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La pime a Catalunya
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La crisi continua destruint
pimes però a un ritme menor
a Al 2013 van morir més de 4.800 petites i mitjanes empreses i se’n van crear prop de 1.200 a La

tendència negativa al sector manufacturer es trenca i fa pensar en millores generalitzades
Laia Bruguera
BARCELONA

El 2013 va ser, de nou, un
mal any per a la pime catalana, ja que van continuar
caient tant el nombre
d’empreses com les persones que hi treballen, però
s’aprecia una evident millora perquè les sotragades
van ser molt menys pronunciades. Si entre el
2011 i el 2012 la crisi va
acabar amb més de
23.000 pimes, gairebé un
5% menys, un any després
la reculada es va limitar al
0,8%. Tot i això, encara
són 4.895 les petites i mit-

janes empreses que no
han pogut resistir. El saldo
final acaba sent de 3.700
empreses desaparegudes,
perquè al sector serveis se
n’han creat gairebé 1.200.
En nombre de treballadors, la diferència també
és similar: L’últim any
analitzat per l’anuari que
Pimec va fer públic ahir, el
2013, la caiguda va ser de
l’1,1%, enfront del 4,8% de
l’exercici anterior.
L’anuari d’aquest any
inclou un monogràfic sobre les pimes manufactureres amb dades més actualitzades, del 2014. La
lleu millora econòmica

dels darrers temps s’ha fet
notar i, per primer cop en
cinc anys, creixen tant el
nombre d’empreses (un
1,5%), com el d’ocupats
(un 1,9%). L’autor de l’estudi, Modest Guinjoan,
confia que aquesta tendència positiva que ja s’ha
detectat en el sector manufacturer s’estengui a
d’altres branques d’activitat, sobretot als serveis.
També el director territorial de Catalunya de
Banc Sabadell, que col·labora amb l’anuari, Lluís
Buil, va destacar ahir que
les dades de l’estudi encara es corresponen amb
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“S’ha detectat una
millora de les
manufactures que es
preveu que s’estengui
a altres sectors”

“Es nota una millora
de l’activitat
empresarial, però
encara hi ha una
elevada taxa d’atur”

Modest Guinjoan

Josep González

una fase de crisi, però va
pronosticar que quan es
publiqui l’informe del
2014, les coses hauran
canviat bastant. Estem en
un entorn “molt més favorable”, va recordar, amb
menys impacte dels ajus-

tos i on les reformes estructurals “comencen a
donar els seus fruits. Per al
president de la patronal
Pimec, Josep González,
l’economia està millorant i
s’està notant en un increment de l’activitat empre-
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sarial, encara que es mantenen greus problemes,
com ara l’elevada taxa
d’atur i l’alt endeutament.
A la banda positiva, a més
de baixar el ritme de destrucció d’empreses i d’ocupació, les pimes també van
veure com al 2013 millorava la seva rendibilitat financera, tot i que va ser
causada, en bona part, per
la reducció dels costos financers i l’augment dels
marges.
Exportar més, el repte
També es va registrar una
millora de la competitivitat gràcies a una reducció
de les despeses de personal i d’un lleu increment
de la productivitat per treballador. Entre els reptes
de futur, i encara que s’ha
avançat molt en aquest
camp, la pime catalana ha
de continuar fent esforços
per exportar: L’estudi
apunta que el 26% de les
pimes venen fora, enfront
del 86% de les grans empreses que actualment
operen a l’exterior. ■

Es confirma la importància de l’aposta tecnològica
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Cada cop que
es publiquen
les dades de
l’atur, es posa
L.B.
sobre la taula
la necessitat
d’incidir encara més en el canvi
de model productiu, ja que bona
part de la millora del mercat laboral s’explica pels contractes
temporals als serveis i el que ne-
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cessita l’economia –hi estan
d’acord sindicats i patronals– és
potenciar la indústria i, sobretot, la de valor afegit i la que
aprofita la tecnologia per modernitzar estructura i producte.

les pimes manufactureres que
tenen un perfil tecnològic mitjà
i alt exporten més i són més
productives. També tenen una
rendibilitat més alta.

La universitat, clau

Més rendibles

b L’anuari de Pimec constata la
importància d’aquest canvi de
mentalitat, ja que conclou que

Josep González, president de la
patronal Pimec ■ QUIM PUIG / ARXIU

b Per al president de Pimec,
Josep González, tot i que les
pimes són conscients que les
tecnologies les fan més

competitives, sobretot en
temps de crisi i forta
competència, moltes no han fet
l’aposta perquè no han pogut
invertir. Per ajudar-les,
González va reclamar ahir que
s’apropi la investigació
universitària a les pimes, que
són les que tenen més
dificultats per desenvolupar
innovacions pròpies. ■

