
potencials finançadors no són capaços d’estimar adequadament la relació entre el 
risc i el benefici, ni perceben la possibilitat de controlar les inversions que fan les 
empreses amb els recursos financers que els presten269. En segon lloc, la manca 
de ràtings crediticis per a les empreses més petites, que permetin als inversors 
disposar d'una referència clara sobre el risc associat a les seves inversions. En 
tercer lloc, la necessitat que tenen les empreses més petites de recórrer a fons 
internes per a créixer.  

En quart lloc, l’elevat cost del deute degut a l’alt risc de fallida. El cost financer 
a les empreses petites que volen finançar el seu creixement a través de crèdit és 
molt elevat, degut a l'absència de garanties reals i a la incertesa en la generació de 
fluxos de caixa futurs, que assegurin el retorn dels préstecs obtinguts, cosa que fa 
augmentar la probabilitat de fallida. I, en cinquè lloc, la manca de productes 
financers específics, en especial capital risc i garanties creditícies, per al creixement 
de les empreses de nova creació. El finançament és un element especialment crític 
en la fase de desenvolupament dels nous projectes empresarials. En aquest àmbit 
es manifesten restriccions significatives perquè els agents finançadors, en especial 
les entitats financeres, demanen unes garanties mínimes en forma de ràtios, 
patrimoni net i deute, que són difícilment assolibles pels socis fundadors de la 
nova empresa. Cal tenir en compte, a més, que la taxa de supervivència és 
relativament baixa en les empreses de nova creació.  
                                                           

267. Demirguc-Kunt i Maksimovic (1998); Beck et al. (2005). 
268. Aghion et al. (2007). 
269. Carreira i Silva (2010). 
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En síntesi, es constata que les empreses, especialment les més petites, tenen  
problemes significatius alhora d’accedir al finançament necessari per afrontar les 
inversions requerides per a néixer i créixer. Aquestes limitacions són degudes a: 1) 
la manca d'informació per part d'inversors i d’institucions financeres; 2) la 
necessitat de recórrer als fons propis per finançar aquestes inversions, moltes 
vegades insuficients; 3) l'elevat cost del deute, pel risc de fallida i per la manca de 
garanties reals suficients; i 4) la manca de productes financers específics, 
especialment de capital risc i de cotització a borsa, per al desenvolupament 
empresarial. 

En el context de les restriccions financeres a la innovació, la 
internacionalització i el creixement empresarial, a continuació ens proposem 
d’analitzar l’estat actual dels recursos financers, dels resultats i de la capacitat de 
creixement de la nova empresa creada a Catalunya en temps de crisi. Per a fer-ho, 
i després d’explicar breument la metodologia de treball, caracteritzem l’activitat 
emprenedora a Catalunya des de l’aproximació de l’estructura de la inversió, del 
finançament i dels resultats. Seguidament, analitzarem la situació de solvència, de 
rendibilitat i de creixement, primer de l’activitat emprenedora i no emprenedora a 
Catalunya, i segon de l’activitat emprenedora a Catalunya i a Espanya.  

Els objectius principals d’aquesta investigació són tres. En primer lloc, es 
pretén caracteritzar l’activitat emprenedora empresarial a Catalunya des del punt 
de vista de l’estructura del finançament, de la inversió i dels resultats. En segon 
lloc, analitzarem la situació i l’evolució dels paràmetres econòmics i financers de 
solvència, rendibilitat i capacitat de creixement de l’emprenedoria empresarial 
catalana, tot apuntant els seus principals determinants. I, en tercer lloc, es 
determinarà l’existència de diferències significatives en els àmbits analitzats amb 
la resta d’empreses catalanes i amb l’activitat empresarial emprenedora a la resta 
d’Espanya.  

Per assolir aquests objectius d’anàlisi, el primer pas de la investigació passa per 
fer mesurable el subjecte del nostre estudi, l’activitat emprenedora catalana. Així, 
l’objecte d’anàlisi són les empreses micro, petites i mitjanes (MPIMES) de recent 
creació radicades a Catalunya, entenent com de recent creació aquelles que han 
estat constituïdes en un interval de 0 a 5 anys, des del darrer any de l’últim 
període disponible, és a dir entre el 2006 i el 2010. Analitzarem, doncs, aquelles 
empreses constituïdes a partir de l’1 de gener de l’any 2006.  

La caracterització de l’estructura d’inversió, de finançament i dels resultats de 
l’emprenedoria empresarial a Catalunya s’ha efectuat a partir de la mesura dels 
indicadors següents: 

 
• La mesura d’inversió productiva ens indica la proporció de béns de 

capital productius disponibles per part de l’empresa sobre el total de la 
inversió acumulada: 

 
I  

 
• La inversió a llarg termini mesura la proporció d’inversió realitzada per 

l’empresa amb un retorn superior a l’any sobre el total de la inversió 
acumulada: 
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• El nivell de capitalització d’una empresa expressa la proporció del total 

d’inversions que ha estat finançada internament amb recursos propis: 
 

 

 
• L’indicador de deute a curt termini mesura la proporció de deute amb un 

venciment igual o inferior a l’any sobre el total del deute que integra 
l’estructura del finançament de l’empresa: 

 
 

 
• La capacitat de generació d’efectiu mesura l’import de líquid monetari 

que l’empresa és capaç de generar anualment amb la seva activitat 
principal: 

 

 
 

• El sou mitjà quantifica el salari brut que, de mitjana, li pertoca a cada 
treballador de l’empresa, erigint-se en una bona mesura de la capacitat i 
política de retribució al personal: 

 
 

 
• L’expansió de les vendes mesura la variació de l’import net de la xifra de 

negocis entre dos exercicis econòmics consecutius: 
 

 

 
• L’EBITDA és una mesura de resultat que mostra l’import del resultat de 

les activitats d’explotació que és convertible en efectiu: 
 

 
 

• El resultat d’explotació sobre vendes mesura el percentatge de la xifra de 
vendes que l’empresa és capaç de convertir en resultat d’explotació: 
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• De forma anàloga a l’indicador anterior, el resultat net sobre vendes 
mesura la capacitat que té una empresa per a convertir en resultat net 
anual l’import de les seves vendes, mitjançant l’optimització de la seva 
estructura de costos: 

 
 

 
A la taula 15 es recullen els indicadors definits per a la caracterització de 

l’activitat emprenedora empresarial a Catalunya, així com la seva formulació.: 
 
 

Taula 15. Indicadors econòmics i financers per a la caracterització de l’activitat 
emprenedora a Catalunya  

 
Indicador Formulació 
Inversió productiva (Immobilitzat material + Immobilitzat intangible)/ 

Total Actiu 
Inversió a llarg termini Actiu no corrent / Total Actiu 
Capitalització Patrimoni net / (Patrimoni net + Passiu) 
Deute a curt termini Passiu corrent / Total Passiu 
Capacitat de generació d’efectiu Cobraments nets d’explotació – Pagaments nets 

d’explotació 
Sou mitjà Despeses de personal / Nº d’empleats 
Expansió de les vendes (Vendes netes N – Vendes netes N-1)/Vendes netes N-1 
EBITDA Resultat d’explotació + amortitzacions + provisions 
Resultat d’explotació sobre vendes Resultat d’explotació / Import net de la xifra de vendes 
Resultat net sobre vendes Resultat de l’exercici / Import net de la xifra de vendes 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Un cop caracteritzada la nova empresa catalana, a continuació descriurem la 

situació i l’evolució de la seva posició de solvència, de rendibilitat i de capacitat de 
creixement, i analitzarem els seus principals factors causals des d’una òptica 
financera. Per aproximar la situació de solvència s’utilitzen els instruments de 
mesura següents: 

 
• La ràtio de garantia mesura la capacitat d’una empresa per a garantir la 

devolució del seus deutes a través de l’acumulació de recursos propis en 
la seva estructura financera. Mesura la distància d'una empresa a la 
situació de fallida. El valor òptim d'aquesta ràtio se situa entre 1,5 y 2. A 
mesura que es redueix la ràtio, i sobretot quan s'acosta a 1, la fallida 
s'aproxima. Quan és inferior a 1 l'empresa està en fallida tècnica. 

 
 

 
• El fons de maniobra és una mesura de liquiditat i aproxima la capacitat 

d’una empresa per a fer front al pagament del seu deute a curt termini. 
Tenir un fons de maniobra suficient és una garantia per a l'estabilitat de 
l'empresa ja que, des del punt de vista del finançament, és aquella part de 
l'actiu corrent que es finança amb recursos permanents. En general, el fons 
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de maniobra ha de ser positiu ja que si no fos així, resultaria que l'actiu fix 
estaria finançat amb exigible a curt termini, fet que augmentaria la 
probabilitat de suspendre pagaments. El requeriment que el fons de 
maniobra sigui positiu prové del fet que hi ha una part de l'actiu corrent, 
com l'estoc de seguretat o el saldo mínim necessari de disponible, que per 
causa de la seva permanència en el temps es podria considerar com una 
inversió a llarg termini. Precisament, aquesta part de l'actiu corrent, que en 
certa manera és una inversió a llarg termini, s'ha de finançar amb recursos 
permanents, és a dir, s'ha de finançar amb fons de maniobra positiu. 

 
 

 

 
 

• Per últim, hi ha un tipus d'anàlisi que afavoreix una avaluació global de 
la situació de l'empresa amb la utilització simultània de diverses ràtios. 
Les més usades es basen en l'anàlisi discriminant que cerca un indicador 
sintètic que permeti diferenciar les empreses sanes de les empreses en 
perill. Entre els estudis d'aquest tipus són molt coneguts els ràtios 
d'Altman, que prediuen la probabilitat que té una empresa de fer 
suspensió de pagaments. Altman, per mitjà de la investigació d'un gran 
nombre d'empreses, va trobar un índex, l’índex Z d’Altman, que pot ser 
utilitzat per predir aquesta probabilitat. Segons el valor de Z es pot 
estimar la probabilitat de suspensió de pagaments. Així, si Z és més gran 
que 3 no hi ha perill de suspensió. Si Z està entre 1,8 i 3, la situació és 
dubtosa. Si és inferior a 1,8 hi ha una gran probabilitat de suspendre 
pagaments. El model d'Altman és molt útil perquè relaciona la possible 
suspensió de pagaments amb la concurrència de diverses causes, com 
són la situació de liquiditat, la política de retenció de beneficis, el marge 
que obté l'empresa, els capitals propis que té, i el volum de vendes. 

 

 
 
Per a la mesura de la rendibilitat empresarial, utilitzem els següents indicadors: 
 

• La rendibilitat econòmica o rendiment és la relació entre el resultat 
abans d'interessos i impostos (BAII) o resultat d’explotació i l'actiu total. 
Habitualment, en comptes de l’actiu total s’empra la variació de l’actiu 
entre un exercici i l’immediatament anterior, amb l’objectiu de convertir 
la magnitud comptable emprada en el denominador de la fórmula, un 
estoc o dada referida a un moment concret del temps, en un flux, 
garantint així una major coherència amb la mesura de resultat, també 
un flux, emprada com a numerador. Aquesta formulació és la que 
utilitzem en aquesta aproximació. Es pren el BAII per avaluar el benefici 
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generat per l'actiu independentment de com es finança, i per tant, sense 
tenir en compte les despeses financeres. L'estudi del rendiment permet 
conèixer l'evolució i els factors que incideixen en la productivitat de 
l'actiu de l'empresa. Com més elevat sigui el rendiment, millor, perquè 
indicarà que s'obté més productivitat de l'actiu. 

 
 

 
• EI rendiment es desglossa habitualment en dues ràtios que permeten 

explicar els determinants del valor de la rendibilitat, a través de la 
formulació següent. El primer factor, vendes sobre actiu total, és la 
rotació o eficiència de l’actiu, i expressa la capacitat de l’empresa per a 
generar vendes a partir de la inversió acumulada que ha efectuat. El 
segon, resultat d’explotació (BAII) sobre vendes, mesura el percentatge de 
marge d’explotació que obté l’empresa a partir de la seva xifra de vendes.  

 

 
 

• D’aquesta manera, la descomposició en factors queda expressada de la 
forma següent: 

 
 

 
• La rendibilitat financera, o rendibilitat pròpiament dita, és la relació 

entre el resultat net o benefici net i els capitals propis. De manera 
anàloga al que hem exposat per a la variable rendiment, en la formulació 
de la rendibilitat financera en comptes de la xifra de patrimoni net d’un 
any determinat s’empra la variació entre dos anys, amb l’objectiu de 
convertir la magnitud comptable emprada en el denominador de la 
fórmula, un estoc, en un flux, garantint així una major coherència amb 
la mesura de resultat, també un flux, emprada com a numerador. 
Aquesta ràtio és, per a les empreses lucratives, la ràtio més important, ja 
que mesura el benefici net generat amb relació a la inversió dels 
propietaris de l'empresa. Sense cap dubte, excepte rares excepcions, els 
propietaris d'una empresa hi inverteixen per obtenir una rendibilitat 
suficient. Per tant, aquesta ràtio permet mesurar l'evolució del principal 
objectiu de l'inversor. A mesura que el valor de la ràtio de rendibilitat 
financera sigui més elevat, millor serà la rendibilitat financera de 
l'empresa. En qualsevol cas, com a mínim, ha de ser positiva i superior a 
les expectatives dels accionistes. Aquestes expectatives se solen 
representar amb l'anomenat cost d'oportunitat, que indica la rendibilitat 
que deixen de percebre els accionistes per no haver invertit en altres 
alternatives financeres de risc similar. 
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• La seva descomposició en factors possibilita identificar les causes i els 
determinants del seu nivell i de la seva variació en el temps. La 
descomposició de la rendibilitat financera la fem de la forma següent: 

 

 
 

 
 

• Essent: 
 

 
 

 
• És a dir, la mesura de l’efecte del nivell de deute de l’empresa sobre la 

rendibilitat. 
 

 
 

• D’aquesta manera, els determinants de la rendibilitat financera 
s’expliquen a través dels factors següents: 

 

 
 
El darrer àmbit d’anàlisi de l’estudi és el relatiu a la capacitat de creixement de 

l’empresa. El creixement empresarial, ja sigui en vendes, actius o en quota de 
mercat, no sempre és recomanable. Qualsevol empresa té una determinada 
capacitat financera de creixement, en funció d'aspectes com ara el flux de caixa 
que genera, la política d'autofinançament que desenvolupa o la seva estructura 
financera, per exemple.  
 

• Per conèixer aquesta capacitat de creixement es poden utilitzar models 
com el de Higgins, que es basa en les variables següents per estimar la 
capacitat de creixement d'una empresa: 

 

 
• On: 

o M = Benefici net/Vendes. Capacitat de generació de beneficis. 
o D = Dividends / Benefici net. Política de distribució de resultats. 
o E = Actiu / Capitals propis. Estructura financera. 
o R = Vendes / Actius. Rotació o eficiència de l'actiu, capacitat de 

generació de vendes. 
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• Mitjançant la fórmula anterior es pot estimar el percentatge anual de 
creixement en vendes que pot tenir una empresa en el supòsit que no hi 
hagi ampliacions de capital ni subvencions per finançar el creixement. És 
el que es denomina el creixement sostingut. 

 
A la taula següent resumim els indicadors emprats per efectuar l’anàlisi de la 

solvència, el rendiment i la capacitat de creixement de l’activitat emprenedora 
empresarial a Catalunya. 

 
 

Taula 16. Indicadors per a l’anàlisi de la solvència, la rendibilitat i el 
creixement de l’activitat emprenedora a Catalunya  

 
Indicador Formulació 
Solvència  
Garantia Total Actiu  / Total Passiu  
Fons de 

maniobra 
Actiu corrent – Passiu corrent 

Ràtio del fons 
de maniobra 

(Actiu corrent – Passiu corrent) / Passiu corrent 

 
Z d’Altman  

 
Rendibilitat 

Rendibilitat 
econòmica 

Resultat d’explotació / Total Actiu 

Rendibilitat 
financera 

Resultat net / Patrimoni net 

Actiu no 
corrent sobre 
actiu corrent 

Actiu no corrent / Actiu corrent 

Proporció 
d’actiu 

productiu 

Actiu no corrent no financer / Actiu no corrent 

Grau d’inversió 
en intangibles 

Immobilitzat intangible / Actiu no corrent no financer 

Creixement 
Capacitat de 
creixement 

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
La base de dades de l’anàlisi està conformada una mostra de 8.727 empreses, 

de fins a 250 treballadors radicades a l’estat espanyol, representativa de l’empresa 
espanyola, i que presenta un error mostral del 1,05%. Específicament per a 
Catalunya, la mostra és de 2.021 empreses, amb un error mostral del 2,2%. Es 
tracta d’una mostra amb dades de panell (de tall transversal i temporal), amb una 
mostra representativa per a cadascun dels exercicis en el període 2006-2010. Les 
dades han estat obtingudes a través de la base de dades SABI. La mostra està 
segmentada per dimensió. Per efectuar la segmentació de la mostra s’ha tingut en 
compte la distribució de la població a cada segment, amb la restricció d’obtenir 
una mostra mínima que garantís un error mostral en cap cas superior al 2,2%. La 



Emprendre en temps de crisi 

 162

segmentació per dimensió empresarial s’ha efectuat mitjançant la definició de tres 
dimensions: 1) nova microempresa: aquella que presenta un nombre mitjà de 
treballadors durant l’exercici igual o inferior a 10; 2) nova empresa petita: aquella 
que presenta nombre mitjà de treballadors durant l’exercici superior a 10 i igual o 
inferior a 50; 3) nova empresa mitjana: aquella que presenta un nombre mitjà de 
treballadors durant l’exercici superior a 50 i igual o inferior a 250. Gairebé la 
meitat de les empreses catalanes analitzades eren microempreses, és a dir, 
disposaven com a màxim de 10 treballadors (taula 17). 

 
 
Taula 17. Mostra i dimensió de les empreses catalanes i espanyoles emprades 

en l’anàlisi econòmic i financer. 2010 
Nombre d’empreses i percentatges sobre el total de noves empreses 

 
 

Dimensió 
Nombre 

d’empreses 
Percentatge sobre total 

empreses 
Espanya 
Microempreses 4.344 49,8 
Petites empreses 2.179 25,0 
Empreses mitjanes 2.204 25,2 
Catalunya 
Microempreses 994 49,2 
Petites empreses 438 21,7 
Empreses mitjanes 589 29,1 

Font: Elaboració pròpia 
 

5.1. Una caracterització de l’estructura de la inversió, 
financera i de resultats a la nova empresa catalana 

 
Una vegada explicades les ràtios i el disseny mostral de la investigació, a 

continuació ens proposem caracteritzar la nova empresa catalana a través de la 
determinació dels seus principals trets patrimonials, econòmics i financers. Ho 
farem pel seu conjunt, pels diferents segments de dimensió establerts, així com 
també a través de la seva comparació amb la resta d’empreses. De les dades 
obtingudes es desprèn que, el 2010, la nova activitat emprenedora al conjunt 
d’Espanya representava un 28,1% del total de micro, petites i mitjanes empreses, 
mentre que a Catalunya aquesta xifra se situava en un 22,9%. És a dir, del total 
del teixit d’MPIMES català, més d’una cinquena part de les empreses han estat 
constituïdes en els darrers cinc anys, mentre que per al conjunt d’Espanya el 
percentatge de nova activitat empresarial és superior, representant més d’un quart 
del total de les empreses. Es tracta d’un percentatge molt rellevant i significatiu 
d’empreses creades entre 2006 i 2010 i actives a l’exercici 2010, especialment en 
un context internacional de crisi econòmica i financera. 

Les MPIMES catalanes de recent creació presenten una distribució per dimensió 
coherent amb l’estructura del teixit empresarial del Principat, si bé el pes específic 
de la microempresa és clarament superior. Així, del total d’MPIMES de recent 
creació, un 95,2% són noves microempreses, un 3,9% noves empreses petites i el 
0,9% restant noves empreses mitjanes (figura 36). Les empreses més antigues es 
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caracteritzen, en canvi, per una major presència d’empreses petites i mitjanes en 
detriment de les microempreses, amb un 35,6% de microempreses, un 26,9% 
d’empreses petites i un 37,5% d’empreses mitjanes. Aquest fet evidencia la relació 
existent entre la reduïda dimensió empresarial i l’activitat emprenedora, així com 
la necessitat de créixer per a poder sobreviure i continuar la seva activitat. 

 
Figura 36. La dimensió de l’activitat empresarial (nova i antiga) a Catalunya.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Un altre tret destacable és el fet que l’activitat emprenedora a Catalunya ha 

estat generadora neta d’ocupació al llarg del període 2006-2010, malgrat haver 
obtingut uns marges d’explotació i resultats pitjors a la mitjana del conjunt 
d’empreses catalanes. Efectivament, en aquest interval temporal el nombre mitjà 
anual d’empleats a les empreses de recent creació s’ha incrementat, des d’un 4,3% 
al 2006 fins un 5,5% a l’exercici del 2010. A les empreses antigues, les 
constituïdes amb data anterior a l’1 de gener de 2006, s’ha destruït ocupació en el 
període analitzat, passant d’una mitjana de 47,2 treballadors al 2006 a una 
mitjana de 46,4 treballadors l’any 2010. La capacitat de creixement és crítica per a 
la supervivència de les empreses de nova creació, però constitueix alhora un repte 
i una restricció important a l’expansió de l’activitat empresarial, especialment en el 
context de profunda crisi econòmica. En aquest sentit, cal assenyalar que el VAB 
per ocupat (un indicador de la productivitat aparent del treball) de les empreses 
catalanes de recent creació només ha crescut d’un 6,0% en el conjunt del període 
2006-2010 (figura 37), mentre que a les empreses més antigues ha presentat un 
increment d’un 20,0%. De fet, la trajectòria més modesta de la productivitat al 
nou teixit empresarial de Catalunya, amaga dos períodes clarament diferenciats. 
Mentre que en el trànsit del 2006 al 2008 la nova empresa catalana va ser capaç 
de fer créixer la seva productivitat del treball a ritmes superiors al 20,5%, a partir 
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del 2009, la forta caiguda de les vendes va generar una important davallada en el 
VAB per ocupat que, en termes absoluts, es va situar en nivells inferiors als de 
l’any 2006. Aquesta circumstància posa de relleu la vulnerabilitat dels resultats de 
les empreses més noves i de reduïda dimensió, davant de les reduccions 
significatives del conjunt de l’activitat econòmica. Tot i amb això, si posem en 
relació la mitjana de productivitat del nou teixit empresarial català (el nascut 
després de l’1 de gener del 2006) en funció de l’antic (el nascut abans del 31 de 
desembre del 2005) observem que, a pesar de les dificultats, les noves empreses 
han reduït el seu diferencial d’eficiència, des d’un mínim del 62,3% el 2007 fins al 
74,8% del 2010. 

 
 

Figura 37. La productivitat (VAB per ocupat) de l’empresa (nova i antiga) 
catalana. 2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Des de l’òptica inversora els resultats obtinguts ens confirmen que les empreses 

catalanes de recent creació són entitats de dimensió reduïda que destinen grans 
esforços inversors a optimitzar la seva capacitat productiva. De fet, malgrat que en 
el període d’estudi (2006-2010) la taxa de formació bruta de capital de l’economia 
catalana s’ha reduït de forma notable, les noves empreses de Catalunya han 
incrementat de forma significativa la seva inversió en béns de capital, tant la de 
béns tangibles com la de béns intangibles. L’increment mitjà de la inversió 
productiva al nou teixit empresarial català se situa en un elevat 18,7%, molt per 
sobre de la mitjana (d’un 2,4%) del teixit empresarial català nascut amb 
anterioritat al 2006. En aquest context, si comparem la participació sobre el total 
d’inversió productiva realitzada (figura 38), el nou teixit empresarial de Catalunya 
ha superat a l’antic en intensitat inversora, cosa que és especialment important si 
tenim en compte la duresa de la crisi econòmica durant els darrers tres exercicis. 
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De fet, aquesta intensitat inversora del nou teixit productiu català queda 
clarament posada de relleu quan analitzem els resultats de la inversió en 
intangibles, un dels motors de la innovació. L’evidència obtinguda (figura 39) ens 
confirma que la participació de la inversió en actius intangibles (immobilitzat 
immaterial) a la nova empresa catalana s’ha mantingut en xifres properes al 17% 
del total de la inversió en el període 2008-2010, percentatge que en el cas de 
l’empresa més antiga amb prou feines va superar el 10% del total de la inversió a 
llarg termini. 

 
 

Figura 38. La inversió productiva i la inversió en intangibles a l’empresa (nova i 
antiga) catalana. 2006-2010 
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Dins de les inversions a llarg termini (amb una permanència superior a l’any) de 

l’empresa, hi ha una part que correspon a l’activitat financera, és a dir, excedents 
de tresoreria que es destinen a la inversió en participacions d’altres empreses o bé 
a l’adquisició de productes financers (accions, bons d’empreses no vinculades, 
préstecs concedits, etc.), amb l’objectiu d’obtenir un rendiment derivat de la cessió 
de fons financers a tercers. Com era d’esperar, les dades obtingudes mostren que 
l’activitat financera a llarg termini és clarament superior a les empreses més 
antigues que a les de nova creació, atès que són, precisament, les primeres les que 
disposen d’excedents líquids suficients per a invertir en aquesta tipologia 
d’activitats. En aquest sentit, també és remarcable el fet que la segmentació per 
dimensió de l’empresa no presenta diferències significatives respecte l’estructura 
de la inversió per al conjunt de l’activitat emprenedora a Catalunya. 

En un altre ordre d’idees, i tal com ja s’ha explicat, l’accés al finançament i la 
possibilitat d’assolir una estructura financera equilibrada, amb un nivell de 
finançament de capital adequat per a poder desenvolupar l’activitat amb garanties 
de solvència a mitjà i llarg termini, sovint constitueix una dificultat important per 
a les noves i petites empreses. El foment de l’emprenedoria ha d’anar acompanyat, 
necessàriament, per un sistema de finançament adequat a les seves 
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característiques. En general, es tracta d’unes necessitats d’inversió de quantia 
relativament reduïda, d’un risc elevat, i d’un considerable potencial de creixement. 
En aquest context, les dades obtingudes per a l’empresa catalana revelen que 
aquest sistema de finançament específic, adreçat a les particularitats de les 
empreses de recent creació, no es troba suficientment desenvolupat a Catalunya 
(figura 39). Efectivament, el grau de capitalització d’aquest nou segment 
d’empreses, és a dir, la proporció de fons propis sobre el total de fons financers 
disponibles, és molt reduït, doncs passa d’un 15,6% el 2006 a un 16,4% el 2010. 
Aquesta participació se situa a gran distància de l’òptim de consolidació financera, 
que hauria de tendir cap un 40% del total de recursos financers. Addicionalment, 
les pèrdues acumulades per a aquestes noves empreses durant l’any 2009 han 
trencat la tendència positiva de la seva capitalització assolida en el període 2006-
2008. Aquest reduït nivell de recursos financers propis genera un grau de 
palanquejament financer excessiu, amb una excessiva dependència del deute per 
al finançament del creixement empresarial, circumstància que posa en perill la 
seva viabilitat financera a mitjà i llarg termini. 

 
 

Figura 39. El grau de capitalització de l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Per a les empreses de recent creació, el palanquejament és, moltes vegades, 

l’única opció d’assolir el nivell de finançament adequat per a fer front a les 
inversions programades, cosa que posa de manifest les importants restriccions 
perquè aquestes noves empreses puguin accedir al finançament de capital a un 
cost raonable. El fet que el cost del finançament del capital sigui superior al del 
finançament aliè (tant en termes de cost directe com de cost indirecte) fa que el 
deute sigui una font de finançament atractiva per la nova empresa catalana. 
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Aquesta situació comporta per a l’empresa l’obligació de retornar els recursos 
obtinguts en un termini determinat. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de reduir 
els riscos d’aquest sobre-endeutament, s’ha de tendir cap a una estructura 
equilibrada de deute a llarg termini (amb venciment més enllà d’un any) i a curt 
termini (amb un venciment igual o inferior a l’any). En aquest sentit, comprovem 
que, com era d’esperar, els nivells de deute a curt termini de les empreses 
catalanes de recent creació són, de mitjana, inferiors als de les empreses més 
antigues, més endeutades. Tanmateix, la proporció del deute a curt sobre el total 
de deute és relativament elevada, d’un 61,9% sobre el total de deute el 2010, 
malgrat l’esforç reestructurador efectuat en el període 2006-2010, amb una 
reducció del seu pes d’un 18,4% (figura 40). 

 
 

Figura 40. El deute a curt termini de l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
La gravetat d’una situació de palanquejament financer excessiu es pot veure 

matisada per la capacitat de generació d’efectiu per part de l’empresa, de manera 
que l’excés de líquid monetari obtingut de l’activitat d’explotació permeti cobrir les 
obligacions d’amortització del deute en els seus venciments. Malauradament, 
aquest no és el cas de les noves empreses catalanes, que es troben en una fase 
molt inicial de la seva activitat, amb dificultats per a generar ingressos suficients 
que cobreixin la totalitat dels seus costos i, en conseqüència generar cobraments 
que els hi permetin completar els seus pagaments en els terminis corresponents. 
En efecte, les dades obtingudes ens confirmen que la capacitat de generació 
d’efectiu és molt reduïda a les noves empreses catalanes, sobretot si les comparem 
amb la capacitat de les empreses més antigues (figura 41). A més, aquesta 
capacitat, que havia experimentat una significativa tendència creixent en el 
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període 2006-2008 (amb un increment d’un 70,2% en dos anys), s’ha vist 
truncada de forma abrupta a l’exercici del 2009 (amb una caiguda d’un 72% 
respecte els màxims de 2008), situant l’import a l’any 2010 en nivells molt 
inferiors als del 2006. 

 
 

Figura 41. L’efectiu generat per l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
La capacitat de les empreses per a generar resultats econòmics depèn, en gran 

mesura, de la seva capacitat per a vendre béns i serveis. Generalment, l’activitat 
emprenedora es caracteritza per una gran capacitat d’expandir l’activitat i les 
vendes quan les condicions econòmiques són favorables, doncs aquestes empreses 
es troben en una fase d’important creixement. Tanmateix, l’activitat emprenedora 
es mostra molt vulnerable als contextos econòmics adversos, que solen impactar 
molt negativament en la seva activitat. Les dades obtingudes ens permeten 
confirmar aquesta tendència, ja que les noves empreses catalanes van presentar  
un gran creixement de la seva xifra de negocis en el període 2006-2008 i, molt 
especialment, en el trànsit del 2006 al 2007. L’any 2009, però, van experimentar 
una clara contracció de l’activitat i les vendes, que no han pogut acabar de 
recuperar al 2010. En termes mitjans (figura 42), la nova empresa catalana ha 
passat de més que duplicar les vendes en el període 2006-2008, a un molt modest 
increment en el període 2009-2010 (1,3%). En comparació amb l’empresa més 
antiga, aquesta presenta un comportament menys procíclic, amb un increment 
inferior al període expansiu (d’un 45,0% en el període 2006-2008) i una dinàmica 
més positiva en època de contracció (d’un 9,9% en el període 2009-2010). De fet, 
aquesta atonia de les vendes del nou teixit empresarial català agreuja la manca de 
capitalització financera i de deute excessiu copsada anteriorment. No obstant això, 
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cal destacar que els nivells de vendes netes a l’exercici 2010 eren, de mitjana, 
propers als 780 mil euros, clarament superiors als del 2006, situats a l’entorn dels 
500 mil euros per cada nova empresa catalana.  

 
Figura 42. L’expansió de les vendes a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Malgrat el comportament afeblit de les vendes, les empreses catalanes de nova 

creació han apostat per una política d’increment de la retribució del seu personal, 
segurament sobre la base de la teoria que explica l’èxit del projecte empresarial a 
partir de la disposició de treball qualificat i d’un adequat sistema d’incentius. Així 
doncs, en aquest segment d’empreses el salari mitjà per empleat ha experimentat 
un creixement sostingut durant el període 2006-2010, amb un increment global 
del 51,8% (figura 43), situant-se a nivells similars al de les empreses més antigues 
(al voltant de 30 mil euros bruts per ocupat), de major dimensió en termes 
generals i, per tant, amb una major capacitat financera per a fer front a costos 
més elevats. Cal destacar que, en tot cas, per a tots els anys objecte d’anàlisi el 
salari mitjà per empleat ha estat sensiblement inferior al VAB per ocupat. 

L’afebliment de les vendes i l’increment significatiu de les despeses de personal, 
una de les partides més importants de l’estructura de costos de l’empresa, ha 
conduït al teixit empresarial català a un deteriorament dels seus marges i 
resultats. La incidència ha estat especialment visible en el cas de les empreses de 
nova creació, que precisen d’alguns exercicis per rendibilitzar les seves inversions. 
Efectivament, si analitzem el comportament del EBITDA (resultat d’explotació net 
d’amortitzacions i provisions) per empleat, podem observar que s’ha produït un 
clar deteriorament del seu valor (figura 44), ja que ha passat d’un nivell 
lleugerament superior als 21,5 mil euros el 2006 a un nivell de poc menys de 15 
mil euros el 2010. En aquesta línia, i en termes mitjans del període 2006-2010, els 
marges per ocupat del nou teixit productiu català se situen clarament per sota del 
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teixit de més edat (18 mil euros de mitjana, davant dels poc més de 28,4 mil de les 
empreses catalanes més antigues). 

 
Figura 43. El salari brut per ocupat a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Figura 44. L’EBIDTA per ocupat a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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El deteriorament dels marges explica també la reducció de la rendibilitat de les 
empreses. Així, tant el resultat d’explotació sobre la xifra de vendes (figura 45), 
com el resultat net sobre la xifra de vendes, de les noves empreses catalanes 
mostren un punt d’inflexió en el camí cap a la rendibilitat a l’exercici 2009. 
D’aquesta manera, la tendència de recuperació moderada des dels nivells negatius 
inicials, típica d’aquest segment d’empreses, s’ha vist clarament truncada per una 
davallada significativa de l’activitat, dels ingressos i dels marges, amb efectes 
especialment palesos a l’any 2009. 

 
Figura 45. El resultat d’explotació a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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5.2. Els resultats econòmics de la nova empresa catalana 
sorgida en temps de crisi 
 

L’èxit i la consolidació de l’activitat emprenedora passa per l’assoliment d’una 
estructura financera equilibrada entre recursos propis i aliens en els projectes 
empresarials que s’emprenen. Aquesta estructura ha de permetre la consecució 
tant de rendibilitat derivada de les inversions efectuades i dels recursos financers 
aportats pels propietaris, com d’un creixement ordenat i sostenible. Una 
estructura financera equilibrada o consolidada és aquella que es caracteritza per 
la situació de solvència empresarial, amb capacitat per a fer front als pagaments 
que tenen venciment a curt termini (solvència a curt termini o liquiditat), amb una 
baixa probabilitat d’incórrer en suspensió de pagaments, i amb un bon nivell de 
garantia patrimonial davant dels creditors, que permeti a l’empresa mantenir-se a 
una distància prudencial del risc de fallida. Així per tant, s’ha de manifestar un 
necessari equilibri entre la disposició de fons financers propis, que atorguen 
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garantia financera a l’empresa i permeten un creixement sense riscos importants, 
i l’obtenció de deute, que possibilita un creixement més ràpid i una major taxa de 
rendibilització de les inversions i des recursos financers aportats. 

Des d’aquesta perspectiva, a continuació pretenem determinar sí la situació 
financera de la nova activitat empresarial a Catalunya es troba en aquesta situació 
d’equilibri, és a dir, sí les empreses de recent creació són solvents a curt, mitjà i 
llarg termini, i sí aquesta situació financera és consistent amb uns nivells 
adequats de rendibilitat i amb una bona capacitat de creixement. Com en el cas 
anterior, analitzarem els determinants de la situació financera de les noves 
MPIMES catalanes en comparació amb les antigues i durant el període 2006-2010. 

La situació de la solvència a curt termini o de la liquiditat de l’activitat 
emprenedora l’analitzarem a través del càlcul del fons de maniobra, és a dir, la 
mesura de la capacitat de l’empresa per a generar actius convertibles en líquid 
monetari a curt termini. O, en altres paraules, la capacitat per obtenir imports 
suficients per a cobrir les obligacions de pagament més immediates derivades del 
deute. Els resultats obtinguts mostren que els projectes empresarials de recent 
creació a Catalunya presenten una estructura temporal de les seves inversions 
coherent amb la distribució d’exigibilitat i dels venciments de la seva estructura 
financera (figura 46). 

 
Figura 46. El fons de maniobra de l’empresa (nova i antiga) catalana. 2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Aquest fet té com a conseqüència que aquest nou segment d’empreses no 

presenti problemes de liquiditat, atès que la diferència entre els actius convertibles 
en efectiu a curt termini i els deutes a curt termini és positiva en tots els exercicis 
objecte d’anàlisi. El creixement d’aquest excedent líquid és d’un 28,8% al llarg del 
període 2006-2010, mentre que a les empreses antigues experimenta una reducció 
del 13,4%. El que sí s’observa és un deteriorament important l’any 2009 de la 
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tendència positiva presentada en el període 2006-2008, per bé que el 2010 
assistim a una certa recuperació. Aquest deteriorament és consistent amb la 
davallada de vendes i de marges que van experimentar les empreses catalanes de 
nova creació l’exercici del 2009. 

Tal i com s’observa a la figura 46, l’import, en valor absolut, del fons de 
maniobra a les empreses antigues és molt superior al generat per les empreses 
catalanes de recent creació. Aquest fet és degut a la menor dimensió d’aquest 
darrer segment del teixit productiu. De fet, si es relativitza el seu valor per la 
dimensió de l’empresa, dividint el fons de maniobra entre el nombre d’empleats, 
constatem que la generació d’excedents d’actius a curt termini sobre els deutes 
més immediats és superior, controlant per la dimensió, a les empreses de recent 
creació en el conjunt del període analitzat (figura 47). 

 
Figura 47. El fons de maniobra per ocupat de l’empresa (nova i antiga) catalana. 
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Per acabar de determinar la situació i l’evolució de la liquiditat o la solvència a 

curt termini de l’activitat emprenedora, i comparar-la amb la de les empreses més 
antigues, utilitzarem la ràtio del fons de maniobra, és a dir la divisió entre  
l’import del fons de maniobra i el valor del deute a curt termini. Si el valor 
d’aquest indicador se situa entre 0,5 i 1 punt, afirmarem que la capacitat 
d’atendre les obligacions més immediates per part de les empreses és adequada. Si 
obtenim un resultat inferior a 0,5 punts (no esperable, atesos els valors obtinguts 
pel fons de maniobra), s’evidenciarà una situació de falta de liquiditat. Per últim, 
si els valors resultants es troben per sobre d’1 punt, diagnosticarem una situació 
d’excés de liquiditat, és a dir, l’existència d’actius líquids excessius que es podrien 
emprar en inversions més productives, de manera que es produeix una pèrdua del 
potencial de rendibilitat. Contràriament al que esperàvem, els resultats obtinguts 
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(figura 48) ens evidencien un excés de liquiditat per part de les empreses de recent 
creació en tots els anys que composen el període d’estudi, malgrat que aquest 
indicador experimenti una reducció a l’exercici del 2010. En aquest cas, l’efecte de 
l’afebliment de l’activitat, les vendes i els marges s’ha traslladat més tard al valor 
de l’indicador que en el cas del fons de maniobra, donat el ràpid ajust o la 
contracció que va experimentar el deute a curt termini en aquest segment 
d’empreses. També constatem que les empreses més antigues presenten, en tot el 
període d’anàlisi, un excés de liquiditat i, per tant, una pèrdua potencial de 
rendibilitat, superior al de les empreses de nova creació. 

 
 
Figura 48. La ràtio del fons de maniobra a l’empresa (nova i antiga) catalana. 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Un cop analitzada la solvència a curt termini de l’activitat emprenedora a 

Catalunya, a continuació estudiarem la situació de la seva solvència al termini 
mitjà. Per a fer-ho, calcularem un indicador compost, la Z d’Altman, el qual ens 
permet estimar la distància de l’empresa a la suspensió de pagaments, i 
determinar les seves causes. Així, sí el valor de Z és més gran que 3 hi ha una 
probabilitat baixa que l’empresa hagi d’afrontar una suspensió de pagaments 
(p<30%). Si la Z es troba entre 1,8 i 3, la situació és dubtosa (p entre 30 i 70%). Si 
la Z és inferior a 1,8 hi ha una gran probabilitat de suspendre pagaments 
(p>70%). Els resultats obtinguts ens mostren que les noves empreses catalanes es 
troben a l’exercici 2010 en una situació de moderat risc de suspensió de 
pagaments, amb una Z d’Altman que té, de mitjana, un valor de 2,79 punts (figura 
49). De fet, el valor d’aquest indicador dibuixa una tendència positiva entre els 
anys 2006 i 2008, situant-se per sobre de 3 punts tant al 2007 com al 2008. El 
punt d’inflexió es troba a l’exercici del 2007, a partir del qual es va produir un 
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decreixement sostingut que ha situat el valor de l’indicador lleugerament per sota 
dels 3 punts els dos darrers anys del període analitzat (2009-2010). L’anàlisi de les 
causes ens permet identificar tres factors determinants d’aquesta evolució. En 
primer lloc, la reducció del fons de maniobra per la caiguda dels cobraments 
d’explotació, l’empitjorament de la rotació dels actius a curt termini i l’existència 
d’un nivell excessiu de deute. En segon lloc, el decrement del resultat d’explotació, 
pel deteriorament dels ingressos juntament amb el manteniment, i fins i tot el 
creixement, de partides de costos importants com els costos de personal. I, en 
tercer lloc, per la davallada de les vendes netes derivades de la reducció de 
l’activitat empresarial fruit del retrocés del consum. 

Observem, per tant, que l’efecte contractiu dels valors de la liquiditat i la 
disminució d’ingressos per vendes i marges, ha situat la solvència a mitjà termini 
de la nova activitat empresarial a Catalunya en uns nivells lleugerament inferiors 
als desitjables, i menors al que presenten les empreses més antigues, les quals, tot 
i incrementar el seu risc de suspensió de pagaments al llarg del període analitzat, 
mostren, encara al 2010, una molt reduïda probabilitat de manca de liquiditat al 
termini mitjà. 

 
 

Figura 49. La mesura de la probabilitat de suspensió de pagaments a l’empresa 
(nova i antiga) catalana. 2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Finalment, analitzarem l’anàlisi de la solvència a llarg termini a través dels 

paràmetres de la garantia patrimonial i l’indicador de garantia. Aquest indicador 
mesura la distància de l’empresa respecte de la situació de fallida tècnica. El seu 
valor s’ha de situar per sobre de 2 punts per tal de garantir que existeix un nivell 
patrimonial suficient, que l’empresa pot cobrir, amb solvència, la totalitat dels 
seus deutes, i que pot créixer d’una manera estructurada des del punt de vista 
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financer. En concret, es recomana que el valor de l’indicador es trobi entre 1,5 i 2 
punts. Per sobre de 2 punts s’entén que l’empresa podria incrementar el seu 
endeutament, com a font de finançament de les seves inversions futures en 
detriment dels recursos propis, ja que, tot i mantenir un nivell de garantia 
suficient, podria obtenir una major rendibilitat derivada del menor cost associat 
als recursos financers aliens. En tot cas, aquest ajustament dels nivells de 
garantia a valors propers a 2 punts s’ha d’analitzar amb cura perquè la seva 
viabilitat dependrà sempre de les necessitats d’inversió futures per part de 
l’empresa, de la qualitat dels seus actius, de la seva capacitat de convertir-los en 
efectiu, i de l’estructura del seu deute, tant en termes de venciment com de cost. 
D’altra banda, un valor de l’indicador de garantia inferior a 1,5 punts comporta un 
cert risc de fallida, atès que es troba proper al llindar de solvència que ve 
evidenciat per un valor de l’indicador igual a 1 punt. Per sota d’1 punt, l’empresa 
es troba en una situació de fallida tècnica. 

Els resultats obtinguts en aquest àmbit ens mostren que les empreses 
catalanes de recent creació no es troben en risc de fallida (figura 50), de manera 
que presenten un nivell de garantia patrimonial suficient davant dels seus 
creditors. En efecte, l’elevat grau d’endeutament d’aquest nou segment 
d’empreses, juntament amb l’important expansió de les inversions en els seus 
primers anys de vida, comporta la necessitat de mantenir nivells de garantia 
superiors a 2 punts, tant per a poder renovar el deute vençut com per a poder 
atreure potencials inversors de capital. 

 
 

Figura 50. La garantia patrimonial a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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L’assoliment d’una estructura financera equilibrada és cabdal perquè les 
empreses puguin operar amb normalitat i créixer d’una manera sostenible i 
adaptable a les oscil·lacions de la demanda i dels nivells d’activitat. La selecció 
d’una determinada estructura de finançament presenta una incidència clara en la 
possibilitat d’assolir unes determinades taxes de rendiment empresarial. Aquesta 
relació de causalitat ve donada, bàsicament, per dos motius complementaris: 
d’una banda, de forma indirecta, per la possibilitat d’accés al finançament 
necessari per seleccionar aquelles inversions adequades als plans de l’empresa i 
que ofereixen nivells superiors de rendibilitat; i d’una altra banda, de forma 
indirecta, per l’efecte del major o menor cost associat a una determinada 
estructura del finançament sobre el rendiment empresarial.  

En aquest context, la rendibilitat de l’empresa és també un factor clau per al 
bon funcionament dels projectes de negoci, perquè possibilita la generació de 
recursos financers propis amb els quals es pot contribuir al finançament de les 
inversions necessàries, alhora que constitueix un element d’atracció de futurs 
inversors en el capital de l’empresa. En general, l’anàlisi de la rendibilitat es 
divideix en dos àmbits diferenciats, però complementaris: l’anàlisi de la 
rendibilitat econòmica o del rendiment, i l’anàlisi de la rendibilitat financera. La 
rendibilitat econòmica o rendiment permet determinar la capacitat de l’empresa 
per a convertir en marge operatiu (resultat d’explotació o benefici abans 
d’interessos i impostos, BAII) les seves vendes.  

Els resultats de la mesura de la rendibilitat econòmica (figura 51) ens mostren 
dos escenaris diferenciats per al cas de les noves empreses catalanes. El primer 
escenari el podem situar a l’interval temporal que compren els exercicis del 2006 
al 2008, en el qual es dibuixa la pauta de comportament teòricament prevista per 
als projectes emprenedors. L’any 2006 s’inicia amb resultats negatius, motivats 
amb caràcter general per un nivell de vendes insuficient atesa a l’estructura de 
costos necessària per desenvolupar l’activitat. Posteriorment, el rendiment creix 
ràpidament a mesura que es produeix una expansió de les vendes i un adequat 
control dels costos (exercicis 2007 i 2008). D’aquesta manera, la rendibilitat 
econòmica de la nova activitat emprenedora a Catalunya passa d’una taxa 
negativa del -5,2% el 2006, a una de positiva, del 5,4%, el 2008. El segon escenari 
ve marcat per un abrupte trencament d’aquesta tendència de millora en els nivells 
de rendiment empresarial, causat per la reducció dràstica de l’expansió dels 
ingressos per vendes i derivat de la crisi econòmica. L’any 2009 presenta una 
recaiguda de les taxes de rendibilitat econòmica, cap als registres negatius  
(-0,8%), nivells que no tan sols no es van poder recuperar a l’exercici 2010, sinó 
que van empitjorar (-1,4%). 

Les empreses més antigues presenten, en canvi, un patró de comportament 
diferent. Tots els anys del període analitzat presenten una rendibilitat econòmica 
positiva, amb un nivell màxim assolit a l’exercici 2007 (un 6,5% de mitjana). A 
partir del 2007, punt d’inflexió de la sèrie, s’inicia una tendència decreixent, a 
causa també de la crisi econòmica, que té el seu punt mínim a l’any 2009 (1,5% de 
rendibilitat econòmica), amb una lleugera recuperació el 2010 (2,1%). 
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Figura 51. La rendibilitat econòmica a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Els determinants d’aquests nivells de rendiment els trobem fonamentalment en 

dos factors: 1) la capacitat de les empreses per a generar vendes a partir de les 
inversions realitzades (rotació o eficiència dels actius); i 2) la capacitat empresarial 
d’optimitzar la seva estructura de costos, per tal de maximitzar el marge operatiu 
a partir d’un nivell determinat de vendes (resultat d’explotació sobre vendes).  

Els resultats de l’anàlisi dels determinants de la rendibilitat econòmica revelen 
que les noves empreses catalanes han estat capaces de mantenir uns nivells 
elevats de rotació dels seus actius al llarg del període analitzat, fins i tot amb un 
lleuger creixement mitjà d’un 4,6% en el conjunt del període 2006-2010 (figura 
52). L’important increment de la inversió, amb un augment del 102% en el 
període, no ha estat consistent amb una expansió de la mateixa magnitud en les 
vendes, que han augmentat de mitjana un 56%. Amb tot, aquest segment 
d’empreses manté al llarg de tot el període, un bon nivell de generació d’ingressos 
per vendes a partir de les inversions realitzades. 

És en l’assoliment del marge operatiu a partir de la xifra de vendes on trobem 
l’explicació a l’evolució negativa de la rendibilitat econòmica a partir de l’exercici 
2008. Efectivament, la reducció del grau d’expansió de les vendes a partir de 
l’exercici 2008, juntament amb la manca d’un adequat ajustament de l’estructura 
de costos, ha provocat l’obtenció d’un marge sobre vendes negatiu a l’any 2009, 
que s’ha mantingut i intensificat al 2010 (figura 53). 
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Figura 52. La rotació dels actius a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
2006-2010 

Vendes sobre l’actiu total en percentatges 

1,8 1,8
1,7

1,6
1,5

1,9
2,0

1,8

2,4
2,3

0

1

2

3

2006 2007 2008 2009 2010

Empresa nova (després 1/1/2006)
Empresa antiga (abans 31/12/2005)

 
Font: Elaboració pròpia. 

 
 

Figura 53. El marge sobre vendes a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
2006-2010 
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La rendibilitat financera, al seu torn, permet mesurar la capacitat de l’empresa 
per a generar valor per als seus accionistes o propietaris a través de l’obtenció de 
beneficis. Els valors de rendibilitat financera obtinguts, tant per a les empreses 
catalanes de recent creació com per a les empreses antigues (figura 54) revelen un 
patró de comportament molt similar al de la rendibilitat econòmica. Potser, amb 
l’excepció de l’exercici del 2010 per a les empreses antigues, quan es produeix, 
com en el cas de les empreses de nova creació, una reducció significativa de la 
rendibilitat financera respecte del 2009. De fet, i entrant al detall per a la nova 
empresa catalana, s’observa el comportament, ja assolit amb la rendibilitat 
econòmica. Uns primers anys de tendència positiva, des d’un punt de partida 
negatiu, i uns darrers anys de forta contracció de la rendibilitat financera. 

 
Figura 54. La rendibilitat financera a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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Les causes dels nivells i l’evolució de la rendibilitat financera les trobem en 

quatre factors: els dos primers són determinants compartits en l’explicació de la 
rendibilitat econòmica: 1) la rotació o l’eficiència dels actius; i 2) el marge operatiu 
sobre vendes; els dos segons són específics de l’àmbit financers: 3) el 
palanquejament financer o l’efecte del nivell de deute sobre la rendibilitat; i 4) 
l’efecte fiscal, és a dir, la incidència de la càrrega fiscal sobre la taxa de rendibilitat 
financera. Ja hem pogut determinar que la rotació dels actius ha tingut un lleuger 
efecte positiu sobre la rendibilitat, i que la incidència del comportament del marge 
operatiu (resultat d’explotació) sobre les vendes netes ha estat clarament negativa. 

Analitzarem ara quina ha estat la contribució del nivell de deute sobre la 
rendibilitat financera a través de l’indicador de palanquejament financer. Valors 
superiors a 1 punt en aquest indicador revelen un efecte positiu del deute sobre la 
rendibilitat, valors igual a 1 punt un efecte neutre, i valors per sota de la unitat un 
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efecte negatiu. Els resultats obtinguts  (figura 55) ens mostren que, amb l’excepció 
de l’exercici inicial del 2006 i també del 2008, l’efecte del nivell de deute sobre la 
rendibilitat dels recursos propis a la nova activitat emprenedora ha estat positiva, 
i amb un comportament incremental al llarg del període 2006-2010. Finalment, 
l’anàlisi de l’efecte fiscal revela que, per a les empreses catalanes de recent creació, 
l’evolució del cost impositiu al llarg del període analitzat ha estat positiva. En 
canvi, a les empreses més antigues, la taxa impositiva es redueix d’un 14,2%, 
passant d’una càrrega fiscal mitjana del 28,2% al 2006 a una del 18% el 2010. 

 
Figura 55. El palanquejament financer a l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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Font: Elaboració pròpia. 

 
La capacitat de creixement de l’empresa és un concepte complex, de caràcter 

multifactorial, que s’ha d’explicar necessàriament a través de l’anàlisi conjunt de 
diferents paràmetres. Així, el creixement a l’empresa depèn de diverses variables, 
exògenes i endògenes, essent les més significatives en termes de la seva capacitat 
explicativa les següents: 1) la capacitat de generar vendes a partir de les 
inversions realitzades, és a dir, la rotació o l’eficiència dels actius; 2) la disposició 
d’una estructura financera equilibrada; 3) la capacitat de generació de beneficis, 
és a dir, el marge obtingut sobre vendes; i 4) la política de dividends. 

L’indicador de Higgins ens permet posar en relació aquestes variables per a 
obtenir un valor concret, que constitueix una predicció de la capacitat de 
creixement empresarial. Com era d’esperar, l’anàlisi d’aquest indicador ens revela 
una elasticitat molt superior de la capacitat de creixement respecte les variables 
explicatives a les empreses de nova creació que a les empreses antigues (figura 
56). Efectivament, quan les variables explicatives tenen un valor adequat i les 
perspectives econòmiques són bones, les previsions de creixement a les empreses 



Emprendre en temps de crisi 

 182

catalanes de nova creació són molt superiors a les de les empreses més antigues. 
Aquesta era, precisament, la situació al primer any del període d’anàlisi, el 2006, 
quan el percentatge de creixement previst al primer segment d’empreses supera en 
més de 45 vegades l’atribuïble al segon segment. En sentit contrari, quan els 
valors de les variables explicatives es deterioren, escenari consistent amb la 
previsió d’un context econòmic desfavorable per al següent exercici, la predicció de 
creixement a les empreses de recent creació se situa en nivells molt inferiors als de 
les empreses antigues, mostrant, fins i tot, un valor negatiu. Aquest és el cas dels 
exercicis del 2007 (degut a una reducció de marges, principalment del EBITDA) i 
del 2009 (degut a una caiguda de la productivitat dels actius, de la capacitat de 
generació de vendes i beneficis, dels marges sobre vendes, i finalment per 
l’existència d’una estructura financera excessivament palanquejada). Amb tot, els 
indicadors que expliquen la capacitat de creixement de l’empresa han mostrat, per 
al cas de la nova empresa catalana, una clara recuperació dels seus valors el 
2010, de manera que s’espera un creixement positiu de més del 20%, mentre que, 
el mateix any, les empreses més antigues s’han deteriorat, apuntant un 
creixement negatiu del -0,5%. 

 
Figura 56. La capacitat de creixement de l’empresa (nova i antiga) catalana.  
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5.3. L’activitat emprenedora a Catalunya i Espanya en 
temps de crisi: comparativa de resultats econòmics 

 
Un cop caracteritzada l’activitat emprenedora a Catalunya en temps de crisi, 

des de l’òptica de l’estructura patrimonial, financera i de resultats, i analitzada la 
seva situació i evolució de solvència, rendibilitat i capacitat de creixement, a 
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continuació ens disposem a identificar i posar de relleu les principals diferències 
que existeixen entre els nous projectes empresarials a Catalunya i a la resta 
d’Espanya. Amb aquest objectiu, i com a l’apartat anterior, hem analitzat 
l’existència de diferències estadísticament significatives en els diferents indicadors 
emprats en l’estudi de la situació patrimonial, financera i de resultats de les 
empreses de recent creació. 

Els resultats obtinguts ens mostren que hi ha diferències significatives en la 
capacitat de generació de valor de les noves empreses catalanes, en relació amb 
les de la resta d’Espanya (figura 57). En efecte, si comparem el Valor Afegit Brut 
(VAB) mitjà de les noves empreses catalanes i espanyoles, és a dir les creades amb 
posterioritat a l’1 de gener del 2006, durant el període 2006-2010, observem que 
la capacitat de generació de valor del nou teixit empresarial català és clarament 
superior al nou teixit empresarial de la resta d’Espanya (poc més de 250 mil euros 
de mitjana per a cada nova empresa catalana, davant dels 153,3 mil euros de la 
nova empresa de la resta d’Espanya). Tot i aquesta superior capacitat de generació 
de valor del no teixit empresarial català, cal fer notar que la dinàmica de 
creixement ha estat més positiva a la resta d’Espanya (un 26,7% de mitjana en el 
període 2006-2010, davant del 13,1% d’increment mitjà del conjunt de noves 
empreses catalanes). 

 
Figura 57. El Valor Afegit Brut (VAB) a la nova empresa catalana i de la resta 

d’Espanya. 2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
En sintonia amb el procés de generació de valor, l’anàlisi de la productivitat 

aparent del treball (VAB per ocupat) també ens certifica una millor eficiència al 
nou teixit empresarial català, quan el relacionem amb el nou teixit empresarial de 
la resta d’Espanya (figura 58). De mitjana en el període 2006-2010, el VAB per 
ocupat a la nova empresa catalana se situa lleugerament per sobre dels 48 mil 
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euros, xifra un 40,4% superior als poc més de 34,2 mil euros per treballador del 
nou teixit empresarial de la resta d’Espanya. Tot i aquest efecte nivell, tot i que el 
llindar d’eficiència del nou teixit empresarial de Catalunya supera al de la resta 
d’Espanya, la dinàmica de la productivitat, novament, ens assenyala una 
trajectòria més positiva a la resta d’Espanya. En termes mitjans, la productivitat 
del nou teixit empresarial català ha crescut d’un 2,4% en el període 2006-2010, 
creixement molt inferior a l’assolit per la resta del teixit empresarial espanyol 
(12,6%). 

 
   

Figura 58. La productivitat (VAB per ocupat) a la nova empresa catalana i de la 
resta d’Espanya. 2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Una major capacitat de generació de valor i una major productivitat es tradueix, 

també, en una major eficiència en l’obtenció d’ingressos per vendes al nou teixit 
empresarial de Catalunya. En efecte, si analitzem la capacitat de generar vendes, 
mesurades en vendes netes per empleat, constatem que aquest indicador és 
significativament superior en el cas de la nova activitat emprenedora catalana que 
l’ubicada a la resta d’Espanya (figura 59). En termes mitjans del període 2006-
2010, la capacitat d’ingrés per ocupat de la nova empresa catalana se situa en 
180,5 mil euros, molt per sobre dels 137,4 mil de les noves empreses de la resta 
d’Espanya. Però, com en el cas de la VAB i la productivitat, el nou teixit 
empresarial de la resta d’Espanya també es mostra més dinàmic a l’hora de fer 
créixer la seva capacitat d’ingrés per ocupat (un 8,9% d’augment mitjà en el 
període 2006-2010, davant del més modest 3,7% del nou teixit empresarial 
català). En aquest sentit, cal destacar que després dels excel·lents registres del 
2007 i el 2008, el nou teixit empresarial català no ha parat de reduir la seva 
capacitat d’ingrés per treballador.  
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Figura 59. Les vendes netes per empleat a la nova empresa catalana i de la resta 
d’Espanya. 2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
La millor capacitat d’ingrés i de generació de valor per treballador al nou teixit 

empresarial català també es tradueix en unes millors retribucions al factor treball 
(figura 60). En termes mitjans del període 2006-2010, la despesa mitjana de 
personal al nou teixit empresarial català es va situar en poc més 29,7 mil euros, 
davant dels 23,9 mil de la resta d’Espanya. A més, tot i l’evolució més moderada 
de la productivitat del treball i l’ingrés per ocupat, la retribució del factor treball 
no ha parat de créixer fins assolir un màxim de 32,7 mil euros el 2010. En canvi, 
a la resta d’Espanya, la contenció salarial s’ha fet més palesa, doncs des del 2007 
la retribució mitjana del treball a la nova empresa es manté estable al voltant dels 
25 mil euros per treballador.   

Un major valor dels seus productes també implica que, de mitjana, les 
empreses siguin capaces d’obtenir una major marge operatiu de les seves vendes. 
En efecte, si es compara el valor de l’EBITDA obtingut pels projectes emprenedors 
a Catalunya amb l’assolit per les noves empreses de la resta d’Espanya, s’observa 
que l’import d’aquest marge és significativament superior en el cas català (figura 
61). De mitjana en el període 2006-2010 el nou teixit empresarial català ha 
obtingut un marge operatiu de les seves vendes lleugerament superior als 76 mil 
euros, registre que gairebé duplica el marge operatiu de les vendes del nou teixit 
empresarial a la resta d’Espanya (39,4 mil euros de mitjana). Novament, i com els 
casos anteriors, la dinàmica d’aquest marge operatiu ha estat, però, més favorable 
al nou teixit empresarial de la resta d’Espanya (un 30,1% d’increment mitjà en el 
període 2006-2010, davant del 22,1% del nou teixit empresarial català, molt 
marcat per les fortes caigudes del 2007 i el 2009). Tot i amb això, cal destacar 
l’important recuperació dels nous marges operatius catalans el 2010, que amb poc 
menys de 100 mil euros, assoleixen el màxim històric del període analitzat. 
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Figura 60. El salari mitjà a la nova empresa catalana i de la resta d’Espanya. 
2006-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
 

Figura 61. L’EBITDA a la nova empresa catalana i de la resta d’Espanya.  
2006-2010 
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Un major valor productiu és també consistent amb una major inversió en 
innovació empresarial, com ho demostra el fet que la inversió en actius intangibles 
(projectes d’R+D, compra de patents, adquisició de tecnologia en forma de 
software, etc.) ha estat superior al nou teixit empresarial català durant el període 
2008-2010 (figura 62). Els resultats obtinguts de l’indicador d’inversió en 
intangibles sobre el total de la inversió a llarg termini acumulada anualment 
revelen una major propensió a invertir en aquesta tipologia d’actius al nou teixit 
empresarial català. Els seus percentatges, propers al 17% del total, són clarament 
superior als registres del nou teixit empresarial de la resta d’Espanya, situats al 
voltant del 12% de la inversió acumulada en el llarg termini. 

 
Figura 62. La inversió en actius intangibles a la nova empresa catalana i de la 

resta d’Espanya. 2008-2010 
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Font: Elaboració pròpia. 

 
Per un altre costat, la comparació de l’anàlisi de la solvència, la rendibilitat i la 

capacitat de creixement entre ambdós segments d’empreses posa de manifest que, 
únicament, la solvència a curt termini, és a dir la capacitat de generar líquid 
monetari per atendre els venciments de deute a curt termini, presenta diferències 
estadísticament significatives entre el nou teixit empresarial català i el de la resta 
d’Espanya. En efecte, la comparació del fons de maniobra ens assenyala, 
novament, millors resultats al nou teixit empresarial de Catalunya (figura 63). De 
mitjana en el període 2006-2010 la nova empresa catalana disposa d’un fons de 
maniobra lleugerament superior als 530 mil euros, xifra que més que dobla el fons 
de maniobra mitjà de la resta de noves empreses d’Espanya (243,1 mil euros). De 
fet, aquest resultat ens indica l’existència d’un major coixí d’actius convertibles en 
efectiu a curt termini amb els que poder atendre el pagament dels deutes més 
immediats i, per tant, un menor risc de patir problemes de liquiditat al no teixit 
empresarial català. Tot i amb això, novament, hem d’assenyalar que la tendència 
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evolutiva en el període 2006-2010 ha estat millor al nou teixit empresarial de la 
resta d’Espanya (increment del fons mitjà de maniobra del 18,3%, davant del 9,1% 
del nou teixit empresarial català). Finalment, cal remarcar que els nivells i els 
patrons de comportament de la solvència al mitjà i al llarg termini, de la 
rendibilitat econòmica i financera, i de la capacitat de creixement no són 
significativament diferents entre el nou teixit productiu català i el de la resta 
d’Espanya. 

 
 

Figura 63. El fons de maniobra a la nova empresa catalana i de la resta 
d’Espanya. 2008-2010 
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Conclusions 

L’emprenedoria innovadora i la nova xarxa de 
microempreses eficients i competitives a Catalunya 

Joan Torrent 

 
El procés de construcció de l’economia global del coneixement està transformat 

radicalment l’activitat empresarial. Els processos d’emprenedoria innovadora i les 
formes empresarials en xarxa s’estan consolidant com a instruments molt útils 
per a la competència als mercats globals del coneixement. Això és així perquè es 
configuren com les pràctiques de creació, gestió i direcció d’empreses que millor 
s’adapten a la producció i el treball basat en el coneixement. L’emprenedoria 
innovadora és la forma més adient per a generar nova activitat econòmica o 
transformar l’existent a través dels processos de valorització, desbordament i filtre 
del coneixement. A més, els processos d’emprenedoria innovadora encaixen bé 
amb les tipologies de coneixement i amb els efectes de xarxa, tant importants per 
a explicar l’entrada, la supervivència i l’èxit de les noves iniciatives de negoci a 
l’economia global del coneixement.  

Al seu torn, l’empresa xarxa és la forma estratègica, organitzativa i productiva 
característica, típica, de l’economia del coneixement. És la forma empresarial que 
millor s’adapta als nous requeriments d’innovació i de generació de valor, a través 
dels usos intensius de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i 
coneixement. L’empresa xarxa és la forma bàsica de competència empresarial a 
l’inici del segle XXI. Operativament, és possible definir a l’empresa xarxa com la 
forma organitzativa construïda al voltant d’un projecte de negoci, que resulta de la 
cooperació entre els diferents components de l’interior o de vàries empreses, que 
opera en xarxa durant el període de duració d’un projecte de negoci, i que 
reconfigura les seves xarxes per dur a terme cada projecte. Aquest model 
d’estratègia i d’organització empresarial basat en la descentralització en xarxa de 
les línies de negoci (xarxa de negocis): i) s’orienta cap un sistema de configuració 
variant de cooperació i competència; ii) sorgeix del procés de descentralització de 
l’activitat empresarial (xarxa d’empreses); iii) es basa en la interconnexió en xarxa 
a dins i a fora de l’empresa; i iv) es fonamenta en un potent instrument tecnològic, 
les TIC. En el context de l’empresa xarxa, l’èxit competitiu depèn de quatre factors 
bàsics. Primer, de la generació de coneixement i del processament de la informació 
i la comunicació amb eficàcia. Segon, de l’adaptació a la geometria variable de 
l’economia global. Tercer, de ser prou flexible com per canviar els seus mitjans 
(combinacions de factors de producció) amb tanta rapidesa com canvien les seves 
finalitats (productes i mercats), sota l’efecte del ràpid canvi cultural, tecnològic i 
institucional. I, quart, d’innovar, quan la innovació es converteix en l’instrument 
clau de la competència.  
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�Precisament, els objectius centrals de la investigació que ara concloem han 
estat l’anàlisi de: 1) els factors econòmics, institucionals, personals, socials, 
culturals i de xarxa que incideixen sobre l’emprenedoria innovadora; i 2) l’efecte 
que la nova forma empresarial en xarxa exerceix sobre la generació de valor i els 
resultats, principalment l’eficiència i l’avantatge competitiu, de la nova empresa 
catalana, l’empresa creada en temps de crisi. Hem perseguit esbrinar si els factors 
d’emprenedoria i les fonts de generació de valor de l’empresa catalana s’adapten 
bé, o no, a les noves condicions de competència marcades per l’adveniment de 
l’economia global del coneixement.  

És evident que la duresa de la crisi econòmica actual condiciona molt 
negativament als processos d’emprenedoria innovadora i la generació de valor en 
xarxa de les empreses. No cal insistir-hi gaire. La incertesa de l’entorn, l’herència 
d’un model de creixement inadequat, la pràctica inexistència de fonts de 
finançament aliè, els problemes de l’ajuda pública, i un clima general de 
depressió, que minva les expectatives dels agents econòmics, no són, precisament, 
les millors condicions per a generar nova activitat o per transformar l’existent. 
Però, la crisi també ofereix oportunitats. Els problemes d’eficiència i competitivitat, 
les elevades taxes d’atur, l’accés i la disposició d’unes bases de coneixement 
científic, tecnològic i tècnic sòlides, les fortaleses d’un teixit d’MPIMES flexible, i la 
progressiva conscienciació de la població que cal crear noves empreses, cal 
innovar i cal reformar les bases del model de creixement, són elements que 
incentiven l’emprenedoria innovadora i l’empresa xarxa. De fet, aquest és el 
principal corol·lari de la crisi econòmica, el principal atzucac que viu l’economia 
catalana avui: la fi d’un model de creixement econòmic i d’un procés de generació 
de valor a les empreses. Després de la crisi, que té més de crisi estructural que de 
crisi conjuntural, poques coses seran el mateix. Després de la crisi, l’economia 
catalana serà si és capaç d’inserir-se a les noves xarxes de generació de valor de 
l’economia global del coneixement. I, per això, cal fonamentar l’activitat 
econòmica, en especial les fonts de creixement, en base als processos 
d’emprenedoria innovadora i a les formes empresarials en xarxa. Precisament això, 
la presència de les noves bases emprenedores i dels nous processos de generació 
de valor a les empreses, és el que ens hem proposat d’estudiar en aquesta 
investigació que ara concloem.    

Analitzar els factors emprenedors innovadors, l’entorn, l’estructura, la generació 
de valor i els resultats de la nova activitat empresarial a Catalunya des de la 
perspectiva microeconòmica, és a dir, des de l’interior de l’empresa, ens ha 
proporcionat dos clars avantatges. En primer lloc, la investigació aporta valor 
perquè l’anàlisi a l’interior de la nova empresa catalana es dóna una informació 
molt valuosa sobre el seu procés de generació de valor. A més, l’estudi de 
l’emprenedoria innovadora i de la generació de valor de la nova empresa catalana 
és primordial per copsar els punts forts i febles del seu model, per a copsar les 
seves fonts de productivitat i competitivitat. I, en segon lloc, la investigació té 
importància perquè fins al moment la informació obtinguda no estava disponible. 
L’obtenció de dades fiables sobre els factors emprenedors innovadors, l’entorn, 
l’estructura econòmica, la generació de valor i els resultats de la nova empresa 
catalana és molt valuosa per la seva originalitat i perquè ens dóna la possibilitat 
d’endinsar-nos en aspectes no analitzats fins al moment. De la mateixa manera, 
l’anàlisi del procés de transició cap a l’emprenedoria innovadora i l’empresa xarxa 
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en un territori concret ens proporciona també algunes conclusions, que poden ser 
extrapolables a altres teixits d’empreses i territoris d’arreu.  

Així doncs, s’ha dissenyat una investigació ad hoc, una font primària 
d’informació, amb l’objectiu de recollir dades fiables i suficients, estadísticament 
representatives, sobre l’emprenedoria, l’estructura, els elements de valor i els 
resultats de la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi. L’univers 
d’investigació ve definit per les 28.146 noves empreses que entre el 2008 i el 2011 
realitzaven activitat econòmica a Catalunya. L’anàlisi per sectors i dimensions ens 
certifica que, a Catalunya, l’activitat empresarial presenta una estructura força 
diversificada, però amb la presència molt majoritària de microempreses, 
d’empreses de molt petita dimensió.  

En base a aquest univers d’investigació, s’ha aconseguit una mosta 
representativa (marge d’error conjunt del +5,74% en el cas de màxima 
indeterminació, p=q=50, i per a un nivell de confiança del 95,5%) de 300 noves 
empreses que, amb independència de la localització de la seva seu central i 
l’origen del capital, realitzen activitat econòmica a Catalunya. La mostra de noves 
empreses catalanes s’ha segmentat per sector d’activitat i per dimensió, 
expressada en funció del nombre de treballadors. Els tres sectors d’activitat 
considerats són: indústria i construcció; serveis menys intensius en coneixement, 
i serveis intensius en coneixement. Les dimensions considerades són: noves 
microempreses (d’1 a 5 treballadors assalariats), noves empreses petites (de 6 a 9 
treballadors assalariats) i noves empreses mitjanes (10 o més treballadors 
assalariats).  

L’instrument de mesura seleccionat per dur a terme la investigació ha estat un 
qüestionari estructurat, presentat en forma d’entrevista telefònica. El qüestionari 
tenia com a principal objectiu la recollida d’informació valorativa i econòmica 
sobre els factors d’emprenedoria, els elements de valor i els resultats de la nova 
activitat empresarial a Catalunya. Aquest instrument, amb 38 preguntes de 
caràcter valoratiu, es va sotmetre a una fase inicial de pilotatge i va ser contestat, 
amb valoració positiva, pels empresaris i directius amb una visió global del 
conjunt de l’activitat de l’empresa. El treball de camp es va realitzar entre el 5 i el 
30 de setembre del 2011. El procés de selecció i concertació d’empreses ha estat 
aleatori i s’ha elaborat en funció de les informacions de concertació extretes de la 
base de dades SABI (Sistema de Anàlisis de Balances Ibéricos), procedent del 
Registre Mercantil.   

Així doncs, la investigació que ara concloem ens aporta una matriu per a la 
investigació d’unes 45.000 dades sobre la nova empresa catalana (300 files o 
empreses per unes 159 variables/indicadors o columnes). En altres paraules, la 
informació obtinguda suposa la construcció d’una base de dades molt valuosa per 
a l’anàlisi dels factors emprenedors, l’estructura, la generació de valor i els 
resultats (productivitat i competitivitat) de la nova empresa catalana sorgida en 
temps de crisi. A través d’aquesta anàlisi la investigació ha arribat a un conjunt de 
catorze conclusions: 

 
Primera. L’economia global del coneixement estableix les noves fonts del 

creixement econòmic i empresarial 
 
La duresa de la crisi econòmica actual s’explica, bàsicament, per la inadaptació 
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del nostre teixit productiu a les noves fonts del creixement econòmic mundial, 
fonamentades, sobretot, per la globalització dels fluxos de coneixement. Per 
globalització econòmica entenem la darrera fase del procés d’expansió capitalista 
que es caracteritza per les capacitats de producció, distribució, intercanvi i 
consum a escala mundial i en temps real. En altres paraules, la globalització 
econòmica és l’última fase del procés de construcció del mercat ideal, aquell que 
no té barreres ni d’espai ni de temps. Les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) son la infraestructura bàsica, la base material, d’aquest procés. 
La interacció entre la globalització i la revolució digital ha alterat les fonts del 
creixement econòmic mundial, situant als fluxos de coneixement i d’innovació, en 
detriment de les fonts barates d’energia, al centre de l’escenari de l’activitat 
econòmica. Assistim, doncs, a un procés disruptiu de transició econòmica i social, 
des de l’economia industrial cap a l’economia global del coneixement, des de la 
societat industrial cap a la societat del coneixement.    

 
Segona. La interacció entre la crisi dels mercats financers, la crisi del model de 

creixement, i la crisi de la globalització marca el context d’actuació de l’activitat 
emprenedora i de les MPIMES a Catalunya 

 
La inadaptació de moltes economies a l’economia global del coneixement 

redunda en la interacció de tres crisis en una. La primera crisi és una crisi 
d’infraestructures, la crisi dels mercats financers. En origen els mercats i el sector 
financer són vitals pel cicle econòmic perquè són els encarregats de canalitzar 
l’estalvi cap a la inversió i el consum. En altres paraules, són el mecanisme, la 
infraestructura, la corretja de transmissió a través de la qual s’articula el 
creixement econòmic. Impulsats per la consolidació del procés de globalització, 
durant les dues últimes dècades els mercats financers han adquirit unes fonts de 
creixement que no li són pròpies i que, progressivament, els han allunyat de les 
fonts de creixement de l’economia real (de producció) i, fins i tot, de la seva 
activitat fundacional d’intermediari en el procés d’estalvi-inversió/consum. Potser 
el corol·lari més important d’aquest fet és que en la determinació a curt termini de 
les dues variables financeres clau de tota economia, el tipus d’interès i el tipus de 
canvi, l’economia real, el model de creixement, els fonaments econòmics, importen 
molt poc. En conseqüència, ens trobem en un atzucac. Els mercats financers i les 
seves expectatives defineixen la salut a curt termini d’una economia. I, les 
expectatives que tenen els operadors del mercats financers sobre la salut d’una 
economia defineixen la seva evolució en el curt termini. Són les expectatives 
d’autocompliment (self-fulfilling). D’aquí procedeix la importància de la credibilitat 
d’una economia davant dels mercats financers i dels seus operadors. Front 
aquesta necessitat de credibilitat, la crisi dels mercats i les institucions financeres, 
i els seus mecanismes de solució, que prioritzen aquests problemes, redunden en 
un molt greu problema de finançament de l’activitat emprenedora i empresarial.       

La segona crisi és d’estructura, la crisi de l’economia real. Amb independència 
de la bombolla immobiliària, cal prendre consciència que a Catalunya una gran 
part del teixit productiu (persones i organitzacions) no disposa de les condicions 
necessàries d’ocupabilitat i de competència per als nous mercats basats en el 
coneixement. L’avantatge competitiva, les noves fonts de productivitat i 
competitivitat a l’economia global del coneixement venen definides per un conjunt, 
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un sistema, de factors relacionats entre ells. Principalment, es tracta de: a) la 
interacció en xarxa; b) la inversió en intangibles; c) l’ús intensiu de les TIC; d) la 
importància decisiva dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement; e) la 
formació i el capital humà; f) les noves formes d’organització del treball, de gestió 
dels recursos humans i els nous mecanismes de relació laboral; g) la capacitat 
emprenedora i d’innovació; i h) un nou paper de la política pública i de les 
institucions, amb un caràcter proactiu, i amb l’objectiu bàsic de capitalitzar 
l’activitat econòmica perquè creixi sosteniblement en el llarg termini. Sens dubte, 
aquest conjunt de forces competitives marquen el camí per a la competència amb 
èxit als mercats globals del coneixement. 

La tercera crisi, la menys mencionada, és la crisi de superestructura. És la crisi 
de les institucions i el seu desencaix amb l’àmbit d’actuació econòmica. Ja hem 
assenyalat que la globalització suposa esfera econòmica mundial en temps real i 
també que els mercats, com tota institució, per a ser eficients necessiten un marc 
regulador adequat. Qui i com es regulen els mercats globals? La resposta és 
senzilla: no hi ha un marc regulador global. El marc regulador, institucional i 
polític dels països és totalment insuficient per a ordenar els mercats globals. Un 
exemple, en un dia normal d’operativa als mercats financers globals es mouen 
sense control i amb una intenció especulativa uns 350 bilions de dòlars, 3,5 
vegades el PIB, la producció nacional, d’Espanya d’un any. Una conclusió evident: 
necessitem urgentment entitats que regulin, que no sempre vol dir que 
intervinguin, l’actuació dels mercats i les empreses multinacionals i que, a més, 
ho facin en temps real. Aquest marc d’ordenació global, que hauria de vetllar per 
la igualtat d’oportunitats i per les condicions de competència, sense dubte, juga a 
favor de les capacitats d’emprenedoria i d’innovació de les MPIMES. 

 
Tercera. La importància de les MPIMES innovadores, eficients i competitives al 

model català d’economia i societat global del coneixement 
 
Aquest és un antecedent molt important. Cal tenir present que la globalització i 

el coneixement ho transformen gairebé tot. El missatge és evident, a l’era de la 
globalització econòmica, la producció és el motor de la prosperitat. Sense 
empreses innovadores, eficients i competitives no hi ha treball, ni consum, ni 
estalvi, ni inversió, ni creixement, ni benestar. I, com que l’economia catalana és 
una economia d’MPIMES, el seu futur, i en conseqüència l’avenir de la societat 
catalana, depèn del nostre teixit empresarial bàsic. Avui a Catalunya poc més de 
600.000 empreses desenvolupen activitat, generen dues terceres parts del seu PIB 
i ocupen la meitat de la seva força de treball.  

En aquest context, l’objectiu és clar, cal prioritzar, focalitzar l’objectiu, cap a la 
transformació del procés de generació de valor del nostre agent econòmic clau. 
Aquesta focalització hauria de tenir una prioritat clara: la creació de noves 
empreses (o negocis) innovadors, i la transformació del teixit d’MPIMES cap a una 
xarxa econòmica molt més innovadora, eficient i competitiva. 
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Quarta. La nova configuració en xarxa de l’empresa i la sortida de la crisi: cap a 
la xarxa d’empreses xarxa 

 
Cal assentar la idea que avui el teixit d’MPIMES disposen d’un nou i molt 

potent instrument estratègic, organitzatiu, productiu i tecnològic per a 
desenvolupar la seva activitat: la xarxa de negocis. Fa deu anys no era possible, 
però avui l’empresa xarxa permet articular noves maneres de fer empresa i, potser 
encara més important, situa a la xarxa d’empreses xarxa, a la xarxa de negocis, 
com una forma d’articulació de l’economia tant o més important que els campions 
nacionals (les grans empreses) de la globalització. No és estrictament cert que per 
a competir a l’economia global del coneixement l’escala, necessària, per exemple, 
per entrar a mercats internacionals o per desenvolupar projectes d’innovació, es 
guanyi a través de la dimensió. Una MPIME pot competir amb èxit a la 
globalització, a través d’una cultura d’activitat basada en l’establiment de xarxes 
de negoci interconnectades amb altres MPIMES. Per això, i no es poc, només cal 
crear (o transformar) un nou procés de generació de valor. En altres paraules, la 
construcció d’un teixit d’MPIMES que cooperi, col·labori, innovi, es globalitzi i 
s’articuli en xarxa pot construir un sistema econòmic tant o més competitiu, 
flexible i vinculat amb els valors socials que un conjunt de poques i grans 
empreses. I, encara més, aquest nou model de generació de valor econòmic i social 
pot ser més just, perquè garanteix millors condicions de benestar, que un model 
únic basat en la generació de valor a través d’unes poques grans empreses, amb 
connivència amb el poder polític i mediàtic. 

A principis del segle XXI el model empresarial global i en xarxa s’ha consolidat 
com la forma predominant pels competidors que més èxit tenen en la majoria 
d’empreses de tot el món. L’empresa xarxa, entesa com aquella forma estratègica, 
organitzativa, tecnològica i productiva basada en la configuració de l’activitat al 
voltant d’una xarxa de negocis, es revela com la forma empresarial que millor 
s’adapta als requeriments d’innovació i de flexibilitat de l’economia global del 
coneixement. Tanmateix, hem de distingir l’empresa xarxa de la xarxa d’empreses. 
La idea de l’empresa xarxa va molt més enllà de l’aproximació de la xarxa 
d’empreses (districte industrial), tan característica del procés d’especialització 
flexible i a la qual cada empresa actua com a integradora de les funcions que ha 
descentralitzat. Per exemple, les multinacionals que a la dècada dels noranta i a 
través de la descentralització externa (subcontractació), establien una xarxa 
d’empreses, generalment amb organitzacions de dimensió més petita, al voltant de 
la seva activitat principal. La indústria de l’automòbil i els seus components són 
un bon exemple de xarxa d’empreses. Tot i amb això, l’empresa xarxa suposa un 
salt endavant en aquest model, doncs es basa amb la ruptura de la cadena 
integrada de valor. La empresa xarxa permet un disseny estratègic i organitzatiu 
basat amb el treball en equip i amb la interconnexió en xarxa a l’exterior i a 
l’interior de les organitzacions.  

Així doncs, és possible interpretar a l’organització en xarxa com una nova forma 
d’estructurar i de coordinar els negocis i el treball basada en l’autonomia 
funcional, la descentralització organitzativa i la interconnexió en xarxa entre els 
agents econòmics interns i externs de l’empresa, a través de l’ús intensiu de les 
TIC. Entre les característiques d’una empresa xarxa, que combina l’establiment de 
xarxes socials i de negocis; la utilització productiva, comunicativa i de coordinació 
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de les TIC; i la qualitat dels recursos humans, cal citar explícitament dotze 
elements. Primer, la utilització en positiu de la globalització. Segon, els models de 
negoci basats en la diferenciació. Per a disposar d’un producte o d’un servei 
singular, amb capacitat de penetració als mercats globals, l’empresa ha 
d’abandonar els models competitius basats en costos. Tercer, la generació de 
negocis a través d’aliances i col·laboracions. La capacitat de cooperar, per exemple 
per a abordar un projecte d’innovació o per assolir un mercat internacional, és 
imprescindible per assolir una xarxa de negocis. Quart, l’organització del treball 
en equips de geometria variable, basats i estructurats en base a les competències 
dels seus integrants, en especial el seu coneixement. Cinquè, la descentralització 
de la presa de decisions i l’autonomia funcional dels treballadors. Sisè, 
l’organització horitzontal en xarxa. Només amb uns treballadors autònoms, amb 
una delegació de responsabilitats, i amb una organització i retribució del treball 
basada en projectes i objectius, és possible assolir una activitat innovadora 
sostenible i un model de negoci que generi un producte/servei singular. Setè, la 
utilització intensiva de les TIC i del comerç electrònic a tots els àmbits i processos 
de valor de l’empresa. Vuitè, l’organització de l’activitat al voltant dels fluxos de 
coneixement i d’innovació. Novè, la generació d’una xarxa de negocis. Cada línia 
d’activitat de l’empresa s’ha d’organitzar amb geometria variable de la resta, i amb 
autonomia organitzativa en base als resultats perseguits. Desè, les relacions 
laborals a l’empresa xarxa s’organitzen a través del treball continu, que no estable, 
un context de flexibilitat segura. Onzè, el creixement empresarial s’assoleix a 
través de la co-innovació. L’establiment de relacions de complementarietat entre 
l’ús intensiu de les TIC, les noves formes d’organització del treball i de gestió dels 
recursos humans, i l’aprenentatge constant d’empresaris i treballadors són les 
principals fonts de productivitat i competitivitat a l’empresa xarxa. I, dotzè, la 
competitivitat de l’empresa xarxa s’obté a través de la cultura de la col·laboració i 
els valors del creixement sostenible. 

  
Cinquena. L’emprenedoria innovadora i els efectes de valorització, desbordament 

i filtre del coneixement com a fonament de la xarxa de negocis 
 
Ja hem assenyalat que la xarxa d’empreses xarxa, la xarxa de negocis, és el 

model de generació de valor que millor s’adapta al procés de transició cap a 
l’economia i la societat del coneixement a Catalunya. Però, quin és l’esperit 
emprenedor que millor suporta la xarxa de negocis? Quins són els mecanismes 
emprenedors que configuren la xarxa de micro, petites i mitjanes empreses xarxa? 
En general es considera que la funció de l’emprenedor és la creació d’empreses, de 
manera que la persona o persones que desenvolupen nova activitat econòmica 
aporten serveis de treball. Tot i amb això, a la realitat ni la tasca emprenedora 
s’acaba amb la creació de l’empresa, ni el treball associat amb l’emprenedoria és 
igual al de la resta de persones ocupades. Així doncs, cal distingir, al menys, entre 
dues de les funcions de l’emprenedor, la de crear l’empresa i la de dirigir 
l’empresa. L’empresari actua com a emprenedor quan dedica el seu temps i 
habilitats a crear l’empresa, i l’empresari actua com a director quan dedica el seu 
temps i habilitats a dirigir i gestionar l’empresa.  

De fet, i tenint en compte les noves aportacions de la teoria de l’empresa, cal 
que ens preguntem pels trets diferencials de la funció de l’empresari, per totes 
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aquelles externalitats que permeten separar el seu treball del de la resta 
d’ocupats. Bàsicament, aquests trets diferencials s’assoleixen en la determinació 
de l’estratègia de l’empresa i el seu encaix al mercat, però també a través del 
disseny i la presa de decisions en l’organització de les activitats de l’empresa. Sens 
dubte, la qualitat d’aquestes decisions estratègiques o organitzatives tenen 
implicacions directes sobre la productivitat de l’empresa i, per tant, sobre el 
creixement i el benestar del conjunt de l’economia. Com a resultat d’aquesta 
aproximació, el nombre d’empreses i empresaris d’una economia s’associarà amb 
la qualitat del servei del treball de l’empresari, de manera que seran empresaris 
aquelles persones amb habilitats superiors en aquelles tasques que tenen un 
major impacte sobre la productivitat de l’empresa. Així doncs, l’efecte de 
l’emprenedoria sobre el creixement econòmic serà positiu si els nous emprenedors 
disposen de les habilitats directives necessàries per a impulsar la productivitat de 
les noves empreses per sobre de les existents. De la mateixa manera, l’efecte de 
l’emprenedoria sobre el creixement econòmic dependrà negativament del nivell de 
productivitat inicial de l’economia. En una economia amb una productivitat molt 
elevada, la taxa d’emprenedoria té més problemes per a aconseguir millores 
addicionals de productivitat del conjunt de l’economia. 

Però quines són aquestes habilitats directives que fan que les noves empreses 
assoleixen nivells de productivitat superiors a les existents, cosa no molt difícil 
atesa l’evolució preocupantment baixa de l’eficiència de l’economia catalana 
durant la darrera etapa expansiva? Sense dubte, aquestes habilitats 
emprenedores i directives estan vinculades amb les capacitats d’innovació, a 
l’aplicació intencionada de coneixement per a desenvolupar una proposta 
d’utilitat, a les capacitats de generar productes i serveis singulars, capaços de 
competir a l’economia global del coneixement. La creació d’una nova empresa que 
explota comercialment una idea innovadora revela informació nova als mercats i 
genera uns efectes de desbordament de coneixement (knowledge spillovers) cap a 
la resta del teixit productiu i d’activitats econòmiques. La investigació sobre 
l’emprenedoria ha anat evolucionant des d’una aproximació a la figura de 
l’emprenedor entesa com un difusor del coneixement, cap una figura més 
elaborada i completa que s’aproxima a l’emprenedor com un filtre de coneixement 
(knowledge filter), com un agent que condiciona la relació entre el coneixement 
existent i el coneixement comercialment aprofitat. Segons aquesta aproximació la 
funció principal de l’emprenedor del coneixement, de l’emprenedor innovador, és 
ajudar a superar les asimetries d’informació que actuen com a barreres a 
l’explotació comercial, a la valorització, del coneixement, sobretot quan aquest 
conté una important novetat tecnològica i requereix d’una elevada preparació 
científica per a convertir-lo en una proposta d’utilitat. Així doncs, en aquest nou 
context, la funció emprenedora es vincula a la part del coneixement que encara no 
ha estat incorporada al coneixement comercial, i a la seva difusió a través de la 
creació de noves empreses. Si es produeix la translació del coneixement generat 
cap el coneixement útil, el valor social de la nova empresa és molt gran perquè el 
teixit productiu existent no disposa d’aquesta valorització, es produeix un salt 
quantitatiu perquè s’afegeix a l’economia una nova tipologia de coneixement, 
sense efectes comparatius amb el nivell previ de productivitat, amb múltiples 
efectes cap el conjunt de la societat. 

Però, i més enllà de les seves característiques econòmiques, l’emprenedoria 
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innovadora també té forces personals, socials i culturals. Des del punt de vista 
personal, cal destacar la importància de les característiques vinculades amb la 
intel·ligència emocional. Entre elles, tenir visió i intuïció; veure més enllà dels 
aspectes contingents i pragmàtics; ser autoeficaç, dinàmic i proactiu; no veure 
problemes sinó reptes i oportunitats; i disposar de capacitats creatives, 
innovadores, i de diàleg i relació social, són algunes de les competències 
emocionals que més directament s’han vinculat a la personalitat emprenedora 
innovadora. Des del punt de vista social i cultural s’ha destacat que 
l’emprenedoria neix i es desenvolupa en contextos socials i culturals concrets i 
que, d’una manera o altra, els acaba reflectint. En aquest context, l’evidència 
disponible ens destaca la importància del capital humà; de l’experiència personal i 
professional prèvia; del capital i les xarxes socials, en el sentit de les capacitats 
d’interacció, de relació i d’establiment de lligams amb altres persones o 
organitzacions; i dels valors culturals emprenedors, com el treball pels objectius 
propis, la preferència pels valors materials, les capacitats per interactuar en 
situacions de risc i la necessitat de prosperar socialment, com a factors socials i 
culturals desencadenants de la iniciativa emprenedora innovadora i del seu èxit. 

Finalment, i per acabar de tancar les forces que impulsen l’emprenedoria 
innovadora cal inserir també els efectes de xarxa. Com no podria ser d’una altra 
manera, els hem relacionat amb les noves mercaderies del coneixement, amb 
l’objectiu de cercar si diferents efectes de xarxa i diferents tipus de coneixement 
determinen estratègies i processos de negocis emprenedors innovadors també 
diferenciats. Hem arribat a les següents conclusions. Primera, les noves 
mercaderies coneixement observable (associades al saber què i al saber perquè, i 
fàcilment transformables en informació) i coneixement tàcit (difícilment 
transformables en informació i associades al saber com i al saber qui de les 
persones) tenen propietats econòmiques de bé públic i d’experiència, amb 
externalitats elevades. A més, a mesura que el nou coneixement es revela com a 
més fàcilment transmissible, la utilitat marginal decreixent del seu accés (efecte 
congestió) i les seves barreres de sortida tendeixen a créixer. Segona, per 
externalitats emprenedores de xarxa entenem l’increment de valor que obté un 
client d’un nou producte/servei a mesura que augmenta el nombre 
d’usuaris/clients que utilitzen aquesta mateix producte/servei. Hi ha tres grans 
grups d’economies emprenedores de xarxa: 1) les economies emprenedores de 
xarxa directes, vinculades amb l’augment del nombre d’usuaris de la xarxa; 2) les 
economies emprenedores de xarxa indirectes, vinculades amb l’estandardització de 
productes i mercats; i 3) les economies emprenedores de xarxa d’aprenentatge, 
vinculades amb el coneixement expert que es genera a la xarxa. Tercera, a 
diferència d’algunes aportacions, excessivament optimistes, totes les externalitats 
emprenedores de xarxa poden tenir efectes positius i negatius, depenent de les 
dinàmiques d’interacció que s’estableixen entre els seus nodes, i entre els seus 
nodes i l’exterior.  

Quarta, la corba d’adopció/compra d’un nou producte/servei innovador en 
presència d’externalitats de xarxa depèn del punt d’abast de la massa crítica 
d’usuaris. La forma sigmoïdal (S) d’aquesta corba determina tres fases –llan-
çament, enlairament i saturació–, amb periodicitats i intensitats que poden variar 
en funció de la forma de la corba. Cinquena, a diferència de la forma tradicional, 
la corba de demanda d’un  nou producte/servei innovador sota efectes de xarxa té 
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una forma còncava (U invertida). La concreció d’aquesta corba de demanda ve 
determinada pel valor intrínsec (valor que aporta per si mateix), el valor marginal 
(valor que aporta als altres usuaris de la xarxa) i la grandària relativa (grandària 
de la xarxa amb relació a la dimensió del mercat) del nou producte/servei 
innovador objecte de transacció. Sisena, les noves mercaderies coneixement 
observable es regeixen sota l’efecte de les externalitats, directes i indirectes, de 
xarxa. Les noves mercaderies coneixement tàcit s’associen sota l’efecte de les 
externalitats de xarxa d’aprenentatge. Setena, la corba de demanda de les noves 
mercaderies coneixement observable sosté la seva potencialitat per mitjà de 
l’entrada de nous integrants a la xarxa (valor marginal) i de la seva grandària 
elevada. Al contrari, la demanda de les noves mercaderies coneixement tàcit es 
fonamenta en el seu elevat valor intrínsec. I, vuitena, la forma diferent de la funció 
de demanda de les noves mercaderies coneixement observable i coneixement tàcit 
també determina estratègies de negoci i patrons de creixement diferenciats per 
l’emprenedoria innovadora. Per als nous negocis basats en la producció de 
mercaderies coneixement observable, el valor es genera a través de la màxima 
incorporació d’usuaris/clients a la xarxa. Per als nous negocis basats en la 
producció de mercaderies coneixement tàcit, el valor es genera a través de la 
incorporació a la xarxa de la pròpia mercaderia. 

 
Sisena. La crisi econòmica ha ampliat la base emprenedora innovadora i ha 

millorat el procés de generació de valor de les noves empreses catalanes, en un 
context d’atonia de l’entorn i baixa internacionalització: emprenedoria amb 
finançament propi i molt baixa presència de les Universitats i les ajudes públiques; 
ampliació de la base emprenedora cap a dones i joves; reequilibri sectorial, amb 
importància creixent dels serveis intensius en coneixement; dimensió molt petita; 
impacte negatiu de l’atonia dels mercats; baixa internacionalització; creixent 
presència de la formació universitària i de l’ampliació de la base educativa; 
ampliació de la base i dels resultats innovadors; forta presència de les noves formes 
d’organització del treball; marc de relacions laborals dual; i usos de les TIC més 
intensius  

 
La investigació sobre els factors de l’emprenedoria innovadora i sobre les 

transformacions que l’empresa xarxa està generant en el procés de generació de 
valor del nou teixit empresarial català no es pot dissociar de l’estudi de 
l’estructura econòmica i de l’entorn de les pròpies empreses. Per diverses raons. 
Primera, perquè la irrupció de les tecnologies digitals i dels fluxos d’informació, 
comunicació, coneixement i innovació s’emmarca en un context transformador 
d’un abast més ampli, l’economia global del coneixement, que, òbviament, i a 
través de la seva progressiva consolidació, altera el naixement i el 
desenvolupament empresarial. I, segona, perquè el nou esquema de generació de 
valor a l’activitat estratègica, organitzativa, productiva, tecnològica i laboral de les 
empreses no és pas independent de la seva estructura econòmica. Ens interessa 
saber com és i quines són les característiques de l’empresa en la qual 
s’introdueixen les noves fonts d’avantatge competitiu. Així doncs, la investigació, 
que ara concloem, ha realitzat una anàlisi sobre l’estructura de la nova empresa 
catalana sorgida en temps de crisi i sobre el seu procés de transformació.  
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Per analitzar la realitat econòmica de la nova empresa catalana, sorgida a cavall 
entre el final de la primera dècada i el principi de la segona dècada segle XXI, ens 
hem fixat, primerament, en la seva estructura econòmica, en especial amb la seva 
vessant sectorial i de dimensió. En segon lloc, hem abordat l’anàlisi de l’entorn de 
l’empresa, bàsicament en l’impacte que hi està exercint la crisi econòmica. En 
tercer lloc, ens hem centrat amb la dinàmica del recurs humà, la formació, el 
treball i les relacions laborals. Finalment, hem analitzat la dinàmica de 
transformació que suposen la innovació i l’ús de les TIC a les noves empreses de 
Catalunya. 

El nou teixit empresarial de Catalunya presenta una estructura sectorial més 
equilibrada, més d’acord amb el seu potencial de creixement a llarg termini. Això 
és així per vàries raons. Primer de tot, per la pèrdua, molt rellevant, de la creació 
d’empreses al sector de la construcció i els serveis immobiliaris, que han passat de 
representar poc menys de la meitat de les empreses creades el 2005 (un 44,2%) a 
un 17,9% el 2010. Aquesta pèrdua de nova activitat al sector de la construcció i 
els seus serveis afins, s’ha compensat per un increment de la nova activitat a la 
indústria, que el 2010 representava un 13,6% del total de la nova activitat i, molt 
especialment, per un augment de la nova activitat als serveis menys intensius en 
coneixement (comerç, transport, hoteleria i altres serveis), que el 2010 
representaven poc més de la meitat de l’emprenedoria empresarial a Catalunya. 
Tot i amb això, i com a contrapunt positiu, cal mencionar l’evolució positiva que 
ha presentat la creació de noves empreses als serveis més intensius en 
coneixement (finances, serveis professionals, i activitats tecnològiques i de la 
informació i la comunicació). El 2010, els serveis del coneixement representaven 
un 18,4% de la nova activitat empresarial a Catalunya, percentatge més positiu 
que el 16,1% del 2005, i, sobretot, molt més favorable, gairebé el doble, que 
l’assolit pel conjunt d’Espanya (9,6%). 

També és destacable que la nova empresa catalana creada en temps de crisi 
presenta una dimensió més petita que la generada en plena expansió econòmica. 
El 2010, un 85,9% de les noves empreses catalanes eren noves microempreses (5 
o menys treballadors), percentatge clarament superior al 76,0% del 2005. De fet, 
la reducció de la dimensió al nou teixit empresarial català, ha suposat la caiguda, 
gairebé a la meitat, de les participacions de la nova petita (6,7% del total el 2010) i 
mitjana (6,3% del total el 2010) empresa. La participació de la nova gran empresa 
(50 o més treballadors) s’ha mantingut el 2010, amb una xifra lleugerament 
superior a l’1% del total.  

Pel que fa a l’origen i les fonts de finançament de la nova empresa catalana, els 
resultats obtinguts ens assenyalen la presència majoritària d’un origen 
emprenedor (76,1% del total) i d’un finançament recolzat en base al capital social i 
als fons propis (82,6%). Tot i amb això, també cal destacar una certa presència de 
l’emprenedoria empresarial, doncs un 14,7% de les noves empreses catalanes 
sorgides en el període 2008-2011 procedeixen d’un grup empresarial, i del recurs 
al finançament extern addicional, que ha finançat un 15,1% de les noves empreses 
creades. En canvi, les fonts de finançament en base al capital risc tenen una 
presència purament testimonial, ja que només han finançat un 1,9% de les noves 
empreses. 

En aquest context, la investigació també conclou que les ajudes públiques a 
l’emprenedoria han arribat a molt poques iniciatives de negoci durant el període 
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2008-2011. Per bé que un 37% de les noves empreses catalanes coneixen les línies 
d’ajut a l’emprenedoria de les administracions públiques, només un 6,0% han 
rebut algun tipus d’ajuda, participació que en el cas del finançament es redueix 
fins al 0,4%. Tot i amb això, les noves empreses que han rebut ajudes públiques 
en fan una valoració força positiva, superior als 6 punts, en una escala de 1 a 10. 
El paper de la Universitat en la creació de noves empreses, també és clarament 
millorable, doncs només un 3,3% de les noves iniciatives de negoci sorgides en el 
període 2008-2011 eren un spin-off universitari. Sembla doncs, que tant les 
empreses (dues terceres parts no coneixen les ajudes públiques), com 
l’administració pública i la Universitat han de millorar el seu encaix per a fer més 
efectives les línies públiques de suport a l’emprenedoria, en especial la 
innovadora. 

Pel que fa a la descripció de l’entorn i dels resultats empresarials, les dades 
obtingudes ens posen de manifest la forta severitat de la crisi econòmica i com 
aquesta està colpejat els resultats de la nova empresa catalana. El conjunt de 
noves empreses catalanes preveien una caiguda de la facturació el 2011 del -1,1%. 
Aquesta dinàmica negativa dels resultats s’explica perquè dues terceres parts del 
nou teixit empresarial preveia que la facturació o bé es mantindria o bé es 
reduiria. Només una tercera part del nou teixit empresarial era optimista en 
relació amb la previsió d’una dinàmica positiva de les seves vendes el 2011. Una 
explicació addicional a aquesta dinàmica negativa de resultats i de percepcions és 
el baixíssim grau d’obertura internacional del nou teixit empresarial català. Quan 
s’analitza la distribució geogràfica de les vendes s’observa que més de 8 de cada 
10 noves empreses catalanes (concretament, un 82,8%) destinen la seva producció 
als mercats locals de la pròpia Catalunya. Un 10,1% la producció addicional es 
col·loca al mercat espanyol. I, només un 7,1% de la producció es ven als mercats 
internacionals. Un 4,7% a la Unió Europea i un 2,4% del total a la resta del món. 
Tot i que aquests resultats són més positius que els assolits pel teixit empresarial 
ja existent (creat amb anterioritat al 2008), el fet que només un 7% de la 
facturació es pugui col·locar als mercats internacionals, en un context d’atonia 
molt significativa de la demanda interna de consum i d’inversió a Catalunya i 
Espanya, explica la dinàmica i les expectatives a la baixa dels resultats de la nova 
empresa catalana. 

Tot i els resultats negatius, l’anàlisi del capital humà ens confirma la bona 
direcció del nou teixit empresarial a Catalunya. Des de la perspectiva del seu estoc 
formatiu s’han obtingut algunes conclusions importants. En primer lloc, cal 
assenyalar una important presència de la formació universitària. A gairebé 4 de 
cada 10 noves empreses creades entre el 2008 i el 2011 l’estoc formatiu majoritari 
a l’empresa (empresaris i treballadors) és l’universitari. Aquests registres són 
clarament millors que els de l’estoc formatiu de les empreses creades abans de la 
crisi. En segon lloc, també hem d’esmentar que, tot i la creixent participació de la 
formació universitària, l’estoc formatiu mitjà de les noves empreses catalanes 
continua essent la formació secundària, amb un 52,5% del total. Com a resultat 
de l’elevada presència de la formació secundària, les noves empreses catalanes 
dediquen un important volum de recursos a l’ampliació de formació, que també 
supera àmpliament els registres d’abans de la crisi. Un 26,1% dels treballadors de 
la nova empresa catalana han seguit programes formatius formals, homologats, 
d’ampliació de formació durant els darrers dos anys. Un 31,6% dels treballadors 
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de la nova empresa catalana han seguit programes formatius informals 
d’ampliació de formació durant els darrers dos anys. La crisi econòmica ha 
accentuat la presència de l’educació al teixit empresarial.  

Des de la perspectiva de l’edat i el gènere, assenyalar que la crisi econòmica ha 
ampliat la base emprenedora a Catalunya. No són gens menyspreables la 
participació dels joves (que representen un 36,3% del total) i de les dones (que 
representen un 38,8% del total) a les noves iniciatives empresarials de Catalunya. 
Aquestes dades suggereixen una ampliació de la base emprenedora cap a estrats 
d’empresaris i de treballadors que, habitualment, no eren molt presents a la nova 
configuració empresarial del Principat. Tot i amb això, no cal perdre de vista que 
les noves empreses generades a Catalunya en temps de crisi continuen estan 
integrades majoritàriament per homes (poc menys de dues terceres parts del total) 
i per persones al tram mitjà de la seva vida professional, entre 36 i 55 anys (un 
59,7% del total).  

L’organització del treball és un element cabdal per a avançar cap a 
l’emprenedoria innovadora i la configuració en xarxa de l’activitat empresarial. La 
recopilació d’informació en aquesta dimensió ens assenyala una notable presència 
de les noves formes d’organització del treball a les noves empreses de Catalunya 
sorgides en temps de crisi. La proposta d’objectius a desenvolupar per part dels 
treballadors, l’autonomia en l’organització del treball, els intercanvis d’informació, 
el treball en equip i la valoració de la polivalència dels treballadors estan presents, 
i amb força intensitat, a la nova empresa catalana. De la mateixa manera, 
aquestes noves formes d’organització del treball es complementen amb una 
notable presència (prop de 7 punts en una escala de 1 a 10) de la supervisió del 
treball per objectius, gràcies, en part, a que més d’una tercera part de les noves 
empreses catalanes s’organitzen per processos o projectes (davant del 52,1% que 
s’organitza per productes o serveis). En el mateix context, també s’ha observat que 
la nova empresa catalana desenvolupa la seva activitat en un marc de relacions 
laborals duals. Per bé que la gran majoria d’agents de la nova empresa, directius i 
treballadors, desenvolupen la seva activitat en un marc de contractació indefinida, 
jornada completa i retribució fixa, es consolida també un context laboral més 
flexible i innovador caracteritzat per la contractació temporal, la jornada parcial i 
la retribució variable. Un 13,4% dels implicats a la nova empresa catalana 
treballen a temps parcial, un 13,5% amb contractes temporals, i un 11,5% és 
retribuït a través de formes variables de contraprestació. Un 7% de la nova 
activitat es realitza a través del treball autònom.  

Pel que fa a la dinàmica innovadora, el primer que cal destacar es que la 
presència d’estructures d’innovació formal a la nova empresa catalana no és 
menyspreable. Una de cada cinc noves empreses catalanes disposa d’un 
departament propi d’R+D+i. Un 17% de les noves empreses catalanes disposa 
d’una patent pròpia. De fet, els resultats obtinguts ens suggereixen una notable 
presència de l’emprenedoria innovadora al nou teixit empresarial català sorgit en 
temps de crisi. Poc menys de la meitat de les noves empreses sorgides entre 2008-
2011 (un 45,7%) han innovat. La innovació majoritària és la de producte (41,5%), 
seguida, ja a més distància, per la innovació de procés (30,1%) i per la innovació 
organitzativa (28,4%). La nova emprenedoria innovadora a Catalunya també es 
materialitza amb certa cooperació amb agents externs, en especial, amb els 
clients. En una escala d’1 a 10, els nous empresaris catalans valoren la cooperació 
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amb clients amb 5,8 punts. En síntesi, els resultats de l’emprenedoria innovadora 
a la nova empresa catalana són força positius, tal com posen de manifest les 
valoracions del seu èxit (7,6 punts), del seu rendiment (6,6 punts), i de la seva 
capacitat d’introduir una innovació radical (5,3 punts en una escala d’1 a 10). Tot 
i amb això, també hem de fer esment a algunes mancances del procés 
d’emprenedoria innovadora de la nova empresa catalana. Primer de tot, i per bé 
que aquests resultats són clarament millors als de l’empresa pre-crisi, no podem 
perdre de vista que més de la meitat de les noves empreses catalanes no han 
innovat els darrers dos anys. A més, i ara en relació amb el procés innovador, 
també hem de tenir present la seva naturalesa bàsicament informal. Un 56,3% de 
les innovacions introduïdes per la nova empresa catalana són el resultat del 
treball del personal no dedicat formalment a la innovació, de la mateixa manera 
que la cooperació, sobretot amb Universitats, centres de recerca i empreses 
competidores, encara és molt millorable. Així doncs, es pot afirmar que 
l’emprenedoria innovadora a l’empresa de recent creació a Catalunya presenta 
bons resultats, doncs implica a la meitat del nou teixit productiu, bàsicament és 
exitosa, i es fa en base a una combinació d’estructures formals i informals, i en 
col·laboració amb clients. Tot i amb això, l’emprenedoria innovadora s’hauria 
d’estendre a la resta del teixit empresarial, incorporar més estructures d’innovació 
formal i col·laborar molt més amb els agents externs de l’empresa especialitzats.  

En sintonia amb els resultats obtinguts per a l’emprenedoria innovadora, la 
informació copsada ens assenyala que els usos de les TIC a la nova empresa de 
Catalunya són força intensius. Si comencem per l’anàlisi dels usos digitals per 
part del personal de les empreses, assenyalar que gairebé 8 de cada 10 
treballadors usen amb freqüència ordinadors connectats a Internet i el correu 
electrònic. A més, 7 de cada 10 dels integrants de la nova empresa usen també 
amb freqüència dispositius mòbils. Les participacions de freqüència d’ús de la 
xarxa local són inferiors, i se situen lleugerament per sota del 45% dels agents 
integrants de la nova empresa. Finalment, i tot la seva novetat, les aplicacions 
Web 2.0 són usades freqüentment per un 26,2% dels integrants de la nova 
empresa de Catalunya. El mateix succeeix si definim un indicador d’usos 
d’Internet i n’analitzem els seus resultats. Per bé que una de cada cinc noves 
empreses catalanes no disposa de pàgina Web pròpia, hem de destacar que la 
presència a Internet i els usos del comerç electrònic evolucionen molt 
favorablement, sobretot si ho comparem amb els resultats de les empreses pre-
crisi. Un 46,6% de la nova empresa catalana ja disposa de pàgina Web pròpia, un 
21,4% fa comerç electrònic, i un 18,0% interactua amb agents externs a través de 
les xarxes socials. De fet, els resultats de les pràctiques del comerç electrònic ens 
assenyalen una dinàmica positiva, tenint en compte el context de crisi. A la nova 
empresa catalana, i el 2010 i el 2011, el percentatge de compres realitzades a 
través del comerç electrònic sobre el total de compres s’ha estabilitzat en un 
14,5% del total. Les vendes a través del comerç electrònic, amb una participació 
inferior, evolucionen però a l’alça, des del 6,1% del total de vendes el 2010, al 
6,5% del total de vendes el 2011. Així doncs, i com ja hem observat amb 
l’emprenedoria innovadora, l’anàlisi dels usos TIC a la nova empresa catalana ens 
assenyala una creixent utilització d’aquestes tecnologies, que s’incorporen amb 
molta intensitat als seus processos de generació de valor, tot i que els resultats del 
comerç electrònic són millorables. 
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Setena. Gènere, emprenedoria i crisi econòmica a Catalunya: de la divisòria 
emprenedora de gènere a l’emprenedoria de base femenina.  El nou procés de 
generació de valor de base emprenedora femenina orienta l’activitat de negoci cap a 
la innovació en producte i cap a la interacció constant amb el client a través de les 
xarxes socials. En canvi, el nou procés de generació de valor de base emprenedora 
masculina orienta l’activitat de negoci cap a la innovació en procés, una major 
connexió amb el coneixement i la recerca formal, i un ús més intensiu de les xarxes 
locals de l’empresa 

 
Malgrat que, en les últimes dècades, les dones s'han incorporat massivament al 

mercat de treball, l'opció de l’emprenedoria continua essent menys recurrent per a 
les dones que per als homes. Un dels diversos elements que sembla que influeix 
en la menor taxa d’activitat emprenedora per part de les dones és, precisament, la 
major dificultat que tenen les dones a l’hora d’accedir als recursos bàsics per a 
l’emprenedoria. Ara bé, el context actual de crisi econòmica, on l’accés al 
finançament és molt més difícil per a tothom, l’ús intensiu de les TIC i dels fluxos 
d’informació, comunicació, coneixement i innovació pot suposar una oportunitat 
per a les emprenedores, de manera que les hi sigui més fàcil superar les 
tradicionals barreres a la creació i la supervivència d’empreses, i tenir un millor 
accés als recursos emprenedors. Així doncs, i des del punt de vista de gènere, hem 
analitzat els diferents tipus de recursos amb què compten les emprenedores per a 
crear i gestionar les seves microempreses a Catalunya en un context de crisi.  

Malgrat que la presència de dones emprenedores a Espanya és molt diferent a 
la que existia tan sols fa dues dècades, quan l’emprenedoria femenina era un 
fenomen marginal, és important assenyalar que la creació d’empreses encara és 
un fet majoritàriament masculí. Tot i amb això, el context de crisi econòmica 
actual està ampliant la base emprenedora, de manera que la participació de les 
dones en la creació d’empreses ha presentat una tendència creixent. Les 
conclusions del projecte GEM per a Espanya el 2011suggereixen que la crisi 
econòmica dels darrers anys ha produït dos efectes en la taxa d’activitat 
emprenedora total (TEA). El primer efecte, que coincideix amb el principi del 
procés de crisi econòmica (any 2008), ens confirma que la taxa d’activitat 
emprenedora total va començar a disminuir després d’un període d’expansió 
important. El segon efecte, iniciat a partir de l’any 2011, ens assenyala un 
augment de la taxa d’activitat emprenedora total, sobretot per l’increment de la 
proporció d’emprenedors que creen una empresa per la manca d’ocupació com a 
empleats. Així doncs, la TEA del 2011 representa un 5,8% de la població activa, la 
població espanyola entre 18 i 64 anys. La distribució per gènere d’aquest 
percentatge és del 7,1% per a la població activa masculina, i del 4,5% per a la 
població activa femenina, cosa que confirma que del total d’emprenedors a 
Espanya el 2011 un 48,6% eren dones i un 61,4% homes. De fet, si comparem els 
resultats del 2011 amb les dades del 2009, la taxa d’emprenedoria total femenina, 
tot i estar per sota de la masculina (6,3%), ha crescut més acceleradament (des del 
3,3%).  

Una de les qüestions cabdals en la creació i gestió d’una nova empresa són els 
recursos  amb els que compta la persona emprenedora i és, precisament en 
aquesta qüestió, on emprenedors i emprenedores troben les principals dificultats. 
La recerca sobre la iniciativa emprenedora femenina ha volgut esbrinar si les 
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dones emprenedores tenen les mateixes dificultats que els homes emprenedors a 
l’hora d’obtenir els recursos per emprendre o, per al contrari, tenen més dificultats 
pel fet de ser dones. Els resultats de la revisió de la literatura ens han confirmat 
que l’emprenedoria femenina té importants dificultats d’accés als recursos 
financers, humans i socials per a descabdellar processos de creació i creixement 
de noves empreses. Tot i que la investigació no ha acabat de concloure amb 
solvència sí es produeix o no una divisòria de gènere a l’hora d’emprendre, tot 
sembla indicar que les dificultats d’accés als recursos emprenedors per part de les 
dones no es donarien tant per la seva condició de dones, i sí més per l’estructura 
dels mercats de finançament, del treball directiu i de les xarxes socials, que per 
funcionament o per tradició afavoreixen més l’emprenedoria de base masculina.  

En base a aquesta premissa, a continuació hem analitzat amb clau de gènere el 
procés de generació de valor de la nova empresa catalana creada amb temps de 
crisi, amb l’objectiu de buscar comportaments diferenciats en les noves empreses 
amb presència majoritària d’homes i dones. Ens hem fixat, especialment, amb tota 
aquella tipologia de restriccions a l’emprenedoria femenina que l’evidència 
internacional ha identificat com a més rellevant a l’hora de crear i fer créixer les 
noves empreses. Hem considerat que una nova empresa es fonamenta en un 
procés d’emprenedoria de base femenina quan la participació del treball, directiu i 
no directiu, a la nova empresa de les dones supera a la participació del treball 
directiu i no directiu dels homes. Això succeeix en el 38,8% de les noves empreses 
catalanes creades en el període 2008-2011. En canvi, en el 61,2% del nou teixit 
empresarial català el fonament emprenedor té una base masculina.   

Si comencem pel capital financer, les dades obtingudes ens mostren que una 
àmplia majoria de les noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina 
utilitzen com a principal font de finançament els recursos propis (85,6%), seguits, 
ja a molta distància, per les fonts de finançament extern tradicional (13,7%), el 
capital risc (0,7%) i, pràcticament, de forma insignificant, pels ajuts públics 
(0,1%). De la mateixa manera, l’origen majoritari de les noves empreses amb base 
emprenedora femenina és l’emprenedoria sense ajudes públiques (90,2%), 
seguides a molta distància pel grup empresarial (5,9%), les ajudes públiques 
(3,9%) i els vivers d’empreses (0,1%). En comparació amb la base emprenedora 
masculina, cal destacar que, si bé l’emprenedoria amb base a recursos propis 
també és molt majoritària, els homes disposen de més accés que les dones a les 
ajudes públiques per a l’emprenedoria (6,1%) i al finançament extern aliè (17,2%).  

Respecte al capital humà, poc més del 40% de les noves empreses amb base 
emprenedora femenina disposen d’un estoc formatiu majoritari de formació 
universitària. A més, en una de cada quatre noves empreses amb base 
emprenedora femenina es realitzen activitats d’ampliació de formació homologada, 
percentatge que creix fins a gairebé el 40% en el cas de l’ampliació de formació 
informal. En aquest context, és important assenyalar que els estocs i l’ampliació 
de formació de les noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina 
superen els estocs i l’ampliació de formació de les noves empreses amb base 
emprenedora masculina, cosa que és especialment cert en el cas de la formació 
universitària (un 30,4% a les noves empreses amb base emprenedora masculina).  

De fet, la major participació en el capital humà i l’orientació educativa i dels 
processos de generació de valor a les noves empreses de base emprenedora 
femenina, es tradueix en una dinàmica innovadora diferenciada. Per bé que els 
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resultats innovadors agregats no difereixen massa entre les noves empreses de 
base emprenedora masculina i femenina, si que s’observen diferències 
significatives quan analitzem les diferents tipologies d’innovació. Mentre que les 
noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina orienten clarament el 
seu procés de generació de valor cap a la innovació de producte (un 52,2% del 
total, davant d’un 37,7% d’empreses amb base emprenedora masculina que 
innoven en producte), l’emprenedoria de base masculina orienta el seu procés de 
generació de valor més cap a la innovació en procés (un 35,8% del total, davant 
del 21,7% del total d’innovació en procés en el cas de l’emprenedoria de base 
femenina). L’anàlisi de l’origen de la innovació ens posa de manifest que les noves 
empreses amb base emprenedora masculina es distingeixen per uns esforços 
superiors d’innovació formal, doncs un 20,8% d’aquestes noves empreses disposen 
d’un departament propi d’R+D+i (davant del 13,0% de les noves empreses amb 
base emprenedora femenina). En canvi, l’emprenedoria femenina es distingeix per 
unes fonts innovadores informals, doncs tres de cada quatre noves innovacions 
d’aquestes empreses s’originen com a resultat del personal propi no dedicat a la 
innovació (un 50,9% en el cas de les noves empreses amb base emprenedora 
masculina). 

Pel que fa a l’organització del treball i a les relacions laborals, les noves 
empreses catalanes amb base emprenedora femenina es distingeixen, en relació 
amb les masculines, per una presència superior de la jornada a temps parcial (un 
23,5% del total) i dels esquemes de retribució fixa (un 90,5%). Al mateix temps, la 
presència de la contractació indefinida (72,2%) i de la jornada completa (76,6%) és 
inferior en el cas de les noves empreses amb base emprenedora femenina que a la 
masculina. Així doncs, a l’emprenedoria de base femenina a Catalunya 
desenvolupa la seva activitat dins d’un marc de relacions laborals més flexible. Les 
noves formes d’organització del treball, com l’autonomia en la presa de decicions, 
el treball en equip i la supervisió del treball per objectius, estan presents en més 
de 7 de cada 10 noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina.  

L’anàlisi comparativa del usos de les TIC, d’Internet i de les pràctiques de 
comerç electrònic a les noves empreses catalanes en funció de la seva base 
emprenedora de gènere també ens aporta resultats rellevants. Primer de tot, cal 
mencionar que els usos d’ordinadors, d’Internet, de l’e-mail i dels dispositius 
mòbils estan molt estesos (al voltant de 7 de 10 noves empreses els utilitzen amb 
freqüència), sense que s’hi observin diferències de gènere. En segon lloc, quan ens 
centrem en els usos de les xarxes locals i socials, sí que apareixen diferències 
significatives. Les noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina es 
distingeixen per un ús més intensiu de les xarxes socials (26,3%, davant del 
21,7% de les noves empreses amb base emprenedora masculina). En canvi, les 
noves empreses catalanes amb base emprenedora masculina es distingeixen per 
un ús més intensiu de les xarxes locals (44,8%, davant del 33,8% de les noves 
empreses amb base emprenedora femenina). I, en tercer lloc, també hem observat 
que les noves empreses catalanes amb base emprenedora femenina fan un ús més 
intensiu de les xarxes socials i de les pràctiques de comerç electrònic, una vegada 
disposen de la infraestructura adequada. Un 17,3% de les noves empreses 
catalanes amb base emprenedora femenina (davant del 15,5% de la base 
emprenedora masculina) utilitza amb freqüència la seva pàgina Web i la relació 
amb els clients a través de les xarxes socials. Aquesta major freqüència d’ús es 
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tradueix en uns millors resultats de les pràctiques de comerç electrònic. Si sumem 
el percentatge de vendes i de compres a través del comerç electrònic sobre el 
percentatge de vendes i de compres totals, les noves empreses catalanes amb base 
emprenedora femenina obtenen una ràtio del 18,3%, clarament per sobre de la 
ràtio de les noves empreses catalanes amb base emprenedora masculina (13,6%). 

Així doncs, i més enllà de la discussió sobre si existeix o no la divisòria 
emprenedora de gènere, que es pregunta per si les dones, pel fet de ser dones i no 
pel funcionament estructural dels mercats financers, de treball directiu i de les 
xarxes socials, tenen més dificultats per a crear i fer créixer noves empreses, les 
dades obtingudes ens certifiquen que, amb la crisi econòmica, a Catalunya es 
consolida una nova base emprenedora de gènere. Les noves empreses catalanes 
amb base emprenedora femenina es caracteritzen per una creació d’activitat 
econòmica finançada amb recursos propis, amb molt poca presència dels ajuts 
públics i universitaris; amb una elevada presència del capital humà; amb una 
dinàmica innovadora informal en producte; amb una important participació de les 
noves pràctiques d’organització del treball i de les relacions laborals flexibles; i 
amb uns usos intensius de les xarxes socials i del comerç electrònic. En canvi i en 
comparació amb l’emprenedoria femenina, les noves empreses catalanes amb base 
emprenedora masculina es caracteritzen per una creació d’activitat econòmica 
finançada amb recursos propis, però també a través de grups empresarials i 
d’algunes ajudes públiques i de la Universitat; amb menors estocs i ampliacions 
de capital humà; amb una dinàmica innovadora més formal i orientada cap el 
procés; i amb uns usos intensius de les xarxes digitals locals.  

En síntesi, i com a resultat de la crisi econòmica, l’ampliació de la base 
emprenedora a Catalunya va consolidant dues tipologies de processos de 
generació de valor diferents. El nou procés de generació de valor de base 
emprenedora femenina orienta l’activitat de negoci cap a la innovació en producte i 
cap a la interacció constant amb el client a través de les xarxes socials. I, el nou 
procés de generació de valor de base emprenedora masculina orienta l’activitat de 
negoci cap a la innovació en procés, una major connexió amb el coneixement i la 
recerca formal, i un ús més intensiu de les xarxes locals de l’empresa.   

 
Vuitena. Trets característics de l’emprenedoria innovadora a la nova empresa 

catalana sorgida en temps de crisi: innovació informal de producte en empreses de 
serveis amb clients industrials, amb elevada presència de les noves formes 
d’organització del treball i amb usos intensius de les TIC; innovació de procés 
vinculada amb la cooperació amb els competidors i amb els usos intensius de les 
TIC; i innovació radical vinculada amb la pertinença a un grup empresarial, 
l’organització per processos o projectes, l’auto-organització del treball, la cooperació 
amb competidors i amb les pràctiques de comerç electrònic  

 
Tot i que els registres de l’emprenedoria innovadora són clarament més positius 

que els de l’època pre-crisi, és important començar afirmant que més de la meitat 
de les noves empreses catalanes creades en el període 2008-2011 (un 54,3%) no 
ha desenvolupat cap innovació. Per contra, poc menys de la meitat de les 
empreses de recent creació catalanes, concretament un 45,7% d’empreses, sí que 
havien realitzat algun tipus d’innovació. Tenint en compte aquesta realitat, hem 
caracteritzat el perfil de la nova empresa innovadora catalana. De l’anàlisi de les 
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dades s’observa que el comportament innovador de la  nova empresa catalana ve 
determinat, principalment, pel sector d’activitat, per l’arquitectura organitzativa de 
l’empresa, i per la intensitat en els usos de les TIC.  

Respecte a la presència d’estructures formals d’innovació al conjunt dels 
sectors productius de la nova empresa innovadora catalana, cal assenyalar que els 
serveis destaquen amb ràtios força elevats, que determinen un comportament 
innovador més intensiu que a la indústria i la construcció. La meitat de les noves 
empreses catalanes de serveis sorgides en temps de crisi innoven, mentre que en 
el cas de la indústria i la construcció aquest percentatge es redueix fins al 28,8%. 
En el mateix context, també ens hem interessat per l’anàlisi de les noves formes 
d’organització del treball i les relacions laborals a la nova empresa innovadora 
catalana. L’autonomia en la presa de decisions, els horaris flexibles, el treball en 
equip i la supervisió del treball per objectius, a través de l’establiment de la 
retribució variable del salari, estan presents amb més intensitat a les noves 
empreses catalanes innovadores. 4 de cada 10 noves empreses catalanes 
innovadores presenten esquemes avançats d’autonomia organitzativa, definida a 
través de la presència de mitjanes valoratives superiors a 7 punts (en una escala 
de 1 a 10) en la presa de decisions autònomes per part dels treballadors. Així 
mateix, la intensitat en innovació de les noves empreses catalanes està present en 
el 54,4% de les organitzacions que han establert nivells alts o avançats d’horaris 
flexibles. La mateixa tendència s’observa en el cas del treball en equip. Un 92,7% 
de les noves empreses catalanes innovadores presenta nivells alts i avançats del 
treball equip. Per últim, l’evidència obtinguda també ens confirma la presència 
d’un marc de relacions laborals més flexible a les noves empreses catalanes 
innovadores. Un 18,9% de les noves empreses catalanes innovadores disposen de 
formes variables de retribució que compensen més del 25% dels salaris dels 
treballadors. Des del punt de vista de la intensitat digital, destacar que un 27,0% 
de les noves empreses catalanes innovadores disposa de pàgina Web pròpia i 
realitza pràctiques de comerç electrònic. L’emprenedoria innovadora també 
comporta un usos de les TIC més intensius a l’interior de les empreses. Al voltant 
de dues terceres parts de les noves empreses catalanes innovadores utilitzen amb 
freqüència ordinadors connectats a Internet i el correu electrònic. 

Tenint en compte les diferents aproximacions al fet, la naturalesa i les 
capacitats de transformació de la innovació, hem caracteritzat els processos 
d’emprenedoria innovadora del nou teixit empresarial català sorgit en temps de 
crisi econòmica. Acabem de constatar que l’emprenedoria innovadora en temps de 
crisi a Catalunya pren forma d’innovació en producte i està estretament vinculada  
amb el fet que l’empresa sigui de serveis, amb les noves formes d’organització del 
treball i amb els usos intensius de les TIC. De fet, un 71,1% de les noves empreses 
innovadores de serveis han innovat o bé en procés o bé en producte. I, encara 
més, el tipus de client final al qual l’empresa innovadora s’adreça també 
constitueix un element determinant per a descriure el tipus d’innovació que ha fet. 
Majoritàriament les empreses innovadores s’adrecen a diferents tipus de públics 
objectius, però quan més del 50% de les seves vendes es fan a empreses privades 
del sector industrial s’observa que el percentatge d’innovacions a l’àmbit dels 
processos (50%) és molt més important que el de la resta d’innovacions.  

Dels resultats obtinguts en el terreny de la cooperació, assenyalar que només la 
cooperació amb competidors es manifesta com a significativa a l’hora de buscar 
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associació amb les diferents tipologies d’innovació. Primer de tot, s’observa que la 
cooperació amb competidors no és massa freqüent entre el nou teixit empresarial 
innovador de Catalunya sorgit en temps de crisi, doncs més d’un 70% d’aquest 
teixit empresarial innovador manifesta que coopera amb els competidors en un 
nivell baix. Tot i amb això, s’observen diferències rellevants en funció del tipus 
d’innovació realitzada. Les noves empreses que han innovat a l’àmbit dels 
productes reconeixen un nivell de cooperació mitjà amb els competidors en un 
10,5% dels casos, mentre que les ho fan a l’àmbit organitzatiu presenten un nivell 
de cooperació mitjà amb competidors d’un 20,5%. Finalment, destacar que les 
noves empreses que han posat en marxa una innovació en procés cooperen amb 
competidors amb una intensitat alta en un 17,1% dels casos.  

Finalment, ja hem assenyalat la importància que tenen els usos intensius de les 
TIC sobre els processos innovadors. En particular, els resultats obtinguts ens 
constaten que l’ús d’Internet i de les xarxes socials és la variable més significativa 
en el moment d’innovar en l’àmbit dels productes, els processos i les 
organitzacions. Per bé que les noves empreses innovadores catalanes encara no 
fan un ús molt intensiu de la pàgina Web pròpia i de les xarxes socials, sí que 
s’observen diferències significatives quan s’analitzen les diferents tipologies 
d’innovació realitzades. Igual que en el cas de la cooperació amb competidors, la 
innovació en procés es distingeix com la que fa uns usos més intensius de les TIC 
dins del nou teixit empresarial innovador. Un 35,7% de les noves empreses 
innovadores en procés de Catalunya disposen de pàgina Web pròpia i fan ús de les 
xarxes socials per a la generació de valor. Aquest percentatge es redueix fins al 
17,5% en el cas de la innovació de producte i fins al 15,4% en el cas de la 
innovació organitzativa. 

Del conjunt de noves empreses innovadores que han sorgit a Catalunya en 
temps de crisi econòmica, al voltant de tres quartes parts presenten un grau de 
novetat baix o mitjà, un grau d’innovació incremental. Al seu torn, al voltant de 
l’altra quarta part restant innova amb un grau de novetat alt o avançat, un grau 
d’innovació radica. Més concretament, un 49,6% han innovat amb un grau de 
novetat baix, un 21,6% amb un grau de novetat mitjà, un 20,6% amb un alt grau 
de novetat i, finalment, un 7,9% de noves empreses innovadores han innovat amb 
un grau de novetat avançat. Les dades obtingudes ens assenyalen que un primer 
element que incideix sobre el grau de novetat de la innovació és la pertinença –o 
no- a un grup empresarial Les noves empreses innovadores que formen part d’un 
grup empresarial es distingeixen per un grau de novetat de la innovació superior 
al de les noves empreses innovadores que no formen part d’un grup empresarial, 
és a dir, que majoritàriament són el resultat de l’emprenedoria personal o de la 
unió d’emprenedors. Un 34,5% de les empreses innovadores que formen part d’un 
grup empresarial presenten un grau de novetat de la innovació mitjà, un 25,0% 
un grau de novetat elevat, i un 18,2% un grau de novetat avançat. Un altre 
element distintiu de les noves empreses innovadores, que incideix de forma 
important sobre el grau de novetat de les seves innovacions és el grau de 
flexibilitat de l’empresa. A mesura que augmenta el grau de novetat de la 
innovació, els percentatges d’auto-organització del treball avançats creixen fins 
arribar al 81,1% en el cas de les noves empreses innovadores que fan innovació 
del tipus radical. La forma com s’organitza la nova empresa també incideix sobre 
el nivell de novetat de les seves innovacions. Les dades obtingudes ens confirmen 
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que la innovació radical, la innovació amb un grau de novetat alt i avançat es 
concentra a les noves empreses que s’organitzen per processos o projectes. Al 
voltant de la meitat de les noves empreses innovadores que s’organitzen per 
processos o projectes presenten un grau de novetat de la innovació mitjà o elevat, 
percentatge que, en el cas del grau de novetat avançat, se situa en el 27,3%. 
Finalment, el grau de novetat de la innovació realitzada també s’associa amb la 
cooperació amb els competidors i amb els usos de les TIC. Les noves empreses 
catalanes innovadores amb un grau de novetat de la innovació alt i avançat es 
caracteritzen per una participació més elevada de la cooperació amb els 
competidors (27,3%). De la mateixa manera, també s’observa que les noves 
empreses innovadores realitzen una part important de les seves compres a través 
d’Internet. Durant el 2010 i el 2011, més de la meitat de les noves empreses 
innovadores realitzaven compres per Internet per un valor superior al 25% del 
total de compres. Entre elles, un 36,0% reconeixen haver desenvolupat 
innovacions amb un grau mitjà de novetat, un 38,0% innovacions amb un grau de 
novetat alt, i un 15,0% innovacions amb un grau de novetat avançat. 

 
Novena. L’èxit innovador de la nova empresa catalana s’explica per l’establiment 

de pràctiques organitzatives flexibles de coordinació interfuncional (treball en equip, 
valoració de la polivalència, i intercanvi d’informació i de coneixement), per l’ús 
intensiu d’ordinadors connectats a Internet, i per l’establiment de relacions de 
complementarietat entre els usos de les TIC i la cooperació en innovació amb els 
agents externs especialitzats 

 
Durant els darrers anys, la investigació sobre l’activitat innovadora de les noves 

empreses s’ha constituït en un dels principals focus d'interès de la literatura sobre 
l’emprenedoria. Però, tot i els esforços esmerçats, l’elevat número de factors que 
incideixen sobre el resultat dels nous productes, processos o estructures 
organitzatives, fa que encara restin obertes a debat moltes qüestions i preguntes 
d’investigació. Entre altres, una de molt rellevant per al nostre propòsit: establir 
els determinants, les característiques i els resultats de la nova i petita empresa 
innovadora. I, en concret, del nou teixit empresarial de Catalunya, sorgit en temps 
de crisi. L’anàlisi de l’activitat innovadora, desenvolupada per les noves empreses 
catalanes, constitueix un bon punt de partida per a comprendre la nova realitat 
econòmica de Catalunya. Determinar el pes que, en l’èxit d’aquests processos, 
tenen alguns elements com ara l’ús de les TIC, les noves formes d’organització del 
treball o la cooperació estratègica amb altres agents, ens permetrà conèixer la 
realitat de la nova emprenedoria innovadora i establir les bases per a consolidar el 
camí de la recuperació econòmica, el camí cap a l’economia del coneixement. 

L’evidència empírica disponible ha identificat tot un conjunt de factors que 
explicarien l’èxit de la innovació a les noves iniciatives de negoci endegades per 
emprenedors. Bàsicament, s’han constatat quatre elements determinants: 1) 
l’estoc de formació de l’emprenedor; 2) el grau de flexibilitat organitzativa de la 
nova empresa; 3) la cooperació amb diferents agents externs de l’empresa; i 4) la 
intensitat d’usos de les TIC. Amb el propòsit d’analitzar la importància dels factors 
esmentats sobre l’èxit de l’activitat innovadora de la nova empresa catalana s’ha 
plantejat un model de relació causal de naturalesa probabilística on l’èxit 
innovador depèn d’un conjunt de variables i d’indicadors, bé obtinguts de manera 
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directe, o bé construïts indirectament a través de tècniques de reducció de dades.  
Si comencem per la variable independent, la que volem explicar, hem construït 

l’indicador de resultats de la innovació, una variable dicotòmica, que estableix si la 
innovació desenvolupada ha estat exitosa (valor 1) o no (valor 0) en funció de si 
permet a l’emprenedor recuperar de manera ràpida la inversió realitzada. 
Originalment, el rendiment ràpid de la innovació es va copsar a través d’una 
escala valorativa, tipus Likert, amb valors d’1 a 10 punts. Aquesta variable inicial 
s’ha recodificat en dos valors: valor 1, o rendiment ràpid de la innovació, quan 
l’escala inicial pren valors entre 7 i 10 punts; i valor 0, no rendiment ràpid de la 
innovació, quan l’escala inicial pren valors entre 1 i 6 punts. 

Pel que fa a les variables dependents, hem treballat al voltant de quatre 
dimensions explicatives, quatre grups de variables. En primer lloc, i dins de la 
dimensió formativa de l’emprenedor, hem construït l’indicador de l’estoc formatiu 
de l’emprenedor. Aquesta variable categòrica pren cinc valors: valor 1, estudis 
bàsics; valor 2, batxillerat elemental; valor 3, batxillerat superior; valor 4, formació 
universitària de caràcter tècnic; i valor 5, estudis universitaris superiors no 
tècnics. En segon lloc, hem treballat sobre un conjunt de variables que 
determinen la dimensió de la cooperació per a innovar. En concret, s’han construït 
quatre indicadors: 1) cooperació científica, amb centres de recerca i Universitats; 
2) cooperació amb competidors; 3) cooperació a la cadena de valor, amb proveïdors 
i distribuïdors; i 4) cooperació amb clients. Tots quatre indicadors són categòrics i 
s’han construït de la mateixa manera. Les variables originals es van copsar a 
través d’una escala valorativa, tipus Likert, amb valors d’1 a 10 punts. A partir 
d’aquesta informació original, els indicadors de cooperació s’han originat a partir 
de la recodificació següent: valor 1, o grau de cooperació baix, quan l’escala 
original prenia els valors d’1 a 4 punts; valor 2, o grau de cooperació mitjà, quan 
l’escala original prenia els valors de 5 i 6 punts; valor 3, o grau de cooperació alt, 
quan l’escala original prenia els valors de 7 i 8 punts; i valor 4, o grau de 
cooperació avançat, quan l’escala original prenia els valors de 9 i 10 punts. 

En tercer lloc, s’ha considerat la dimensió dels usos de les TIC. En aquesta 
dimensió s’hi incorporen cinc indicadors relatius a cinc usos digitals: 1) l’ús de 
l’ordinador amb connexió a Internet; 2) l’ús del correu electrònic; 3) l’ús de la 
xarxa local de l’empresa; 4) l’ús de les xarxes socials; i 5) l’ús de dispositius mòbil. 
Tots cinc indicadors són categòrics i s’han construït de la mateixa manera. Les 
variables originals eren mètriques i mesuraven els percentatges d’usos mitjans 
setmanals per part dels agents de l’empresa. A partir de la informació original, els 
indicadors d’usos de les TIC s’han originat a partir de la recodificació següent: 
valor 1, o ús baix, quan la utilització original situava la seva participació entre el 0 
i el 25% dels agents de l’empresa; valor 2, o ús mitjà, quan la utilització original 
situava la seva participació entre el 25 i el 50% dels agents de l’empresa; valor 3, o 
ús alt, quan la utilització original situava la seva participació entre el 50 i el 75% 
dels agents de l’empresa; i valor 4, o ús avançat, quan la utilització original 
situava la seva participació entre el 75 i el 100% dels agents de l’empresa.  

Per un altre costat, i dins de la dimensió explicativa de la flexibilitat 
organitzativa de l’empresa, s’ha efectuat una anàlisi factorial exploratòria per 
components principals amb l’objectiu de reduir la informació disponible i d’obtenir 
patrons de comportament diferenciats. El punt de partida de l’anàlisi l’estableix la 
disposició de nou variables que recullen informació sobre la flexibilitat 



                                  Emprendre en temps de crisi 

 211

organitzativa de la nova empresa catalana. D’una banda s’ha copsat si els 
treballadors: 1) gestionen el seu propi temps a nivell personal; 2) fan un horari de 
treball flexible; 3) utilitzen Internet lliurament; 4) organitzen ells mateixos el seu 
treball; 5) proposen els seus objectius de treball; i 6) teletreballen. D’altra banda, 
s’ha copsat si l’empresa: 7) fomenta el treball en equip; 8) valora la polivalència 
dels treballadors; i 9) els  treballadors/departaments comparteixen informació 
rellevant. Primer de tot, assenyalar que la significativitat, al 99% del nivell 
confiança, de la prova KMO (valor 0,863) i el valor del test d’esfericitat de Barlett 
(373,3, p=0,000), ens indiquen l’adequació de la tècnica estadística emprada. El 
valor de variància explicada, un 56,8%, ens indica que el grau de bondat de l’ajust 
és acceptable. En segon lloc, les puntuacions factorials obtingudes ens 
suggereixen l’obtenció de 2 factors, que hem anomenat empresa flexible 1 i 
empresa flexible 2. L’empresa flexible 1 fa referència al grau amb què l’empresa 
estableix pràctiques organitzatives orientades a incentivar la implicació i la 
satisfacció dels treballadors amb l’organització. Entre aquestes pràctiques, que 
impliquen als treballadors de l’empresa, es troben l’autogestió del temps, l’horari 
flexible, l’ús lliure d’Internet, l’auto-organització del treball, la proposta d’objectius 
de treball i el teletreball. L’autovalor d’aquest factor és de 3,590, explica un 33,9% 
de la variància, i l’Alpha de Cronbach pren un valor de 0,803. L’empresa flexible 2 
fa referència al grau amb què l’empresa s’orienta cap a la coordinació 
interfuncional. Concretament, recull el desenvolupament de pràctiques 
organitzatives flexibles orientades cap al foment del treball en equip, la valoració 
de la polivalència dels treballadors, i la difusió i l’ús de la informació per tota 
l’empresa. L’autovalor d’aquest factor és d’1,366, explica un 21,1% de la variància, 
i l’Alpha de Cronbach pren un valor de 70,2.  

Finalment, i amb l’objectiu de copsar les relacions de complementarietat entre 
els usos de les TIC i la cooperació en innovació, hem generat un indicador 
compost a través d’una anàlisi factorial que incorpora totes les variables relatives 
als usos TIC i a la cooperació en innovació. Primer de tot, assenyalar que les 
proves estadístiques realitzades estableixen la idoneïtat de l’anàlisi, així com la 
fiabilitat de les escales obtingudes. L’índex KMO presenta un valor de 0,725, amb 
una significativitat al 99% de confiança, i el test d’esfericitat de Barlett pren un 
valor de 318,228 (amb p=0,000). Pel que fa als resultats de l’anàlisi, i com era de 
preveure, s’han obtingut dos factors. El primer factor, que hem anomenat grau 
d’usos TIC, recull l’efecte dels conjunt d’usos TIC plantejats (ordinadors amb 
connexió a Internet, correu electrònic, xarxa local, xarxes socials i dispositius 
mòbils). Aquest factor té un autovalor de 2,890 i explica un 31,9% de la variància 
total. El segon factor, que hem anomenat grau de cooperació per a la innovació, 
recull l’efecte del conjunt de relacions de cooperació plantejades (científica, amb 
competidors, amb proveïdors i distribuïdors, i amb clients). Aquest factor té un 
autovalor d’1,822 i explica un 20,2% de la variància total. Els valors dels 
estadístics de l’Alpha de Cronbach: 0,768 per al factor d’usos TIC i 0,758 per al 
factor de cooperació per la innovació, ens confirmen la fiabilitat de les dues escales 
obtingudes.   

Una vegada obtingudes les variables i els indicadors que expliquen el resultat 
innovador, s’ha contrastat un model de relació causal a través d’una anàlisi de 
regressió logística. La prova del Chi-quadrat (significativa al 99% de confiança) i el 
test Hosmer-Lemershow (valor 0,014; p=0,000) ens suggereixen la idoneïtat del 
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model de relació causal plantejat. A més, el valor de l’estadístic de l’R2 de 
Nagelkerke ens indica que el model explica un 23,6% de la variabilitat de la 
variable dependent. Els resultats obtinguts ens suggereixen que els fonaments, els 
factors determinants, de l’èxit de l’emprenedoria innovadora a la Catalunya en 
temps de crisi s’adeqüen a allò que la evidència empírica internacional ja ha 
detectat en altres contextos i grups d’empreses d’arreu. En efecte, a la nova 
empresa catalana l’èxit innovador s’explica per l’establiment de pràctiques que 
organitzen l’empresa a través de la coordinació interfuncional, per l’ús intensiu 
d’ordinadors connectats a Internet, i per l’establiment de relacions de 
complementarietat entre els usos de les TIC i la cooperació en innovació amb els 
agents externs especialitzats.  

Així, i més concretament, l’establiment de pràctiques organitzatives més 
flexibles que orientin l’empresa cap a la coordinació interfuncional, en especial 
quan l’empresa fomenta el treball en equip, valora la polivalència en els seus 
treballadors i incentiva la difusió i l’ús d’informació a tota la cadena de valor, les 
probabilitats d’èxit de la innovació són majors. De la mateixa manera, la intensitat 
d’ús de l’ordinador amb connexió a Internet també explica les probabilitats de 
l’èxit innovador. D’entrada, pot resultar sorprenent que l’ús intensiu d’una 
tecnologia tan bàsica sigui l’única variable relativa als usos TIC que, de manera 
significativa, expliqui el resultat ràpid de la innovació. Tot i amb això, no hem de 
perdre de vista que estem analitzant, bàsicament, noves microempreses creades 
per emprenedors independents amb recursos propis i en un context de forta crisi 
econòmica. En aquestes circumstàncies emprenedores tant singulars, és 
comprensible que usos més avançats de la tecnologia, com l’activitat a les xarxes 
socials, bé sigui per la novetat de l’empresa bé sigui perquè no s’han pogut 
traslladar tots els seus efectes positius cap a la generació de valor de l’empresa, 
encara no expliquin els resultats de la innovació. De tota manera, el conjunt 
d’usos de les TIC sí que expliquen la probabilitat de l’èxit innovador quan els 
combinem amb les pràctiques de cooperació en innovació. En aquest sentit, tot 
sembla indicar que, a l’hora d’explicar el rendiment de la innovació, els usos de les 
TIC s’ha d’orientar cap una pràctica que estigui directament relacionada amb 
l’activitat innovadora. I, és precisament en la vinculació entre usos de les 
tecnologies digitals i pràctiques de cooperació en innovació, on trobem l’explicació 
del resultat innovador.     

Des del punt de vista de la flexibilitat organitzativa, les pràctiques 
organitzatives destinades a augmentar la implicació i el compromís dels 
treballadors amb l’empresa, com l’autogestió dels temps de treball, la flexibilitat 
horària, l’ús lliure d’Internet, l’auto-organització del treball, la proposta d’objectius 
i el teletreball, no s’han revelat com a significatives a l’hora d’explicar el resultat 
innovador. La curta edat de les empreses i el fet que les noves pràctiques 
organitzatives triguin a materialitzar els seus efectes sobre el cicle innovador, 
probablement expliquin aquesta mancança de significació. Per últim, tampoc s’ha 
obtingut significació quan hem plantejat que la formació de l’emprenedor expliqui 
l’èxit innovador. Probablement, l’obtenció d’informació més acurada sobre la 
formació i les competències de l’emprenedor més directament relacionades amb 
l’activitat innovadora i amb la direcció i gestió d’empreses i, sobretot, la 
consideració de l’experiència professional, millorarien aquest resultat.   
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Desena. El perfil d’eficiència (productivitat del treball superior a la mitjana) de la 
nova empresa catalana sorgida en temps de crisi: al voltant d’una tercera part del 
nou teixit productiu català presenta un procés de generació de valor basat amb un 
fonament emprenedor femení, el coneixement de les ajudes públiques de suport a la 
creació d’empreses, l’ampliació de formació reglada, les relacions laborals estables, 
la presència de noves formes d’organització del treball (autonomia organitzativa, 
difusió de la informació i ús lliure d’Internet), la innovació en producte i uns usos 
més intensius de les TIC 

 
En el procés de canvi disruptiu generat per la irrupció de l’economia global del 

coneixement i l’empresa xarxa, la investigació sobre la productivitat és fonamental 
perquè és l’indicador representatiu, bàsic, que ens explica el potencial, el model de 
creixement, a llarg termini d’una empresa, d’un sector d’activitat o d’un territori. 
Les empreses eficients i competitives disposen d’unes fonts sòlides, intensives, 
innovadores, de creixement; mentre que les empreses ineficients i poc competitives 
tenen, al final, problemes de creixement en el llarg termini i, en conseqüència, 
dificultats per transformar la seva activitat de producció en benestar social. 

En aquest context, la investigació internacional ha constatat la presència de 
noves fonts co-innovadores (relacions de complementarietat entre els usos 
intensius de les TIC, les noves formes d’organització i el capital humà) en 
l’explicació de l’eficiència empresarial. La co-innovació s’ha revelat com un 
instrument fonamental per a la competència amb èxit als mercats globals del 
coneixement. En base a aquesta evidència, hem analitzat els fets de productivitat, 
és a dir el perfil de la nova empresa catalana eficient, com a pas previ al 
plantejament d’un model explicatiu (fonts) dels determinants de l’eficiència. 

Una de les manifestacions més crítiques de la crisi econòmica sobre el nou 
teixit productiu de Catalunya ha estat el deteriorament del seu nivell d’eficiència. 
Com a resultat de les caigudes de les vendes, molt superiors a la dinàmica de 
l’ocupació, la productivitat del treball (vendes per treballador) a la nova empresa 
catalana ha caigut d’un -5,0% en el període 2010-2011. D’una facturació mitjana 
de poc més de 103.500 euros per treballador el 2010, la nova empresa catalana 
tanca el 2011 amb una facturació mitjana per treballador de 98.600 euros. Si 
dividim el nou teixit productiu de Catalunya en funció del seu nivell d’eficiència, 
és a dir, les empreses amb una productivitat del treball per sota o igual (menys 
eficiència), o per sobre (eficiència) de la mitjana del Principat, ens adonem que el 
nombre d’empreses eficients se situa al voltant d’una tercera part del total (un 
32,4%), mentre que el nombre noves d’empreses que presenten un nivell 
d’eficiència inferior a la mitjana catalana se situa al voltant de dues terceres parts 
del total (67,6%). En aquest sentit, és possible afirmar que la crisi econòmica ha 
dividit el nou teixit productiu català en una tercera part d’empreses més eficients i 
dues terceres parts d’empreses menys eficients, en un context de caiguda de la 
productivitat a causa de l’atonia general de les vendes.  

Des del punt de vista de la generació interna de valor, i començant per la 
vinculació entre l’eficiència i el gènere, les dades obtingudes ens suggereixen que 
les noves empreses amb base emprenedora femenina presenten millors nivells 
d’eficiència. Quan revisàvem la qüestió del gènere, ja vàrem certificar la presència 
d’un model de generació de valor a les noves empreses catalanes amb base 
emprenedora femenina (presència majoritària de dones a l’empresa) molt orientat 
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cap a la innovació de producte i la relació amb el client final. Doncs bé, aquest 
model de generació de valor genera bons resultats, ja que s’associa amb uns 
nivells de productivitat superiors. Poc més de la meitat de les noves empreses 
catalanes amb base emprenedora femenina presenten un nivell de productivitat 
superior a la mitjana catalana (51,6%). En canvi, un 66,4% de les noves empreses 
catalanes amb base emprenedora masculina presenten un nivell d’eficiència 
inferior a la mitjana catalana. De la mateixa manera, l’eficiència a la nova empresa 
catalana també es vincula a un cert grau de coneixement de les línies públiques 
de suport a l’emprenedoria. Un 60,0% del nou teixit emprenedor català que 
presenta un nivell de productivitat superior a la mitjana coneix les línies de suport 
a l’emprenedoria. Aquest percentatge cau fins al 18,2% en el cas de les noves 
empreses menys eficients.  

Una altra dimensió del procés de generació de valor de les noves empreses 
catalanes que s’associa estadísticament amb l’eficiència és la relacionada amb el 
capital humà, les relacions laborals i les noves formes d’organització del treball. El 
perfil d’eficiència del nou teixit empresarial català sorgit en temps de crisi està 
vinculat amb millors registres de l’ampliació de formació reglada, amb unes 
relacions laborals més estables, i amb una presència superior de les formes més 
flexibles i autònomes d’organitzar el treball. En un 35,1% de les noves empreses 
catalanes eficients (productivitat superior a la mitjana) els seus treballadors 
ampliaven l’estoc formatiu a través de programes de formació reglada, davant del 
22,8% de les empreses menys eficients. De la mateixa manera, les formes més 
estables de relació laboral també estan més presents a la nova empresa eficient. 
En un 96,4% de noves empreses catalanes la forma principal de retribució del 
treball és la retribució fixa, davant del 91,4% de les noves empreses menys 
eficients. En canvi, les formes de retribució variable estan més presents a les 
empreses menys eficients (8,6%, davant del 3,6% a les empreses menys eficients). 
Pel que fa a les noves formes d’organització del treball, les dades obtingudes ens 
confirmen una major presència d’algunes pràctiques innovadores, com l’auto-
organització del treball, la difusió de la informació rellevant i l’ús lliure d’Internet, 
a les noves empreses catalanes més eficients.  

 Per un altre costat, i com era d’esperar, l’eficiència del nou teixit productiu 
català s’associa clarament amb la innovació de producte i amb uns usos més 
intensius de les TIC. Més de la meitat de les noves empreses catalanes més 
eficients, és a dir les que presenten un nivell de productivitat superior a la 
mitjana, innoven en producte, percentatges que es redueixen fins al 25,9% en el 
cas de la innovació en procés i fins al 18,5% en el cas de la innovació 
organitzativa. En canvi, les noves empreses menys eficients es caracteritzen per 
una distribució molt més equitativa, al voltant d’una tercera part del total, dels 
tres tipus d’innovació copsada. El perfil d’eficiència de la nova empresa catalana 
també es vincula amb un usos més intensius de les TIC. Gairebé 8 de cada 10 
noves empreses eficients (productivitat superior a la mitjana) i creades en temps 
de crisi a Catalunya usen freqüentment ordinadors connectats a Internet i l’e-mail 
de l’empresa. En canvi, aquests usos de les TIC se situen en participacions al 
voltant de dues terceres parts del total en el gruix de noves empreses menys 
eficients de Catalunya. 

Així doncs, és possible concloure aquest procés de caracterització del nou teixit 
productiu català en funció del seu grau d’eficiència afirmant que es distingeixen 
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dos col·lectius d’empreses. Per un costat, trobem un col·lectiu d’empreses eficient, 
amb nivells de productivitat superiors a la mitjana, però més minoritari, doncs 
aglutina al voltant d’una tercera part del conjunt de noves empreses creades. 
Aquest perfil d’eficiència detectat es caracteritza per presentar un procés de 
generació de valor basat amb una base emprenedora femenina, el coneixement de 
les ajudes públiques de suport a la creació d’empreses, l’ampliació de la formació 
reglada, les relacions laborals estables, la presència de noves formes d’organització 
del treball (autonomia organitzativa, difusió de la informació i ús lliure d’Internet), 
la innovació en producte i uns usos més intensius de les TIC. Per un altre costat, 
dues terceres parts del nou teixit empresarial català, el menys eficient, es 
caracteritza per un procés de generació de valor basat amb l’emprenedoria de base 
masculina, la desconeixença de les línies de suport de l’administració pública, i 
una menor presència del capital humà, de les noves formes d’organització del 
treball i dels usos intensius de les TIC. 

De fet, el perfil d’eficiència identificat per al nou teixit empresarial de Catalunya 
es revela d’utilitat a l’hora de copsar les quotes de vendes als mercats 
internacionals. L’associació entre l’eficiència i la competitivitat, entesa ara com la 
capacitat que la nova empresa catalana té per a copsar mercats exteriors, queda 
palesa quan comparem els registres de les organitzacions més i menys eficients. A 
les noves empreses catalanes amb un nivell de productivitat superior a la mitjana, 
la quota de vendes als mercats d’exportació (Unió Europea i resta del món) arriba 
fins al 10,9% del total (un 9,3% a la Unió Europea i un 1,6% a la resta del món). 
En canvi, a les noves empreses catalanes amb un nivell de productivitat inferior a 
la mitjana, la quota de vendes als mercats d’exportació es redueix a menys de la 
meitat, fins al 4% (un 2,9% a la Unió Europea i un 1,1% a la resta del món). De la 
mateixa manera, la quota de vendes als mercats espanyols també és clarament 
superior a les noves empreses catalanes més eficients (un 15,4%, davant d’un 
8,1%). Per contra, la destinació dels béns i serveis de les noves empreses als 
mercats catalans, tot i ser majoritària, és inferior en el cas de les organitzacions 
més eficients. La quota de vendes als mercats catalans de les noves empreses amb 
nivells de productivitat superiors a la mitjana és del 73,7%. La quota de vendes als 
mercats catalans a les noves empreses amb nivells de productivitat inferiors a la 
mitjana és del 83,8%. 

 
Onzena. Fets de competitivitat: la nova empresa catalana té més capacitats per a 

entrar que per a vendre als mercats d’exportació. La nova empresa catalana amb 
capacitat d’exportació (el 14% que venen a la Unió Europea i la resta del món, a més 
dels mercats catalans i espanyols) és una empresa que produeix béns i serveis per 
a les empreses industrials i que compta amb un procés de generació de valor 
fonamentat amb el coneixement de les ajudes públiques, la formació universitària 
dels seus professionals, l’organització del treball per processos o projectes, la 
important presència de pràctiques flexibles de gestió dels temps de treball, unes 
relacions laborals estables i uns usos d’Internet i del comerç electrònic més 
intensius 

 
Durant els darrers anys l’interès per la competitivitat ha crescut notablement. 

La construcció de l’economia global del coneixement ha fer replantejar 
l’aproximació al concepte des de diverses dimensions. Des de la perspectiva 
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agregada, s’assenyala a la competitivitat com la capacitat que una economia té per 
a créixer en el llarg termini (productivitat). Des de la perspectiva regional, es 
destaca la importància d’una nova interpretació de l’espai, l’espai cognitiu, 
caracteritzat pels fluxos d’informació, comunicació, coneixement i innovació entre 
els agents locals, com a element fonamental per a l’assoliment d’economies 
dinàmiques d’aglomeració. I, finalment, des de la perspectiva empresarial, 
s’assenyala la importància dels actius intangibles, en especial del capital 
tecnològic, humà i organitzatiu, com a motors de l’eficiència i el creixement 
sostenible de les empreses. En base a aquestes noves aproximacions, la 
investigació ha analitzat els fets de la competitivitat empresarial al nou teixit 
productiu de Catalunya.  

El nou teixit empresarial de Catalunya sorgit en temps de crisi presenta una 
limitada capacitat de penetració als mercats exteriors. Les dades obtingudes ens 
permeten assenyalar que, majoritàriament, la nova empresa catalana sorgida en 
temps de crisi produeix per als mercats locals, de proximitat. El gruix de les 
vendes del nou teixit empresarial català es destina a la mateixa Catalunya (un 
82,8% del total) i, ja amb molta menys participació, als mercats espanyols (un 
10,1% del total de vendes). Només un 6,5% de les vendes de la nova empresa 
catalana creada en temps de crisi es destinen als mercats d’exportació, un 4,1% a 
la Unió Europea i un 2,4% a la resta del món. Tot i amb això, si disseccionem el 
nou teixit productiu català en funció de la seva capacitat exportadora, veiem que 
un 86,0% de les noves empreses catalanes no exporten, mentre que un 14,0% del 
nou teixit empresarial català és capaç de col·locar béns i serveis als mercats 
d’exportació. La comparació entre el nombre d’empreses exportadores i la quota 
dels mercats d’exportació ens assenyala, però, que el nou teixit empresarial català 
disposa de millors capacitats per entrar als mercats internacionals que 
d’aconseguir una quota de vendes elevada, que d’assolir una elevada capacitat 
exportadora. Així doncs, la feble capacitat exportadora afebleix el potencial 
competitiu de la nova empresa catalana. Atesa aquesta limitació, hem abordat 
l’anàlisi del perfil de competitivitat de la nova empresa de Catalunya. I ho hem fet, 
prenent en consideració la seva capacitat exportadora i separant tres grups 
d’empreses: les que venen només a Catalunya (un 66,6% del total de noves 
empreses catalanes), les que venen a Catalunya i a Espanya (un 19,4% del total), i 
les que venen a Catalunya, a Espanya i als mercats d’exportació de la Unió 
Europea i la resta del món (un 14,0% del total). Hem suposat que, a mesura que la 
nova empresa catalana és capaç de consolidar nous mercats, en especial els 
internacionals, millor és la seva capacitat exportadora. 

Un primer element que cal destacar de la capacitat exportadora de la nova 
empresa catalana és que aquesta s’associa de diverses maneres amb el suport 
públic. Un 9,3% de les noves empreses catalanes creades en base a l’emprenedoria 
amb suport públic són capaces de col·locar béns i serveis també als mercats 
d’exportació. I, encara més rellevant, un 80,0% de les noves empreses catalanes 
amb capacitat d’exportació coneix les línies d’ajut de l’administració, davant del 
25,0% de les noves empreses que només venen a Catalunya. En segon lloc, és 
important esmentar que la capacitat d’exportació s’associa amb un determinat 
tipus de client, essencialment, l’empresa industrial. Un 45,1% de les noves 
empreses catalanes amb capacitat d’exportació produeixen béns i serveis que 
venen a altres empreses industrials. En el cas de les noves empreses que només 
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produeixen per altres empreses industrials del mercat català, aquest percentatge 
es redueix fins al 19,5%. Per un altre costat, també cal mencionar que les noves 
empreses produeixen per al consumidor final, bàsicament venen al mercat català 
(41,1%). Tot i amb això, el nombre de noves empreses que ven al consum final i 
que és capaç d’exportar a més de vendre a Catalunya i a Espanya (24,2%) supera 
àmpliament al nombre de noves empreses que produeix per al consum final i que 
ven als mercats català i espanyol (17,1%).    

Un altre element important detectat per la investigació és que la capacitat 
exportadora de la nova empresa catalana s’associa clarament amb el capital 
humà. Quan vinculem la capacitat per a exportar i el nivell de formació mitjà de la 
nova empresa catalana sorgida en temps de crisi, els resultats obtinguts ens 
indiquen que a més formació més capacitat exportadora. Prop de dues terceres 
parts de les noves empreses catalanes que són capaces d’exportar a més de vendre 
als mercats catalans i espanyols presenten un nivell de formació mitjà dels seus 
professionals d’origen universitari (62,8%), en especial de grau superior. En canvi, 
les noves empreses catalanes que només venen als mercats de Catalunya 
presenten un nivell formació mitjà majoritari equivalent a la formació secundària 
(59,5% del total). En el cas de les noves empreses que col·loquen béns i serveis als 
mercats catalans i espanyols, els estocs formatius dels seus professionals es 
reparteixen gairebé a parts iguals entre la formació secundària (48,3%) i la 
formació universitària (41,3%).  

Des del punt de vista de les noves formes d’organització del treball, la capacitat 
exportadora de la nova empresa catalana es vincula amb l’organització per 
processos i projectes, i amb la presència de pràctiques de gestió del treball 
flexibles i autònomes. Més de 6 de cada 10 noves empreses catalanes amb 
capacitats d’exportació, és a dir, amb capacitat de venda a la Unió Europea i la 
resta del món a més dels mercats catalans i espanyols, organitzen els seus fluxos 
de treball per processos o projectes. En canvi, les noves empreses catalanes que 
vénen els seus productes o serveis als mercats catalans o espanyols, 
majoritàriament, s’organitzen per productes o serveis. De la mateixa manera, les 
pràctiques organitzatives vinculades amb la gestió del temps de treball per part 
dels treballadors (7,7 punts de mitjana en una escala valorativa de 0 a 10 punts), 
la presència d’horaris flexibles (7,2 punts), el teletreball (4,5 punts) i la difusió 
d’informació rellevant per tota la cadena de valor (8,5 punts) també estan molt 
més presents a les noves empreses catalanes amb capacitat d’exportació. De fet, i 
dels del punt de vista de les relacions laborals, el patró de competitivitat de la 
nova empresa catalana combina les pràctiques flexibles d’organització del treball 
amb un marc de relacions laborals més estable. Un 90,1% dels treballadors de les 
noves empreses catalanes amb capacitat d’exportació treballen a jornada completa 
(un 9,9% a temps parcial), percentatge molt superior al de les empreses que vénen 
només als mercats locals (un 80,3% a temps complet i un 18,5% a temps parcial). 

Per un altre costat, i com era d’esperar, la capacitat d’exportació de la nova 
empresa catalana també s’associa amb uns usos més intensius de les TIC. Una 
tercera part de les noves empreses catalanes amb capacitat per a col·locar els seus 
productes i serveis als mercats d’exportació, a més dels mercats catalans i 
espanyols, disposa de pàgina Web pròpia i fa pràctiques de comerç electrònic. 
Aquest percentatge es redueix fins al 18,0% en el cas de les noves empreses que 
només vénen als mercats catalans.   
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Així doncs, és possible concloure aquest exercici de caracterització de la 
capacitat d’exportació del nou teixit productiu de Catalunya a través de dues idees 
bàsiques. La primera és que la capacitat d’entrada als mercats d’exportació de la 
nova empresa catalana (un 14,0% venen als mercats europeus i de la resta del 
món a més dels mercats catalans i espanyols) supera àmpliament la quota de 
vendes als mercats internacionals (6,5%). De fet, aquest resultat ens suggereix que 
si bé la nova empresa catalana té més capacitats que l’antiga per entrar als 
mercats internacionals, cal que aquesta capacitat es tradueixi en uns millors 
resultats en la quota de vendes exteriors. La segona idea bàsica obtinguda és que 
la capacitat exportadora de la nova empresa catalana, en comparació amb el nou 
teixit empresarial que només ven als mercats catalans i espanyols, es vincula amb 
un procés de generació de valor basat amb el suport de l’administració pública; les 
vendes a empreses industrials i, progressivament, als consumidors finals; la 
formació universitària dels seus professionals; l’organització del treball per 
processos o projectes; la presència majoritària d’algunes noves pràctiques 
d’organització del treball (gestió dels temps de treball, horaris flexibles i difusió 
massiva de la informació rellevant); un marc de relacions laborals més estable, 
amb jornades de treball a temps complet; i uns usos de les TIC (pàgina Web i 
comerç electrònic) més intensius.  

De fet, aquest procés de generació de valor més intensiu, més co-innovador, 
acaba per associar la capacitat d’exportació amb uns millors resultats, en especial 
la facturació i la productivitat, a la nova empresa catalana. El 2011 la mitjana de 
facturació de la nova empresa catalana amb capacitats d’exportació (propera a 930 
mil euros) gairebé duplicava la mitjana de facturació de la nova empresa catalana 
que només produïa per als mercats de proximitat (propera als 525 mil euros). La 
mitjana de productivitat de la nova empresa catalana amb capacitat d’exportació, 
situada al voltant de 145 mil euros per treballador, era molt superior a la mitjana 
de productivitat de la nova empresa catalana que només produïa per als mercats 
catalans (lleugerament superior als 82 mil euros per treballador).     

Dotzena. Fets de productivitat: la nova empresa catalana sorgida en temps de 
crisi consolida un patró d’eficiència més adequat per a la competència als mercats 
globals del coneixement. Tot i amb això, l’emprenedoria eficient (productivitat del 
treball superior a la mitjana), determinada per la co-innovació: complementarietats 
entre usos els intensius de les TIC (ús de l’e-mail de l’empresa) i el canvi 
organitzatiu (auto-organització del treball i difusió de la informació), les relacions 
laborals estables (retribució fixa), el capital humà (formació universitària), la base 
emprenedora femenina i la dependència de la trajectòria prèvia de productivitat, 
només abasta una tercera part del nou teixit empresarial de Catalunya 

 
El perfil de la nova empresa catalana eficient, amb productivitats del treball 

superiors a la mitjana de la demarcació, convergeix amb algunes de les fonts co-
innovadores que la literatura empresarial ha identificat com a més idònies per a la 
competència als mercats globals del coneixement. Tot i amb això, el fet que les 
noves empreses catalanes més eficients presentin un procés de generació de valor 
més intensiu i co-innovador no ens garanteix pas que aquests elements 
determinin, siguin les fonts, de la seva eficiència. Fins al moment ens hem mogut 
en el terreny de l’associació estadística, que ens ha permès identificar un perfil 
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d’eficiència, però hem volgut anar un pas més enllà, hem volgut establir relacions 
de causalitat, hem volgut explicar quins són els determinants de l’eficiència i 
comprovar si encaixen, o no, amb el que ens suggereix la literatura econòmica 
internacional. Així doncs, i amb l’objectiu de contrastar empíricament l’efecte de 
les noves fonts co-innovadores sobre l’eficiència hem plantejat un model de relació 
causal. La idea bàsica d’aquest model ha estat la de determinar els 
coeficients/probabilitats que expliquen el fet que la nova empresa catalana sigui 
eficient, és a dir que presenti nivells de productivitat superiors a la mitjana. La 
variable dependent del model, la variable a explicar, és l’eficiència de la nova 
empresa catalana, una variable dicotòmica que pren valor 1 quan l’empresa 
presenta un nivell de productivitat superior a la mitjana, i valor 0 quan l’empresa 
presenta un nivell de productivitat inferior o igual a la mitjana. Amb la construcció 
d’aquesta variable el nou teixit productiu català queda dividit en dues terceres 
parts d’empreses menys eficients i una tercera part d’empreses eficients. 

Pel que fa a les variables independents, i prenent com a punt de partida el 
conjunt d’indicadors que presenten associació estadística amb la variable 
d’eficiència, el model de relació causal planteja ha considerat els següents 6 
determinants. En primer lloc, l’emprenedoria de base femenina, aquesta vegada 
copsada a través del gènere de l’emprenedor. La variable pren valor 1 quan 
l’emprenedor és una dona, i valor 0 quan l’emprenedor és un home. En segon lloc, 
la presència majoritària d’estudis universitaris a l’empresa. Aquest indicador s’ha 
obtingut a través d’una recodificació de la informació obtinguda a través de l’estoc 
de formació mitjà existent a l’empresa. Així, l’indicador pren valor 1 quan l’estoc 
formatiu mitjà dels professionals de l’empresa es correspon amb els estudis 
universitaris de grau (mitjà i superior) i postgrau, i valor 0 en cas alternatiu (sense 
estudis, formació primària i formació secundària). En tercer lloc, hem considerat 
la presència d’un marc de relacions laborals més estable, copsat a través de la 
presència (valor 1) o no (valor 0) de les formes fixes de retribució a l’empresa. En 
quart lloc, i amb l’objectiu de copsar la presència de la co-innovació com a variable 
explicativa de l’eficiència a la nova empresa catalana, hem construït dos 
indicadors. L’indicador de co-innovació 1 recull les relacions de complementarietat 
entre els usos de les TIC, copsats a través del usos de l’e-mail de l’empresa, i 
l’auto-organització del treball, copsada a través de la possibilitat que els 
treballadors organitzin els seus propis fluxos de treball. L’indicador de co-
innovació 2 recull les relacions de complementarietat entre els usos de les TIC, 
novament copsats pel grau d’utilització de l’e-mail de l’empresa, i la difusió de la 
informació, copsada a través de la possibilitat que els professionals de l’empresa 
comparteixin lliurament la informació rellevant. Ambdós indicadors són 
dicotòmics. L’indicador de co-innovació 1 pren valor 1 quan l’ús de l’e-mail de 
l’empresa es combina amb l’auto-organització del treball (valor 1, quan la 
puntuació obtinguda se situa per sobre la mitjana valorativa construïda en una 
escala de 0 a 10 punts; i valor 0, quan la puntuació obtinguda se situa igual o per 
sota la mitjana valorativa construïda a través d’una escala de 0 a 10 punts). 
L’indicador de co-innovació 2 pren valor 1 quan l’ús de l’e-mail de l’empresa es 
combina amb la pràctica empresarial de compartir informació rellevant (valor 1, 
quan la puntuació obtinguda se situa per sobre la mitjana valorativa construïda 
en una escala de 0 a 10 punts; i valor 0, quan la puntuació obtinguda se situa 
igual o per sota la mitjana valorativa construïda a través d’una escala de 0 a 10 
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punts). Finalment, en sisè lloc, i amb l’objectiu de copsar la incidència de la 
trajectòria de l’empresa, s’ha introduït una variable mètrica que recull el nivell de 
productivitat del treball de l’empresa de l’any anterior.     

Amb l’objectiu de respondre a la qüestió de quines són les variables explicatives 
(i amb quina probabilitat) de l’eficiència (productivitat superior a la mitjana) a la 
nova empresa catalana s’ha realitzat un anàlisi de relació causal de naturalesa 
discreta, tipus Logit Binomial. El percentatge de noves empreses classificades 
correctament és d’un 84,4% (un 87,6% de les noves empreses que presenten un 
nivell de productivitat inferior o igual a la mitjana, i un 77,6% de les noves 
empreses que presenten un nivell de productivitat superior a la mitjana). Respecte 
l’ajust del model, l’R2 de Cox-Snell és d’un 0,488 i l’ R2 de Nagelkerke és d’un 
0,651. La millora en la funció de versemblança és rellevant (de 48,157 a 128,275). 
S’accepta la bondat d’ajust de la capacitat predictiva, i el conjunt de variables 
independents presenten un important poder explicatiu (prova de Hosmer-
Lemeshow=14,499; p=0,070).  

Entre els resultats obtinguts cal assenyalar que totes les variables explicatives 
de l’eficiència a la nova empresa catalana sorgida en temps de crisi són 
significatives, com a màxim al 90% de confiança i, a més, els coeficients 
explicatius (probabilitats) obtinguts compleixen amb les hipòtesi i els signes 
esperats a priori. Pel que fa als coeficients estandarditzats la base emprenedora 
femenina i el nivell d’estudis universitaris es revelen com els més importants a 
l’hora d’explicar l’eficiència de la nova empresa catalana. L’explicació d’aquest 
diferencial de productivitat del treball es completa amb la presència de pràctiques 
de co-innovació, que combinen l’ús de l’e-mail de l’empresa amb l’auto-
organització del treball i la lliure difusió d’informació del treball, en un context de 
relacions laborals més estables (retribucions fixes), i amb una certa dependència 
del punt de partida, del nivell de productivitat inicial.  

Així doncs, és possible tancar aquesta aproximació a les fonts de l’eficiència de 
la nova empresa catalana a través d’un conjunt de tres idees bàsiques. En primer 
lloc, cal afirmar que el nou patró d’eficiència de l’empresa catalana, sorgit amb la 
crisi econòmica, és més intensiu, més co-innovador, que el patró d’eficiència 
detectat abans de la crisi. La crisi econòmica ha revelat com a significatiu el paper 
de la co-innovació, de les relacions de complementarietat, entre els usos intensius 
de les TIC i les noves formes més flexibles i autònomes d’organització del treball, 
cosa que no s’havia detectat per al gruix del teixit productiu català en 
investigacions referides al moment àlgid del cicle econòmic. En segon lloc, també 
cal assenyalar la importància obtinguda per la formació de caràcter universitari. 
Novament, i a diferència dels resultats obtinguts en el període pre-crisi, l’eficiència 
del nou teixit productiu català sorgit en temps de crisi, s’explica en bona part per 
l’estoc de capital humà. Així doncs, els resultats de la investigació confirmen una 
bona notícia: el nou teixit empresarial català sorgit en temps de crisi compta amb 
unes fonts d’eficiència, un procés de generació de valor, més adient per a la 
competència als mercats globals del coneixement. En tercer lloc, assenyalar que la 
crisi econòmica també ha fet aparèixer nous determinants de l’eficiència. 
Especialment rellevant és la significació de l’emprenedoria de base femenina a 
l’hora d’explicar el diferencial de productivitat de la nova empresa catalana. Una 
altra bona notícia que s’afegeix a l’anterior. La ampliació de la base emprenedora, 
cap a una major participació de les dones en la creació i gestió de noves empreses, 
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és positiva perquè es tradueix en un component important a l’hora d’explicar 
l’eficiència de les noves empreses catalanes sorgides en temps de crisi. Però, i en 
quart lloc, cal fer notar addicionalment que l’eficiència del nou teixit empresarial 
català no és independent de la trajectòria d’eficiència anterior. La probabilitat que 
una nova empresa catalana presenti nivells de productivitat superiors a la mitjana 
també depèn del nivell de productivitat anterior. Les noves empreses catalanes 
amb nivells anteriors de productivitat més elevats tenen més probabilitats de ser 
eficients en el futur. 

Finalment, i en cinquè lloc, esmentar que aquestes bones notícies tenen un 
contrapunt negatiu. Aquest nou patró d’eficiència, que se sustenta amb un procés 
de generació de valor més co-innovador (complementarietats entre els usos 
intensius de les TIC i el canvi organitzatiu, en un context de relacions laborals 
més estables), amb més presència del capital humà, amb una base emprenedora 
femenina i amb dependència de la trajectòria prèvia de productivitat, només 
abasta una tercera part de les noves empreses catalanes sorgides en temps de 
crisi. És un punt verd, és un punt de partida cap el futur, però dues terceres parts 
del nou teixit empresarial català sorgit en temps de crisi, encara presenta nivells 
de productivitat inferiors a la mitjana i, el que és més important, encara basa el 
seu procés d’eficiència amb pràctiques detectades al període pre-crisi, menys co-
innovadores, amb una menor presència de la formació universitària, amb formes 
retributives variables, amb una base emprenedora masculina i amb nivells de 
productivitat previs més baixos. Precisament, aquest resultat ens planteja un dels 
principals reptes que l’economia catalana ha d’afrontar en el seu futur immediat: 
la consolidació d’aquesta nova base emprenedora co-innovadora i eficient, i 
l’extensió dels seus efectes sinèrgics cap a la resta del nou i el vell teixit productiu, 
que encara presenta models de generació de valor poc adients per la competència 
als mercats globals del coneixement. 

 
Tretzena. L’estructura i els resultats econòmics i financers de la nova empresa 

catalana: dinàmica inversora, generació d’ocupació, salaris relatius elevats, i manca 
de problemes greus de solvència; però també baix grau de capitalització, reduïda 
capacitat de generació d’efectiu, elevat palanquejament i truncament de la dinàmica 
positiva de la xifra de negoci, dels marges operatius, de la rendibilitat econòmica i 
financera, i de la capacitat de creixement. Tot i amb això, en comparació amb el nou 
teixit empresarial de la resta d’Espanya, l’emprenedoria catalana innova més, 
genera més valor, és més eficient, retribueix millor als seus treballadors, té uns 
marges operatius superiors, i presenta una millor situació de la solvència en el curt 
termini 

 
Partint de la premissa que la capacitat emprenedora és una competència crítica 

per a garantir la competitivitat i, per tant, el creixement econòmic a les economies 
modernes, en el darrer capítol de la investigació hem analitzat l’estructura dels 
recursos financers, dels resultats i de la capacitat de creixement de la nova 
empresa catalana, en comparació tant amb el teixit productiu més antic com amb 
el nou teixit productiu de la resta d’Espanya. L’èxit de l’activitat emprenedora i, 
per tant, la possibilitat de desenvolupar i fer créixer els nous projectes 
empresarials, rau en la seva capacitat competitiva. I, aquesta capacitat 
competitiva passa per impulsar processos d’innovació i d’internacionalització que 
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permetin que els nous projectes empresarials creixin i es desenvolupin. La 
materialització d’aquests processos precisa, necessàriament, de l’obtenció dels 
recursos financers necessaris, tant interns com externs, que garanteixin l’execució 
de les inversions programades. Però, malgrat la importància de l’activitat 
emprenedora, i dels seus processos implícits d’innovació, d’internacionalització i 
de creixement, a la pràctica es donen, sovint, restriccions significatives a l’accés 
als recursos financers necessaris per al foment de la competitivitat empresarial. 

Unes restriccions financeres que incideixen sobre les decisions d’inversió, al 
menys en tres àmbits diferenciats. En primer lloc, a l’àmbit de la innovació, pel 
caràcter específic de les inversions, per l’existència d’asimetries d'informació, pels 
riscos associats als costos de fallida i per la pèrdua de drets de control sobre el 
projecte empresarial. En segon lloc, a l’àmbit de la internacionalització, pels 
elevats costos inicials, per la necessitat de les empreses de generar fluxos de caixa 
lliures per accedir al finançament, per les dificultats d’accés al finançament 
internacional, i pels requeriments de garanties patrimonials i d’elevats nivells de 
capitalització. I, en tercer lloc, a l’àmbit del creixement empresarial, per la manca 
d'informació per part d'inversors i d’entitats financeres, per la manca de ràtings 
crediticis per a les empreses més petites que permetin als inversors disposar d'una 
referència clara sobre el risc associat a les seves inversions, per la necessitat de 
recórrer a fons interns per a créixer per part de les empreses més petites, per 
l’elevat cost del deute degut a l’alt risc de fallida, i per la manca de productes 
financers específics (en especial de capital risc i garanties creditícies) per al 
creixement de les empreses de nova creació. 

Aquest marc de restriccions en l’accés al finançament condiciona, i molt, 
l’estructura financera, les decisions d’inversió i els resultats dels projectes 
emprenedors arreu, i molt especialment en temps de crisi econòmica. Amb 
l’objectiu d’analitzar aquestes restriccions, hem començar l’estudia amb una 
caracterització del nou teixit empresarial català, a través de dues línies 
d’investigació. D’una banda, la determinació dels seus principals trets 
patrimonials, econòmics i financers; i de l’altra, la comparació d’aquests trets 
entre el nou (creat amb posterioritat a l’1 de gener del 2006) i l’antic (creat amb 
anterioritat al 31 de desembre del 2005) teixit empresarial català.  

De les dades obtingudes es poden extreure les principals conclusions següents: 
1) el 2010, l’activitat emprenedora al conjunt de l’Espanya se situa en un 28,1% 
del total de MPIMES, mentre que a Catalunya representa un 22,9%; 2) a 
Catalunya, del total d’MPIMES de recent creació, un 95,2% són noves 
microempreses, un 3,9% són noves petites empreses, i un 0,9% són noves 
empreses mitjanes; 3) tot i la duresa de la crisi econòmica, en el període 2006-
2010 l’activitat emprenedora a Catalunya ha estat generadora neta d’ocupació; 4) 
la nova empresa catalana ha augmentat significativament la seva inversió en béns 
de capital tangibles i intangibles (increment del 18,7% al llarg del període 2006-
2010); 5) la inversió en actius intangibles és superior al nou teixit productiu 
català; 6) el grau de capitalització del nou teixit empresarial de Catalunya és molt 
reduït, trobant-se a gran distància de l’òptim de consolidació financera; 7) els 
nivells de deute a curt termini de les noves empreses catalanes són, de mitjana, 
inferiors als de les empreses més antigues; 8) la capacitat de generació d’efectiu és 
molt reduïda a les activitats emprenedores de Catalunya; 9) les empreses 
catalanes de recent creació van experimentar un gran creixement de la seva xifra 
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de negocis fins a l’exercici 2008, per tendir fortament a la baixa durant els anys 
2009 i 2010; 10) el salari mitjà per ocupat ha experimentat un creixement 
sostingut durant el període 2006-2010, amb un increment global del 51,8%; 11) 
en el període 2006-2010 els marges d’explotació de la nova empresa catalana 
s’han deteriorat clarament; 12) tant el resultat d’explotació sobre la xifra de 
vendes, com el resultat net sobre la xifra de vendes, de les noves empreses 
catalanes mostren un punt d’inflexió a l’exercici 2009, des del camí cap a la 
rendibilitat iniciat al 2006, fins un trencament de la dinàmica positiva de resultats 
a partir del 2009. 

En segon lloc, hem analitzat la capacitat financera, els resultats i el potencial de 
creixement de les empreses catalanes de recent creació, a través de l’anàlisi de la 
solvència a curt, mitjà i llarg termini, la rendibilitat i la capacitat de creixement. 
Les principals conclusions derivades dels resultats de l’anàlisi de la solvència 
empresarial són les següents: 1) l’activitat emprenedora catalana no presenta 
problemes de liquiditat o de solvència en el curt termini; 2) els indicadors de 
solvència al mitjà termini han presentat una evolució negativa al llarg del període 
2006-2010, per la disminució de marges, per l’excés de deute i per la reduïda 
capacitat de generació d’efectiu, de manera que es troben en una situació de 
moderat risc de suspensió de pagaments; i 3) les noves empreses catalanes no es 
troben en situació de risc de fallida, presentant un nivell de garantia patrimonial 
suficient davant dels seus creditors. 

Els resultats obtinguts de l’anàlisi de la rendibilitat econòmica i financera de les 
empreses catalanes de recent creació ens porten a les següents conclusions: 1) 
tant la rendibilitat econòmica com la financera presenta un patró de clar 
creixement entre 2006 i 2008, truncat al 2009 pels efectes negatius de la crisi 
econòmica, i amb caigudes el 2009 i el 2010; 2) la capacitat de generar vendes a 
partir de les inversions efectuades (eficiència o rotació dels actius) s’ha mantingut 
en valors elevats durant el període 2006-2010; 3) el deteriorament del marge 
operatiu sobre vendes, és a dir la manca de capacitat per adequar l’estructura de 
costos a l’evolució dels marges (especialment els costos de personal) ha estat el 
principal determinant de l’evolució negativa de la rendibilitat del nou teixit 
empresarial català; i 4) la contribució del nivell de deute sobre l’obtenció de 
rendibilitat ha estat positiva en la majoria dels exercicis analitzats 

Les principals conclusions de l’anàlisi de la capacitat de creixement del nou 
teixit empresarial català han estat les següents: 1) el creixement empresarial ve 
explicat per la capacitat de generar vendes a partir de les inversions realitzades, 
per una estructura financera equilibrada, per la generació de beneficis, i per la 
política de dividends. Quan les variables explicatives tenen un valor adequat i les 
perspectives econòmiques són bones, les previsions de creixement a les empreses 
de nova creació són molt superiors a les de les empreses més antigues. En sentit 
contrari, quan els valors de les variables explicatives es deterioren, la predicció de 
creixement a les empreses de recent creació se situa en nivells molt inferiors als de 
les empreses antigues; 2) la capacitat de creixement de les noves empreses 
catalanes va ser negativa als exercicis del 2007 i del 2009, degut a una reducció 
de marges, principalment del EBITDA, a una caiguda de la productivitat dels 
actius, i  a una estructura financera excessivament palanquejada; i 3) en canvi, 
als exercicis del 2006, el 2008 i el 2010 la capacitat de creixement de la nova 
empresa catalana evoluciona favorablement. 
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Finalment, hem analitzat l’existència de diferències estadísticament 
significatives en les característiques econòmiques i en la situació de solvència, 
rendibilitat i capacitat de creixement entre les noves empreses catalanes i les da la 
resta d’Espanya, arribant a les conclusions següents: 1) les empreses catalanes de 
recent creació presenten, de mitjana, una capacitat significativament superior de 
generar valor que les ubicades a la resta d’Espanya; 2) la productivitat del treball, 
mesurada a través del VAB per ocupat, és clarament superior a les empreses 
catalanes; 3) la capacitat de generar vendes, mesurades en vendes netes per 
empleat, és significativament superior en el cas de l’activitat emprenedora  situada 
a Catalunya; 4) l’import salarial mitjà és força superior a les noves empreses 
catalanes, creixent a més a un ritme superior; 4) els marges operatius de la nova 
empresa catalana són significativament superiors als de la nova empresa 
espanyola; 5) l’activitat innovadora, mesurada a través de la inversió en actius 
intangibles, ha estat superior al nou teixit empresarial de Catalunya; i 6) les noves 
empreses catalanes presenten una millor situació de liquiditat o solvència a curt 
termini. 

 
I, catorzena. Emprenedoria innovadora i empresa xarxa, Universitat emprenedora 

i govern emprenedor: cap a la triple hèlix 
 
Ja hem assenyalat que, amb la globalització, la producció és el motor de la 

prosperitat. Què aconseguim amb polítiques de foment al consum privat? I, amb 
els plans d’ajuda pública a sectors rellevants o a empreses grans? I, amb la 
protecció de sectors ineficients? En el límit, fomentar la producció eficient i 
competitiva d’altres zones del món, o bé afeblir el potencial de creixement 
econòmic a llarg termini de la nostra economia. Encara que sembli una 
contradicció, la globalització ens retorna l’interès cap a les grans preguntes de 
l’economia clàssica, que no la neoclàssica. En especial, la següent: com pot una 
economia o un teixit empresarial generar valor? Bé, sembla evident, que ens hem 
de replantejar els objectius i els instruments de la política pública cap als nous 
fonaments del creixement i el benestar, cap a les polítiques d’oferta. No hi ha 
massa secrets, ni fórmules magistrals. La nova economia clàssica ho té clar. 
Formació, coneixement, emprenedoria i innovació com els instruments bàsics del 
creixement econòmic i el benestar material. La capitalització de l’economia d’avui 
és l’èxit de la societat del demà. Sens dubte, les implicacions polítiques i 
institucionals d’aquesta nova orientació són enormes. El sector públic pot, ha 
d’ésser eficient i eficaç, ha d’optimitzar els seus recursos escassos. Però, entre les 
polítiques de foment al creixement econòmic també s’imposa un canvi de 
prioritats, una nova manera de fer que prioritzi la inversió davant de la despesa.  

I que fem amb la nostra base emprenedora i el nostre teixit d’MPIMES? Com a 
resultat de la tradició industrial, de la formació d’arrel keynesiana i neoclàssica 
dels economistes que prenen decisions, i de l’insana relació entre els campions 
nacionals i el poder polític i mediàtic, en realitat els emprenedors i les MPIMES 
són les grans oblidades de la política pública. Avui, la prioritat són la reducció del 
dèficit públic, la capitalització de les entitats financeres i el recolzament a les 
grans empreses. Però, és això suficient? Com podem recolzar la base emprenedora 
i el teixit d’MPIMES? Primer de tot, les hem de situar al centre de l’escenari polític, 
normatiu i social. Cal que recuperem la valoració social de l’esperit emprenedor i 
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de l’assumpció de riscos amb l’objectiu de donar valor a la multitud d’empresaris i 
de treballadors que a Catalunya treballen per molt més que pel benefici en el curt 
termini. I, segon, cal que construïm una xarxa d’emprenedoria innovadora i 
d’MPIMES en xarxa. Aquesta hauria de ser la prioritat de la política pública dels 
nostres temps. Alguns antecedents importants al respecte. 

Sabem que l’emprenedoria innovadora, la que impulsa el creixement econòmic 
sostingut i el progrés material de les societats, té dos agents principals i dues 
forces impulsores. La connexió entre: a) els emprenedors i les petites empreses 
independents, que impulsen la innovació radical; b) les grans empreses dels 
mercats oligopolístics, que impulsen la innovació incremental; c) les forces de 
mercat, que impulsen la recerca i la innovació aplicada; i d) les forces 
institucionals, en especial governs i Universitats, que impulsen la recerca bàsica, 
la generació de coneixement i la vinculació entre la recerca bàsica i la innovació 
aplicada, marca el camí de l’èxit competitiu de la indústria innovadora. Els quatre 
pilars i les interconnexions que s’estableixen entre ells són igual d’importants. Si 
falla alguna peça de la xarxa d’interconnexió, la base emprenedora innovadora de 
l’economia i el seu efecte sobre el creixement econòmic i el benestar material se’n 
ressenteix notablement.  

El concepte que millor resumeix els nous rols de la recent interacció entre 
Universitat, empresa i govern a través de la innovació és la noció de la triple hèlix. 
En aquesta interpretació, les Universitats també fan d’empreses, estimulant el 
desenvolupament de nous negocis derivats de la recerca i introduint els objectius 
de capitalització, desbordament i filtre del coneixement. Les empreses també 
desenvolupen programes de formació, capacitació i recerca, amb l’objectiu 
d’augmentar i compartir el coneixement dels seus agents, i actuant en el paper de 
les Universitats. I, els governs actuen com a finançadors i impulsors de la nova 
activitat econòmica, mentre mantenen les seves activitats reguladores. En contrast 
amb les aproximacions que emfasitzen el paper dels governs i les empreses com a 
agents primordials de la innovació, la visió de la triple hèlix destaca el paper de la 
Universitat com a fonament de l’emprenedoria innovadora a l’economia del 
coneixement. 

La Universitat emprenedora és el model d’Universitat que millor s’ajusta als 
requeriments de la tercera missió, a les necessitats de valoració, desbordament i 
filtre del coneixement i als requeriments de connexió entre la recerca bàsica i la 
innovació aplicada. La Universitat emprenedora s’organitza al voltant de l’equilibri 
de forces entre cinc principis clau. En primer lloc, la capitalització del 
coneixement. Per bé que el coneixement es genera i es transmet a través dels 
avenços científics disciplinaris i de la docència a les Universitats, la capitalització 
del coneixement esdevé un instrument fonamental del retorn a l’economia i la 
societat de les Universitats, en especial en el context de l’economia i la societat del 
coneixement. En segon lloc, la interdependència. La Universitat emprenedora 
interactua fortament amb l’empresa i els governs, no és una institució aïllada de la 
societat, sinó que, en el procés d’emprenedoria innovadora, es connecta amb els 
agents econòmics i socials. En tercer lloc, la independència. La Universitat 
emprenedora és una institució amb forts marges d’autonomia organitzativa i de la 
presa de decisions, tant externament (vinculació amb els governs i empreses) com 
internament (estudis i departaments de la mateixa institució). En quart lloc, la 
hibridació. La resolució de les tensions entre els principis d’interdependència i 
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d’independència s’exerceix a través de la hibridació, és a dir, la capacitat que 
Universitat emprenedora té per a construir formes organitzatives flexibles i en 
xarxa que combinin ambdós principis. I, en cinquè lloc, el principi de reflexivitat. 
Més enllà de les dues funcions tradicionals, la Universitat emprenedora és capaç 
d’introduir mecanismes de governança amb connivència amb l’empresa, el govern i 
la societat que representa, en el sentit d’anar adaptant-se a les necessitats 
canviants del seu entorn. La transferència de tecnologia, els vivers o la incubació 
d’empreses, els parcs científics i tecnològics o el lideratge del desenvolupament 
local o regional són alguns dels exemples de les Universitats emprenedores. 

Però, l’emprenedoria innovadora del coneixement requereix de nous models 
d’organització i noves polítiques de recursos humans a la Universitat. Segurament, 
aquelles Universitats que siguin capaces de intensificar la seva tercera missió, de 
crear instituts multidisciplinaris que abordin problemes científics des de vàries 
disciplines i que fomentin el privilegi del professor com a incentiu per a la creació 
d’empreses tindran més èxit en el descabdellament de processos d’emprenedoria 
innovadora. A més, les Universitats emprenedores també han d’establir 
mecanismes de suport una vegada la nova empresa del coneixement s’ha creat. 
Les incubadores, els vivers d’empresa, i els parcs científics i tecnològics han de fer 
evolucionar els seus models de gestió cap una orientació al mercat, un 
aprofundiment dels seus programes d’ajuda i una inserció més efectiva cap a les 
xarxes d’emprenedors. 

Finalment, ens manca el rol del govern emprenedor. Hi podem distingir dos 
tipus d’accions. En primer lloc, les accions passives, vinculades a l’entorn 
emprenedor, entre les quals destaquen el foment de les lliures condicions de 
competència i la minimització de les barreres d’entrada; els acompliments dels 
contractes i l’intercanvi; la protecció de la propietat intel·lectual; la supressió de 
barreres burocràtiques i la qualitat del servei de les administració públiques; 
l’aprofundiment de les condicions financeres, en especial la informació creditícia i 
el finançament de l’emprenedoria; la flexibilització positiva dels mercats de treball 
i de les relacions laborals; els incentius fiscals a l’emprenedoria; i la lluita contra 
la corrupció. Especial menció mereix la vinculació entre el govern emprenedor i 
l’emprenedoria innovadora en temps de crisi. Sabem que l’emprenedoria depèn de 
la relació entre joves emprenedors i joves empreses, i que es veu motivada pels 
baixos nivells de productivitat i per les elevades taxes d’atur. De fet, i des de la 
perspectiva del context general, la crisi econòmica actual incentiva la generació 
d’emprenedoria innovadora, només cal impulsar-la des de les polítiques públiques 
dels governs emprenedors.   

En segon lloc, hi tenim les polítiques actives, les directament vinculades amb 
l’emprenedoria i la Universitat innovadora. Es tracta d’un conjunt de sis mesures 
interconnectades que tenen com a objectiu la creació de sistemes nacionals 
d’emprenedoria innovadora. Primer, estendre la formació en emprenedoria a tot el 
sistema educatiu. Més enllà de les disciplines econòmiques i empresarials, les 
competències emprenedores s’haurien de traslladar, com un element essencial del 
currículum dels estudiants a tot el sistema educatiu, tant el primari, com el 
secundari, com l’universitari. Segon, el desenvolupament de xarxes d’incubadores, 
vivers d’empreses i parcs científics i tecnològics. La connexió entre la recerca 
bàsica i la innovació aplicada demanda una transformació de la Universitat, des 
de la Universitat docent i de recerca cap a la Universitat emprenedora. A través 
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d’una xarxa d’instituts multidisciplinaris, especialitzats, orientats al mercat, 
autònoms, amb pràctiques de gestió dels recursos humans que incentivin el 
treball emprenedor, i amb programes de suport bàsics i avançats que s’adaptin a 
les necessitats de les empreses i dels emprenedors, els processos de capitalització, 
desbordament i filtre del coneixement cap a l’emprenedoria innovadora serien molt 
més eficients i efectius. Tercer, aquesta nova orientació de l’emprenedoria 
innovadora i basada en el coneixement no es pot realitzar sense connectar la 
Universitat amb els agents del seu entorn. Cal incentivar als actors regionals a 
col·laborar i cooperar. El govern innovador por fer un paper molt rellevant a l’hora 
de connectar la Universitat emprenedora amb l’empresa, els sectors d’activitat i els 
agents econòmics i socials. Quart, el govern emprenedor ha de dotar als agents de 
capital públic per a l’emprenedoria (venture capital). Tot i que, en temps de crisi 
econòmica aquesta és una mesura difícil, les sinèrgies per al conjunt de 
l’economia i la societat de l’emprenedoria innovadora i basada en el coneixement, 
així com la manca de finançament privat a l’hora d’iniciar projectes de negoci amb 
base científica, justifiquen clarament la seva idoneïtat. Cinquè, el govern 
emprenedor hauria de desenvolupar múltiples bases de coneixement. L’economia 
del coneixement i l’empresa innovadora i en xarxa no només generen valor a 
través del coneixement científic i tecnològic, el coneixement tècnic i les seves noves 
propostes d’utilitat per al conjunt de branques d’activitat també és molt rellevant. 
I, sisè, el govern emprenedor hauria de crear una agència governamental de 
suport a l’emprenedoria i les microempreses innovadores. La creació d’un entorn 
institucional adaptat a les necessitats de l’empresa (business friendly) no és 
suficient. Els governs emprenedors haurien d’aglutinar els seus programes de 
suport en una agència flexible, autònoma, orientada al mercat i que tingués com a 
objectiu principal el suport de l’emprenedoria innovadora, les microempreses 
independents, la connexió entre recerca bàsica i innovació aplicada, i la 
interrelació entre empreses petites, grans i els agents de l’entorn econòmic local i 
regional. L’experiència, molt positiva, de l’Small Business Administration dels EUA 
avala la idoneïtat d’aquesta iniciativa. 

En síntesi, és possible concloure aquesta investigació afirmant que, a cavall de 
les primeres dues dècades del segle XXI, l’adveniment de l’economia del 
coneixement i la crisi econòmica estan transformant les condicions 
d’emprenedoria i els processos de generació de valor de les noves empreses. Les 
dades obtingudes ens permeten afirmar que, en temps de crisi, les noves empreses 
creades a Catalunya milloren el seu procés de generació de valor cap a unes fonts 
de creixement més sòlides, més intensives i que es fonamenten, cada vegada més, 
amb la presència del coneixement, la innovació i l’arquitectura organitzativa en 
xarxa. Tot i la feblesa dels resultats empresarials (facturació i expectatives), 
l’anàlisi del procés emprenedor i de la generació de valor a la nova empresa 
catalana ens suggereix que aquestes debilitats estan més relacionades amb 
l’entorn que amb l’activitat interna de les noves empreses. I, les debilitats de 
l’entorn tenen a veure amb l’atonia dels mercats, però també amb el paper de les 
administracions públiques i les Universitats, que s’han de transformar, que han 
d’avançar cap el model de la triple hèlix. De fet, la crisi econòmica s’associa amb 
un canvi progressiu en el patró de naixement i creixement empresarial, de manera 
que si les noves empreses catalanes sorgides en temps de crisi són capaces, també 
a través d’un impuls adequat de les polítiques públiques, d’augmentar i d’afegir 
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més valor a través del coneixement, la innovació i la internacionalització, el futur 
de l’economia i la societat catalana es pot albirar amb importants dosis 
d’optimisme.  

 
 
 
 
 
 
  

 
    



                                  Emprendre en temps de crisi 

 229

 

 

Bibliografia 

 
ACEYTUNO, M.T.; CÁCERES, F.R. (2009). “Elementos para la elaboración de un marco de 

análisis para el fenómeno de las spin-offs universitarias”, Revista de Economía Mundial, 
23:23-52.  

ACS, Z.J. (1999). “Public Policies to Support New Technology-based Firms (NTBFs)”, 
Science and Public Policy, 26:247-257.  

ACS, Z.J. (2006). “How is Entrepreneurship Good for Economic Growth”, Innovations, 
1:97-107.  

ACS, Z.J. (2006). “Start-ups and Entry Barriers: Small and Medium-sized Firms 
Population Dynamics”, a CASSON, B.; YEUNG, A.; BASU, S.; WADESON, N. (ed.). The 
Oxford Handbook of Entrepreneurship. Oxford: Oxford University Press, pp. 194-224.  

ACS, Z.J. (ed.) (2008). Entrepreneurship, Growth and Public Policy. Cheltenham and 
Northampton (MA): Edward Elgar.  

ACS, Z.J.; AUDRETSCH, D.B. (1987). “Innovation, Market Structure and Firm Size”, 
Review of Economics and Statistics, 69:567-574.  

ACS, Z.J.; AUDRETSCH, D.B. (1988). “Innovation in Large and Small Firms: An Empirical 
Analysis”, American Economic Review, 78:678-690.  

ACS, Z.J.; AUDRETSCH, D.B. (1989). “Small-firm Entry in Us Manufacturing”, Economica, 
56:255-265.  

ACS, Z.J.; AUDRETSCH, D.B. (1990). Innovation and Small Firms. Cambridge (MA): MIT 
Press.  

ACS, Z.J.; AUDRETSCH, D.B. (1994). “New-Firms Startups, Technology and 
Macroeconomics Fluctuations”, Small Business Economics, 6:439-444.  

ACS, Z.J.; MORCK, R.K.; YEUNG, B. (2001). “Entrepreneurship, Globalization, and Public 
Policy”, Journal of International Management, 7:235-251.  

ACS, Z.J.; ARMINGTON, C. (2004). “Employment Growth and Entrepreneurial Activity in 
Cities”, Regional Studies, 38:911-927.  

ACS, Z.J.; VARGA, A. (2005). “Entrepreneurship, Agglomeration and Technological 
Change”, Small Business Economics, 24:323-334.  

ACS, Z.J.; PLUMMER, L.A. (2005). “Penetrating the Knowledge Filter in Regional 
Economies”, Annals of Regional Science, 39:439-456.  

ACS, Z.J.; ARMINGTON, C. (2006). Entrepreneurship, Geography and American Economic 
Growth. Nova York: Cambridge University Press.  

AETIC (2011). Las tecnologías de la información en España. Madrid: Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 



Emprendre en temps de crisi 

 230

AGHION, P.; HOWITT, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge (MA): MIT Press.  
AGHION, P.; FALLY, T.; SCARPETTA, S. (2007). “Credit Constraints as a Barrier to the 

Entry and Post-entry Growth of Firms”, Economic Policy, 22:731–779.  
AGHION, P.; BLUNDELL, R.; GRIFFITH, R.; HOWITT, P.; PRANTL, S. (2009). “The Effects of 

Entry on Incumbent Innovation and Productivity”, Review of Economics and Statistics, 
91:20-32.   

AIDIS, R.; ESTRIN, S.; MICKIEWICZ, T. (2012). “Size Matters: Entrepreneurial Entry and 
Government”, Small Business Economics, 39:119-139.  

ALBERS, R. M. (2006). “From James Watt to Wired Networks: Technology and Productivity 
in the Long Run”, a MAS, M.; SCHREYER, P. (editors), Growth, Capital and New 
Technologies. Bilbao: Fundación BBVA, pp. 93-112.  

ALDRICH, H. (1989). “Networking among Women Entrepreneurs”, a HAGAN, O.; 
RIVCHUM, C.; SEXTON, D. (eds.). Women Owned Businesses. Nova York: Praeger, pp. 
103-132,  

ALDRICH, H.; CARTER, N.M.; RUEF, M. (2002). “With Very Little Help from their Friends: 
Gender and Relational Composition of Nascent Entrepreneurs’ Start up Teams”, a 
BYGRAVE, W.D. et al. (eds.). Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley (MA): 
Babson College.  

ALEMANY, Ll.; PLANELLAS, M.; URBANO, D.; ÁLVAREZ, C. (2011). Libro blanco de la 
iniciativa emprendedora en España. Girona: Fundació Príncep de Girona i ESADE.  

ALONSO, J.; MARIMON, F. (2007). “Incubadores d’empreses: un instrument de suport a 
l’emprenedoria amb bona salut a Catalunya”, Revista Económica de Catalunya, 55:13-
31.  

ALSOS, G.A.; ISAKSEN, A.; LJUNGGREN, E. (2006). “New Ventures Financing and 
Subsequent Business Growth in Men and Women Led Businesses”, Entrepreneurship: 
Theory and Practice, 30:666-682.   

ÁLVAREZ, C.; URBANO, D. (2011). “Entorno y actividad emprendedora: un enfoque de la 
dinámica se sistemas”, Revista DYNA, 86:594-600.  

ÁLVAREZ, C.; URBANO, D. (2011). “Una década de investigación sobre el GEM: logros y 
retos”, Academia Revista Latinoamericana de Administración, 46:16-37.  

ÁLVAREZ, C.; FERRI, E.; URBANO, D. (2011). Observatori d’Emprenedoria Universitària 
OBSEU 2011. Barcelona: Xarxa d’Emprenedoria Universitària. [Disponible a l’adreça 
Web: < http://www.ub.edu/xarxaempren/images/M_images/Pdfs/obseu_2011.pdf>].  

AMIT, R.; ZOTT, C. (2001). “Value Creation in e-Business”, Strategic Management Journal, 
22:493-520.  

ANDERSON, A.R.; JACK, S.L. (2002). “The Articulation of Social Capital in Entrepreneurial 
Networks: A Glue or a Lubricant”, Entrepreneurship and Regional Development, 14:193-
210.  

ANDERSON, A.R.; PARK, J.; JACK, S.L. (2007). “Entrepreneurial Social Capital: 
Conceptualizing Social Capital in New High-tech Firms”, International Small Business 
Journal, 25:245-272.  

ANTONELLI, C.; GEUNA, A.; STEINMUELLER, S. (2000) “Information and Communication 
Technologies and the Production, Distribution and Use of Knowledge”, International 
Journal of Technology Management, 20:72-94.  

http://www.ub.edu/xarxaempren/images/M_images/Pdfs/obseu_2011.pdf�


                                  Emprendre en temps de crisi 

 231

ARAGÓN-SÁNCHEZ, A.; BAIXAULI-SOLER, J.S. (2010). El reto de emprender: factores 
clave. Madrid: Civitas y Thomson Reuters.  

ARBUSSÀ, A.; BILKFAVI, A.; VALLS, J. (2004). “La I+D en las PYMES: Intensidad y 
Estrategia”, Universia Business Review, primer trimestre:41-49.  

ARGEMÍ, L., VILASECA, J.; TORRENT, J. (2000). Historia del pensamiento económico. 
Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya.  

ARGYRES, N.S. (1999). “The Impact of information Technology on Coordination: Evidence 
from the B- “Stealth” Bomber”, Organization Science, 10:62-80.  

ARROW, K.J. (1962). “The Economic Implication of Learning by Doing”, Review of Economic 
Studies, 29:155-173.  

ARROYO-BARRIGÜETE, J. L.; LÓPEZ-SÁNCHEZ, J.I. (2005). “Estrategias competitivas y 
capacidades clave en mercados electrónicos sujetos a Efectos de Red”, Universia 
Business Review, 6:68-79.  

ARROYO-BARRIGÜETE, J. L. (2007). Externalidades de red en la economía digital. Madrid: 
Fundación Rafael del Pino y Marcial Pons.  

ARVANITIS, S. (2005). “Computerization, Workplace Organization, Skilled Labour and Firm 
Productivity: Evidence for the Swiss business sector”, Economics of Innovation and New 
Technologies, 14: 225-249.   

ARVANITIS, S.; LOUKIS, E.N. (2009). “Information and Communication Technologies, 
Human Capital, Workplace Organization and Labour Productivity: A comparative study 
based on firm-level data for Greece and Switzerland”, Information Economics & Policy, 
21:43-61.  

ATKESON, A.; KEHOE, P.J. (2001). “The Transition to a New Economy after the Second 
Industrial Revolution”, NBER Working Paper, 8676, Cambridge (MA): NBER.  

ATROSTIC, B.K.; NGUYEN, S.V. (2005). “IT and productivity in US manufacturing: Do 
computers networks matter?”, Economic Enquiry, 43:493-506.  

AUDRETSCH, D.B. (ed.). (2006). SMEs in the Age of Globalization. Cheltenham and 
Northampton (MA): Edward Elgar.  

AUDRETSCH, D.B. (2009). “The Entrepreneurial Society”, Journal of Technology Transfer, 
34:245-254.  

AUDRETSCH, D.B.; THURIK, R. (2004). “A Model of the Entrepreneurial Economy”, 
International Journal of Entrepreneurship Education, 2:143-166.  

AUDRETSCH, D.B.; KEILBACH, M. (2004). “Entrepreneurship Capital and Economic 
Performance”, Regional Studies, 38:949-959.  

AUDRETSCH, D.B.; ALDRIDGE, A.; OETTL, A. (2006). “The Knowledge Filter and 
Economic Growth: the Role of Scientist Entrepreneurship”, DP on Entrepreneurship, 
Growth and Public Policy Working Paper, 1106. Jena: Max Planck Institute of 
Economics.   

AUDRETSCH, D.B.; KEILBACH, M.; LEHMANN, E. (2006). Entrepreneurship and Economic 
Growth. Nova York: Oxford University Press.  

AUDRETSCH, D.B.; KEILBACH, M. (2007). “The Theory of Knowledge Spillover 
Entrepreneurship”, Journal of Management Studies, 44:1242-1254.  

AUDRETSCH, D.B.; KEILBACH, M. (2008). “Resolving the Knowledge Paradox: Knowledge-
spillover Entrepreneurship and Economic Growth, Research Policy, 37:1697-1705.  



Emprendre en temps de crisi 

 232

AUDRETSCH, D.B.; BÖNTE, W.; KEILBACH, M. (2008). “Entrepreneurship Capital and its 
Impact on Knowledge Diffusion and Economic Growth”, Journal of Business Venturing, 
23:687-698.  

AUDRETSCH, D.B.; DOHSE, D.; ANNEKATRIN, N. (2010). “Cultural Diversity and 
Entrepreneurship: A Regional Analysis for Germany”, Annals of Regional Science, 45:55-
85.  

AUDRETSCH, D.B.; ALDRIDGE, T.T.; SANDERS, M. (2011). “Social Capital Building and 
New Business Formation: A Case Study in Silicon Valley”, International Small Business 
Journal, 29:152-169.  

AUTOR, D.; LEVY, F; y MURNANE, R. J. (2003). “The Skill Content of Recent Technological 
Change: An Empirical Exploration”, Quarterly Journal of Economics, 118: 279-1333.  

BADESCU, M.; GARCÉS-AYERBE, C. (2009). “The impact of information technologies on 
firm productivity: Empirical evidence from Spain”, Technovation, 22:122-129.  

BAILY, M. N. (2002). “The New Economy: Post Mortem or Second Wind?, Journal of 
Economic Perspectives, 16:3-22.  

BAILY, M. N.; R. Z. LAWRENCE, R.J. (2001). “Do we have a new e-conomy?”, American 
Economic Review, 91:308-313.  

BANEGAS, J.; MYRO, R. (2008). Impacto de las tecnologías de la información en la 
economía española. Madrid: Thomson Civitas.  

BARRO, R.; SALA-I.MARTIN, X. (1995). Economic Growth. Cambridge (MA): MIT Press.   
BARRO, R.J.; MANKIW, N.G.; SALA-I-MARTIN, X. (1995). “Capital Mobility in Neoclassical 

Models of Growth“, American Economic Review, 85:103-115.  
BARTELSMAN, E.J.; HALTIWANGER, J.; SCARPETTA, S. (2009). “Cross Country 

Differences in Productivity: The Role of Allocation and Selection”, NBER Working Paper, 
15490. Cambridge (MA): NBER.  

BASU, A.; MAZUMDAR, T.; RAJ, S.P. (2003). “Indirect Network Externality Effects on 
Product Attributes”, Marketing Science, 22:209-221.  

BAUER, T.K.; BENDER, S. (2003). “Technological change, organizational change, and job 
turnover”, Labour Economics, 11:265-291.  

BAUMOL, W.J. (2002). The Free Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle 
of Capitalism. Princeton (NJ): Princeton University Press.  

BAUMOL, W.J. (2002). “Entrepreneurship, Innovation and Growth: The David-Goliath 
Symbiosis”, Journal of Entreprenurial Finance and Business Ventures, 7:1-10.  

BAUMOL, W.J. (2005). Entrepreneurship and Invention: Toward their Microeconomic Value 
Theory. Washington D.C.: AEI-Brooking Joint Center for Regulatory Studies.  

BAUMOL, W.J. (2010). The Microtheory of Innovative Entrepreneurship. Princeton (NJ) and 
Oxford: Princeton Universty Press.  

BAUMOL, W.J.; SCHILLING, M.; WOLFF, E. (2009). “The Superstar Inventors and 
Entrepreneurs: How They Educated?”, Journal of Economics & Management Strategy, 
18:711-728.  

BECCHETTI, L.; LONDONO, D.A.; PAGANETTO, L. (2003). “ICT investment, productivity 
and efficiency: Evidence at firm level using stochastic frontier approach”, Journal of 
Productivity Analysis, 20:143-167.  



                                  Emprendre en temps de crisi 

 233

BECK T.; DEMIGURÇ-KUNT A.; LAEVEN, L.; LEVINE, R. (2005). “Finance, Firm Size, and 
Growth”, Policy Research Working Paper Series, 3485. Washington D.C.: The World 
Bank.  

BECK, T.; DEMIGURÇ-KUNT, A.; MAKSIMOVIC, V. (2005). “Financial and Legal 
Constraints to Firm Growth: Does Firm Size Matter?”, Journal of Finance, 60:137-177.  

BELLONE, F.; MUSSO, P.; NESTA, L.; SCHIAVO, S. (2010). “Financial Constraints and 
Firm Export Behavior”, World Economy, 346-373.  

BESSEN, J.; MEURER, M.J. (2008). Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers 
Put Innovators at Risk. Princeton (NJ): Princeton University Press.  

BERGER, B. (1991). The Culture of Entrepreneurship. San Francisco (CA): ICS Press.  
BIRCH, J. (1999). Entrepreneurial Hot Spots. Boston (MA): Cognetic Inc.  
BLACK, S.E.; LYNCH, L.M. (2001). “How to compete: The impact of workplace practices 

and information technology on productivity”, Review of Economics and Statistics, 
83:434-445.  

BLACK, S.E.; LYNCH, L.M. (2004). “What’s driving the new economy: The benefits of 
workplace innovation”, Economic Journal, 114:97-116.   

BLOOM, N.; DRACA, M.; KRETSCHMER, T.; VAN REENEN, J. (2005). “IT productivity 
spillovers and investment: Evidence from a panel of UK firms”, CEP Discussion Paper, 
675.  

BOBZIN, H. (2006). Principles of Networks Economics. Berlin i Heildelberg: Springer.  
BODEN, R.J.; NUCCI, A.R. (2000). “On the Survival Prospects of Men’s and Women’s New 

Business Ventures”, Journal of Business Venturing, 15:347-362.   
BOURELOS, E.; MAGNUSSON, M.; McKELVEY, M. (2012). “Investigating the Complexity 

Facing Academic Entrepreneurs in Science and Engineering: the Complementarities of 
Research Perfofmance, Networks and Support Structures in Commercialisation”, 
Cambridge Journal of Economics, 36:751-780.  

BOWEY, J.L.; EASTON, G. (2007). “Entrepreneurial Social Capital Unplugged”, 
International Small Business Journal, 25:273-306  

BRESNAHAN, T. F.; TRAJTENBERG, M. (1995). “General Purpose Technologies: Engines of 
Growth?”, Journal of Econometrics, 65:83-108.  

BRESNAHAN, T.F.; BRYNJOLFSSON, E.; HITT, L.M. (2002). “Information technology, 
workplace organization and the demand for skilled labor: A firm-level evidence”, 
Quarterly Journal of Economics, 117:339-376.  

BRIDGES, S.; GUARIGLIA, A. (2008). “Financial Constraints, Global Engagement, and 
Firm Survival in the United Kingdom: Evidence from Micro Data”, Scottish Journal of 
Political Economy, 55: 444–464.  

BRUNEEL, J.; RATINHO, T.; CLARYSSE, B. (2012). “The Evolution of Business Incubators: 
Comparing Demand and Supply of Business Incubation Services across Diferent 
Incubaton Generations”, Technovation, 32:110-121.  

BRUSH, C.G.; CARTER, N.M.; GATEWOOD, E.J.; GREEN, P.G.; HART, M.M. (2004). 
“Women Entrepreneurs, Growth, and Implications for the Classroom”, Coleman 
foundations White Papers Series. Washington D.C.: US Association for Small Business 
and Entrepreneurship.  



Emprendre en temps de crisi 

 234

BRYNJOFLSSON, E.; KREMER, C. (1996). “Network Externalitites in Microcomputer 
Software: An Econometric Analysis of the Spreadsheet Market”, Management Science, 
42:1627-1647.   

BRYNJOLFSSON, E.; RENSHAW, A.A.; VAN ALSTYNE, M. (1997). “The Matrix of Change. A 
Tool for Business Process Reengineering”, Sloan Management Review (hivern): 37-54.  

BRYNJOLFSSON, E.; HITT, L.M. (2000). “Beyond computation: Information technology, 
organizational transformation, and business performance”, Journal of Economic 
Perspectives, 14:23-48.  

BRYNJOLFSSON, E.; HITT, L.M. (2003). “Computing productivity: firm-level evidence”, 
Review of Economics and Statistics, 85:793-808.  

BROUSSEAU, E.; CURIEN, N. (ed.) (2007). Internet and Digital Economics. Principles, 
methods and applications. Cambrige (MA): Cambridge University Press.   

BUENO-CAMPOS, E. (1997). Organización de Empresas: Estructura, Procesos y Modelos. 
Madrid: Pirámide.  

BUENO-CAMPOS, E. (2002). “Globalización, sociedad red y competencia. Hacia un nuevo 
modelo de empresa”, Revista de Economía Mundial, 7:23-37.  

BUTTNER, E.H. (1993). “Female Entrepreneurs: How Fare Have They Come?”, Business 
Horizons, 36:59-65.  

CALLEJÓN, M.; SEGARRA, A. (1999). “Business Dynamics and Efficiency in Industries 
and Regions: the Case of Spain”, Small Business Economics, 13:253-271.  

CAMAGNI, R; CAPELLO, R. (2006). “Knowledge-based economy and knowledge creation: 
The role of space”, a FRATESI, U; SENN, L. (eds.). The economics of interconnected 
territories. Berlin: Springer Verlag.   

CAMPA, J.; SHAVER, J. (2002). “Exporting and Capital Investment: On the Strategic 
Behavior of Exporters”, IESE Business School Research Paper, 469. Barcelona: IESE.  

CAMPOS, J.A. (2012). “Universidad y emprendimiento: fortaleciendo la tercera misión 
universitaria. Una aproximación desde la perspectiva de Deusto”, Boletín de Estudios 
Económicos, 205:29-58.  

CANTILLON, R. (1755). Essai sur la nature de commerce en général. París: Chez Fletcher 
Gyles.  

CAPELLO, R. (2006). “La economía regional tras cincuenta años: Desarrollos teóricos 
recientes y desafíos futuros”, Investigaciones Regionales, 9:169-192.   

CAPELLO, R,; CAMAGNI, R.; CHIZZOLINI, B.; FRATESI, U. (2008). Modelling regional 
scenarios for the enlarged Europe. European Competitiveness and global strategies. 
Berlin i Heidelberg: Springer.  

CARDENETE-FLORES, M.A. (2008). Factores que influyen en la creación y consolidación de 
empresas. Un análisis regional para la economía española. Madrid: Fundación EOI.  

CAROLI, E.; VAN REENEN, J. (2001). “Skill biased organizational change? Evidence form a 
panel of British and French establishments”, Quarterly Journal of Economics, 116:1449-
1492.  

CARREE, M.; VAN STEL, A.; THURIK, R.; WENNEKERS, S. (2002). “Economic Development 
and Business Ownership: An Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 
1976-1996”, Small Business Economics, 19:271-290.  

CARREE, M.; THURIK, R. (2006). Entrepreneurship and Economic Growth. 
Cheltenham/Northampton (MA): Edward Elgar. 



                                  Emprendre en temps de crisi 

 235

CARREIRA, C.; SILVA, F. (2010). “No Deep Pockets: Some Stylized Empirical Results on 
Firms’ Financial Constraints”, Journal of Economic Surveys, 24:731-753.  

CARTER, N.M.; WILLIAMS, M.; REYNOLDS, P.D. (1997). “Discontinuances Among New 
Firms in Retail: The Influence of Initial Resources, Strategy and Gender”, Journal of 
Business Venturing, 12:125-145.  

CARTER, S.E.; SHAW, W.; LAM, W.; WILSON, F. (2007). “Gender, Entrepreneurship and 
Bank Lending: The Criteria and Processes Used by Bank Loan Officers in Assessing 
Applications”, Entrepreneurship theory and Practice, 31:427-444.  

CASSELLI, F.; COLEMAN, J. (2001). “The U.S. Structural Transformation and Regional 
Convergence: A Reinterpretation”, Journal of Political Economy, 109: 584-616.  

CASSELLI, F.; TENREYRO, S. (2004). “Is Poland the Next Spain?, Public Policy Discussion 
Papers 04-8. Boston (MA): Federal Reserve Bank of Boston.  

CASSON, M.C. (1982). The Entrepreneur: An Economic Theory. Oxford: Martin Robertson.  
CASSON, M.C.; DELLA GIUSTA, M. (2007). “Entrepreneurship Social Capital: Analyzing 

the Impact of Social Networks on Entrepreneurial Activity from a Rational Perspective”, 
International Small Business Journal, 25:220-244.  

CASTELLS, M. (1996/2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol.1: 
la sociedad red. Madrid: Alianza.  

CASTELLS, M. (2004). The Information Society. A cross cultural perspective. Cheltenham/ 
Northampton (MA): Edward Elgar.  

CASTELLS, M.; HALL, P.G. (1994). Technopoles of the World. The Making of Twenty-first-
century Industrial Complexes. Londres: Routledge.   

CASTELLS, M.; VILASECA, J.; LLADÓS, J.; TORRENT, J. et al. (2007). Entorn innovador, 
iniciativa emprenedoria i desenvolupament local. Barcelona: Octaedro.  

CERDÁN, M.; JIMÉNEZ, A.I.; TORRENT, J. (2012). “Valoración del apoyo al emprendedor. 
El caso de las incubadoras de empresas en Cataluña”, Revista Venezolana de Gerencia 
(en premsa).  

CHANDLER, A.D.Jr. (1962). Strategy and Structure. Chapters in the History of the American 
Industrial Enterprise. Cambridge (MA): MIT Press.  

CHANDLER, A.D.Jr. (1977). The Visible Hand: The Managerial Revolution in American 
Business. Cambridge (MA): Harvard University Press.  

CHANDLER, A.D.Jr. (1994). “The Competitive Performance of U.S. Industrial Enterprises 
since the Second World War”, Business History Review, 68:1-72.  

CHANEY, T. (2005). Liquidity Constrained Exporters. Chicago (IL): University of Chicago.  
CHILD, J.; McGRATH, R.G. (2001). “The Organizations Unfettered: Organizational Form in 

an Information-Intensive Economy”, Academy of Management Journal, 44: 1135-1149.  
CHINCHILLA, N.; LEÓN, C.; HERNÁNDEZ, M.; GRAU, M. (2009). Experiències en 

l’organització del temps de treball a les empreses de Catalunya. Barcelona: Centre 
Internacional Treball i Família, i IESE Business School.  

CLAYTON, T.; SADUN, R.; FAROOQUI, S. (2007). “IT investment, ICT use and UK firm 
productivity”, a WOULTER, T. (ed.). Measuring the new economy. Statistics between 
Hard-Boiled indicators and intangible phenomena. Amsterdam: Statistics Netherlands 
and Elsevier, pp. 103-126.  



Emprendre en temps de crisi 

 236

CODURAS, A.; URBANO, D.; ROJAS, A.; MARTÍNEZ, S. (2008). “The Relationship between 
University Support to Entrepreneurship with Entrepreneurial Activity in Spain: A GEM 
Data based Analysis”, International Advances in Economic Research, 14:395-406.  

COLE, H.L.; OHANIAN, L.E.; RIASCOS, A.; SCHMITZ, J.A. (2005). “Latin America in the 
Rear View Mirror”, Journal of Monetary Economics, 52:69-107.  

COLEMAN, S. (2000). “Access to Capital and Terms of Credit: A Comparison of Men –and 
Women-owned Small Businesses”, Journal of Small Business Management, 38:37-52.   

COLEMAN, S. (2007). “The Role of Human and Financial Capital in the Profitability and 
Growth of Women-owned Small Firms”, Journal of Small Business Management, 45:303-
319.  

COMECHE-MARTÍNEZ, J.M. (2002). “Comportamiento de la PYME española frente a la 
innovación. Un factor de competitividad”, Alta Dirección, 38:21-26.  

COMISSIÓ EUROPEA (2004). Action Plan: The European Agenda for Entrepreneurship. 
Brusel·les: Comissió Europea.  

COMISSIÓ EUROPEA (2006). Entrepreneurship Education in Europe: Fostering 
Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning. Brusel·les: Comissió 
Europea.  

CORIAT, B. (1982). El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la 
producción en masa. Madrid: Siglo XXI.  

CORIAT, B. (1993). El taller y el robot. Ensayos sobre fordismo y la producción en masa la 
era de la electrónica. Madrid: Siglo XXI.  

CORIAT, B. (1995). “Variety, Routines and Networks: The Metamorphosis of Fordists 
Firms”, Industrial and Corporate Change, 4:205-227.  

CRISTINI, A.; GAJ, A.; LABORY, S.; LEONI, R. (2003). “Flat hierarchical structure, bundles 
of new work practices and firm performance”, Rivista Italiana degli Economisti, 2:313-
330.  

CUERVO, A. (2003). “La creación empresarial. De empresarios a directivos”, a GENESCÀ, 
E. (coord.). Creación de empresas. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, pàgs. 
49-73.  

CURI, C.; DARAIO, C.; LLERENA, P. (2012). “University Technology Transfer: How 
(in)efficient are French Universities?”, Cambridge Journal of Economics, 36:629-654.  

DANESGHAR, F.; VAN DER KWAST, E. (2005). “An Awareness Provisioning Methodology 
for Asynchronous Virtual Global Forums”, Journal of Knowledge Management Practice, 
6.  

DAVID, P.A. (1985). “Clio and the Economics of QWERTY”, American Economic Review, 
75:332-337.  

DAVID, P. A. (1990). “The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the 
Modern Productivity Paradox”, American Economic Review, Papers and Proceedings, 
80:355-361.  

DEIACO, E.; HUGHES, A.; McKELVEY, M. (2012). “Universities as Strategic Actors in the 
Knowledge Economy”, Cambridge Journal of Economics, 36:525-541.  

DE LA FUENTE, A. (1992). “Histoire d’A: Crecimiento y Progreso Técnico”, Investigaciones 
Económicas, 16:331-391.  

DE LONG, B. (2001). “A Historical Perspective on the New Economy”. Montreal: Montreal 
New Economy Conference. 



                                  Emprendre en temps de crisi 

 237

DEMIGURÇ-KUNT, A.; MAKSIMOVIC, V. (1998). “Law, Finance, and Firm Growth”, Journal 
of Finance, 53: 107–137.  

DEMIRGUÇ-KUNT, A.; LOVE, I.; MAKSIMOVIC, V. (2006). “Business Environment and the 
Incorporation Decision”, Journal of Banking and Finance, 30:2967-2993.  

DESAI, M.; GOMPERS, P.; LERNER, J. (2003). “Institutions, Capital Constrains and 
Entrepreneurial Firms Dynamics: Evidence from Europe”, Harvard Negotiation, 
Organizations and Markets Research Papers, 03-59.   

DESHPANDÉ, R.; FARLEY, J.U. (1998). “Measuring market orientation: generalization and 
synthesis”, Journal of  Market Focused Management, 2:213-232.  

DÍAZ, A.; TORRENT, J. (2010). “¿Pueden el uso de las TIC y la inversión en intangibles 
mejorar la competitividad? Un análisis empírico para la empresa catalana”, Estudios de 
Economía Aplicada, 28:1-24.  

DI GREGORIO, D.; SHANE, S. (2003). “Why do some Universities Generate more Start-ups 
than Others?”, Research Policy, 32:209-227.  

DISNEY, D.; HASKEL, J.; HEDEN, Y. (2003). “Restructuring and Productivity Growth in 
UK Manufacturing”, Economic Journal, 113:666-694.  

DJANKOV, S.; LA PORTA, R.; LOPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A. (2002). “The 
Regulation of Entry”, Quarterly Journal of Economics, 107:1-37.  

DJANKOV, S.; LA PORTA, R.; LOPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A. (2003). “Courts”, 
Quarterly Journal of Economics, 118:453-517.  

DOGSON, M.; STAGGS, J. (2012). “Government Policy, University Strategy and the 
Academic Entrepreneur: the Case of Queensland’s Smart State Institutes”, Cambridge 
Journal of Economics, 36:567-585.  

DOLFSMA, W.; SOETE, J. (2006). Understanding the Dynamics of a Knowledge Economy. 
Cheltenham/ Northampton (MA): Edward Elgar.   

DONATE, M. (2007). Estrategias de conocimiento e innovación. Relaciones y análisis de sus 
efectos en los resultados empresariales. Madrid: Consejo Económico y Social (CES).   

DONOHUE, F. (ed.) (2011). Perspectives on Entrepreneurship. Broadway and Letchworht 
Garden City: New Perspectives Publishing.  

DOSI, G., FREEMAN, C.; NELSON, R.; SILVERBERG, G.; SOETE, L. (1988). Technical 
Change and Economic Theory. Londres i Nova York: Pinter.   

DRACA, M.; SADUN, R.; VAN REENEN, J. (2007). “Productivity and ICT: A Review of the 
evidence”, a MANSELL, R. et al (eds.). The Oxford Handbook of Information and 
Communication Technologies. Oxford i Nova York: Oxford University Press, pp. 100-147.  

DRAKOPOULOU, S.D.; ANDERSON, A.R. (2007). “Mumpsimus and the Mything of the 
Individualist Entrepreneur”, International Small Business Journal, 25:341-360.  

DRUILHE, C.; GARNSEY, E. (2004). “Do Academic Spin-outs differs and Does it Matter?, 
Journal of Technology Transfer, 29:269-285.  

DUTTA, S.; MIA, I. (coord.) (2008). The Global Information Technology Report 2007-2008. 
Nova York: Palgrave MacMillan.  

DVIR, D.; SADEH, A.; MALACH, A. (2010). “The Fit Between Entrepreneurs’ Personalities 
and the Profile of the Ventures they Manage and Business Success: An Exploratory 
Study”, Journal of High Technology Management Research, 21:43-51.  



Emprendre en temps de crisi 

 238

ECONOMIDES, N. (1996). “The Economics of Networks”, International Journal of Industrial 
Organization, 14:673-699.   

ECONOMIDES, N. (1996). “Network Externalitites, Complementarities, and Invitation to 
Enter”, European Journal of Political Economy, 12:211-233.  

ECONOMIDES, N. (2007). “Economics of the Internet”, Net Institute Working Paper, #07-01. 
Nova York: Stern School of Business, New York University.   

EITO (2011). European Information Technologies Observatory (EITO). Hannover: EITO.  
ETZKOWITZ, H. (2002). MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. Nova York i Londres: 

Routledge.  
ETZKOWITZ, H. (2008). The Triple Helix. University-Industry-Government Innovation in 

Action. Nova York i Londres: Routledge.  
ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. (2000). “The Dynamics of Innovation: From National 

Systems and Mode 2 to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations”, 
Research Policy, 29:109-123.  

ETZKOWITZ, H.; MELLO, J.; ALMEIDA, M. (2005). “Towards Meta-Innovation’ in Brazil: 
The Evolution of the Incubator and the Emergence of a Triple Helix”, Research Policy, 
34:411-424.  

EVANS, D.B. (1987). “The Relationship Between Firm Growth, Size, and Age: Estimates for 
100 Manufacturing Industries”, Journal of Industrial Economics, 35:567-581.  

FABOWALE, L., ORSER, B., RIDING, A. (1995). “Gender, Structural Factors, and Credit 
Terms between Canadian Small Businesses and Financial Institutions”, 
Entrepreneurship Theory and Practice, 19:41-65.  

FAGERBERG, J. (2002). Technology, Growth and Competitiveness. Cheltenham/ 
Northampton (MA): Edward Elgar.  

FARNSTRAND, E.; THURSBY, M. (2012). “University Entrepreneurship and Professor 
Privilege”, NBER Working Paper, 17980, Cambridge (MA): NBER.    

FERNÁNDEZ-MENÉNDEZ, J.; LÓPEZ-SANCHEZ, J.I., RODRÍGUEZ, A.; SANTULLI, F. 
(2008). “Inversión y uso de las TIC e Internet: el impacto sobre la productividad y la 
eficiencia técnica de las empresas españolas”, a BERUMEN, S.; ARRIAZA, K. (eds.). 
Evolución y desarrollo de las TIC en la economía del conocimiento. Madrid: Ecobook-
Editorial del Economista, pp. 117-145.    

FICAPAL, P. (2008). “TIC, canvi organitzatiu i qualificació del treball. Una aproximació 
empírica a les fonts de la productivitat del treball de l’empresa catalana”, Tesis doctoral. 
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 

FICAPAL, P. (2008). “L’organització en xarxa del treball: una aproximació empírica per a 
l’empresa catalana”, UOC Papers, 6:14-30.  

FISCHER, E.M., REUBER, R.A., DYKE, L.S. (1993). “A Theoretical Overview and Extension 
of Research on Sex, Gender, and Entrepreneurship”, Journal of Business Venturing, 
8:151-168.  

FISMAN, R.; SARRIA-ALLENDE, V. (2004). “Regulation of Entry and the Distorsion of 
Industrial Organization”, NBER Worging Paper, 10929. Cambridge (MA): NBER.  

FÖLSTER, S. (2000). “Do Entrepreneurs Create Jobs”, Small Business Economics, 14:137-
148.  

FORAY, D. (2004). The Economics of Knowledge. Cambridge (MA): MIT Press. 



                                  Emprendre en temps de crisi 

 239

FORAY, D.; LUNDVALL, B-A. (1996). “The Knowledge-Based Economy: From the 
Economics of Knowledge to the Learning Economy”, a OCDE, Employment and Growth 
in the Knowledge-based Economy. París: OCDE.  

FOSS, N.J. (2002). “New organizationals forms: Critical perspectives”, International Journal 
of the Economics of Business, 9:1-8.  

FOSS, N.J. (2005). Strategy, Economic Organization, and the Knowledge Economy. The 
Coordination of Firms and Resources. Oxford i Nova York: Oxford University Press.  

FOSTER, L.; HALTIWANGER, J.; SYVERSON, C. (2008). “Reallocation, Firm Turnover, and 
Efficiency: Selection on Productivity or Profitability?”, American Economic Review, 
98:394-425.  

FRESE, M.; FAY, D.; HILBURGUER, T.; LENG, K.; TAG. A. (1997). “The Concept of 
Personal Initiative: Operationalization, Reliability and Validity in two German Samples”, 
Journal of Organizational and Occupational Psychology, 70:139-161.   

FRISHAMMAR, J. (2005). “Managing Information in New Product Development: A 
Literature Review”, International Journal of Innovation and Technology Management, 
2:259-275.  

FRISHAMMAR, J.; HÖRTE, S.A. (2005). “Managing External Information in Manufacturing 
Firms: The Impact on Innovation Performance”, Journal of Product Innovation 
Management, 22: 251-266.  

FRITSCH, M.; MUELLER, P. (2004). “Effects of New Business Formation on Regional 
Development Over the Time”, Regional Studies, 38:961-975.  

GALÁN, J.I. (2006). Diseño organizativo. Madrid: Thompson.  
GARCÍA-TABUENCA, A.; CRESPO-ESPERT, J.L.; MARTÍ, F.P. (2008). La actividad 

emprendedora. Empresas y empresarios en España, 1997-2006. Madrid: Fundación 
Rafel del Pino y Marcial Pons.  

GATEWOOD, E.J.; GREENE, P.G.; CARTER, N.M.; BRUSH, C.G.; HART, M.M. (2003). 
“Toward a Theory of Women Entrepreneurship and Venture Capital”, a BYGRAVE, W.D. 
et al. (eds.). Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley (Ma): Babson College.  

GATEWOOD, E.J.; BRUSH, C.G.; CARTER, N.M.; GREENE, P.G.; HART, M.M. (2009). 
“Diana: a Symbol of Women Entrepreneurs’ Hunt Knowledge, Money, and the Rewards 
of Entrepreneurship”, Small Business Economics, 32:129-144.  

GLAESER, E.; SCHEINKMAN, J.; SHLEIFER, A. (2003). “Injustice of Inequality”, Journal of 
Monetary Economics, 50:199-222.  

GOLDENBERG, J.; LIBAI, B.; MULLER, E. (2004). The Chilling Effect of Network 
Externalities on New Product Growth. Tel Aviv: Tel Aviv University.  

GOLEMAN, D. (1999). La práctica de la inteligencia emocional. Barcelona: Paidós.  
GOODACRE, A.; TONKS, I. “Finance and Technological Change”, a STONEMAN, P. (ed.). 

Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford: Blackwell, 
pp. 298-341.   

GOOLSBEE, A.; KLENOW, P.J. (2002). “Evidence on Learning and Network Externalities in 
the Difussion of Home Computers”, Journal of Law and Economics,  45:317-343.  

GORDON, R. J. (2004). “The 1920s and the 1990s in Mutual Reflection”, Economic History 
Conference: Understanding the 1990s: The Long Term Perspective. Duke University.  

GORODNICHENKO, Y.; SVEJNAR, J.; TERRELL, K. (2010). “Globalization and Innovation 
in Emerging Markets”, American Economic Journal, 2:194-226. 



Emprendre en temps de crisi 

 240

GOYAL, S. (2007). Connections. An introduction to the Economics of Networks. Princeton i 
Oxford: Princeton University Press.  

GREENAN, N.; L’HORTY, Y.; MAIRESSE, J. (2002). Productivity, inequality, and the digital 
economy. A transatlantic perspective. Cambridge (MA): MIT Press.  

GRETTON, P.; GALI, J.; PARHAM, D. (2004). “The effects of ICTs and complementary 
innovations on Australia productivity growth”, a OECD (ed.): The Economic Impact of 
ICT: Measurement, Evidence and Implications. París: OCDE.  

GRÖNROOS, C. (2000). “Relationship Marketing: Interaction, Dialogue and Value”, Revista 
Europea de Dirección y Economía de la Empresa,  9:13-24.  

GROSSMAN, G.M.; HELPMAN, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy.  
Cambridge (MA): MIT Press.  

GUERRERO, M.; URBANO, D. (2012). “The Development of Entrepreneurial University”, 
Journal of Technology Transfer, 37:43-74.   

HALL, B.H. (2011). “Innovation and Productivity”, NBER Working Paper, 17178, Cambridge 
(MA): NBER.  

HAND, J.; LEV, B. (2003). Intangible assets. Values, measures, and risks. Oxford i Nova 
York: Oxford University Press.  

HARRISON, B. (1997). Lean and Mean. The Changing Landscape of Corporate Power in the 
Age of Flexibility. Nova York: Guilford Press.  

HAYTON, J.C.; GEORGE, G.; ZAHRA, S.A. (2002). “National Culture and 
Entrepreneurship: A Critical Review”, Entrepreneurship Theory and Practice, 26:33-52.  

HEMPELL, T. (2005). “Does experience matter? Innovations and the productivity of 
information and communication technologies in German services”, Economics of 
Innovation and New Technologies, 14:277-303.  

HEMPELL, T.; ZWICK, T. (2008). “New technology, work organization, and innovation”, 
Economics of Innovation and New Technologies, 17:331-354.  

HERNANDO, I.; NÚÑEZ, S. (2004). “The contribution of ICT to economic activity: A growth 
accounting exercise with Spanish firm-level data”, Investigaciones Económicas, 28:315-
348.  

HILLEBRAND, B.; BIEMANS, W.G. (2004). “Links between Internal and External 
Cooperation in Product Development: An Exploratory Study”, Journal of Product 
Innovation Management, 21110-122.  

HIRSCHMAN, A. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven (CO): Yale 
University Press.  

HOANG, H.; ANTONCIC, B. (2003). “Network-based Research in Entrepreneurship: A 
Critical Review”, Journal of Business Venturing, 18:165-187.  

HODLER, R. (2009). “Industrial Policy in an Imperfect World”, Journal of Development 
Economics, 90: 85-93.  

HOFER, CH.W. (1998). Entrepreneurship Research: Past, Present and Future. Athens (GE): 
University of Georgia.  

HOSTFEDE, G. (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-related 
Values. Beverly Hills (CA): Sage.  

HOSTFEDE, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions 
and Organizations across Nations. Thousand Oaks (CA): Sage.  



                                  Emprendre en temps de crisi 

 241

HOWELLS, J.; RAMLOGAN, R.; CHENG, S-L. (2012). “Innovation and University 
Collaboration: Paradox and Complexity within the Knowledge Economy”, Cambridge 
Journal of Economics, 36:703-721.  

HUERTA, E. (ed.), BAYO, J.A.; GARCÍA OLAVERRI, C.; MERINO, J. (2002). Los desafíos de 
la competitividad. La innovación organizativa y tecnológica en la empresa española. 
Bilbao: Fundación BBVA.  

HULT, G.T.; KETCHEN, D.J.; SLATER, S.F. (2005). “Market Orientation and Performance: 
An Integration of Disparate Approach”, Strategic Management Journal, 26:1173-1181.  

JACKSON, M.O. (2008). Social and Economic Networks. Princeton i Oxford: Princeton 
University Press.  

JARRILLO, J.C. (1988). “On strategic networks”, Strategic Management Journal, 9:31-41.  
JARUZELSKI, B.; DEHOFF, K. (2010). “How the Top Innovators Keep Winning: The Global 

Innovation 1000”, Strategy + Business, 61 (hivern). [Disponible online a l’adreça: 
<http://www.strategy-business.com/media/file/sb61_10408.pdf>].  

JIANAKOPLOS, N.A.; BERNASEK, A. (1998). “Are Women More Risk Avers?”, Economic 
Inquiry, 36:620-630.    

JIMÉNEZ, A.I.; TORRENT, J. (2009). “Orientación proactiva hacia el cliente, cooperación y 
uso de las TIC: un análisis empírico sobre sus interrelaciones y efectos como 
potenciadores de la innovación en producto”, Innovar, 19: 55-75.  

JIMÉNEZ, A.I.; TORRENT, J.; MARTÍNEZ, M.P. (2012). “Proactive Orientation Effects on 
Product Innovation Activities: Empirical Evidence”, Innovation: Management, Policy and 
Practice, 14:90-106.  

JO, H.; LEE, J. (1996). “The Relationship between an Entrepreneur’s Background and 
Performance in a New Venture”, Technovation, 16:161-171.  

JORGENSON, D.W.; VU, K. (2007). “Information Technology and the World Growth 
resurgence”, German Economic Review, 8:122-145.  

JORGENSON, D.W.; HO, M.S.; STIROH, K.J. (2005). Productivity. Volume 3. Information 
technologies and the American growth resurgence. Cambridge (MA): MIT Press.  

JORGENSON, D.W.; HO, M.S.; STIROH, K.J. (2008). “A retrospective look at the US 
productivity growth resurgence”, Journal of Economic Perspectives, 22:3-24.   

JOSSERAND, E. (2004). The Network Organization. The Experience of Leading French 
Multinationals. Cheltenham / Northampton (MA): Edward Elgar.  

JOVANOVIC, B. (1982). “Selection and the Evolution of Industry”, Econometrica, 50:649-
670.  

JOVANOVIC, B.; ROUSEAU, P. L. (2006). ”General Purpose Technologies” a AGHION, P.; 
DURLAUF (eds). Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier North-Holland, 
pp. 1182-1226.  

KALLERBERGH, A.L.; LEIGHT, K.T. (1991). “Gender Organizational Performance: 
Determinants of Small Business Survival and Success”, Academy of Management 
Journal, 34:136-161.   

KATZ, M.L; SHAPIRO, C. (1985). “Network Externalitites, Competition and Compatibility”, 
American Economic Review, 75:424-440.  

KAUFFMAN, R.J.; MACANDREWS, J.; WANG, Y. (2000). “Opening the Black Box of 
Network Externalities in Network Adoption”, Information Systems Research,11:61-82.  

http://www.strategy-business.com/media/file/sb61_10408.pdf�


Emprendre en temps de crisi 

 242

KLAPPER, L.; LEAVEN, L.; RAJAN, R. (2006). “Entry Regulation as a Barrier to 
Entrepreneurship”, Journal of Financial Economics, 82:591-629.  

KELLEY, D.J.; SINGER, S.; HERRINGTON, M. (2012). Global Entrepreneurship Monitor. 
2011 Global Report. Londres: Global Entrepreneurship Research Association. 
[Disponible online a l’adreça: <http://www.gemconsortium.org/docs/download/ 
2201>].  

KEPPLER, S. (1996). “Entry, Exit, Growth, and Innovation over the Product Life Cycle”, 
American Economic Review, 86:562-583.  

KHAN, B.Z. (2005). The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American 
Economic Development, 1790-1920. Cambridge (MA): Cambridge University Press.  

KHUN, T.S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica.  

KIRBY, D.; GUERRERO, M.; URBANO, D. (2011). “The Theoretical and Empirical Side of 
Entrepreneurial Universities: An Institutional Approach”, Canadian Journal of 
Administrative Sciences, 28:302-316.  

KIRZNER, I. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago (IL): Chicago University 
Press.  

KIRZNER, I. (1979). Perception, Opportunity and Profit. Chicago (IL): Chicago University 
Press.  

KLAPPER, L.; LAEVEN, L.; RAJAN, R. (2006). “Entry Regulations as a Barrier to 
Entrepreneurship”, Journal of Financial Economics, 82:591-629.  

KLAPPER, L.; AMIT, R.; GUILLEN, M.; QUESADA, J. (2007). “Entrepreneurship and Firm 
Formations Across Countries”, World Bank Policy Research Working Paper, 4313.  

KNIGHT, F.H. (1921). Risk, Uncertainy, and Profit. Boston (MA): Houghton Mifflin.  
KNUDSEN, M.P. (2007). “The Relative Importance of Interfirm Relationships and 

Knowledge Transfer for New Product Development Success”, Journal of Product 
Innovation Management, 24:117-138.  

KOELLINGER, P. (2008). “Why Are Some Entrepreneurs more Innovative than Others?”, 
Small Business Economics, 31:21-37.   

KRANZBERG, M. (1985). “The information age: evolution or revolution?”, a KRANZBERG, 
M. (ed.). Information Technologies and Social Transformation. Washington D.C.: National 
Academy of Engineering.  

KRUGMAN, P. (1991). Geography and trade. Cambridge (MA): MIT Press.  
KRUGMAN, P. (1995). “Growing World Trade: Causes and Consequences”, Brooking Papers 

on Economic Activity, 1:327-377.  
KRUGMAN, P.; VENABLES, A. (1995). “Globalization and the inequality of nations”, 

Quarterly Journal of Economics, 110:857-880.  
LANGLOIS, R.N.; ROBERTSON, P.L. (1995). Firms, Markets, and Economic Change. A 

Dynamic Theory of Business Institutions. Londres: Routledge.  
LAZONICK, W. H. (1991). Business Organization and the Myth of the Market Economy. Nova 

York: Cambridge University Press.  
LEEBAERT, D. (2006). “How Small Business Contribute to US Economic Expansion”, 

Economic Perspectives, 11:2-26. 

http://www.gemconsortium.org/docs/download/2201�
http://www.gemconsortium.org/docs/download/2201�


                                  Emprendre en temps de crisi 

 243

LEONI, R. (ed.) (2008). Economia dell’innovazione. Disegni organizzativi, pratiche lavorative 
e performance d’impresa. Roma: FrancoAngeli.  

LIAO, J.; WELSCH, H. (2005). “Roles of Social Capital in Venture Creation: Key 
Dimensions and Research Implications”, Journal of Small Business Management, 
43:345-362.     

LIÑÁN, F.; URBANO, D.; GUERRERO, M. (2011). “Regional Variations in Entrepreneurial 
Cognitions: Start-Up Inventions of University Students in Spain”, Entrepreneurship and 
Regional Development, 23:187-215.  

LLADÓS, J.; TORRENT, J. et al. (2003). Girona 2010. Les comarques gironines davant del 
repte de la nova economia global. Girona: Cambra de Comerç de Girona.  

LOPEZ-SÁNCHEZ, J.I. (2004). “¿Pueden las tecnologías de la información mejorar la 
productividad?”, Universia Business Review, 1:82-95.  

LÓPEZ-SÁNCHEZ, J.I.; MINGUELA, B.; RODRÍGUEZ, A.; SANTULLI, F. (2006). “Is the 
internet productive? A firm-level analysis”, Technovation, 26:821-826. 

 
LÓPEZ-SÁNCHEZ, J.I.; ARROYO-BARRIGÜETE, J.L. (2006). “Externalidades de red en la 

economía digital”, Economía Industrial, 361:21-32.  
LUCAS, R.E. (1988). “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary 

Economics, 22:3-42.  
LUNDVALL, B-A.; JOHNSON, B. (1994). “The Learning Economy”, Journal of Industry 

Studies, 1:23-42.  
MANSELL, R.; AVGEOU, C.; QUAH, D.; SILVERSTONE, R. (2007). The Oxford Handbook of 

Information and Communication Technologies. Londres: Oxford University Press.  
MARCH, I. (1998). El perfil del emprendedor innovador. Bilbao: Deusto.  
MARX, K. (1867/1883). El capital: crítica de la economía política. Madrid: Ediciones Akal, 

2000.  
MARISTANY, F.; BLÁZQUEZ, D. (2008). Las tecnologías de la información en las empresas 

españolas. Situación 2002/2007. Madrid: Fundación EOI.  
MARSHALL, A. (1923). Industry and Trade. Londres: Macmillan.  
MAS, M.; QUESADA, J. (2005). Las nuevas tecnologías y el crecimiento económico en 

España. Bilbao: Fundación BBVA.   
MAS, M.; SCHREYER, P. (2006). Growth, Capital and New Technologies. Bilbao: Fundación 

BBVA.   
MAS, M.; ROBLEDO, J.C. (2010). Productividad: una perspectiva internacional y sectorial. 

Bilbao: Fundación BBVA.   
MATTEUCCI, N.; O’MAHONEY, M.; ROBINSON, C.; ZWICK, T. (2005). “Productivity 

workplace Performance and ICT: Evidence from Europe and the US”, Scottish Journal of 
Political Economy, 52:359-386.  

MAYER, J.D.; SALOVEY, P. (1997). “What is Emotional Intelligence?”, a SALOVEY, P.; 
SLUYTER, D. (eds.). Emotional Developments and Emotional Intelligence: Implications for 
Educators. Nova York: Basic Books, pàgs. 3-31.  

McCLELLAN, D.C. (1961). The Achieving Society. Nova York: Free Press.  
McCLELLAN, D.C. (1965). “Need Achievement and Entrepreneurship: A longitudinal 

Study”, Journal of Personality and Social Psychology, 1:389-392.  



Emprendre en temps de crisi 

 244

McCLELLAN, D.C. (1985). Human Motivation. Clenville: Scott Foreman.  
McCLELLAN, J.E.; DORN, H. (1999). Science and Technology in World History: An 

Introduction. Nova York i Baltimore: John Hopkins University Press.  
McGEE, J.; SAMMUT, T.A. (2002). “Network Industries in the New Economy”, European 

Business Journal, 14:116-132.  
McMULLEN, J.; BAGBY, D.; PALICH, L. (2008). “Economic Freedom and the Motivation to 

Engage in Entrepreneurial Action”, Entrepreneurship Theory and Practice, 32:875-895.  
MENZIES, T.; DIOCHON, M.; GASSE, Y. (2004). “Examining Venture-related Myths 

Concerning Women Entrepreneurs”, Journal of Developmental Entrepreneurship, 9:89-
107.  

MESEGUER, M.; SOLER, M.I. (2010). “El perfil psicosocial del emprendedor. Una 
aproximación desde la inteligencia emocional”, a ARAGÓN, A.; BAIXAULI, J.S. (eds.). El 
reto de emprender: Factores clave. Madrid: Civitas i Thomson Reuters.  

MILGROM, P.; ROBERTS, J. (1990). “The Economics of Modern Manufacturing: 
Technology, Strategy, and Organization”, American Economic Review, 80:511-525.  

MILGROM, P.; ROBERTS, J. (1992). Economics, Organization and Management. Englewood 
Cliffs (NJ): Prentice-Hall.  

MINITTI, M.; ARENIUS, P.; LANGOWITZ, N. (2005). 2004 Report on Women and 
Entrepreneurship. Londres: GEM.  

MINITTI, M. (2009). “Gender Issues in Entrepreneurship”, Foundations and Trends in 
Entrepreneurship, 5:497-621.  

MINTZBERG, H. (1988). La Estructuración de las Organizaciones. Barcelona: Ariel.  
MOKYR, J. (1990). The Level of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. 

Oxford i Nova York: Oxford University Press.  
MOKYR, J. (2008). Los dones de Atenea. Los orígenes históricos de la economía del 

conocimiento. Barcelona: Marcial Pons.  
MORRIS, M.H.; MIYASAKI, N.N.; WATERS, C.E.; COOMBES, S.M. (2006). “The Dilemma of 

Growth: Understanding Ventures Size Choices of Women Entrepreneurs”, Journal of 
Small Business Management, 44:221-245.   

MOSEY, S.; WRIGHT, M.; CLARYSSE, B. (2012). “Transforming Traditional University 
Structures for the Knowledge Economy through Multidisciplinary Institutes”, Cambridge 
Journal of Economics, 36:587-607.  

MURPHY, M. (2002). “Organisational Changes and Firm Performance”, OECD STI Working 
Papers 2002, 14.  

NAHAPIET, J.; GOSHAL, S. (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and the 
Organizational Advantage”, Academy of Management Review, 23:242-266.   

NARVER, J.D.; SLATER, S.F.; TIEJE, B. (1998). “Creating a Market Orientation”, Journal of 
Market- Focused Management, 2:241-256.  

NARVER, J.; SLATER, S.F.; MACLACHLAN, D.L. (2004). “Responsive and Proactive Market 
Orientation and New-product Success”, Journal of Product Innovation Management, 
21:334-347.  

NATIONAL SCIENCE BOARD (2012). Science and Engineering Indicators, 2009. 
Washington D.C.: Government Printing Office. [Disponible online a l’adreça: 
<http://www.nsf.gov/statistics/seind12/>].  

http://www.nsf.gov/statistics/seind12/�


                                  Emprendre en temps de crisi 

 245

NEEF, D. (1988). The Knowledge Economy. Boston (MA): Butterworth i Heinemann.  
NEEF, D.; SIESFELD, G.A.; CEFOLA, J. (1988). The Economic Impact of Knowledge. Boston 

(MA): Butterworth i Heinemann.  
NEUMARK, D.; REED, D. (2004). “Employment Relationships in the New Economy”, 

Labour Economics, 11:1-31.  
NICOLAOU, N; BIRLEY, S. (2003). “Academic Networks in Trichotomous Categorization of 

University Spinouts”, Journal of Business Venturing, 18:333-359.   
NONAKA, I. (1991). “The Knowledge Creating Company”, Harvard Business Review, 

novembre-desembre: 28-47.  
NONAKA, I.; TAKEUCHI, T. (1995). The Knowledge Creating Company. Oxford i Nova York: 

Oxford University Press.  
NONAKA, I.; BYOSIERE, P. (2000). Las sociedades del conocimiento. Bilbao: Ediciones 

PMP.  
NORTH, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York 

(NY): Cambridge University Press.  
NORTH, D. (1994). “Economic Performance Over Time”, American Economic Review, 

84:359-368.  
NORTON, R.D. (2001). Creating a New Economy. Cheltenham/Northampton (MA): Edward 

Elgar.  
NÚÑEZ, S. (2001). “Las nuevas tecnologías y su contribución al crecimiento económico 
español”, Economía Industrial, 304:61-72.  
OBSERVATORIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (2011). Informe sobre la PYME 

2009. Madrid: Colección Panorama PYME. [Disponible online a l’adreça: 
<www.ipyme.org/Publicaciones/ESTADISTICAS_PYME_N10_2011.pdf>].  

OCDE (1998). Fostering Entrepreneurship. París: OCDE.  
OCDE (1999). Tableau de bord de l’OCDE de la Science, de la Technologie et de l’Industrie 

1999. Mesurer les économies fondées sur le savoir. París : OCDE.  
OCDE (2002). Measuring the Information Economy. París: OCDE.  
OCDE (2003). ICT and Economic Growth. Evidence from OECD Countries, Industries and 

Firms. París: OCDE.  
OCDE (2006). Information Technology Outlook 2006. París: OECD.  
OCDE (2008). Information Technology Outlook 2008. París: OECD.  
OCDE (2010). Information Technology Outlook 2010. París: OECD.  
OCDE (2010). Measuring Entrepreneurship. París: OECD.  
ODLYZKO, M.; TILLY, B. (2006). “Metcalfe’s Law is Wrong”, IEEE Spectrum: 26-31.  
ORTÍN, P.; SALAS-FUMÀS, V.; TRUJILLO, M.V.; VENDRELL, F. (2010). El Spin-off 

universitario en España como modelo de creación de empresas intensivas en tecnología. 
Madrid: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de España.  

ORTÍZ, P.; MILLÁN, A. (2010). “El perfil social del emprendedor”, a ARAGÓN, A.; BAIXAULI, 
J.S. (eds.). El reto de emprender: Factores clave. Madrid: Civitas i Thomson Reuters, 
pàgs. 143-155.  

http://www.ipyme.org/Publicaciones/ESTADISTICAS_PYME_N10_2011.pdf�


Emprendre en temps de crisi 

 246

OSTERMAN, P. (1994). “How Common Is Workplace Transformations and Who Adopts It?”, 
Industrial and Labour Relations Review, 47:173-187.  

OSTERMAN, P. (1995). “Skill, Training, and Work Organization in American 
Establishments”, Industrial Relations, 34:125-146.  

OSTERMAN, P. (2000). “Work Reorganization in an Era of Restructuring: Trends in 
Diffusion and Effects on Employee Welfare”, Industrial and Labour Relations Review, 
53:179-196.  

OUCHI, W.G. (1980). “Markets, bureaucracies and clans”, Administrative Science 
Quarterly, 25:129-141.  

PASSINETTI, L.L. (1989). Cambio estructural y crecimiento económico. Madrid: Pirámide. 
 
PARKER, S.C. (2004). The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship. Cambridge 

(MA): Cambridge University Press.  
PARKER, S.C. (ed.) (2006). The Economics of Entrepreneurship. Cheltenham and 

Northampton (MA): Edward Elgar.  
PARKER, S.C. (2007). “Law and the Economics of Entrepreneurship”, Comparative Labour 

Law and Policy Journal, 28:695-716.  
PARKER, S.C.; VAN PRAAG, M. (2012). “The Entrepreneur’s Mode of Entry: Business 

Takeover or New Venture Start?, Journal of Business Venturing, 27:31-46.  
PÉREZ, C. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital. Cheltenham/ 

Northampton (MA): Edward Elgar.  
PÉREZ, F.; MAUDOS, J.; PASTOR, J.M.; SERRANO, L. (2006). Productividad e 

internacionalización. El crecimiento español ante los nuevos cambios estructurales. 
Bilbao: Fundación BBVA  

PERRY-SMITH, J.E.; BLUM, T. (2000). “Work-family Human Resource Bundles and 
Perceived Organizational Performance”, Academy of Management Journal, 43:1107-
1117.  

PHUA, F.T.T.; ROWLINSON, S. (2004). “How Important is Cooperation to Construction 
Project Success? A Grounded Empirical Quantification”, Engineering, Construction and 
Architectural Management, 1: 45-54.  

PILAT, D. (2006). “The impacts of ICT on productivity growth: Perspectives from the 
aggregate, industry and firm level”, a MAS, M.; SCHREYER, P. (dir.): Growth, capital and 
new technologies. Bilbao: Fundación BBVA, pp. 113-147.  

PIORE, M.J.; SABEL, C.F. (1984). The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. 
Nova York: Basic Books.  

POLANYI, M. (1978). Personal Knowledge. Londres i Nova York: Routledge.   
PORTER, M.E. (1980). Competitive Strategy. Nova York: The Free Press.  
PORTER, M.E. (1985). Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior 

Performance. Nova York: The Free Press.  
PORTER, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Londres: Macmillan.  
PORTER, M.E. (2001). “Strategy and the Internet”, Harvard Business Review (març): 62-

78.  
PORTES, A.; LANDOLT, P. (2000). “Social Capital: Promise and Pitfalls of its Role in 

Development”, Journal of Latin American Studies, 32:529-547.  



                                  Emprendre en temps de crisi 

 247

POWELL, A.; PICCOLI, G.; IVES, B. (2005). “Virtual Teams: A Review of Current Literature 
and Directions for Future”, Advances in Information Systems, 35:1-36.  

PRAAG, C.M., VERSLOOT, P.H. (2007). “What is the Value of Entrepreneurship: A Review 
of Recent Research”, Small Business Economics, 29:351-382.   

QIAN, Y.; ROLAND, G.; XU, CH. (2006). “Coordination and Experimentation in M-Form 
and U-Form Organizations”, Journal of Political Economy, 114:366-402.  

REIG, E. et al. (2007). Competitividad, crecimiento y capitalización de las regiones 
españolas. Bilbao: Fundación BBVA.  

RIBEIRO-SORIANO, D.; URBANO, D. (2009). “Overview of Collaborative Entrepreneurship: 
An Integrated Approach between Business Decisions and Negotiations”, Group Decision 
and Negotiation, 18:419-430.  

RICKETTS, M. (2002). The Economics of Business Enterprise. Cheltenham / Northampton 
(MA): Edward Elgar.  

ROBERTSON, P.L.; ALSTON, J.L. (1992). “Technological choice and the organization of 
work in capitalist firms”, The Economic History Review, 45:330-349.   

ROBINSON, S.; STUBBERUD, H.A. (2009). “Gender Differences in Successful Business 
Owners’ Network Structures: An European Study”, Proceedings of the Academy for 
Studies in International Business, 9:29-34.  

RODRIGUES, M. J. (2002). The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for 
International Competitiveness and Social Cohesion. Cheltenham/Northampton (MA): 
Edward Elgar. 

 
ROHFLS, J. (1974). “A Theory of Interdependent Demand for a Communication Service”, 

Bell Journal of Economics and Management Science, 5:16-37.  
ROMER, P.M. (1986). “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political 

Economy, 94:1002-1037.  
ROMER, P.M. (1990). “Endogenous Technical Change”, Journal of Political Economy, 98: 

s71-102.  
RONEN, J. (1982). Some Insigths into the Entrepreneurial Process. Cambridge (MA): 

Lexington books.  
ROONEY, D.; HEARN, G.; NINAN, A. (2005). Handbook on the Knowledge Economy. 

Cheltenham/Northampton (MA): Edward Elgar.  
ROSENBERG, N. (1976). Perspectives on Technology. Cambridge (MA): Cambridge 

University Press.  
SABEL, C.F.; ZEITLIN, J. (1997). World of Possibilities. Flexibility and Mass Production in 

Western industrialization. Cambridge (MA): Cambridge University Press.  
SALAS-FUMÀS, V. (1987). Economía de la empresa: decisiones y organización. Barcelona: 

Ariel.  
SALAS-FUMÀS, V.; SÁNCHEZ-ASÍN, J.J. (2006). “Entrepreneurship, Management Services 

and Economic Growth”, Social Science Research Network Working Paper, 878620.  
SALAS-FUMÀS, V.; SÁNCHEZ-ASÍN, J.J. (2008). “Los emprendedores y el crecimiento 

económico en España”, a SERRANO, L. (coord.). El capital humano y los emprendedores 
en España. València: IVIE i Fundación Bancaja, pàgs. 165-205.  

SALONER, G.; SHEPARD, A.; PODOLNY, J. (2001). Strategic Management. Nova York: John 
Wiley & Sons.  



Emprendre en temps de crisi 

 248

 
SALOVEY, P.; MAYER, J.D. (1990). “Emotional Intelligence”, Imagination, Cognition and 

Personality, 9:185-211.  
SALTER, W.E.G. (1960). Productivity and Technical Change. Cambridge (MA): Cambridge 

University Press.  
SALVADOR, E. (2011). “Are Science Parks and Incubators Good Brand Names for Spin-

offs? The Case Study of Turin”, Journal of Technology Transfer, 36:203-232.  
SÁNCHEZ, M.C. (2010). Mujer y creación de empresas: Tendencias de investigación. 

Cáceres: Universidad de Extremadura.  
SÁNCHEZ M.C.; DÍAZ, J.C.; VAILLANT, Y.; LAFUENTE, E. (2012). Informe GEM España, 

2011. Madrid: Fundación Xavier de Salas-GEM España.  
SÁNCHEZ-ALAMAGRO, M.L. (2003). Perfil psicológico del autoempleado. Tesis doctoral. 

Saragossa: Universidad de Zaragoza.   
SÁNCHEZ-ASÍN, J.J. (2005). Factor emprendedor y crecimiento económico. Tesis doctoral. 

Saragossa: Universidad de Zaragoza.   
SANSALVADÓ-TRIBÓ, M. (2006). “La innovación y la internacionalización de la PYME 

catalana”, X Congreso de Ingeniería de Organización, Valencia: 7-8 setembre. Disponible 
online a: http://io.us.es/cio2006/docs/000145_final.pdf.  

SANTOS-VIJANDE, M.L.; SANZO-PÉREZ, M.J.; GARCÍA-RODRÍGUEZ, N.; TRESPALACIOS-
GUITIÉRREZ, J.A. (2009). “Procesos de aprendizaje en las PYMES industriales 
españolas: efectos de la innovación, calidad de la oferta y resultados empresariales”, 
Innovar, 19:35-54.   

SAY, J.B. (1827). A Treatise on Political Economy. Philadelphia: John Grigg.  
SCHNEIDER, C.; VEUGELERS, R. (2010). “On Young Highly Innovative Companies: Why 

they Matter and How (not) to Policy Support Them?”, Industrial and Corporate Change, 
19:969-1007.  

SCHULTZ, T.W. (1961). “Investment in human capital”, American Economic Review, març: 
1-17.  

SCHUMPETER, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Nova York: Oxford 
University Press.   

SCHUMPETER, J. A. (1954). Historia del Análisis Económico. Barcelona, Ariel, 1995.   
SCHWARTZ, M. (2012). “Incubation Time, Incubator Age, and Firm Survival after 

Graduation”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 
15:108-130.  

SCILLITOE, J.; CHAKRABARTI, A.K. (2010). “The Role of Incubator Interactions in 
Assisting New Ventures”, Technovation, 30:155-167.   

SERRANO, L. (coord.) (2008). El capital humano y los emprendedores en España. València: 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) i Fundación Bancaja.  

SHANE, S.; CABLE, D. (2002). “Network Ties, Reputation, and the Financing of New 
Ventures”, Management Science, 48:364-381.  

SHANE, S.; STUART, T.E. (2002), "Organizational Endowments and the Performance of 
University Startups", Management Science, 48:154-170.  

SHAIKEN, H. (1985). Work Transformed: Automation and Labor in the Computer Age. Nova 
York: Holt, Rinehart & Winston.  

http://io.us.es/cio2006/docs/000145_final.pdf�


                                  Emprendre en temps de crisi 

 249

SHAPERO, A. (1975). “The Displaced, Uncomfortable Entrepreneur”, Psychology Today, 
9:83-88.  

SHAPERO, A.; SOKOL, L. (1982). “The Social Dimensions of Entrepreneurship”, a KENT, 
C.; SEXTON, L.; VESPER, K. (eds.). Encyclopedia of Entrepreneurship. Englewood Cliffs 
(NJ): Prentice Hall, pàgs. 72-90.  

SHAPIRO, C.; VARIAN, H.R. (1999). Information Rules. A Strategic Guide to the Network 
Economy. Boston (MA). Harvard Business School Press.   

SHY, O. (2001). The Economics of Network Industries. Cambridge (MA): Cambridge 
University Press.  

STEFFENSEN, M.; ROGERS, E.M.; SPEAKMAN, K. (1999). “Spin-offs from Research 
Centers at a Research University”, Journal of Business Venturing, 15:93-111.  

STERH, N. (2002). Knowledge and Economic Conduct. The Social Foundations of the Modern 
Economy. Toronto: Toronto University Press.  

STEYAERT, C. (2007). “Entrepreneuring as a Conceptual Attractor? A Review of Process 
Theories in 20 years of Entrepreneurship Studies”, Entrepreneurship and Regional 
Development, 19:453-477.  

SOLÉ, F.; VALLS, J.; CONDOM, P.; PÉREZ, A.; AMORES, X.; BIKFALVI, A. (2003). Èxit de 
mercat i innovació. Anàlisi del comportament innovador de 60 PIMES catalanes. 
Barcelona: Col·lecció d’Estudis Catalunya Innovació. CIDEM.  

SOLOW, R.M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly 
Journal of Economics, 70:65-94.  

SOLOW, R.M. (1957). “Technical Change and the Aggregate Production Function”, Review 
of Economics and Statistics, 39: 312-320.  

SONG, M.; BERENDS, H.; VAN DER BIJ, H.; WEGGEMAN, M. (2007). “The Effect of IT and 
Collocation on Knowledge Dissemination”, Journal of Product Innovation Management, 
24:52-68.  

SWAN, T.W. (1956). “Economic Growth and Capital Accumulation”, The Economic Record, 
novembre: 39-62.   

TARTARI, V.; SALTER, A.; D’ESTE, P. (2012). “Crossing the Rubicon: Exploring the Factors 
that Shape Academic’s Perceptions of the Barriers to Working with Industry”, 
Cambridge Journal of Economics, 36:655-677.  

TERRICABRES, J. M. (2001). El pensament filosòfic i científic. Barcelona: Edicions de la 
Universitat Oberta de Catalunya i Enciclopèdia Catalana.   

THORNTON, P.H. (2004). Markets from Culture: Institutional Logics and Organizational 
Decisions. Standford (CA): Standford University Press.  

THORNTON, P.H.; RIBEIRO-SORIANO, D.; URBANO, D. (2012). “Socio-culturals Factors 
and Entrepreneurial Activity: An Overview”, International Small Business Journal, 
29:105-118.  

THUROW, L. (2000). Construir riqueza. Las nuevas reglas para individuos, empresas y 
naciones en una economía basada en el conocimiento. Buenos Aires: Javier Vegara 
Editor.  

TIMMER, M.P; INKLAAR, R.; O’MAHONY, M.; VAN ARK, B. (2010). Economic Growth in 
Europe. A comparative Industry Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.  



Emprendre en temps de crisi 

 250

TOLEDANO, N.; URBANO, D. (2008). “Promoting Entrepreneurial Mindsets at Universities: 
A Case Study in the South of Spain”, European Journal of International Management, 
2:382-399.  

TOLEDANO, N.; URBANO, D.; BERNADICH, M. (2010). “Networks and Corporate 
Entrepreneurship: A Comparative Case Study on Family Business in Catalonia”, 
Journal of Organizational Change and Management, 23:396-412.  

TORRENT, J. (2002). “De la nueva economía a la economía del conocimiento. Hacia la 
tercera revolución industrial”, Revista de Economía Mundial, 7:39-68.   

TORRENT, J. (2004). Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del 
coneixement. Barcelona: Edicions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC), Generalitat de Catalunya.  

TORRENT, J. (2006). “TIC, conocimiento y crecimiento económico: la contribución empírica 
de Jorgenson, Ho y Stiroh”, UOC Papers, 2:1-15.  

TORRENT, J. (2007). “TIC i coneixement a Catalunya”, a LLADÓS, J.; MESEGUER, A.; 
TORRENT, J.; VILASECA, J. Anàlisi del teixit industrial de Catalunya a partir de la 
taula Input/Output”, Papers d’economia industrial, 25:144-175.  

TORRENT, J. (2008). “TIC, conocimiento y actividad económica: hacia la economía del 
conocimiento”, a BERUMEN, S.; ARRIAZA, K. (ed.). Evolución y desarrollo de las TIC en 
la economía del conocimiento. Madrid: Ecobook- Editorial del Economista, pp. 35-74.  

TORRENT, J. (2009). “Knowledge, Networks and Economic Activity: Revisiting the Network 
Effects in the Knowledge Economy”, UOC Papers, 8:3-22.  

TORRENT, J. (2010). “Crisis, redes y empresa: implicaciones directivas y de gestión del 
cambio estructural”, Harvard Deusto Business Review, març: 71-79.   

TORRENT, J. (2010). “Competitivitat internacional. Cap a les noves fonts co-innovadores 
del creixement industrial?”, Papers d’Economia Industrial, 32:177-194.  

TORRENT, J.; VILASECA, J. (2008). “TIC, conocimiento y productividad del trabajo. Un 
ejercicio de descomposición de la eficiencia sectorial de la economía española a partir 
del análisis Input/Output” a DÍAZ, A. (coord.). Nuevas tecnologías, nuevos mercados de 
trabajo. Madrid: Mundi Prensa, pp. 173-223.  

TORRENT, J.; FICAPAL, P. (2008). “TIC, organización y productividad del trabajo. Un 
análisis de las fuentes co-innovadoras de la eficiencia laboral en la empresa catalana” a 
DÍAZ, A. (coord.). Nuevas tecnologías, nuevos mercados de trabajo. Madrid: Mundi 
Prensa, pp. 85-127.  

TORRENT, J.; FICAPAL, P. (2009). TIC, conocimiento, redes y trabajo. Barcelona: Edicions 
de la Universitat Oberta de Catalunya.  

TORRENT, J.; FICAPAL, P. (2010). “TIC, co-innovación y productividad empresarial: 
evidencia empírica para Cataluña y comparación internacional de resultados”, Revista 
de Economía Mundial, 26:205-235.  

TORRENT, J.; FICAPAL, P. (2011). “TIC, cualificación, organización y productividad del 
trabajo: un análisis empírico sobre las nuevas fuentes de la eficiencia empresarial en 
Cataluña”, Investigaciones Regionales, 20:93-115.   

TORRENT, J. et al. (2008) La empresa red. Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Productividad y Competitividad. Barcelona: Ariel.  



                                  Emprendre en temps de crisi 

 251

TORRENT, J. et al. (2010). El sector empresarial de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) a Catalunya, 2010. Barcelona: Fundació Observatori sobre la Societat 
de la Informació, Generalitat de Catalunya. [Informes de recerca disponibles a: 
<http://i2tic.net/ca/publicacions/publicacions-2010/>].  

TORRENT, J. et al. (2010). Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del 
sector del comerç a Catalunya, 2010. Barcelona: Fundació Observatori sobre la Societat 
de la Informació (FOBSIC), Generalitat de Catalunya. [Informe de recerca disponible a 
l’adreça electrònica: <http://i2tic.net/ca/publicacions/publicacions-2010/>].  

TORRENT, J. et al. (2010). Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del 
sector del turisme a Catalunya, 2010. Barcelona: Fundació Observatori sobre la Societat 
de la Informació (FOBSIC), Generalitat de Catalunya. [Informe de recerca disponible a 
l’adreça electrònica: <http://i2tic.net/ca/publicacions/publicacions-2010/>.]  

TORRENT, J. et al. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de 
productivitat i competitivitat? Girona: Edicions de la Universitat de Girona.  

TOTTERDILL. P. (2002). Developing New Forms of Work Organization: The Role of the Main 
Actors. Brusel·les: Comissió Europea.  

TUOMI, I. (1999). Corporate Knowledge. Theory and Practice of Intelligent Organizations. 
Helsinki: Metaxis.  

UCBASARAN, D.; ALSOS, G.A.; WESTHEAD, P.; WRIGHT, M. (2008). “Habitual 
Entrepreneurs. Foundations and Trends”, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 
4:309-350.  

URBANO, D. (2006). New Business Creation in Catalonia: Support Measures and Attitudes 
towards Entrepreneurship. Barcelona: Generalitat de Catalunya.  

URBANO, D.; TOLEDANO, N.; RIBEIRO-SORIANO, D. (2011). “Socio-cultural Factors and 
Transnational Entrepreneurship: A Multiple Case Study in Spain”, International Small 
Business Journal, 29:119-134.   

US SMALL BUSINESS ADMINISTRATION (2011). The State of Small Business. Washington 
DC: US Government Printing Office.  

VALDALISO, J.M.; LÓPEZ, S. (2000). Historia económica de la empresa. Barcelona: Crítica.  
VALLS, J.; MANCEBO, N.; GUIA, J.; BIKFALVI,A.; CASADESÚS,M. (2004). “Innovacions 

organitzatives i competitivitat industrial”, Papers d’Economia Industrial, 20. Barcelona: 
Departament de Treball i Indústria, Generalitat de Catalunya.  

VAN STEL, A. (2006). Empirical Analysis of Entrepreneurship and Economic Growth. Belin: 
Springer.  

VAN STEL, A.; CARREE, M.; THURIK, R. (2005). “The Effect of Entrepreneurial Activity on 
National Economic Growth”, Small Business Economics, 24:311-321.  

VAN STEL, A.; STOREY, D.; THURIK, R. (2007). “The Effect of Business Regulations on 
Nascent and Young Business Entrepreneurship”, Small Business Economics, 28:171-
186.  

VECIANA, J.M.; URBANO, D. (2008). “The Institutional Approach to Entrepreneurship 
Research: An Introduction”, International Entrepreneurship and Management Journal, 
4:365-379.  

VILASECA, J.; TORRENT, J.; JIMÉNEZ, A.I. (2007). “ICT Use in Marketing as Innovation 
Success Factor. Enhancing Cooperation in New Product Development Processes”, 
European Journal of Innovation Management, 10:268-288.  

http://i2tic.net/ca/publicacions/publicacions-2010/�
http://i2tic.net/ca/publicacions/publicacions-2010/�
http://i2tic.net/ca/publicacions/publicacions-2010/�


Emprendre en temps de crisi 

 252

VON HIPEL, E. (2001). “User Toolkits for Innovation”, Journal of Product Innovation 
Management, 18:247-257.  

VON KALCKREUTH, U. (2004). “Financial Constraints for Investors and the Speed of 
Adaptation: Are Innovators Special?” Deutsche Bundesbank Discussion Papers, 
20/2004.  

WATSON, J. (2002). “Comparing the Performance of Male- and Female-controlled 
Businesses: Relating Outputs to Inputs”, Entrepreneurship Theory and Practice, 26:91-
100.  

WENNEKERS, S.; THURIK, R. (1999). “Linking Entrepreneurship and Economic Growth”, 
Small Business Economics, 13:27-55.  

WENNEKERS, S.; VAN STEL, A.; THURIK, R.; REYNOLDS, P. (2005). “Nascent 
Entrepreneurship and the Level of Economic Development”, Small Business Economics, 
24:293-309.  

WILLIAMSON, O. (1985). The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational 
Contracting. New York: Free.  

WILLIAMSON, O. (2000). “New Institutional Economics”, Journal of Economic Literature, 
38:595-613.  

WITHERS, M.C.; DRNEVICH, P.L; MARINO, L. (2011). “Doing More with Less: The 
Disordinal Implications of Firm Age for Leveraging Capabilities for Innovation Activity”, 
Journal of Small Business Management, 49:515-536.  

ZHANG, J.; SOH, P-H.: WONG, P-K. (2011). “Direct Ties, Prior Knowledge, and 
Entrepreneurial Resource Acquisitions in China and Singapore”, International Small 
Business Journal, 29:170-189.  

ZODROW, G.R. (2003). “Network Externalities and Indirect Tax Preferences for Electronic 
Commerce”, International Tax and Public Finance, 10:79-97. 

 
  



                                  Emprendre en temps de crisi 

 253

 

Annexos 



Emprendre en temps de crisi 

 254

 

Annex 1 

Qüestionari de la investigació 
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ARGUMENTARI 
 
Hola, bon dia/ bona tarda, m’agradaria parlar amb el responsable de l’empresa/ director 
general/ gerent. El truco de part de la Universitat oberta de Catalunya, perquè estem 
realitzant un estudi sobre la situació  de les empreses de recent creació a Catalunya.  
 
Li volia demanar 20 minuts del seu temps per tal de poder recollir la seva opinió en aquest 
estudi. 
 
Tingui present que totes les preguntes que li farem a continuació s’emmarquen en l’àmbit 
de la seva empresa, que l’entrevista es anònima i que les dades són totalment 
confidencials. 
 
F.1.- Per començar, em podria dir quina activitat desenvolupa la seva empresa? 
_________________________________________________________________________ V1 
 
F.2.- I em podria dir quina és l’activitat principal de l’empresa segons la codificació CCAE, 
si us plau? (Si desconeix el codi, que ens descrigui de manera precisa l’epígraf d’activitat 
sota el que està inscrit)  
Anotar codi CCAE  V2 

 
 V2b Quotes 
Indústria i construcció 1  
Serveis menys 
intensius en 
coneixement 

2  

Serveis intensius en 
coneixement i TIC 3  

 
F.3.- Mida de l’empresa: Quin és el nombre de persones que tenen una relació 
laboral/treballen a la seva empresa actualment? (Anotar el número exacte i després 
codificar)  

 
 F4_1 
5 o menys treballadors 1 
De 6 a 9 treballadors 2 
De 10 a 49 treballadors 3 
50 a 99 treballadors  4 
100 o més treballadors 5 

 
F.4.- A quin municipi es troba localitzada la seu de la seva empresa (Localitat, província?   

 

 

Província:  V4_2 

 

N. qüestionari  (No omplir)  N1 

Nombre de treballadors  V3 

Municipi:  V4 
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F.5.- Quin va ser l’any de creació de l’empresa? 
 

Data:  V5 

 
BLOC 2: EMPRENEDORIA  

F.6.- Quin dels següents ítems s’ajusta millor a l’origen de la seva empresa. Indiqui tots els 
que pertoquin: 
 

 V6 

Forma part d’un grup empresarial 1 

Empresa sorgida amb suport d’un viver d’empreses  

(tipus spin off universitari) 
2 

Empresa creada per un emprenedor (o unió 
d’emprenedors) amb ajuda pública 3 

Empresa creada per un emprenedor (o unió 
d’emprenedors)  sense ajuda pública 4 

Altres (indiqui:)  

 

F.7.- Després del naixement de l’empresa, per a la seva consolidació ha rebut ajudes 
públiques? 
 

 V7  

Sí 1  Seguir a P.9 

No 2  Saltar a 
P.10 

 

F.8.- Quina valoració en fa les ajudes públiques rebudes. En una escala d’1 al 10 on l’1 vol 
dir una valoració GENS positiva  i el 10 una valoració TOTALMENT positiva. 
 

 GENS         TOTALMENT  

Valoració de les ajudes 
públiques per a la 
consolidació de l’empresa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V8 
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F.9.- A continuació li plantegem una sèrie de qüestions. Respongui sí o no a cada una 
d’elles: 
 

 Sí No  

Coneix les línies d’ajut de l’Administració Autonòmica 
(ACCIÓ...)? 1 0 V9_1 

Ha demanat ajudes  a l’Administració per a projectes 
interns? 1 0 V9_2 

Ha recomanat als seus clients algun ajut per a finançar els 
seus projectes? 1 0 V9_3 

 

BLOC 3:  ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 
F.10.- Indiqui percentualment com es reparteix el finançament actual de la seva empresa en 
base als següents epígrafs. Tingui present que la suma total haurà de ser 100%: 
 

Capital social i fons propis  V10_1 

Finançament extern tradicional  V10_2 

Finançament extern capital risc  V10_3 

Finançament/ Ajudes públiques  V10_4 

Suma total % finançament  100  

 

F.11.- Indiqui quin percentatge d’homes i de dones conformen la seva empresa actualment. 
Tingui present que la suma total ha de ser 100%:  
 

 Homes Dones Suma total 
%   

Distribució homes i dones   100 V11 

 

F.12.- Seguint la mateixa estructura, indiqui quin percentatge treballadors conformen la 
seva empresa actualment segons els grups d’edat que li llegiré.  Tingui present que la 
suma total ha de ser 100%: 
 

 
Menys 
de 35 
anys 

De 36 
a 55 
anys  

56 
anys o 
més 

Suma 
total %   

Distribució per grups d’edat    100 V12 
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F.13.- Indiqui quin és el nivell d’estudis reglats finalitzats predominant entre el personal de 
la seva empresa actualment: 
 

 V13 

Sense estudis reglats 1 

Estudis primaris 2 

Batxillerat Elemental (ESO/ BUP)/ F. Professional (FP1/ Cicles Formatius 
de grau mitjà) 3 

Batxillerat Superior (Batxillerat/ COU)/ F. Professional (FP2/ Cicles 
Formatius de grau superior) 4 

Estudis universitaris de grau mitjà (Diplomatura/ Enginyeria tècnica) 5 

Estudis universitaris de grau superior (Llicenciatura/ Enginyeria 
Superior) 6 

Estudis universitaris de post-grau (Màsters/ Post-graus/ Doctorats) 7 

 

F.14.- A la seva empresa, indiqui quin percentatge aproximat de treballadors realitzen o han 
realitzat formació continuada reglada i no reglada en els dos últims anys:  
 

 

% 
complementen 

formació 
reglada 

 
% complementen 

formació NO 
reglada 

 

% Realitzen formació  V14a  V14b 

 

BLOC 3: RESULTATS I CONJUNTURA 

 

F.15.- Aproximadament, quin va ser el volum total de facturació (en €) de la seva companyia 
al 2010?  
 

Indicar volum facturació total 2010 (€):  V15 

 

F.16.- Indiqui l’evolució aproximada de la facturació total en relació al 2010  del el previst 
per al 2010*. Indicar % de creixement o decreixement (incloent, en aquest últim cas, un 
signe – davant del percentatge) 
 

Evolució facturació total al 2011 respecte 
al 2010  

Increment:  
V16 

Disminució:  

*Faciliti’ns una previsió. 
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F.17.- Desglossi ara la facturació total de la seva empresa al 2011 per territoris. Recordi que 
la suma ha de ser 100% 
 

Facturació total   

Total Catalunya   V17_a 

Resta d’Espanya (excloent 
Catalunya)  V17_b 

Resta de la Unió Europea  V17_c 

Resta del món  V17_d 

Suma total % facturació  100  

 

F.18.- Com es distribueixen actualment els seus clients (en percentatge) segons la següent 
classificació? Tingui present que la suma total haurà de ser 100%: 
 

Distribució dels clients   

Empresa privada: Sector Industrial  V18_a 

Empresa privada: Sector Serveis   V18_b 

Sector públic (Administració i Empresa 
pública)  V18_c 

Consumidor final  V18_d 

Suma total % tipus clients  100  

 

F.19.- Aproximadament, quin percentatge del total de la seva producció està 
subcontractant? Indiqui si us plau el % subcontractat al 2010 i 2011*: 
 

 2010  2011*  

Indicar % producció 
subcontractada  V19_10  V19_11 

*  Faciliti’ns una estimació. 
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F.20.- Seguint una escala d’1 a 10 on 1 és ‘’GENS’’ i 10 vol dir ‘’TOTALMENT’’, fins quin 
punt diria que la seva empresa té problemes actualment amb… 
 

 GENS         TOTALMENT  

Aspectes de finançament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V20a 

Aspectes comercials (obrir nous 
mercats, internacionalització...) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V20b 

Temes de recursos humans 
(contractació de personal, 
formació dels treballadors, 
dificultat en trobar personal,...) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V20c 

Relacions (cooperació entre 
empreses, empreses que volen 
associar-se, empreses amb nous 
projectes, proveïdors,...) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V20d 

Relació amb l’Administració 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V20e 

Funcionament intern (RDi, canvi 
radical de l’activitat, sistemes 
d’informació útil,...) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V20f 

 

BLOC 4: ELEMENTS DE VALOR 

 
F.21.- Del total de la massa salarial que reben els treballadors de l'empresa, em podria dir, 
aproximadament, quin percentatge respon actualment a retribució fixa i quin a retribució 
variable? Tingui present que la suma total haurà de ser 100% 
 

Retribució fixa  V21a 

Retribució variable  V21b 

Suma total % tipus retribució 
(automàtica) 100  

 

F.22.- Del total de treballadors de la seva empresa, indiqui quin percentatge té actualment 
contracte indefinit, quin percentatge té contracte temporal i quin té un altre tipus de 
contracte. Tingui present que la suma total haurà de ser 100% 
 

Contracte indefinit  V22a 

Contracte temporal  V22b 

Altres tipus de contracte 
(Indicar)____________________  V22c 

Suma total % tipus contracte (automàtica) 100  
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F.23.- I del total de treballadors de la seva empresa, quin percentatge fan cada tipus de 
jornada en l’actualitat? Tingui present que la suma total haurà de ser 100% 
 

Jornada completa  V23a 

Jornada a temps parcial  V23b 

Altres tipus de jornada (Indicar)  V23c 

Suma total % tipus jornada (automàtica) 100  

 

F.24.- Segons una escala d’1 a 10, on 1 és ‘’GENS’’ i 10 vol dir ‘’TOTALMENT’’, fins a quin 
punt la supervisió del treball a la seva empresa està vinculada avui dia als objectius dels 
individus? 
 

 GENS         TOTALMENT  

Supervisió del treball a 
l’empresa vinculada a objectius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V24 

 

 

F.25.- Segons una escala d’1 a 10 on 1 és ‘’GENS’’ i 10 vol dir ‘’TOTALMENT’’, fins a quin 
grau els treballadors de la seva empresa poden prendre decisions actualment pel que fa 
a… 
 GENS         TOTALMENT  

Gestionar el propi temps a 
nivell personal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V25a 

Fer un horari de treball flexible  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V25b 

Utilitzar Internet lliurement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V25c 

Organitzar ells mateixos el seu 
treball 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V25d 

Proposar objectius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V25e 

Teletreballar* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V25f 

 

*“Teletreball”: Treballar, de forma regular, fora dels locals de l’empresa (com a mínim mitja jornada a la setmana) 
i fer servir, o no, xarxes telemàtiques per a connectar-se als sistemes TIC de l’empresa. 
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F.26.- Actualment, com s’organitza la seva empresa? Indiqui quina de les següents és 
l’opció que més s’hi ajusta: 
 

 V26 

Per processos o projectes 1 

Per productes o serveis 2 

Per àrea geogràfica 3 

Per àrea funcional, és a dir, els treballadors 
s’organitzen segons la funció que realitzen 4 

 

F.27.- Segons l’escala d’1 a 10 on 1 és ‘’GENS’’ i 10 vol dir ‘’TOTALMENT’’, fins a quin punt 
diria que actualment a la seva empresa...? 
 

 GENS         TOTALMENT  

Es fomenta el treball en equip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V27a 

Es valora la polivalència dels 
treballadors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V27b 

Els treballadors/departaments 
de la seva empresa comparteixen 
informació rellevant 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V27b 

 

F.28.- En els darrers dos anys, s’ha introduït algun tipus d’innovació en la seva activitat 
empresarial? 
 

 V28  

Sí 1  Seguir a 
P.29 

No 2  Saltar a 
Bloc 5 
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F.29.- Aquesta innovació podríem dir que fonamentalment és... Indiqui només una opció de 
resposta (la que millor s’ajusti) 
 

 V29 

Una innovació en producte 1 

Una innovació en procés 2 

Una innovació 
organitzativa 3 

 

F.30.- Quin ha estat l’origen de les innovacions introduïdes a la seva empresa? 
 

 V30 

Departament propi de disseny i/o RDi 1 

El personal propi en general (no dedicat 
exclusivament a RDi) 2 

Empreses especialitzades o personal contractat 3 

 

F.31.- La seva empresa disposa d’alguna patent pròpia? 
 

 V31 

Sí 1 

No 2 

 

F.32.- Aproximadament, com ha evolucionat la inversió en RDi de la seva companyia a 
Catalunya els anys 2010 i 2011* en valor total (€)?  
 

 2010  2011*  

Inversió en 
RDi  V32_10  V32_11 

 

*Faciliti’ns una previsió. 
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F.33.- En relació a la innovació de la que m’ha parlat, valori d’1 a 10 on 1 vol dir “GENS” i 
10 vol dir “TOTALMENT”, les següents afirmacions: 
 

 GENS         TOTALMENT  

La innovació ha tingut èxit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V33
a 

La innovació ha donat un bon 
rendiment ràpidament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V33

b 

La innovació ha estat totalment 
nova al mercat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V33

c 

 

F.34.- En general, la seva empresa coopera per innovar amb altres agents. Valori d’1 a 10, 
on 1 vol dir ‘’GENS’’ i 10 vol dir ‘’TOTALMENT’’, fins a quin punt actualment la seva 
empresa...  
 

 GENS 
     

   
TOTAL
MENT 

 

Coopera per a innovar amb centres 
d’innovació o universitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V34a 

Coopera per a innovar amb 
empreses competidores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V34b 

Coopera per a innovar amb 
proveïdors/ distribuïdors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V34c 

Coopera per a innovar amb clients 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V34d 

 

BLOC 5: USOS TIC 

F.35.- Indiqui quin és l’actual nivell d’usos d’Internet a la seva empresa: 
 

 V35 

Sense pàgina web pròpia 1 

Amb pàgina web pròpia sense comerç 
electrònic 2 

Amb pàgina web pròpia amb comerç 
electrònic 3 

Amb pàgina web pròpia i usos xarxes 
socials 4 
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F. 36. I podria dir-me, Quin percentatge del personal de la seva empresa utilitza com a 
mínim un cop per setmana per a tasques de la seva empresa.... 

 (Indicar % d’ utilització  en cada cas) 

Ordinador amb connexió a Internet  V36a 

E-mail d’empresa  V36b 

Xarxa local de la empresa  V36c 

Xarxes socials  V36d 

Dispositius mòbils  V36e 

 

P.37. Quin percentatge de l’import total de les compres que es van realitzar a la seva 
empresa l’any 2010 es va fer a través d’Internet? I quant preveu que serà l’any 2011? 

 

 2010  2011  

Import total de compres (en €)  V37a_10  V37a_11 

% de compres en comerç electrònic 
(en %)  V37b_10  V37b_11 

 

P.38. I quin percentatge de l’import total de vendes que es van realitzar l’any 2010 a la seva 
empresa es van fer a través d’Internet? I quin percentatge preveu per a l’any 2011? 

 

% import total vendes 2010  V38_10 

% import total vendes 2011  V38_11 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ 
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Annex 2 

Treball de camp de la investigació 
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Ja hem assenyalat en diverses ocasions que el conjunt de dades i 
d’informacions primàries i secundàries disponibles no són del tot suficients per 
explicar amb detall quines són l’estructura, els elements de generació de valor i els 
resultats de l’emprenedoria i les empreses de recent creació a  Catalunya. Per 
resoldre aquest problema, s’ha dissenyat una investigació ad hoc, una font 
primària d’informació, amb l’objectiu de recollir dades fiables i suficients sobre 
l’emprenedoria i l’estructura de la nova empresa catalana, així com els seus 
elements de valor i resultats. 

Atenent a l’objectiu general d’anàlisi, s’ha definit una mosta representativa 
(marge d’error conjunt del ±5,74% en el cas de màxima indeterminació, p=q=0,5, i 
per a un nivell de confiança del 95,5%) de 300 empreses de recent creació a 
Catalunya. La mostra d’empreses s’ha segmentat per subsector d’activitat i per 
dimensió, expressada en funció del nombre de treballadors. 

El qüestionari (vegeu annex 1), amb 38 preguntes de caràcter qualitatiu i 
quantitatiu, s’ha sotmès a una fase inicial de pilotatge i ha estat contestat, seguint 
una metodologia d’enquesta telefònica, per empresaris i directius amb una visió 
global del conjunt de l’activitat de l’empresa. El treball de camp s’ha dut a terme 
durant el mes de setembre  de 2011. El procés de selecció i concertació d’empreses 
té una naturalesa aleatòria, i s’ha realitzat a partir d’una base de contactes, 
proporcionada per la base de dades SABI (Sistema de Anàlisis de Balances 
Ibéricos), procedent del Registre Mercantil. Finalment i amb l’objectiu de 
representar fidelment l’estructura de les empreses de recent creació a  Catalunya, 
s’han aplicat factors de ponderació a la mostra resultant d’empreses. 

 
 

Taula A.1. Característiques del teixit empresarial de recent 
constitució a Catalunya. 2008-2011 

Nombre d’empreses en milersi participacions en percentatges 
 

 Nombre 
d’empreses 

 %  
empreses 

Sectors d’activitat 

 Indústria i construcció 8.096 28,8 

Serveis menys intensius en 
coneixement 

16.473 58,5 

Serveis intensius en coneixement i 
Sector TIC 

3.577 12,7 

 Total  28.146 100,0 

 Dimensions d’activitat 

 D’1 a 5 treballadors 17.509 62,2 

 De 6 a 9 treballadors 4.801 17,1 

 10 o més treballadors 5.836 20,7 

 Total 28.146 100,0 
Font: Elaboració pròpia. 
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Una explicació més detallada ens assenyala que l’univers estadístic de la 
investigació ve definit per totes les empreses que desenvolupen activitat econòmica 
a Catalunya i constituïdes entre el 2008 i el 2011 (taula A.1). En aquest univers 
s’han identificat una quota sectorial i una quota de dimensió. Així doncs, s’ha 
definit un univers d’investigació de 28.146 empreses. 

En funció d’aquesta estructura productiva, la mostra d’empreses de la 
investigació s’ha definit en base a dues principals quotes: el sector i la dimensió. 
Pel que fa als sectors d’activitat, el teixit empresarial s’ha agrupat en tres grans 
conjunts (taula A.2). Aquestes grans branques de producció són: i) la indústria i la 
construcció, que inclou la indústria manufacturera i la construcció; ii) els serveis 
menys intensius en coneixement i iii) els serveix intensius en coneixement i el 
sector TIC. 

 

Taula A.2. Descripció de les agrupacions segons sector d’activitat 
 

Univers Descripció 

Industria i Construcció (CCAE 
10-39; 41-43) 

Alimentació, begudes, tabac; Tèxtil, peces vestir, cuir i 
calçat; Fusta i suro; Paper, arts gràfiques i reproducció de 
suports gravats; Coqueries i refinació de petroli; Productes 
farmacèutics; Cautxú i plàstics; Productes minerals no 
metàl·lics; Metal·lúrgia, fabricació de productes metàl·lics; 
Maquinària i equip mecànic; Vehicles de motor, material 
de transport; Mobles; Indústria manufacturera; Reparació 
de maquinària i equips; Energia i aigua; Construcció. 

Serveis menys intensius en 
coneixement (CCAE 45-53; 55; 
68; 77-82) 

Venda i reparació de vehicles de motor; Comerç a l'engròs i 
al detall; Transport i emmagatzematge; Serveis 
d'allotjament i restauració; Activitats immobiliàries; 
Activitats administratives i serveis auxiliars.  

Serveis intensius en 
coneixement (CCAE 261-264;  
268, 465, 58-63; 69-74;  951) 

Informació i comunicacions; Activitats professionals, 
científiques i tècniques;, sector TIC 

Font: Elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a la quota de la mida de l’empresa (nombre de treballadors), s’ha 

realitzat la següent correlació, també tenint en compte l’objectiu de reproduir 
fidelment l’estructura de les empreses catalanes de nova creació. Es considera una 
nova microempresa aquella que té 5 treballadors o menys. És considera una nova 
empresa petita aquella que té entre 6 i 9 treballadors. És considera una nova 
empresa mitjana, aquella que contracta entre 10 i 49 treballadors.  

Gràcies a l’esforç i la implicació de tots els agents, en especial els emprenedors i 
empresaris que han participat en la investigació, finalment s’ha obtingut una 
mostra de 300 empreses. Això, situa la ràtio de resposta final en un interval força 
positiu, d’1 empresa concertada per a cada 7 contactes realitzats. A la taula A.3 
s’hi presenta, en funció de les quotes mostrals, la mostra d’empreses enquestades 
i els errors mostrals de la investigació. De fet, aquests errors mostrals són els que 
ens determinen la representativitat estadística de la mostra i, en conseqüència, cal 
fer dues consideracions.  
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En primer lloc, assenyalar que el marge d’error global és el ±5,74%. Aquest 
marge, que segueix els criteris estadístics estàndards de significació, ens permet 
validar la mostra d’empreses. Així doncs, la mostra global d’empreses és 
representativa del conjunt del nou teixit empresarial, i per tant, és possible 
extrapolar els resultats globals obtinguts a la investigació al conjunt d’empreses 
de nova creació a Catalunya.  

En segon lloc, i ara per les quotes, destacar que els errors mostrals dels 
subsectors i les dimensions de l’empresa de recent constitució a Catalunya se 
situen en una forquilla entre un ±7% i un ±14%. En aquest sentit, tot i que la 
significació d’aquest disseny mostral és millorable, el valor descriptiu de la 
informació obtinguda per aquestes quotes mostrals, així com la seva novetat i 
relativa significació, suggereix la presentació dels seus resultats.  

   
 

Taula A.3. Característiques de la mostra d’empreses de 
recent constitució  a Catalunya. 2011 

Nombre d’empreses enquestades i marges d’error 
 

 Nombre 
d’empreses 

 Marge  
Error 

Sectors d’activitat 

Indústria i construcció 75 +11,49 

Serveis menys intensius en 
coneixement 161 +7,84 

Serveis intensius en coneixement i 
sector TIC 64 +12,39 

Total 300 +5,74 

 Dimensions d’activitat 

 D’1 a 5 treballadors 196 +7,10 

 De 6 a 9 treballadors 54 +13,53 

 10 o més treballadors 50 +14,08 

Total 300 +5,74 

Font: Elaboració pròpia. 
  
Finalment, i amb l’objectiu de dotar de representativitat a les quotes mostrals 

obtingudes en la investigació, ha estat necessària la seva ponderació amb 
l’objectiu de reequilibrar la mostra per fer-la representativa. Aquests factors de 
ponderació, que atorguen el pes real que hauria de tenir cada perfil d’empresa 
respecte de les enquestes efectivament realitzades, són el resultat de dividir la 
proporció de les empreses de nova creació a Catalunya (univers) per la proporció 
de les empreses de la mostra en cada creuament de sector i dimensió. 

Una vegada abordat el procés de disseny mostral, el següent pas de la 
investigació ha estat el procés de concertació i l’enquesta a les empreses de recent 
constitució a Catalunya. Pel que fa a l’entrevista són destacables els següents cinc 
punts. Primer, la invitació a participar s’ha realitzat a través d’una explicació de la 
investigació, on s’introduïa breument l’estudi, se’n sol·licitava la participació, 
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s’explicaven les institucions vinculades, i se’n asseguren els seus objectius 
acadèmics i la independència i seguretat de l’anàlisi. Segon, l’entrevista s’ha 
realitzat telefònicament sobre la base d’una aplicació CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing). Tercer, les trucades telefòniques, realitzades per 
professionals formats, convidaven a participar en l’enquesta. També permetien 
concertar l’entrevista amb posterioritat si a l’informador no li anava bé respondre 
en el moment de rebre el primer contacte. Quart, per les mateixes característiques 
de l’entrevista, la condició bàsica de selecció de l’informador ha estat que aquest 
fos una persona amb una visió global de l’empresa. S’ha prioritzat, doncs, el convit 
a aquells contactes que ocupessin el màxim càrrec directiu possible (en general el 
mateix empresari, director general, administrador o bé un alt càrrec directiu de 
l’empresa). L’entrevista s’ha realitzat a un únic informador per cada empresa. El 
procés de concertació s’ha realitzat a partir de les dades de contacte, disponibles a 
la base de dades SABI. I, cinquè, les respostes dels informadors apareixen sobre 
una aplicació programada en ordinador, que també les recull i guarda en una 
matriu de dades. 

L’instrument de mesura seleccionat per dur a terme la investigació ha estat el 
qüestionari estructurat presentat en forma d’entrevista telefònica. El qüestionari 
tenia com a principal objectiu la recollida d’informació valorativa i econòmica 
sobre  l’estructura, els elements de valor i els resultats de l’activitat de l’empresa 
de recent constitució a Catalunya. Inicialment, aquest instrument de mesura es va 
estructurar en quatre blocs: i) filtres; ii) emprenedoria i estructura empresarial; iii) 
resultats i conjuntura ; iv) elements de valor i v) usos TIC.  

En base a aquesta primera aproximació, durant la primera setmana de juliol de 
2011 es va dur a terme una prova pilot a 15 empreses amb l’objectiu de testejar el 
qüestionari i el procés d’obtenció d’informació. Un cop efectuades les entrevistes, 
es va organitzar una reunió conjunta amb el grup d’entrevistadors amb l’objectiu 
posar en comú les experiències obtingudes a la prova pilot. Quatre varen ser les 
principals conclusions de l’anàlisi. Primera, el funcionament general de l’entrevista 
va ser positiu, i els entrevistats es van mostrar receptius i interessats pel tema 
d’investigació. A més, l’actitud general dels entrevistats va ser col·laborativa i 
cordial. Segona, la durada del qüestionari era acceptable. Tercera, el qüestionari 
va ser descrit com a  feixuc i de comprensió complexa per a força informadors. I, 
quarta, la viabilitat de les dades econòmiques i comptables va ser l’element més 
problemàtic de la prova pilot. En general, els empresaris no estaven massa 
disposat a facilitar aquesta informació. Els dos motius bàsics per al rebuig eren o 
bé la no disposició d’aquesta informació, o bé una negativa directa a donar-la. 

Com a conseqüència de la informació obtinguda a la prova pilot es van prendre 
un conjunt de mesures, sobretot les relatives a la simplificació del qüestionari i a 
la qüestió de les dades econòmiques i financeres. Pel que fa a la simplificació del 
qüestionari, es va optar per, sempre que fos possible, simplificar al màxim les 
preguntes i mirar de fer el qüestionari menys feixuc. Tot i l’esforç en aquesta 
direcció, és important remarcar el fet de disposar d’un instrument únic de mesura 
per a analitzar una multiplicitat de realitats empresarials molt gran. Respecte a la 
qüestió de les dades econòmiques i financeres, i al no disposar d’una alternativa 
clara, es va optar per fer especial esment sobre la importància d’aquesta 
informació i per transformar la informació a obtenir en forma de rangs o 
percentatges. 
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Una vegada tancada la fase de prova pilot, es van introduir les modificacions 

esmentades, per deixar el qüestionari definitivament tancat, amb 38 preguntes, i 
va començar la fase de treball de camp, realitzada el mes de setembre de 2011, 
concretament entre els dies 5 i 30 d’aquest mes. L’equip necessari per a dur a 
terme el treball de camp es va organitzar al voltant dels dos processos principals 
que el formen, és a dir, la concertació de les entrevistes i la seva realització. La 
selecció de les empreses per entrevistar ha estat aleatòria. Així doncs, cada 
concertador va seleccionar els registres que complissin les quotes demandades pel 
coordinador del camp. Un cop seleccionats els registres pendents, és a dir, els 
registres sobre els quals no s’ha actuat, el concertador va seleccionar de manera 
aleatòria les empreses per a iniciar el procés de captació. Una vegada seleccionats 
els registres, que compleixen les condicions de grandària i sector demandats en 
cada quota, el concertador va tractar d’establir conversa amb l’interlocutor desitjat 
seguint l’argumentari de captació definit. 

Per últim, cal assenyalar que el disseny empíric de la investigació s’ha tancat 
amb un procés de depuració i codificació de la base de dades obtingudes. Aquest 
procés inclou la comprovació dels criteris mostrals (subsector i dimensió), l’anàlisi 
de la fiabilitat de les respostes, i la codificació de les preguntes obertes. És a dir, 
obtenir la seguretat que els informants han contestat àmpliament les entrevistes, i 
que no s’hi han detectat inconsistències.  

En el moment de detectar espais buits o bé inconsistències en els qüestionaris, 
s’ha procedit a esmenar l’errada o bé (si els buits o inconsistències eren reiterats 
al llarg del qüestionari) a eliminar el registre per considerar-lo poc sòlid. En el 
moment de detectar preguntes no contestades o bé inconsistències en els 
qüestionaris, es va procedir a esmenar l’errada a través de la realització de 
trucades de supervisió. Tot i amb això, cal destacar que no s’han detectat 
inconsistències greus en les respostes dels informants. 

Així doncs, els resultats obtinguts, és a dir, una mostra final de 300 empreses 
ens aporta una matriu per a la investigació d’unes 45.000 dades sobre l’empresa 
de recent creació a Catalunya. Aquesta matriu es composa de 300 files o empreses 
i d’unes 150 variables/indicadors o columnes. En altres paraules, la informació 
obtinguda suposa la construcció d’una base de dades molt valuosa per a l’anàlisi 
de l’emprenedoria i l’estructura, la generació de valor i els resultats (productivitat i 
competitivitat) de les empreses de recent constitució a Catalunya. 
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