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EDITORIAL

Al llarg de tota la crisi els exportadors catalans han pregat
al cel per un euro més barat, però les seves imprecacions
han estat infructuoses. El fet és que des del 2007 les vendes
de béns made in Catalonia a l’exterior han crescut un
21,7%, més que Alemanya i que la mitjana de la zona euro.
Això vol dir que Catalunya ha guanyat quota en el comerç
internacional. Val la pena reconèixer que aquest esforç ha
estat com a conseqüència del tancament dels mercats do-
mèstics i que bona part de la millora de la competitivitat
s’ha aconseguit a costa del salari dels treballadors i dels
marges empresarials. Però també és just dir que aquesta
crisi ha estat una revolució en maneres de gestionar, plan-
tejaments financers, modernització i productivitat, de tal
manera que el teixit empresarial català està més ben pre-
parat per competir al món.

Per tot això, la depreciació de l’euro és una oportunitat
en molts sentits. Ho és per a les empreses que miren de fer-
se un forat en mercats difícils com el dels Estats Units; ho és
per a les pimes que han de competir amb els productes que
venen de l’Àsia; ho és per als proveïdors locals, que ara po-
den ser més atractius que els xinesos; i ho és per als negocis
que tenen el mercat a la zona euro, perquè l’abaratiment de
l’euro serà un revulsiu per a l’economia i es beneficiarà de
la millora del mercat. Cal relativitzar els riscos macroeco-
nòmics que comporta per l’encariment de les importa-
cions i el descontrol de la balança comercial, ja que el con-
text de preus energètics a la baixa, en part, ho neutralitza.
Per tant, cal saludar el nou estatus de l’euro i animar les
empreses catalanes a treure’n profit.

La notícia que una companyia canadenca pretén dur a ter-
me a Burgos les primeres prospeccions per fracturació hi-
dràulica a l’Estat espanyol reobre el debat sobre els avan-
tatges i els inconvenients d’explotar jaciments de gas d’es-
quist. L’experiència a Amèrica del Nord, on aquesta activi-
tat està a ple rendiment, demostra que es redueix i que fins i
tot s’elimina la dependència energètica de l’exterior, un
aspecte molt important en una zona com la nostra, que ha
d’importar gairebé tot el petroli i el gas que es consumeix.
Si es confirmessin les previsions que exhibeixen els impul-
sors d’aquesta tecnologia, que parlen d’unes reserves a
l’Estat espanyol equivalents a 70 anys de consum, el canvi
seria notable.

Un altre factor a favor, en aquest cas comprovat, és que
s’aconsegueix una energia més barata i que els costos per a
la indústria dels Estats Units són 2,5 vegades inferiors als de
l’europea. És un avantatge que fa que la indústria química
afirmi que si a Europa no se segueix l’exemple americà, el
que es farà serà invertir 100.000 milions de dòlars per ins-
tal·lar-se a l’altra banda de l’Atlàntic, perquè així no es pot
competir. En contra d’aquestes tècniques s’hi esgrimeixen
amenaces al medi ambient, com ara el risc de contaminació
d’aqüífers. Són amenaces que, en tot cas, a Catalunya no
existeixen, o no tant perquè el Parlament ha prohibit
aquestes pràctiques (la llei està suspesa mentre no se’n dic-
tamini la constitucionalitat) sinó perquè les companyies
que les practiquen tenen estudis segons els quals buscar gas
en el subsòl català no seria rendible.

CAL SALUDAR LA
CAIGUDA DE L’EURO

COMPETITIVITAT DEL
GAS D’ESQUIST
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l teixit empresarial català
és el resultat dels esforços
de tots nosaltres, de la
cultura i del passat. El que
sembla el final de la crisi

que estem passant, i amb visibles fac-
tors de canvi de tendència com ara
l’increment de la producció, de la in-
versió en béns d’equipament, la mi-
llora en els resultats empresarials i en
la confiança del consumidor, és mo-
ment de parar a veure d’on venim i
com ens podem preparar per al futur,
tant per consolidar aquest canvi de
tendència com per fer les nostres em-
preses més fortes per a futures crisis.

Aquesta crisi ens ha ensenyat i ens
ensenya dia a dia que som capaços de
flexibilitzar les estructures, dotant-
les de més moviment, que podem in-
novar i internacionalitzar, i aquestes
són les vies de creixement futur, però
l’estructura del teixit empresarial ca-
talà també ha jugat un factor impor-
tant a l’hora de patir la crisi i encarar-
la. Veiem que les empreses més peti-
tes, si bé són més flexibles, també te-
nen més riscos. Les empreses petites
s’han trobat amb més retards en els
cobraments, amb més impagats, amb
més dificultats d’accés a nous mercats
i amb dificultats d’accés a crèdit, ele-
ments tots ells que han condemnat
milers d’empreses aquests últims
anys. Crisi que va començar pel sector
immobiliari, però que ha acabat afec-
tant tots els sectors d’activitat.

Ara que ja ens hem preparat per ser
més flexibles, més creatius, més efi-
cients i més internacionals, però, ens
hem preparat per ser més grans? Ser
gran és un element de números objec-
tius, però també és un element de
canvi de paradigma, no oblidem d’on
venim. El teixit empresarial català es-
tà format majoritàriament per em-
presaris individuals, un 46% del total
de les empreses. Catalunya és la co-
munitat autònoma que té més em-
preses de tot l’estat, però també és la
que més ha patit la mortalitat d’em-
preses. Si aquesta taxa de mortalitat
empresarial la creuem amb l’estruc-
tura del teixit empresarial trobem
una relació directa: com més petites
són les empreses, més s’incrementa el
risc de fallida de les companyies.

Cal fer esforços de creixement, no-
més serem els millors si ens envoltem
dels millors. Hem de pensar en gran,
hem de fer créixer les nostres empre-
ses, bé via mercat, bé via associació

E

amb altres companyies. Per prepa-
rar-nos per al futur hem de buscar
suport en assessors professionals que
ens acompanyin en aquesta nova eta-
pa i ens estalviïn errades i pèrdues de
temps, sempre costoses. En l’àmbit
operatiu hem de buscar noves fórmu-
les de treball, més flexibles i de ràpida
adaptació que ens permetin centrar-
nos en el nostre negoci.

Tenim una societat capaç d’aconse-
guir grans fites i reptes, capaç de
plantejar-se nous escenaris i capaç
d’aconseguir allò que es proposi. Te-
nim tot el que necessitem: entorn di-
nàmic, flexibilitat d’estructures, in-
novació, esperit emprenedor, conei-
xements, grans professionals, idio-

mes, una economia que sembla des-
encallar-se i ganes, moltes ganes de
fer coses noves. Ens fa falta consolidar
estructures que ens permetin empè-
nyer més, que ens donin força i un
múscul prou important perquè no
defallim a la primera. La suma ens fa
més forts, la suma ens fa més grans i la
suma ens fa millors.

La gran diferència entre el teixit ale-
many i el català no es troba tant en les
grans empreses, sinó en les de volum
mitjà, que tenen una contribució mit-
jana a l’ocupació del 20,5% respecte
del 13,8% de les catalanes. Si tingués-
sim una composició com la d’Alema-
nya, la productivitat agregada seria
un 13% superior a l’actual, factor que
ens situaria en una situació privile-
giada en el present i, especialment, en
el futur.

La mida de les empreses no és, ni de
bon tros, l’únic factor, però una em-
presa de cert volum, que es caracte-
ritzi per la seva bona feina, la qualitat i
la innovació podrà competir millor en
qualsevol dels mercats que encari,
tindrà més credibilitat a l’hora d’es-
tablir aliances amb altres partners in-
ternacionals i gaudirà de’una millor
imatge que li permetrà accedir a
clients de més volum i solvència.
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Ara que ja ens hem
preparat per ser més
flexibles, més creatius,
més eficients i més
internacionals, però,
ens hem preparat per
ser més grans?

OPINIÓ


