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L’aposta empresarial
per la internacionalització
En un mercat globalitzat, la internacionalització esdevé una mesura imprescindible per a la supervivència de les empreses. Després
del sotrac que la crisi econòmica ha suposat, les xifres de les majors economies mundials indiquen que a partir del 2010 tant les
exportacions com les inversions rebudes i les inversions fetes a l’exterior han començat a remuntar. Les empreses espanyoles i catalanes, tradicionalment tímides en matèria d’internacionalització, s’han adonat de la importància de mirar enfora i comencen a optar
per estratègies més atrevides.

Ana Beatriz Hernández Lara

La globalització de l’economia està convertint la
internacionalització en una
de les opcions estratègiques
més rellevants per assolir
el creixement i la millora
dels resultats empresarials.
Des que els consumidors
adquireixen amb normalitat
productes o gaudeixen de
serveis que provenen de qualsevol lloc del món, les empreses es veuen forçades a lluitar per incrementar la seva
competitivitat a nivell global,
atès que els seus resultats i
la seva pròpia supervivència
patirien si només es conformessin amb assolir un nivell
acceptable de competitivitat
en el seu entorn més proper
o domèstic.
A més a més, en un moment
de crisi econòmica com
l’actual, certs mercats nacionals o regionals, entre els
quals destaquen algunes
economies europees com
l’espanyola, mostren senyals evidents d’esgotament.
Aquesta situació anima a
què les seves empreses apostin per competir en mercats
exteriors, no només intentant
vendre els seus productes o
adquirint matèries primeres
a preus més favorables, sinó,
fins i tot, traslladant fora la
seva activitat productiva.
Malgrat els avantatges i beneficis associats a la internacionalització, cal dir que també
constitueix una estratègia
complicada pel que fa a la
seva gestió, i que comporta
uns riscos considerables, en
gran mesura motivats pels
potencials problemes de
desconeixement del negoci

internacional i dels mercats exteriors. Això explica
que el model tradicional
d’internacionalització empresarial fos gradual. No obstant això, el context actual
afavoreix la proliferació de
les anomenades empreses
“born global”, que des del seu
naixement mostren una clara
vocació internacional i realitzen estratègies internacionals
arriscades.
A Espanya, el procés
d’obertura exterior va
començar, encara que de
forma tímida, a partir de la
dècada dels 60. Des d’aquell
moment, aquest procés
s’ha enfortit i ha experimentat diferents etapes en
les quals les destinacions
internacionals de les operacions comercials i productives, i les activitats objecte
d’internacionalització, han
anat variant. Les destinacions principals de la internacionalització de les empreses
espanyoles han estat influïdes per motius de proximitat geogràfica i cultural, i
tradicionalment han estat
la Unió Europea, sobretot
França, Portugal i Regne
Unit; i Llatinoamèrica, amb
països com Mèxic, Argentina, Xile o Brasil al capdavant. No obstant això, determinats esdeveniments han
anat influint en la destinació
del comerç i de les inversions directes de les nostres
empreses a l’exterior (IDE),
com l’adhesió d’Espanya a
la Comunitat Econòmica
Europea el 1986, la crisi de
les economies emergents
llatinoamericanes a partir
de 1997, o el sorgiment de

noves economies emergents
en altres entorns geogràfics
en l’última dècada (BRIICS:
Brasil, Rússia, Índia, Indonèsia, Xina i Sud-àfrica). També
cal destacar que els sectors
d’activitat desenvolupats o
comercialitzats a l’exterior
per les empreses espanyoles
es diferencien depenent de
la regió geogràfica en la qual
es realitza la internacionalització. Així, tradicionalment,
a la Unió Europea han predominat les inversions en el
sector serveis, principalment
en el comercial. En canvi, a
Llatinoamèrica, han estat els
sectors industrials amb un
major component tecnològic

els que més inversions espanyoles han atret.

Les operacions de
comerç exterior en el
context europeu
Considerant el nostre entorn
més proper, el Ministeri
d’Economia i Competitivitat
publica dades oficials de les
operacions de comerç exterior realitzades per Espanya
i altres països membres de la
Unió Europea (UE).
En la següent taula es pot
observar una anàlisi comparativa de les exportacions de
diferents països de la UE en
el període 2007-2011.

Taula 1. Exportacions per països
de la UE en milions d’euros (2007-2011)
País

2007

2008

2009

2010

2011

Alemanya

981.020,52

989.819,83

806.592,58

955.098,15

1.066.216,28

França

408.550,66

428.796,87

355.709,83

398.794,08

432.525,68

Regne Unit

321.941,81

312.991,58

255.323,08

316.776,70

364.018,75

Itàlia

367.030,00

371.350,72

293.684,01

339.891,23

378.551,89

Països Baixos

408.446,40

462.991,26

385.002,01

463.686,69

501.958,72

Espanya

185.023,2

189.227,8

159.889,5

186.780,1

214.485,5

Irlanda

88.717,77

85.501,12

83.129,41

87.894,70

91.224,43

Grècia

17.204,01

17.936,97

14.675,30

16.349,10

22.760,57

Portugal

39.114,42

39.589,42

32.198,77

37.585,39

42.637,55

Polònia

102.259,36

115.894,74

97.865,48

120.482,57

134.629,95

Àustria

124.849,40

127.576,52

101.240,00

119.140,41

131.949,97

Font: DataComex (Ministeri d’Economia i Competitivitat), agost 2012

“En un moment de
crisi econòmica
com l’actual, certs
mercats nacionals
o regionals, entre
els quals destaquen
algunes economies
europees com
l’espanyola, mostren
senyals evidents
d’esgotament”.

Els països europeus que més
exporten a la resta del món
són Alemanya, els Països
Baixos i França. Espanya
ocupa una posició intermèdia, per darrere d’aquests
i d’altres països com Itàlia o
Regne Unit, però per davant
d’Irlanda, Àustria, Polònia,
Portugal o Grècia. L’any 2011,
Catalunya representava un
25,76% de les exportacions
espanyoles. Com indica clarament la taula 1, el comerç
exterior tampoc queda a
resguard dels efectes perjudicials de la crisi. Així, es
pot observar l’efecte negatiu
que els anys 2008-2009 va
produir sobre les exportacions la forta contracció de
l’economia europea.
La balança de comerç exterior a Espanya i Catalunya ha
estat tradicionalment deficitària. En el període considerat, des de 2007 fins a 2011,
l’evolució de les exportacions
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ha experimentat alguns alts
i baixos, però finalment el
saldo ha estat positiu, amb
un creixement del 15,92%
en el cas d’Espanya, i de
l’11,77% a Catalunya. Les
importacions, per la seva
banda, en els anys considerats han retrocedit un -8,49%
a Espanya i un -11,67% a
Catalunya. Aquest escurçament en les distàncies entre
exportacions i importacions
suggereix un canvi de model
i que es pugui anar aconseguint superàvit en la balança
comercial. També posa de
manifest l’esforç que realitzen les nostres empreses
per ampliar els seus mercats
i així suplir les deficiències
del malmès consum domèstic.
Els socis comercials europeus més rellevants per a
Espanya són França, Alemanya i Itàlia. França és el
país al qual més s’exporta,
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i Alemanya aquell del qual
més s’importa. Val la pena
destacar que dins d’aquest
esquema tradicional, en els
darrers anys comencen a
irrompre amb força algunes
economies emergents, per
exemple la Xina, que des de
2009 ha superat a Itàlia pel
que fa a les seves importacions cap a Espanya.
El cas de Catalunya segueix
un patró molt semblant, amb
exportacions prioritàriament cap a França en primer
terme i, en segon lloc, cap a
Alemanya i Itàlia. Les importacions a Catalunya es reben
prioritàriament d’Alemanya,
i en segon lloc de França i
Itàlia, seguides molt de prop
per la Xina, sobretot a partir
de 2010.

La inversió directa a
l’exterior (IDE)
L’ O r g a n i t z a c i ó p e r a l a

Gràfica 1. IDE rebuda en bilions de $ (2007-2011)

Font: Elaboració pròpia amb dades de la OECD
International Direct Investment Database, juliol 2012

Gràfica 2. IDE realitzada en bilions de $ (2007-2011)

Font: Elaboració pròpia amb dades de la OECD
International Direct Investment Database, juliol 2012

Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD)
ofereix informació sobre els
fluxos d’inversió a l’exterior
d’Espanya i d’altres països
membres de l’organització.
En les següents gràfiques es
pot observar l’evolució de
les inversions exteriors rebudes i realitzades per Espanya
en comparació amb altres
països des de l’any 2007 fins
al 2011. El patró dels països
considerats és bastant semblant, amb un retrocés el
2008-2009, coincidint amb la
crisi econòmica mundial. El
país que rep una major IDE
és Estats Units, i encara que
l’any 2007 la segona posició
l’ocupava el Regne Unit, aviat
va ser desbancat per la Xina
que, des de llavors, ocupa la
segona posició, destacant la
importància d’aquest país en
els últims anys com a país
receptor d’inversió exterior.
L’any 2008 Espanya ocupava
la quarta posició, però va
experimentar una disminució evident l’any 2009, de la
qual encara no s’ha acabat
de recuperar. L’any 2011 es
va situar en sisena posició,
a un nivell molt semblant al
d’Itàlia.
Pel que fa a la inversió realitzada a l’exterior, de nou
resulta evident la seva reducció durant el període 20082009 i el lleuger repunt a
partir d’aquest darrer any.
Això fa pensar que gran part
dels països desenvolupats
opten fortament per la inter-

nacionalització, amb inversió directa a l’exterior com
a mesura per al creixement
i l’èxit de les seves empreses. Dels països analitzats,
el de major IDE realitzada
és Estats Units, seguit molt
de lluny per Japó, Regne
Unit, França i Alemanya.
Crida l’atenció el fort retrocés experimentat pel Regne
Unit des de l’any 2007. En el
cas espanyol, la IDE realitzada ha anat decreixent de
forma dramàtica fins el 2009,
i a partir d’aquí va començar
a remuntar, tot i que encara
se situa lluny dels nivells
de 2003, moment de forta
expansió econòmica.
En el cas concret de
Catalunya, el Ministeri
d’Economia i Competitivitat, mitjançant DataInvex,
indica un creixement d’un
27,22% en la inversió estrangera rebuda per Catalunya
entre 2007 i 2011. Aquestes
inversions van representar
un 12,14% del total rebut per
Espanya durant el 2011. La
IDE realitzada a Catalunya,
per la seva banda, ha experimentat una disminució equivalent a un -59,46% entre el
2007 i el 2011.
L a i n f o r m a c i ó a p o rtada permet concloure que les estratègies
d’internacionalització s’estan
convertint en prioritàries per
a les empreses de qualsevol
lloc del món i que aquest
moviment també contagia
al nostre teixit empresarial.
Encara que els efectes perju-

“El creixement ha de
passar inevitablement
per la inversió i venda
en l’exterior”.

dicials de la crisi han frenat
el ritme de l’activitat econòmica en el context europeu,
i això també s’ha notat en
l’activitat internacional de les
seves empreses, al final tots
semblen coincidir en què el
creixement ha de passar inevitablement per la inversió i
venda a l’exterior. Espanya
i Catalunya no queden al
marge d’aquestes tendències i, encara que a nivells
més modestos que economies europees de primer
ordre, com l’alemanya o la
francesa, l’esforç per obrirse a l’exterior és rellevant
i comença a donar els seus
fruits. Fins ara s’ha apostat
sobretot per les estratègies
d’internacionalització menys
arriscades, com indiquen les
dades de la balança comercial, però cada vegada són
més les que s’atreveixen amb
el salt de la inversió directa a
l’exterior. Conèixer el negoci
internacional i lluitar per ser
competitius a nivell global
són actius que poden assegurar el nostre futur.
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Inversió exterior directa a la Xina
Alemania
54,4
Reino
Unido
107,1
Francia
90,2

Corea
del Sur
20,4
España
37,3

Principals percentatges d'inversió
bruta a Xina per CCAA (2001-2011)

Japó
114,3

2% 69%
Estats
Units
419,3

2%

Italia
47,3

11%

13%

Principals sectors d’inversió de
Catalunya a la Xina (2001-2011)
5%
3%
36%

El creixement de la nova potència xinesa és, avui en
dia, un factor fonamental a l’hora de marcar la pauta del comerç internacional. L’interès per analitzar
l’atractiu d’aquest ingent mercat xinès està motivat
pel profund procés de transformació econòmica,
social i política que travessa el país i que l’està convertint en una de les primeres economies del món.
El nostre mapa posa cara i números a les relacions
comercials entre la Xina i la resta del món a partir de
l’estudi “Anàlisi de la inversió empresarial catalana a
la Xina” elaborat a finals de l’any passat per la doctora Ana Beatriz Hernández Lara, investigadora de la
Universitat Rovira i Virgili, i guardonat amb 3.000€ en
la vuitena edició d’ajudes a la investigació de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

21%

10%

14%

3%
5% 3%

Indústria de l’alimentació
Indústria tèxtil
Indústria química
Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes de cautxú i plàstics
Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
Fabricació de productes metàl·lics,
excepte maquinària
Comer. major e interme. comerç,
exep. vehicles motor
Serveis financers, excepte assegurançes
i fons de pensions

IDE realitzada en 2011, en bilions de $.

Xina
43,0
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Comercio exterior de China y Europa
Est. Unidos
102,0

Importación de China a
España 2011 (por sectores)
Manifacturas
de consumo
Alimentos

Bienes de
consumo
duradero

Materias
primas

38%
9%

34%

3% 1%
14%

1%
Semimanifacturas
Sector
automóvil
Bienes de equipo

Brasil
38,1

El crecimiento de la nueva potencia china es, hoy
en día, un factor fundamental a la hora de marcar
la pauta del comercio internacional. El interés por
analizar el atractivo de este ingente mercado chino
está motivado por el profundo proceso de transformación económico, social y político que atraviesa el
país y que lo está convirtiendo en una de las primeras economías del mundo. Nuestro mapa pone cara
y números a las relaciones comerciales entre China y
el resto del mundo a partir del estudio “Análisis de la
inversión empresarial catalana en China” elaborado a
finales del año pasado por la doctora Ana Beatriz Hernández Lara, investigadora de la Universitat Rovira i
Virgili, y galardonado con 3.000€ en la octava edición
de ayudas a la investigación de la Asociación Catalana
de Contabilidad y Dirección (ACCID).

Países a los que importa China top ten (2010)

Exportaciones por países de la UE en millones d

feedpack

Irlanda
91.224,43
Reino Unido
364.018,75
Paises Bajos
501.958,72

Alemania
74,3

Austria
131.949,97

de euros (2011)

Polonia
134.629,95
Japón
176,7

Alemania
1.066.216,28
Francia
432.525,68

Corea del Sur
138,4

Italia
378.551,89
Grecia
22.760,57
Portugal
42.637,55
Arabia Saudí
32,8

Taiwán
115,7

Tailandia
33,2

Australia
60,9
Malaysia
50,4
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