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Resum

La innovació juga un paper determinant en l’explicació de la ca-
pacitat competitiva de les economies dels països i de les empreses a 
mitjà i llarg termini que es veu limitada per l’existència de restriccions 
associades a l’obtenció de fons necessaris per dur a terme aquest tipus 
de projectes d’inversió. En aquest context i donada l’evidència existent, 
cal plantejar la necessitat d’adoptar polítiques públiques i privades a 
Catalunya de foment del finançament de la innovació i de superació 
de les dificultats d’accés als recursos financers que permetin augments 
de la productivitat empresarial, l’expansió de les vendes i el creixement 
econòmic d’un país a mitjà i llarg termini. 

En aquest treball s’aporta la evidència que ofereixen diferents estu-
dis sobre l’existència de restriccions al finançament de la innovació a 
nivell internacional, s’explica la relació entre accés als recursos finan-
cers per a innovar i la dimensió de l’empresa, s’analitza la situació del 
finançament de la innovació empresarial per al cas de les empreses 
catalanes i es recull una proposta de mesures públiques i privades que 
han estat posades en marxa amb èxit a diferents països, amb l’objectiu 
de consolidar les fortaleses i millorar les debilitats del finançament com 
a element impulsor de la innovació a Catalunya.
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Abstract

Innovation plays a decisive role in explaining economies and com-
panies competitiveness in the medium and long run. However, it is limi-
ted by the existence of constraints concerning the access to the funds 
needed to carry out such investment projects. In this context and given 
the available evidence, it is necessary to consider the need to adopt 
policies to promote public and private innovation financing in Catalo-
nia in order to overcoming the access difficulties to financial resources. 
These policies will allow increases in business productivity, the expan-
sion of sales and the economic growth in the medium and long run.

This work contributes to the evidence offered by studies on the exis-
tence of innovation financing constraints at international level. It explains 
the relationship between access to innovation financial resources and 
the size of the company. Moreover, it analyzes the situation of funding 
for business innovation in the case of Catalan companies and finally, 
includes a proposal for public and private measures that have been 
implemented successfully in different countries. The aim is to consolida-
te corporate finance’s strengths and improve funding weaknesses as a 
driver of innovation in Catalonia

Keywords
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1.  Introducció

A l’actualitat hi ha un important consens sobre el paper central de la 
innovació en l’explicació de la capacitat competitiva de les economies dels 
països i de les empreses a mitjà i llarg termini. Malgrat existir un important 
consens sobre la seva contribució a la millora de la competitivitat i produc-
tivitat empresarial, hi ha evidència també de l’existència de restriccions 
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associades a l’obtenció de fons necessaris per dur a terme aquest tipus de 
projectes d’inversió. Aquestes restriccions s’expliquen per les característi-
ques econòmiques pròpies d’aquests projectes, entre les quals destaquen el 
seu caràcter específic, l’existència d’un risc inherent relativament elevat i el 
retorn no immediat dels recursos invertits, unides als atributs associats al 
comportament dels agents finançadors en els mercats de capitals, fonamen-
tats en la preferència pel curt termini i una certa aversió al risc, i també pels 
problemes derivats de les asimetries d’informació entre agents gestors i fi-
nançadors (Goodare i Tonks, 1995).

En aquest context, l’evidència disponible posa de manifest diferències 
significatives en l’estructura financera de les empreses innovadores, i 
apunta l’existència, en termes generals, de restriccions a l’obtenció de re-
cursos financers (Fazzari et al., 1988). Tot i amb això, també s’ha demos-
trat que l’activitat innovadora, si té èxit, genera beneficis monopolístics els 
quals s’erigeixen en origen de recursos interns, que permeten a les empre-
ses superar les restriccions associades al finançament de projectes innova-
dors i reduir la seva dependència de fonts financeres externes (von Kalc-
kreuth, 2004).

Addicionalment a l’èxit de la innovació, i de la rendibilitat que se’n 
deriva, hi ha altres factors que poden explicar diferències significatives en 
la situació financera de les empreses innovadores, així com la superació 
dels problemes d’accés al finançaments. Per exemple, la disposició per part 
de l’empresa d’actius reals que poden ser utilitzats com a garantia en 
l’obtenció de recursos financers, o el fet que l’empresa estigui consolidada 
en un mercat madur amb una quota elevada, tingui una dimensió impor-
tant, presenti uns rendiments sostenibles en el temps, o formi part d’un 
grup empresarial. Tot aquest conjunt de característiques podrien explicar la 
reducció de les dificultats d’accés als recursos, que han de servir per fi-
nançar el desenvolupament de la seva activitat innovadora.

En base a aquestes consideracions, en aquest article pretenem aportar 
les evidències que ofereixen diferents estudis sobre l’existència de restric-
cions al finançament de la innovació a nivell internacional, explicar la re-
lació entre accés als recursos financers per a innovar i la dimensió de 
l’empresa, analitzar la situació del finançament de la innovació empresarial 
per al cas de les empreses catalanes i recollir una proposta de mesures 
públiques i privades que han estat posades en marxa amb èxit a diferents 
països, amb l’objectiu de consolidar les fortaleses i millorar les debilitats 
del finançament com a element impulsor de la innovació a Catalunya. 
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2.  El finançament com a fre a la inversió en innovació

Aquesta paradoxa que hem presentat a la introducció d’aquest treball, 
el reconeixement de la importància que les empreses inverteixin en inno-
vació i l’existència, alhora, de dificultats per accedir al finançament neces-
sari per finançar aquestes inversions, està àmpliament demostrada en di-
versos estudis a nivell internacional.

Així doncs, en aquest apartat exposarem aquestes evidències interna-
cionals a partir de dos eixos: la descripció de quines són les principals 
restriccions financeres que afecten la inversió empresarial en innovació i 
l’argumentació de les seves causes.

2.1.   Restriccions associades al caràcter específic  
de les inversions 

Invertir en innovació no és com invertir en béns immobles o en 
instal·lacions productives que tenen un valor intrínsec derivat de la seva 
naturalesa tangible. Quan parlem de la inversió empresarial en innovació 
ens referim a la dotació de recursos productius en recerca i desenvolupa-
ment (R+D, per intentar sintetitzar una nova molècula o un nou principi 
actiu a partir del qual desenvolupar un nou medicament), però també els 
que destinen les empreses a millorar els seus processos, a redefinir la 
seva estructura organitzativa o a renovar la seva imatge comercial. Són 
inversions de caràcter intangible que es fan perquè, òbviament, la direc-
ció de l’empresa està convençuda, i així ho estableix en la seva estratègia, 
que li permetran millorar els seus resultats i la seva posició competitiva 
en el mitjà i llarg termini.

És important remarcar l’horitzó temporal del retorn previst d’aquest 
tipus d’inversions, que és a mitjà (en el millor dels casos) i llarg termini (el 
més habitual), és a dir, concretant, superior a 3 o 5 anys (Dierickx i Coll, 
1989). Addicionalment a aquest retorn no immediat dels recursos, s’han 
d’afegir com a característiques principals d’aquestes inversions el fet que la 
probabilitat de no recuperació efectiva dels diners invertits és més elevada 
que per a les inversions en béns tangibles (és a dir, presenten un major risc; 
pensem, per exemple en els diners que s’inverteixen en la recerca bàsica en 
el sector farmacèutic) i a més, en tractar-se de recursos intangibles desen-
volupats moltes vegades adhoc per a l’empresa (parlem aquí més de les 
innovacions organitzatives i comercials, que no pas de la innovació tecno-
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lògica, R+D), no tenen un valor de mercat i, per tant, no poden actuar com 
a garantia real davant de creditors.

Aquestes característiques econòmiques de les inversions amb inno-
vació no quadren amb els interessos d’inversors i institucions financeres 
(agents finançadors en general), els quals prefereixen prestar els seus 
diners a aquelles empreses que presenten projectes d’inversió amb rendi-
bilitat a curt termini i un risc reduït, de forma que es generen dificultats 
en l’accés al finançament necessari per part de les empreses més innova-
dores.

Aquestes restriccions financeres són especialment severes quan es 
tracta d’innovació tecnològica (projectes de R+D), donat que els recursos 
que es necessiten per portar a termes les inversions són, en termes generals, 
d’una quantia molt important (Carreira i Silva, 2010).

Aquest tipus de problemes en l’accés als recursos financers han estat 
demostrats als Estats Units per part de Hall (1992), Hao i Jaffe (1993), i 
Himmelberg i Pertersen (1994), i a les empreses industrials de França, Japó 
i Estats Units per part de Hall et al. (1999).

2.2.  Problemes d’asimetries d’informació

Quan les empreses obtenen un préstec amb garantia real (per exemple, 
un préstec hipotecari per adquirir unes oficines, o per promoure’n la cons-
trucció), l’entitat que els finança pot controlar en tot moment l’estat 
d’aquesta inversió i el valor recuperable del préstec concedit a través del 
valor de mercat d’aquests béns immobiliaris.

Aquesta facultat d’informar sobre els projectes d’inversió per part dels 
directius, i d’entendre’ls per part dels agents finançadors, es torna més di-
ficultosa quan es tracta de projectes d’innovació, atès que habitualment 
presenten aspectes tècnics més complexos que requereixen d’un coneixe-
ment previ mínim sobre el sector i els processos de l’empresa. A aquesta 
manca de comprensió per part d’inversors i institucions financeres (amb 
l’excepció d’algunes vies de finançament específiques, com els business 
angels o els fons de capital risc sectorials) s’afegeix la impossibilitat de 
monitoritzar de manera exhaustiva l’evolució de la inversió per part dels 
finançadors, fets que determinen que per a molts d’aquests tipus de projec-
tes d’inversió no es pugui trobar el finançament extern necessari (Goodacre 
i Tonks, 1995). 

Per aquest motiu, per a finançar aquestes inversions, les empreses acu-
deixen en primer lloc als beneficis no distribuïts (fons propis interns) i a les 
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subvencions; en segon lloc al deute; i, en tercer lloc, a l’ampliació de capital 
(fons propis externs)18. Aquestes empreses experimenten habitualment en 
un grau superior aquestes asimetries d’informació, de manera que els cos-
tos de dilució tendeixen a ser superiors. Conseqüentment, per a les empre-
ses innovadores, el finançament a través de l’emissió de noves accions serà 
efectivament el recurs financer relativament més car. 

Aquestes restriccions associades a les asimetries d’informació han 
estat verificades per Von Kalckreuth (2004) per a les empreses aleman-
yes, per Von Kalckreuth i Murphy (2005) per a les britàniques, per Moh-
nen et al. (2008) per a les holandeses i per Savignac (2009) per a les 
franceses. La conclusió més important d’aquests estudis és que les difi-
cultats per trobar finançament redueixen clarament la predisposició de 
les empreses a innovar.

2.3.  Limitacions associades als costos de fallida

Des del punt de vista de les institucions de finançament, els costos 
potencials derivats de l’eventual fallida d’una empresa són relativament 
més baixos quan aquesta empresa presenta una proporció relativament ele-
vada d’actius tangibles en el seu patrimoni, especialment terrenys, cons-
truccions i equipament de tecnologies estàndards i amb un mercat actiu per 
a la seva transacció. En sentit contrari, aquests costos tendeixen a ser rela-
tivament més elevats en les empreses que presenten una important propen-
sió 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 desenvolu-
pament 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 em-
preses més innovadores. 

Aquests factors determinen que aquest tipus d’empreses presentin més 
problemes per obtenir finançament via préstecs d’entitats financeres o que 
els recursos siguin significativament més cars, atès que aquestes no es vo-
len veure exposades al risc de perdre les seves inversions creditícies en cas 
de fallida.

Aquesta relació entre grau d’innovació empresarial, cost de fallida i 

18. En aquest àmbit, el finançament extern comprèn tant els recursos aliens (deute) com els 
recursos propis (ampliacions de capital), diferents dels recursos interns derivats de les ope-
racions..
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disposició de recursos financers ha estat evidenciada per Kukuk i Stadler 
(2001) per al cas d’Alemanya, confirmant que el cost del finançament juga 
un paper important en aquestes empreses i condiciona de manera significa-
tiva els plans futurs d’inversió. 

2.4.  Restriccions vinculades als drets de control 

A moltes empreses innovadores, l’existència d’un import reduït de ga-
ranties reals per les característiques de les inversions que porten a terme, 
provoca que augmenti la predisposició dels seus finançadors d’apropiar-se 
el màxim possible dels seus rendiments a curt termini per intentar mini-
mitzar el risc de la seva inversió.

Per evitar aquest risc de presa del control per part dels agents fi-
nançadors, les empreses innovadores solen donar preferència als benefi-
cis retinguts (recursos financers interns) com a via de finançament de les 
seves inversions. A mesura que augmenten les necessitats de finançament 
per sobre de la disponibilitat dels recursos interns, aquestes empreses 
empren deute, donat que en aquest cas els gestors continuen retenint el 
control de l’empresa amb caràcter general i amb l’excepció de les situa-
cions de fallida. Únicament quan el projecte d’inversió és d’una dimensió 
molt elevada o quan els actius objecte d’inversió presenten una intangibi-
litat considerable, les empreses cedeixen part del control a finançadors 
externs a través de l’emissió de noves accions (Aghion et al., 2004), de 
manera que es veuen reduïdes les vies de finançament existents en el 
mercat.

Aquest fet ha estat confirmat per Bougheas et al. (2003) per a les em-
preses irlandeses i per Scellato (2007) i Colombo i Grilli (2007) per a les 
empreses italianes de nova creació i base tecnològica.

La principal conclusió de tots aquests estudis realitzats a diferents paï-
sos, és que les empreses que volen apostar per la innovació com a estratègia 
de futur es troben amb més dificultats que les empreses no innovadores per 
accedir als recursos financers que necessiten per portar a terme les inver-
sions requerides. Aquestes majors restriccions es tradueixen en termes ge-
nerals en un cost superior del finançament extern, de manera que molt so-
vint les empreses innovadores han d’optar per finançar les seves inversions 
amb fons generats internament (fluxos de caixa lliures i subvencions). 
Aquesta realitat té implicacions molt importants, atès que apunta que no-
més aquelles empreses innovadores que tenen èxit i obtenen retorns a curt 
i mitjà termini poden superar aquesta situació i presentar una posició fi-
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nancera competitiva en l’accés als recursos, avalada en els bons resultats 
derivats de l’activitat innovadora.

3.   La dimensió de l’empresa i el finançament de la 
innovació 

Els problemes d’accés als recursos financers a les empreses innovado-
res es fan més acusats en les empreses de més reduïda dimensió. Aquesta 
situació pren especial rellevància si considerem que en molts països el 
teixit empresarial està conformat fonamentalment per petites i mitjanes 
empreses (pime), les quals expliquen una part important del VAB generat 
en l’economia i són les principals creadores d’ocupació. Així, en el cas de 
la Unió Europea, el 99,8% de les empreses són PIME19, amb un 91,8% de 
microempreses, un 6,9% d’empreses petites i un 1,1% de mitjanes.

Vegem a continuació quines són aquestes dificultats addicionals que 
han d’afrontar les pime innovadores.

3.1.  Manca de garanties reals 

La manca de garanties reals a les empreses més petites provoca que 
els recursos interns no distribuïts (els resultats i les reserves) s’erigeixin 
en la principal font de finançament, per la dificultat d’aquestes empreses 
d’obtenir el crèdit i les inversions de capital que requereixen per finançar 
els seus plans d’inversió.

Aquesta absència de garanties reals i la incertesa en la generació de 
fluxos de caixa futurs que assegurin el retorn dels préstecs obtinguts fa que 
el cost financer a les empreses petites que volen finançar el seu creixement 
a través de crèdit sigui força elevat, fet que provoca, a la vegada, un aug-
ment de la probabilitat de fracàs i de fallida.

19. Segons el criteri de la UE (DOC C (2003) 1422), es consideren pime aquelles empreses 
que tenen un nombre mitjà de treballadors anual inferior a 250, una quantia total d’actiu no 
superior als 43 milions d’euros i un import net de la xifra de negocis menor o igual a 50 
milions d’euros. I dins de les pime, es consideren microempreses les que tenen menys de 10 
treballadors, i un total actiu i un import net de la xifra de negocis igual o inferior als 2 mili-
ons d’euros. Les empreses petites són aquelles que tenen entre 10 i 49 treballadors, i un total 
actiu i un import net de la xifra de negocis superior als 2 milions i igual o inferior als 10 
milions d’euros. I per diferència s’obtenen els criteris per catalogar una empresa com a mit-
jana: aquella que té entre 50 i 249 treballadors, un total actiu superior als 10 milions i igual 
o inferior als 43 milions d’euros, i un import de la xifra de negocis superior als 10 milions i 
igual o inferior als 50 milions d’euros.
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Aquestes tipus de dificultats financeres a les pime han estat demostra-
des per Albuquerque i Hopenhayn (2000) per a les empreses finlandeses, 
Budina et al. (2000) per a les búlgares, Becchetti i Trovato (2002) per a les 
italianes, Carpenter i Petersen (2002) per a les petites empreses d’Estats 
Units, Cowling i Mitchell (2003) per al Regne Unit, Oliveira i Fortunato 
(2006) per a les empreses portugueses, Bhaduri (2008) per a les de l’Índia, 
i Honjo i Harada (2006) per a les del Japó.

3.2.   Manca de ratings crediticis per a les empreses més 
petites 

La manca de ratings crediticis per a les pime, que permetin als inver-
sors disposar d’una referència clara del risc associat a les seves inversions 
en aquestes empreses, fa que es redueixi la quantia de recursos financers 
disponibles per a aquest segment d’empreses i n’incrementa el cost. Es con-
firma, addicionalment, que el risc de fallida de les empreses està relacionat 
amb el cost d’obtenció de finançament, i que es manifesta de manera espe-
cialment intensa en el cas de les empreses més petites.

En aquest àmbit, tenim evidències internacionals a través dels treballs 
d’Egeln et al. (1997) per al cas d’Alemanya, Cowling i Mitchell (2003) per 
al Regne Unit i Bottazzi et al. (2008) per a Itàlia.

3.3.   Manca de productes financers específics per al 
creixement empresarial

Existeix una manca de productes financers específics (en especial, ca-
pital risc i garanties creditícies) per al creixement de les empreses innova-
dores i de nova creació. El finançament és un element crític també en la 
fase de creació d’empreses i de desenvolupament de projectes empresarials 
per part d’emprenedors. I en aquest àmbit també es manifesten restriccions 
significatives perquè els agents finançadors, en especial les entitats finan-
ceres, per a finançar aquests projectes demanen unes garanties mínimes de 
ràtios patrimoni net-deute que són difícilment assolibles pels socis funda-
dors.

En aquest sentit, cal destacar el que les entitats financeres tenen en 
compte a l’hora de decidir proveir de fons a les empreses en els estadis 
inicials de la seva activitat. En concret, el patrimoni personal dels empre-
nedors, la quantia de patrimoni societari, l’ús de capital propi per finançar 

REVISTA 12 CATALA.indd   153 14/09/11   17:48



154 D. Castillo, P. Crespo: El Finançament de la innovació empresarial

les inversions inicials i la capacitat de generació de beneficis a curt i mitjà 
termini, són factors que redueixen la probabilitat d’obtenir una resposta 
negativa per part dels bancs. També es constata que en nombroses ocasions 
les empreses de nova creació decideixen no optar per aquesta via de fi-
nançament, encara que es tracti de projectes amb un potencial de rendibi-
litat molt elevat, perquè els emprenedors són conscients que les variables 
financeres són les més valorades per les entitats financeres com a criteri 
per a atorgar préstecs i sovint imposen una sèrie d’objectius econòmics que 
comprometen el bon funcionament del projecte.

La conclusió principal en aquest camp és que les restriccions finance-
res operen com a barreres d’entrada importants per a la creació de noves 
empreses, especialment patents en els casos de projectes empresarials de 
reduïda dimensió (van Auken, 1999; Aghion et al., 2007).

Aquestes afirmacions han estat testades i demostrades per Fotopoulos 
i Louri (2000) a Grècia, Farinha (2005) a Portugal, van Gelderen et al. 
(2006) i Blumberg i Letterie (2008) a Holanda, Petrunia (2007) al Canadà, 
Nykvist (2008) a Suècia i Magri (2009) a Itàlia. 

En síntesi, es constata, doncs, l’existència de problemes significatius 
per part de les empreses, especialment les més petites, per accedir al fi-
nançament necessari per afrontar les inversions requerides per a créixer. 
Aquestes limitacions són degudes a la manca de garanties reals i d’infor-
mació per part d’inversors i institucions financeres, a la necessitat de recór-
rer als fons propis per finançar aquestes inversions, moltes vegades insufi-
cient, degut a l’elevat cost del deute (pel risc de fallida i la manca de 
garanties reals suficients) i a la manca de productes financers específics, 
especialment de capital (capital risc i cotització a borsa).

4.   La situació financera del finançament de la innovació a 
Catalunya 

Les empreses catalanes també presenten aquestes dificultats que hem 
exposat en els apartats anteriors. Efectivament, els estudis quantitatius dis-
ponibles a Catalunya de Castillo i Plana (2008) i Amat et al. (2011), demos-
tren aquesta afirmació, atès que els seus resultats mostren el següent: 

•	 Existeix	una	relació	positiva	entre	la	disposició	de	recursos	finan-
cers i la innovació a l’empresa catalana, i s’evidencia així l’existència 
de restriccions financeres que afecten la inversió empresarial en in-
novació. 
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•	 Les	 empreses	 innovadores	 decideixen	 augmentar	 les	 seves	 inver-
sions com a estratègia per a ser més eficients, però en la pràctica 
gran part dels seus plans d’inversió es troba condicionada per la 
disposició de fluxos de caixa interns i per l’increment dels fons pro-
pis, de manera que les vies de finançament i, per tant, les quanties 
disponibles per a invertir es redueixen, quedant així una part dels 
projectes sense execució per manca dels recursos financers neces-
saris. 

•	 Quant	més	petita	és	l’empresa	més	forçada	es	troba	a	usar	recursos	
financers propis per a finançar les seves inversions. Aquesta cir-
cumstància es manifesta de manera més acusada en les petites em-
preses més innovadores, les quals presenten més dificultats per a 
accedir a aportacions de capital i al crèdit. 

Aquesta és la situació constatada en el teixit empresarial català. Una 
vegada exposats els fets, analitzarem a continuació les causes d’aquestes 
restriccions que afecten la disposició de fons per part de les empreses cata-
lanes que vulguin invertir en innovació. Les causes d’aquests problemes 
financers són complexes i troben el seu origen en els diferents agents que 
participen en el procés del finançament empresarial: les empreses, les ins-
titucions de finançament i la seva oferta, i les Administracions Públiques.

Així, en primer lloc, i pel que fa a les empreses, tenim dades disponi-
bles dels treballs d’Amat et al. (2011), Consejo Superior de Cámaras (2010) 
i la Comissió Europea (2005) que apunten una sèrie d’elements que ens 
permeten entendre aquests problemes d’accés al finançament:

•	 La	gran	majoria	de	 les	empreses	catalanes	(90%	o	més)	no	 tenen	
coneixement sobre vies de finançament que poden ser importants 
per als projectes d’innovació, com són els préstecs de la Unió Euro-
pea, els programes de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), 
les xarxes de business angels, els fons i entitats de capital risc, les 
societats de garantia recíproca, els préstecs participatius i les possi-
bilitats que ofereix el Mercat Alternatiu Borsari (MAB).

•	 La	manca	d’informació	sobre	possibilitats	de	finançament	de	la	in-
novació condiciona els usos de recursos financers per part de les 
empreses catalanes, de manera que la majoria finança les seves in-
versions amb recursos propis en primer lloc, seguit de l’ús de sub-
vencions i el finançament bancari a llarg termini. En el cas de les 
pime, la situació la dependència de les entitats financeres augmenta 
fins a un 80% quan la quantia de les inversions és important, de 
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manera que l’import obtingut de reserves i subvencions no és sufi-
cient per executar els plans previstos.

•	 Aquesta	relació	entre	entitats	financeres	i	petites	empreses	va	més	
enllà de les operacions de finançament en el cas de les pime, ja que 
pràcticament la meitat d’aquest segment d’empreses acudeix als 
seus bancs en primer lloc per demanar informació i assessorament 
financer, de forma que la informació sobre opcions d’accés al recur-
sos financers disponibles en el mercat queda moltes vegades limita-
da pels interessos comercials de les entitats financeres, i es crea així 
també una dependència addicional a la financera que redueix de 
manera molt important a la pràctica les possibilitats de canviar de 
banc per part d’aquestes empreses.

Trobem, per tant, en l’àmbit empresarial, i especialment en el cas de 
les empreses petites i mitjanes, una manca important de formació i 
d’informació en l’àmbit financer, que els hi permeti programar la funció 
financera de l’empresa de forma eficaç i trobar fonts complementàries de 
finançament a les habituals centrades en l’ús de reserves, subvencions pú-
bliques i, quan els imports necessaris són més elevats, en el crèdit d’entitats 
financeres. Identifiquem, per tant, unes limitacions financeres a les empre-
ses innovadores, en particular a les pime, que tenen un component estructu-
ral, les quals han estat potenciades per la crisi financera internacional, amb 
una caiguda molt significativa del crèdit disponible per al finançament em-
presarial i una disminució rellevant de la propensió a invertir en projectes 
empresarials que presenten uns nivells elevats de risc. 

En segon lloc, i des de l’àmbit de les institucions de finançament 
(agents finançadors en els mercats financers en general), també trobem 
algunes de les causes de les restriccions financeres que afecten la inversió 
empresarial en innovació:

•	 Els	recursos	financers	no	arriben	de	manera	adequada	a	aquesta	ti-
pologia d’empreses. Efectivament, pràcticament la meitat dels pro-
jectes d’inversió en innovació per part de les empreses catalanes als 
anys 2009 i primera meitat de 2010 no han trobat finançament, ni a 
través d’aportacions de capital ni d’obtenció de crèdit.

•	 Tant	els	fons	d’inversió	com	les	entitats	financeres	exigeixen	un	ter-
mini de retorn i rendibilització dels seus diners massa reduïts per a 
les característiques de les inversions en innovació.

•	 Les	 entitats	de	 crèdit	 imposen	condicions	no	assolibles	per	 a	una	
bona part de les empreses. En concret, una tercera part de les em-
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preses catalanes innovadores troben barreres importants per acce-
dir a préstecs per part d’entitats financeres degut a l’exigència 
d’aportació d’avals per a la seva obtenció i perquè no arribaven a la 
xifra de beneficis establerta per aquestes entitats per poder accedir 
al crèdit.

•	 Aquestes	condicions	restrictives	per	part	de	les	entitats	financeres	
per accedir al crèdit tenen un efecte especialment rellevant en el cas 
de les pime. Efectivament, a l’any 2010 el 39,3% ha vist reduït el 
volum de finançament aportat per part d’entitats financeres, al 48% 
no se’ls hi ha concedit la totalitat de l’import sol·licitat, al 82,5% 
d’aquestes empreses han augmentat les exigències de garanties i 
avals, i a un 35,3% se li han demanat garanties personals.

•	 Les	entitats	financeres	no	estan	disposades	a	assumir	riscos	inver-
tint en projectes d’innovació i en empreses petites que no poden 
aportar les garanties requerides. Així, tenim que més del 70% de 
les pime consideren que els bancs, i entitats financeres en general, 
no volen assumir riscos prestant diners a les pime, pel que opten 
per no expandir la seva inversió creditícia en aquest segment 
d’empreses.

I, finalment, en tercer lloc, l’actuació de les Administracions Públiques 
també contribueix a l’existència de dificultats en l’accés al finançament per 
part de les empreses innovadores, principalment en dos àmbits:

•	 Excés	de	burocràcia	en	 la	 tramitació	de	subvencions	 i	ajudes	a	 la	
innovació, que afecta a pràcticament la meitat de les empreses cata-
lanes innovadores que han optat per aquesta via d’obtenció de recur-
sos per a finançar les seves inversions. La complexitat dels proces-
sos administratius provoca que moltes petites empreses quedin 
excloses d’aquesta fórmula de finançament.

•	 Un	temps	de	 tramitació	 i	gestió	de	 les	sol·licituds	massa	 llarg,	
tant en la resolució de les ajudes concedides com en el paga-
ment, fet que provoca problemes de liquiditat en aquelles em-
preses que necessiten aquests recursos per materialitzar els seus 
plans d’inversió.
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5.   Què podem fer per a millorar la situació?  
Reptes de futur 

L’anàlisi realitzada ens permet confirmar que les empreses catalanes 
innovadores, especialment petites i mitjanes empreses, presenten proble-
mes per accedir al finançament extern (de capital i de deute) que necessiten 
per desenvolupar la seva activitat. Aquestes restriccions determinen que 
hagin de recórrer a fons interns, beneficis no distribuïts, per a finançar les 
seves inversions, les quanties dels quals són clarament insuficients per as-
solir els objectius d’activitat fixats. 

Per tant, cal plantejar la necessitat d’adopció urgent de polítiques pú-
bliques i privades de foment del finançament de la innovació i de superació 
de les dificultats d’accés als recursos financers. Més quan és un fet consta-
tat internacionalment que l’activitat innovadora a l’empresa va acompanya-
da de millores de la competitivitat de l’economia, perquè permet augments 
de la productivitat empresarial, l’expansió de les vendes i el creixement 
econòmic a mitjà i llarg termini.

Per tant, el que podem fer és conèixer i aplicar les polítiques i fórmules que 
estan funcionant a altres països. Identificar i seleccionar les millors pràctiques 
en matèria de finançament de la innovació empresarial i adaptar-les a la realitat 
empresarial del nostre país és una metodologia que garanteix altes taxes d’èxit 
en la seva implantació. En aquest sentit, són diverses les polítiques públiques i 
privades que han estat adoptades a diferents països amb l’objectiu de reduir les 
dificultats financeres que afecten les empreses per poder innovar. 

Les principals mesures que s’han adoptat i han obtingut un bon resultat 
han estat les següents:

a) Per part de l’Administració
Una de les vies de solució passa per una política pública de suport al 
finançament empresarial, especialment de les entitats de més reduï-
da dimensió. Encara que la intervenció pública pot crear ineficièn-
cies importants en els mercats de finançament, hi ha evidència inter-
nacional sobre el fet que la política pública consistent en subvencions, 
bonificacions fiscals i garanties creditícies permeten reduir les difi-
cultats de les empreses per accedir als recursos financers. 

– Potenciar i fer més eficients els programes de subvencions
En el cas de les subvencions, per exemple l’estudi de Becchetti 
i Trovato (2002) confirma, per a les pime italianes, que les sub-
vencions atorgades pel govern italià permet millorar la situació 
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financera de moltes empreses. Per al cas d’Estats Units, Li 
(2002) va arribar a conclusions similars en la seva anàlisi de 
l’efecte dels crèdits subvencionats pel govern americà sobre la 
viabilitat financera dels projectes empresarials d’emprenedors 
altament capacitats però sense patrimoni personal.

– Articular millor un bon sistema de bonificacions fiscals
Pel que fa a les bonificacions fiscals, Honjo i Harada (2006) 
van constatar efectes molt positius sobre les taxes de creixe-
ment d’un conjunt de pimes japoneses per al període 1995-1999 
dels programes fiscals públics. Per a Alemanya, Czarnitzki 
(2006) va poder comprovar que les deduccions fiscals per in-
versió en I+D van possibilitar a moltes petites i mitjanes empre-
ses no haver de dependre de l’accés a recursos externs per fi-
nançar els seus projectes d’innovació. A resultats similars van 
arribar Klassen et al. (2004) per les pimes del Canadà.

– Establir un sistema de garanties per a l’obtenció de préstecs de 
les entitats financeres
I pel que respecta a les garanties creditícies, Cowling i Mitchell 
(2003) van verificar que les polítiques públiques de cobertura de 
deute al Regne Unit suposen un alleujament financer molt impor-
tant per a la majoria de pimes. En la mateixa línia, els resultats de 
Zecchini i Ventura (2009) mostren que les garanties del govern 
italià sobre els préstecs signats per petites i mitjanes empreses 
han estat molt efectius en la reducció del cost financer i en l’accés 
d’aquestes empreses al finançament de les entitats financeres.
En aquest sentit, Audretsch i Elston (2002), analitzant empreses 
ale manyes del 1970 al 1986, van trobar que eren les empreses mi-
tjanes les que s’enfrontaven a majors dificultats per accedir als 
recursos financers requerits per mantenir els seus plans d’expansió, 
més que no pas les empreses petites, beneficiades per programes 
públics de potenciació del crèdit entre les empreses més petites, fet 
que possibilitava a aquestes empreses superar tensions de liquidi-
tat. També van confirmar que les empreses més grans eren les que 
presentaven menys restriccions d’accés al finançament de tot tipus.

b) Per part de les institucions financeres
Una altra via de superació de les restriccions financeres de les em-
preses contrastada a escala internacional es centra en la relació bila-
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teral entre entitats financeres i empreses. Així, s’ha comprovat que 
una política de les entitats financeres més propensa a relacions més 
properes facilita el contacte i la comunicació estable entre aquestes 
i les empreses finançades, reduint les asimetries d’informació exis-
tents entre aquests dos agents i, conseqüentment, les restriccions 
empresarials per a l’accés al finançament. Tal com Diamond (1991) 
va demostrar, el risc associat a la concessió de préstecs no és neutre 
respecte al tipus de relació existent entre entitat financera i empresa, 
de manera que les relacions més estables permeten un augment dels 
fons disponibles i una reducció del cost del crèdit (Farinha, 2005).
Així, en els països on els sistemes financers estan orientats a les 
entitats (sistema de l’Europa continental), com Alemanya, França, 
Holanda, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia o Suècia, les empreses 
presenten un grau relativament més baix de restriccions d’accés 
als recursos financers necessaris que en els països amb un sistema 
financer orientat al mercat, com ara Estats Units i el Regne Unit 
(Audretsch i Elston, 2002; Bond et al., 2003; Semenov, 2006).

c) Pel que fa als productes de finançament
Les polítiques públiques caracteritzades per la intervenció de 
l’Administració en la millora i cobertura de la capacitat financera de 
les empreses, s’ha de combinar amb una liberalització important del 
mercat financer i una millora dels productes financers específics per 
a la innovació, la internacionalització i el creixement empresarial. 

– Major liberalització dels mercats financers
Els estudis internacionals demostren que aquesta liberalització 
financera permet reduir les dificultats financeres de les empre-
ses, especialment de les més petites (Carreira i Silva, 2010).
La liberalització dels mercats financers facilita en termes gene-
rals l’accés de les empreses (i en especial de les pimes) al crèdit, 
per la reducció de les barreres burocràtiques i dels costos de 
transacció per accedir als mercats de crèdit, i per la possibilitat 
d’incrementar el nombre d’agents i productes de finançament 
(capital risc, business angels) que poden operar en els mercats 
de capitals. No obstant l’anterior, també s’ha de tenir en compte 
que la liberalització del mercat del finançament i l’augment de 
la competència per la inversió creditícia també comporta el risc 
que els agents finançadors assumeixin un nivell de risc massa 
elevat, posant en perill l’equilibri del sistema financer. Hi ha 
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d’haver, per tant, un equilibri entre desregulació i supervisió i 
control eficient per part dels organismes reguladors.

– Productes de finançament de capital més adequats a les necessi-
tats d’aquest tipus d’inversions

Sembla encertat establir mesures per complementar la liberalitza-
ció dels mercats financers, enfocades a incrementar la disposició 
d’aquells recursos financers que accepten un major nivell de risc, 
fonamentalment a través del foment del capital risc, la connexió 
amb business angels i la millora de les condicions perquè les em-
preses puguin negociar els seus títols en els mercats de capitals. 
En aquest àmbit, tenim l’evidència dels casos dels Estats Units 
i el Regne Unit, en els que la major disposició d’aquests tipus de 
productes de capital permet el finançament d’un major nombre 
de projectes d’inversió o per una major quantia. A més, les ca-
racterístiques dels mercats financers al sud d’Europa, amb una 
major concentració de la propietat i per tant més intervenció 
dels propietaris en accions de seguiment i control de la gestió 
empresarial, porten a la generació d’un clima més propici a la 
posada en marxa de projectes d’inversió més arriscats per tenir 
un superior horitzó temporal de retorn.
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