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1. PRESENTACIÓ

Les exportacions de la demarcació de Terrassa s’han
quadruplicat en els darrers 10 anys. Amb aquesta afirmació,
contundent al mateix temps que simptomàtica de la
tendència empresarial de la demarcació de Terrassa, vull
començar la presentació de l’estudi del perfil exportador
de les nostres empreses, que culmina un projecte impulsat
per la Comissió de Comerç Internacional i gràcies al qual
La Cambra materialitzarà les accions idònies per enfortir
l’activitat internacional de la demarcació territorial de
Terrassa.
L’estratègia de l’equip de govern de La Cambra en l’àmbit
del suport a la internacionalització és contribuir a
l’increment de l’activitat internacional de les empreses,
independentment del seu tamany i experiència exportadora.
En aquest sentit, La Cambra s’orienta a promoure la
internacionalització en aquelles empreses que comencen
a exportar per primera vegada, aquelles que desenvolupen
una activitat internacional a través de l’exportació i
aquelles que estan prenent la decisió d’implantar-se a
l’exterior. La implantació exterior de les empreses, que
és la fase última del procés d’internacionalització, afavoreix
la creació de llocs de treball no només al país de destí
sinó també al d’origen i representa una inversió tant a
l’exterior com al nostre país. L’empresa que fa la implantació
exterior comença el camí a la multinacionalització. És la
competitivitat en clau de multinacional.

Per arribar al final del procés d’internacionalització encara
ens queda força camí per recórrer. Tot i així, l’objectiu
és clar: volem incrementar la presència internacional de
les nostres empreses afavorint el desenvolupament
d’estratègies competitives de creixement basades en
acords de col·laboració, implantació de filials, increment
de les exportacions o la diversificació de mercats i
contribuint a la preparació de les persones com a element
necessari per impulsar aquesta estratègia amb visió de
futur, mètode, rigorositat i eficàcia. L’estudi que presentem
ens ajudarà a definir els nous fronts d’actuació.
Estic segur que aquest estudi ens ajudarà a encertar el
ventall d’eines de suport a la internacionalització de La
Cambra i afavorir que totes les empreses amb inquietud
internacional puguin desenvolupar les seves estratègies
en els mercats exteriors i, alhora, espero que esdevingui
l’eina de reflexió per a totes les empreses que valoren la
competitivitat com a clau de futur i la internacionalització
com a eina imprescindible.

Albert Vilardell i Figueras
President
Novembre de 2004

Objectius de l’Estudi
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2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI

Com a president de la Comissió de Comerç Internacional
de la Cambra de Terrassa, és per a mi una satisfacció
poder presentar-vos en aquesta publicació el resum
executiu de l’Estudi “El perfil exportador de les empreses
de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa”.
Aquesta publicació és el resultat de dos anys de treball
d’un projecte ambiciós que es va iniciar des de la Comissió
de Comerç Internacional de La Cambra a l’inici del present
mandat (2002-2006).
Donada la dificultat de trobar informació ja elaborada
tant de tipus quantitatiu com qualitatiu de les exportacions
de les empreses de la nostra demarcació, la Comissió de
Comerç Internacional va decidir iniciar un estudi amb
l’objectiu d’analitzar quina ha estat l’estratègia
d’internacionalització de les empreses i posar de manifest
els àmbits estratègics on aquestes podien incrementar
el volum de les seves exportacions així com avançar en
el seu grau d’internacionalització.
D’aquesta manera, sol·licitant informació directament de
les nostres empreses mitjançant un qüestionari, processantla i tractant-la amb l’ajut d’un equip d’investigadors de
la UAB, hem tingut com a resultat aquest document que
vostès tenen a les mans. Es tracta d’un estudi consistent
i ric en informació amb unes conclusions que creiem molt
interessants i que esperem que siguin una eina de reflexió
per als empresaris amb activitats internacionals.
Com a primera reflexió destacaríem que ens trobem en
una demarcació territorial amb un gran dinamisme
exportador, amb un promig d’intensitat exportadora
(exportació/facturació total) de les empreses d’un 38%.
Per una altra part, i com a segona reflexió, un percentatge
d’empreses molt elevat (quasi un 55%) encara exporten
per sota d’aquesta mitjana.
La tercera reflexió és que encara que la intensitat
exportadora sigui molt elevada, el nombre d’empreses
amb filials a l’exterior encara és relativament baix.

Per concloure podríem dir que s’ha fet un esforç enorme
en internacionalització per part de les empreses, però
que encara queda molt camí per recórrer i moltes
oportunitats per avançar en l’expansió internacional.
Voldria així mateix, agrair la col·laboració d’aquelles
entitats i persones que han fet realitat aquest projecte:
En primer lloc a totes aquelles empreses que pacientment
van respondre el qüestionari que va ser la base d’informació
de l’Estudi.
A tots els membres de la Comissió de Comerç Internacional
que han impulsat i contribuït amb la seva experiència,
aportacions i idees a aquest projecte. Els senyors Francesc
Costa i Rafael Villegas de Banc Sabadell, el Sr. Josep M.
Camanyes i Llorenç Amenòs de l’empresa Lencería Mitjans,
SA, el Sr. Ramon Sarió de l’empresa Beralmar Tecnològic,
SA, els senyors Enric Jover i José Cara de l’empresa
Accesorios de Baño Artysan, SAL, el Sr. Jordi Vidal de
l’empresa Proquimac Color, SA i el Sr. Jordi Malgosa de
l’empresa Auxicolor, SA.
Al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA)
pel seu suport que hem rebut des dels inicis del projecte.
I, finalment, a l’equip de treball que ha fet possible
aquest estudi, d’una banda l’equip investigador de la
UAB, al Dr. Lluís Jovell (director de la investigació), al
Dr. Rossano Eusebio (investigador) tots dos professors a
l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UAB,
així com al Dr. Carlos Moslares de l’IQS per la seva
col·laboració en la investigació. D’altra banda, l’equip
tècnic de La Cambra que ha coordinat el projecte, la Sra.
Anna Pajarón (responsable d’Assessoria Internacional) i
el Sr. Josep Prats (director gerent).
Ton Capella i Galí
President de la Comissió de Comerç Internacional

Metodologia
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3. METODOLOGIA
La Cambra de Comerç de Terrassa va plantejar a la Universitat
Autònoma de Barcelona l’elaboració d’un estudi exhaustiu
del comportant exportador de les empreses de la seva
demarcació. La importància de la internacionalització de
les empreses s’ha destacat i es continua destacant en els
principals programes nacionals ja que constitueix una eina
important de l’estratègia empresarial. La millora del resultat
exportador incrementa els resultats de les empreses i els
seus beneficis, augmentant, conseqüentment, la riquesa
d’una comarca.
Per aquestes raons, s’ha realitzat aquesta investigació amb
l’objectiu d’analitzar l’estratègia d’internacionalització de
les empreses de la demarcació de Terrassa i posar de
manifest els àmbits estratègics on els empresaris poden
millorar per incrementar els seus resultats exteriors.
Com a primer pas de la investigació s’ha elaborat un

qüestionari molt exhaustiu (Annex II) capaç de capturar
tots els àmbits estratègics relacionats amb l’estratègia
d’internacionalització. El qüestionari s’ha testat en una
mostra petita d’empreses per tal de valorar si les preguntes
eren coherents amb la realitat empresarial de la comarca
i per comprovar l’existència d’errors que podrien haver
obstaculitzat la recollida de la informació.
Posteriorment s’ha sotmès el qüestionari a un univers de
640 empreses exportadores sobre les quals la Cambra de
Comerç de Terrassa tenia informació completa. Després de
2 enviaments postals a les empreses i un tancament
telefònic de la informació, s’han obtingut 164 respostes
vàlides que ens determinen un error mostral del 3,6%. Per
tant, podíem considerar com a representativa la mostra de
treball.

a) Estructura de l’Estudi
L’Estudi es divideix en tres anàlisis diferenciades que es
detallen a continuació:
Primera part: Com és l’empresa exportadora de la
demarcació de La Cambra?
Es tracta d’una anàlisi descriptiva de la informació on es
detallen els resultats obtinguts per la mostra d’empreses
en cada una de les variables que s’han utilitzat per captar
l’activitat exportadora de les empreses de la demarcació
de Terrassa.
a. Anàlisi de la informació a nivell agregat.
b. Resultats de les empreses segon els trams de tamany
que s’han detallat anteriorment.
Segona part: En què es diferencien les empreses més
exportadores de les menys exportadores?
Es tracta d’una anàlisi de les diferències entre les empreses
de la mostra dividides en dos grups:
a. Empreses amb més èxit internacional: es composa de
les empreses que exporten per sobre de la mitjana.
b. Empreses que exporten per sota de la mitjana.

A partir d’aquí es realitza una comparació de l’estratègia
d’internacionalització amb l’objectiu d’evidenciar aquells
àmbits estratègics on les empreses amb una activitat
exportadora inferior a la mitjana podrien millorar per arribar
a exportar per damunt de la mitjana.
Tercera part: Quines són les variables que influeixen
en els resultats exteriors de les empreses?
Es tracta d’una anàlisi multivariant a través d’una regressió
linial amb l’objectiu d’explicar la variabilitat de la intensitat
exportadora de les empreses de la demarcació de Terrassa.
En altres paraules, aquesta anàlisi ens permetrà extreure
els determinants de la intensitat exportadora, és a dir,
quines variables influeixen en el resultat exterior d’aquestes
empreses. El resultat d’aquesta anàlisi permetrà formular
tota una mena de recomanacions als directius d’aquestes
empreses sobre com millorar els seus resultats exteriors.
En altres paraules, se senyalaran aquells àmbits estratègics
on les empreses de la demarcació de Terrassa haurien de
millorar per obtenir uns resultats exteriors més brillants.
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b) Descripció de la mostra
Figura 1: Fitxa tècnica de l’Estudi
UNIVERS:
RECOLLIDA INFORMACIÓ:
UNITAT MOSTRAL:
CENS MOSTRAL:
TAMANY MOSTRA:
ERROR MOSTRAL:
NIVELL CONFIANÇA:
PROCEDIMENT MOSTRAL:
TREBALL CAMP:

Les 640 empreses exportadores de la base de dades de la Cambra de Terrassa
Enquesta postal
Director d’exportació de l’empresa
640 empreses
164
3.6
95% Z=1,96 p=q=0,5
Discrecional
Pretest (febrer 2003); primer enviament (maig 2003); segon enviament (octubre 2003);
tancament telefònic de dades (gener 2004)

Anàlisi estadística de la informació
La informació recollida en la investigació de camp s’ha
sotmès a diferents tractaments estadístics segon els
objectius de tot el treball. Amb l’objectiu d’obtenir uns

resultats més robustos, s’ha segmentat la mostra
d’empreses segons tres trams de tamany tal com es
detalla a la taula 1:

Taula 1: Distribució de les empreses segons tram de tamany
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 – 100
> 100
Total

Nre. empreses
77
68
19
164

%
46,9
41,4
11,7
100

Nombre casos vàlids: 164 - Font: elaboració pròpia

Tal com es pot veure, la distribució de les empreses de
la demarcació de Terrassa per tamany és molt semblant

a la realitat empresarial catalana –i espanyola- on el pes
de la PIME és molt elevat.

c) Variables emprades
Analitzar l’estratègia d’internacionalització de les empreses
és una tasca molt complexa considerant el gran nombre
de variables que intervenen en tot el procés. És per
aquesta raó que, en els últims trenta anys, la majoria
dels investigadors de màrqueting internacional han centrat
els seus esforços en identificar tot un conjunt de variables
capaces de descriure, amb certa profunditat, tot el procés
d’internacionalització. Gràcies a aquestes aportacions
hem pogut extreure tota una sèrie de variables que ens
han permès analitzar el procés d’internacionalització de
les empreses de la demarcació de Terrassa. Les variables
emprades són les següents:

• Característiques de l’activitat exportadora: en aquest
apartat es capta l’activitat exportadora de les empreses
i, més en detall, les exportacions totals i les exportacions
destinades als mercats de la Unió Europea i la intensitat
exportadora. La intensitat exportadora és l’índex de
resultat exportador més utilitzat i és el percentatge de
la facturació que les empreses dediquen als mercats
exteriors. En aquest context també s’analitza l’activitat
del departament d’exportació tenint en compte el nombre
de treballadors i els idiomes que es dominen i la seva
antiguitat; aquesta última variable és molt important ja
que mesura la tradició exportadora d’un col·lectiu
d’empreses. Per últim s’analitza l’activitat importadora
de les empreses considerant que hi ha una relació molt
forta entre l’activitat exterior i la realització d’importacions.

Metodologia

• Estratègia d’internacionalització: la vocació
internacional de les empreses es mesura mitjançant 4
indicadors: estratègia exportadora, acords internacionals,
distribució del capital i percepció directiva. L’estratègia
exportadora analitza com les empreses realitzen la seva
tasca dins els mercats internacionals (si adopten postures
proactives o més bé reactives). Pel que fa als acords
internacionals s’analitza la cooperació de les empreses
de la demarcació de Terrassa amb altres empreses i,
seguidament, s’analitzen les tipologies d’acords realitzats.
En aquest cas fem distinció amb els acords realitzats
amb empreses nacionals i empreses internacionals. La
distribució del capital (nacional i estranger) és un factor
important a l’hora de valorar la vocació internacional de
les empreses; en altres paraules, es vol valorar si la
internacionalització es deu al capital estranger que
controla l’empresa o és el resultat d’una estratègia pròpia
de l’empresa. Per últim, s’analitza la percepció dels
directius de l’empresa. L’actitud dels directius és molt
important a l’hora de prendre decisions relacionades amb
les activitats exteriors i a l’hora de comprometre recursos.
Així, s’ha analitzat la percepció que tenen els directius
de les empreses exportadores de Terrassa sobre la
competitivitat exterior dels seus productes pel que fa el
preu de venda, la imatge de marca, la qualitat, el disseny
i la innovació.
• Les variables del màrqueting mix internacional:
l’anàlisi de l’estratègia de màrqueting internacional s’ha
realitzat per a cada una de les variables del mix de
màrqueting. Pel que fa al producte, s’ha analitzat la
realització de controls (sistemàtics o menys) de la qualitat,
el grau de diferenciació que es realitza dins els diferents
mercats exteriors i les tipologies de diferenciació que
realitza l’empresa. Seguidament, s’ha analitzat l’estratègia
de preu valorant com l’empresa discrimina dins dels
diferents àmbits exteriors; és a dir, si aplica polítiques
de preus diferenciades en cada mercat exterior o bé ven
al mateix preu en tot el món. Pel que fa a l’estratègia
promocional s’han analitzat les diferents accions
promocionals i el nombre d’aquestes que realitza l’empresa,
així com la percepció que tenen els directius sobre la
seva eficàcia.
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• L’estratègia innovadora: en aquests darrers anys, la
competitivitat internacional de les empreses depèn de
les inversions en innovació tecnològica. En aquest cas,
s’analitzen les inversions en innovació que realitzen les
empreses de Terrassa. Més en detall, es valoren les
inversions en activitats d’investigació i desenvolupament
(R+D), en màrqueting, en disseny, serveis informàtics,
etc. També es valora el resultat de l’activitat innovadora
pel que fa al nombre de patents registrades (a Espanya
i a l’estranger) i d’innovació de productes i processos
productius.
• Característiques de les empreses: en aquest cas es
contemplen les característiques de les empreses que
poden influir positivament en el desenvolupament de
l’activitat exportadora. Més en detall s’analitzen les
característiques de la plantilla actual de l’empresa pel
que fa a la seva formació (nombre de treballadors amb
estudis superiors i mitjans, nombre de treballadors amb
formació específica en comerç exterior i treballadors de
l’àrea d’R+D) i la inversió que fa l’empresa en formació
i la realització de controls de qualitat. També es valora
l’efecte dels ajuts públics a la internacionalització sobre
el resultat exterior de les empreses de la demarcació de
Terrassa.
Totes les variables descriptives de l’activitat exportadora
de les empreses s’han operacionalitzat en unes preguntes
tancades que s’han recollit en un qüestionari que s’ha
enviat a les empreses de la mostra. A l’annex 1 d’aquest
treball es presenta el qüestionari. A continuació, a la
taula 2 es presenten les variables contingudes en el
qüestionari tal com s’han operacionalitzat per als futurs
tractaments estadístics.

Pàg. següent:
Taula 2: Operacionalització de les variables
Font: Elaboració pròpia
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Variable
Característiques de l’activitat exportadora
Intensitat exportadora
Exportacions totals
Exportacions UE
Nombre treb. Dep. Exportació
Antiguitat Dep. Exportació
Idiomes Dep. Exportació
Realització d’importacions
Estratègia d’internacionalització
Estratègia de desenvolupament exterior
Acords empreses estrangeres
Tipologia acords estrangers
Acords empreses nacionals
Tipologia acords nacionals
Capital de l’empresa
Percepció de la competitivitat
del producte en qualitat
Percepció de la competitivitat
del producte en preu
Percepció de la competitivitat
del producte en imatge
Percepció de la competitivitat
del producte en disseny
Percepció de la competitivitat
tecnològica del producte
Estratègia de màrqueting internacional
Adaptació de producte
Discriminació de preus
Activitats promocionals
Valoració política de comunicació
Disposició pàgina web
Idiomes pàgina web
Estratègia innovadora
Activitats innovadores

Característiques de l’empresa
Formació de la plantilla
Ajuts a la internacionalització
Control de qualitat
Estratègia de distribució
Sistema de distribució

Tabulació
Contínua de 0 a 100%
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
1. si es domina l’idioma
0. si no es domina
1. si realitza
0. no
1. si planifica l’estratègia
0. si no planifica
1. si realitza
0. no
1. si realitza l’acord concret
0. si no realitza
1. si realitza
0. no
1. si realitza l’acord concret
0. si no realitza
1. totalment o majoritàriament espanyol
0. majoritàriament estranger
1. percepció superior o igual al 1r competidor
0. percepció inferior
1. percepció superior o igual al 1r competidor
0. percepció inferior
1. percepció superior o igual al 1r competidor
0. percepció inferior
1. percepció superior o igual al 1r competidor
0. percepció inferior
1. percepció superior o igual al 1r competidor
0. percepció inferior
1. adapta el producte segons mercat de destí
0. no adapta
1. política de preus flexible segons mercat
0. preus iguals en tots els països
Contínua: nombre d’accions anuals per a cada una de les activitats
Contínua: valors d’1 a 10 per a cada una de les activitats promocionals
1. si disposa
0. si no disposa
1. si té la pàgina web en l’idioma concret
0. si no la té
1. si realitza l’activitat concreta
0. si no realitza
o bé nombre d’innovacions realitzades
Contínua: nombre de treballadors en les diferents categories
1. si ha rebut ajudes
0. si no ha rebut cap
1. si realitza controls sistemàtics
0. si no realitza
(1) Distribuïdor (2) Agent (3) Filial comercial (4) Filial productiva

Com és l’empresa exportadora de la demarcació de La Cambra? Anàlisi descriptiva
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4. PRIMERA PART: COM ÉS L’EMPRESA EXPORTADORA DE LA DEMARCACIÓ DE LA CAMBRA?
ANÀLISI DESCRIPTIVA
a) Característiques de l’activitat exportadora

CAL DESTACAR
• LA INTENSITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES DE LA DEMARCACIÓ ÉS MOLT ELEVADA: 38,12% (ESPANYA
31,8%).
• GRAN INTENSITAT EXPORTADORA D’EMPRESES DE 26 A 100 TREBALLADORS: 41.51%.
• EL 23% DE LES EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS EXPORTEN MENYS DEL 10% DE LA SEVA
FACTURACIÓ.
• LES EXPORTACIONS A LA UE-15 SÓN ENCARA MOLT IMPORTANTS, REPRESENTEN UN 81% DE LES
EXPORTACIONS TOTALS.
• NOMÉS EL 47.8% DE LES EMPRESES DE MENYS DE 26 TREBALLADORS DISPOSEN DE DEPARTAMENT
D’EXPORTACIÓ.
• ELS DEPARTAMENTS D’EXPORTACIÓ SÓN JOVES I PETITS: TENEN UNA ANTIGUITAT MÀXIMA D’11 ANYS I
LA MITJANA DE TREBALLADORS AL DEPARTAMENT ÉS DE 3 PERSONES.
Exportació i facturació
Observem que la mitjana de facturació i d’exportació
augmenta conforme creix el tamany de l’empresa segons
nombre de treballadors. De manera que en les empreses
d’1 a 25 treballadors trobem una facturació de 2352,66
i una exportació total de 736,7, l’exportació a la Unió

Europea és de 448,93. En canvi les empreses de més de
100 treballadors trobem que hi ha una facturació de
23.209,42 i una exportació de 10.562,98 de la qual uns
9.405,83 són d’exportació dins la Unió Europea.

Taula 3: Facturació i exportacions totals segons tram de tamany
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 – 100
> 100
Total

Facturació total(*1000)
Mitjana
Desv. Std
2.353,66
2.598,78
10.773,91
13.084,29
23.209,42
14.387,79
9.069,9 17.933,12

Exportació total(*1000)
Mitjana
Desv. Std
736,7
939,18
4.307,95
4.925,16
10.562,98
12.498,09
3.949,11
10.714,71

Exportació UE(*1000)
Mitjana
Desv. Std
448,93
714,54
2.432,96
4.027,87
9.405,83
11.159,39
2.970,01
10.488,3

Export. UE
33.968.788
87.042.806
950.884.694

UE/total
66,76%
68,89%
83,81%

Nombre casos vàlids: 156 - Font: elaboració pròpia

Taula 4: Exportació total i exportació a la UE-15
1-25 treballadors
25-100
>100

Export. total
50.881.622
126.333.466
1.134.541.275

Nombre casos vàlids: 156 - Font: elaboració pròpia

Intensitat exportadora
Ens trobem amb una intensitat exportadora mitjana del
38,12 %. És una intensitat molt alta, superior a l’espanyola
i la italiana que és del 31,8% i del 36,6% respectivament.
Cal destacar també la correlació existent entre grandària
i la intensitat exportadora i remarcant que les empreses
de 26 a 100 treballadors tenen una propensió exportadora
del 41,51% quasi equiparable al de les empreses de més

de 100 treballadors.
A les empreses d’1 a 25 treballadors obtenim una mitjana
d’intensitat d’exportació del 33,3% que se’ns veu
augmentada un 8,1% en les empreses d’entre 26 a 100
treballadors. La intensitat d’exportació en les empreses
de més de 100 treballadors és d’un 42,25%.
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Taula 5: Intensitat exportadora (en %)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 – 100
> 100
Total

Mitjana
33,33
41,51
45,25
38,12

Desv. std.
26,49
26,14
27,01
26,6

26-100 treb.
15
10
23,3
51,7
100

>100 treb.
7,1
14,5
30,6
47,8
100

Nombre casos vàlids: 156 - Font: elaboració pròpia

Taula 6: Trams d’intensitat exportadora (en % d'empreses)
Intensitat exportadora*
Menys del 10%
10% – 20%
20% - 40%
Més del 40%
Total

1-25 treb.
23,2
15,9
26,1
34,8
100

Nombre casos vàlids: 156 - Font: elaboració pròpia

Es confirma l’afirmació feta anteriorment sobre el
dinamisme de les petites i mitjanes empreses pel fet
que més del 50% de les empreses entre 26 i 100
treballadors dediquen més del 40% de la seva facturació
a l’exportació.
El 23,2% de les empreses d’1 a 25 treballadors tenen una
intensitat exportadora de menys del 10%, contrastant
amb el 15% d’empreses del tram de 26 a 100 treballadors
i el 7,1 de les empreses de més de 100 treballadors.
Les empreses d’1 a 25 treballadors són un 23,2% mentre
que les empreses entre 26 a 100 treballadors són un 15%.
Les empreses de més de 100 treballadors tenen una
disminució del 7,1%.
Entre el 10% al 20% hi ha una disminució respecte als
de menys del 10% en les empreses d’1 a 25 treballadors
d’un 7,3%. D’un 5% en les empreses de 26 a 100

treballadors. Però en canvi veiem un augment del 7,4%
en les empreses de més de 100 treballadors.
Entre el 20% al 40% d’intensitat exportadora veiem un
augment important amb els següents resultats. Les
empreses d’1 a 25 treballadors d’un 26,1%, d’un 23,3%
en les empreses de 26 a 100 treballadors i d’un 30,6%
en les empreses de més de 100 treballadors.
Per a més del 40% d’intensitat exportadora també hi ha
un augment que ens dóna com a resultat un 34,8% en
les empreses d’1 a 25 treballadors, de 51,7% en les
empreses entre els 26 als 100 treballadors i d’un 47,8%
en les empreses amb més de 100 treballadors.
Es pot concloure destacant el gran dinamisme del teixit
empresarial exportador de la demarcació de Terrassa,
corroborat també pel baix percentatge d’empreses amb
intensitat exportadora baixa.

Taula 7: Característiques del departament d'exportació
Trams de tamany
% Empreses Núm. treb. (mitjana)
d’1 a 25 treballadors
47,8
2,01
26 - 100
82
3,41
> 100
90,3
4,05
Total
64,8
2,98

Desv. std.
1,23
2,6
2,26
2,31

Antiguitat
8,8
11,84
10,91
10,78

Desv. std.
5,84
6,9
7,62
6,73

Nombre casos vàlids: 145 - Font: elaboració pròpia

Més del 80% de les empreses amb més de 26 treballadors
té un departament d'exportació. Ara bé, cal destacar una
vegada més l’escàs compromís de la petita empresa amb
només un 47,8%.
Igualment és notòria una insuficient vocació i una escassa

formació al comerç internacional corroborat aquest aspecte
per l’existència de departaments d’exportació molt petits.
La insuficient potencialitat dels departaments d’exportació,
ve corroborada per la seva antiguitat de només uns 11
anys comparats amb els 14 de Catalunya i els 23 d'Itàlia.
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Taula 8: Idiomes del Departament d'Exportació (en % d'empreses)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 - 100
> 100
Total

Anglès
82,9
98,8
100
93,8

Francès
68,6
94,6
98,8
86,5

Alemany
25,7
58,2
81,8
49,01

Altres
26,5
50,25
54,5
42,1

Núm. casos vàlids: 94 - Font: elaboració pròpia

Si bé l’anglès sembla que es domini, no es pot dir el
mateix dels altres idiomes estrangers.
Parlen anglès al 82,9% de les empreses compreses entre
1 a 25 treballadors mentre que el francès el parla un
68,6%, l’alemany un 25,7% i d’altres idiomes un 26,5%.
En canvi les empreses de 26 a 100 treballadors només
un 1,2% no parlen anglès, un 5,4% no parlen francès,

un 58,2% parlen alemany i un 50,25% parla altres idiomes.
Per a les empreses de més de 100 treballadors un 100%
parlen anglès, un 86,5% parlen francès, un 81’8% parlen
alemany i un 54,5% parlen altres llengües. Conforme més
gran és el nombre de treballadors dins l’empresa trobem
que la qualificació en idiomes dels treballadors és més
bona que en les empreses de menys treballadors.

Taula 9: Realització d’importacions (en % d’empreses)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 - 100
> 100
Total

% empreses
70,6
80,3
98,7
77,8

Nombre casos vàlids: 144 - Font: elaboració pròpia

Un 77,8% del total de les empreses realitza activitats
importadores, el que suposa un resultat interessant ja
que el mateix és força elevat.
Per trams, un 70,6% de les empreses d’1-25 treballadors
realitzen importacions. Hi ha un augment del 9,7%

d’empreses entre 26-100 treballadors resultant un 80,3%
que realitzen exportacions. Mentre que el 98,7% de les
empreses de més de 100 treballadors realitzen
importacions.
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b) Estratègia d’internacionalització

CAL DESTACAR
• EL COL·LECTIU D’EMPRESES ENTRE 26-100 TREBALLADORS ÉS EL MÉS PROACTIU EN LA SEVA EXPANSIÓ
INTERNACIONAL (90,02% DE LES EMPRESES D’AQUEST TRAM).
• EL 35,2% DE LES EMPRESES DE MENYS DE 26 TREBALLADORS RESPONEN A COMANDES PUNTUALS
D’EXPORTACIÓ.
• EL 61% DE LES EMPRESES COOPEREN AMB EMPRESES ESTRANGERES. D’AQUESTS ACORDS EL 90% SÓN
ACORDS DE CARÀCTER COMERCIAL.
• EL 15% DE LES EMPRESES COOPEREN AMB EMPRESES NACIONALS PER ABORDAR MERCATS EXTERIORS.
• NOMÉS L’11% DE LES EMPRESES TENEN CAPITAL MAJORITÀRIAMENT O TOTALMENT ESTRANGER.
• GAIREBÉ TOTES LES EMPRESES REALITZEN CONTROLS DE QUALITAT DELS SEUS PRODUCTES.

El 77,6% de les empreses manté una actitud proactiva i
de les quals, el col·lectiu d’empreses entre 26 i 100
treballadors és el més proactiu amb un percentatge elevat
del 90,02%.

On cal un esforç de més compromís exportador és a la
petita empresa ja que en aquest col·lectiu l'actitud
proactiva és només del 64,8%.

Taula 10: Estratègia d’internacionalització (en % d’empreses)
Estratègia
Respon a comandes puntuals
Estratègia de desenvolupament radial
Estudis de mercats i països objectiu
Selecció dels distribuïdors estrangers
Altres estratègies
Total

1-25 treb.
35,2
22,5
5,6
31
5,6
100

26-100 treb.
9,8
26,2
21,3
34,4
8,2
100

>100 treb.
14,3
28,6
14,3
35,7
7,1
100

Total
22,4
24,5
12,9
32,7
7,5
100

Nombre casos vàlids: 147 - Font: elaboració pròpia

A les empreses d’1-25 treballadors percentualment, un
35,2% responen a comandes puntuals, un 22,5% tenen
una estratègia de desenvolupament radial, un 5,6% fan
estudis de mercat de països objectiu, un 31% fa selecció
de distribuïdores estrangeres i un 5,6% tenen altres
estratègies no corresponents a les esmentades.
En canvi les empreses entre 26 a 100 treballadors atenen
en un 9,8% les comandes puntuals però tenen un augment
d’estratègies de desenvolupament radial, d’estudis de

mercat i països objectius, de selecció de distribuïdors
estrangers i d’altres estratègies que són respectivament
un 26,2%, 21,3%, un 34,4% i un 8,2%.
Per finalitzar, les empreses de més de 100 treballadors
atenen en un 14,3% a comandes puntuals, un 28,6%
tenen una estratègia de desenvolupament radial, un
14,3% fan estudis de mercat i de països objectiu, un
35,7% fa selecció de distribuïdors estrangers i un 7,1%
tenen altres estratègies no corresponents a les esmentades.

Acords de col·laboració amb altres empreses
Taula 11: Realització d'acords de cooperació (en % d'empreses)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 - 100
> 100
Total
Nombre casos vàlids: 146 - Font: elaboració pròpia

Coop. empr. estrangeres
47,1
77,4
57,1
61,2

Coop. empr. estatals
10,5
21,3
14,3
15,1
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En relació als acords de col·laboració sorprèn la poc
habitual col·laboració amb empreses estatals, mentre
que els acords amb empreses estrangeres són bàsicament
comercials.
En efecte, es pot observar que hi ha una predisposició
per part de les empreses a dur a terme cooperacions amb
empreses estrangeres en lloc d’empreses nacionals. Les

empreses d’1-25 treballadors amb un 47,1%, les de 26100 treballadors amb un 77,4% i de més de 100 treballadors
amb un 57,1% cooperen amb empreses estrangeres; en
canvi, amb les nacionals trobem els següents percentatges
les empreses d’1 a 25 treballadors són un 10,5%, les
empreses de 26 a 100 treballadors són un 21,3% i de
més de 100 treballadors són un 14,3%.

Distribució del capital
La major part d’empreses tenen una distribució del capital
totalment espanyola ja que de les empreses entre 1-25
treballadors un 90,8% tenen totalment capital espanyol
i la que menys percentatge té són les empreses amb més
de 100 treballadors amb un 71,4%, que fa que les empreses
amb major capital estranger siguin les de més de 100

treballadors. Tot i així si fem la mitjana de percentatges
veiem que el 85,7% de les empreses són totalment
espanyoles mentre que les estrangeres obtenen un 10,7%.
En tots tres tipus d’empreses hi ha una minoria de
empreses amb distribució de capital majoritàriament
espanyola.

Taula 12: Distribució del capital (en % d'empreses)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 - 100
> 100
Total empreses

Totalment espanyol
90,8
84,7
71,4
85,7

Majoritàriament espanyol Majoritàriament o tot. estranger
3,1
6,1
5,1
10,2
4,2
24,4
3,6
10,7

Nombre casos vàlids: 140 - Font: elaboració pròpia

Percepció de competitivitat
Destaca encara la percepció de competitivitat en preu,
sobre tot en petites i mitjanes-grans empreses. També
obté un molt bon resultat de la percepció de la qualitat.
Contràriament, pel que fa a la imatge de marca, les
percepcions són encara molt baixes.
Així, la percepció de competitivitat del preu de les
empreses d’1 a 25 treballadors són un 41,9% molt
competitiu, un 48,4% està en equilibri i el 9,7% és poc
competitiu. En les empreses de 26 a 100 treballadors el
36,4% és molt competitiu, un 60% està en equilibri i un
7,7% és poc competitiu. En canvi, les empreses amb més
de 100 treballadors es perceben com més competitives
amb un 53,8% i 38,5% que es troba en equilibri, només
un 7,7% no es percep competitiva.
La percepció de la competitivitat via qualitat de les
empreses d’1 a 25 treballadors indica que en un 64,1%
és alta, un 34,4% està en equilibri i el 1,6% és baixa.
En les empreses de 26 a 100 treballadors el 63,8% són
molt competitives via qualitat, un 36,2% està en equilibri.
En canvi les empreses amb més de 100 treballadors es
perceben més competitives amb un 71,4% mentre que
un 28,6% que es troba en equilibri.
Respecte a la imatge de marca de les empreses d’1 a 25

treballadors es perceben en un 31,4% molt competitives,
un 52,9% està en equilibri predominant, per tant, aquest
resultat i el 15,7% són poc competitives. En les empreses
de 26 a 100 treballadors el 37,7% és molt competitiu,
un 45,3% està en equilibri i un 17% és poc competitiu.
En canvi les empreses amb més de 100 treballadors són
un 36,4% i 63,6% que es troba en equilibri.
El disseny de les empreses d’1 a 25 treballadors el perceben
en un 49,1% molt competitiu, un 39,6% està en equilibri
i l’11,3% és poc competitiu. En les empreses de 26 a 100
treballadors el 42,3% és molt competitiu, un 55,8% està
en equilibri i un 1,9% és poc competitiu. En canvi les
empreses amb més de 100 treballadors són més
competitives amb un 50% i 41,7% que es troba en
equilibri, només un 8,3% no és competitiva.
La innovació de les empreses d’1 a 25 treballadors la
perceben en un 49% molt competitiva, un 36,7% està
en equilibri i el 14,3% és poc competitiva. En les empreses
de 26 a 100 treballadors el 40,4% és molt competitiva,
un 48,1% està en equilibri i un 11,5% és poc competitiva.
En canvi les empreses amb més de 100 treballadors són
un 45,5% i 54,5% que es troba en equilibri.
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Taula 13: Competitivitat del producte exportat (en % d’empreses)
Percepció de competitivitat
Preu
Més competitiu
Equilibri
Menys competitiu
Qualitat
Més competitiu
Equilibri
Menys competitiu
Imatge de marca Més competitiu
Equilibri
Menys competitiu
Disseny
Més competitiu
Equilibri
Menys competitiu
Innovació
Més competitiu
Equilibri
Menys competitiu
Altres
Més competitiu
Equilibri
Menys competitiu

1-25 treb.
41,9
48,4
9,7
64,1
34,4
1,6
31,4
52,9
15,7
49,1
39,6
11,3
49
36,7
14,3
100
0
0

26-100 treb.
36,4
60
3,6
63,8
36,2
0
37,7
45,3
17
42,3
55,8
1,9
40,4
48,1
11,5
100
0
0

>100 treb.
53,8
38,5
7,7
71,4
28,6
0
36,4
63,6
0
50
41,7
8,3
45,5
54,5
0
100
0
0

Total empr.
41,2
51,9
6,9
64,2
35
0,7
34,5
50,9
14,7
45,8
47,5
6,8
45,1
43,4
11,5
100
0
0

Nombre casos vàlids: 131 - Font: elaboració pròpia

Control de qualitat
La realització de control de qualitat es troba dividit en
diferents opcions: departament de control de qualitat,
treballadors dedicats exclusivament a control de qualitat,
treballadors amb altres funcions o no efectua controls de
qualitat.
Aquestes opcions tenen respectivament els següents
valors. Les empreses d’1 a 25 treballadors amb un 30,9%
tenen un departament de control de qualitat, un 8,8%
de treballadors dedicats exclusivament al control de
qualitat, el 54,4% tenen treballadors amb altres funcions
i el 5,9% no efectuen controls de qualitat.
Per a les empreses de 26 a 100 treballadors, un 59,3%
tenen un departament de control de qualitat, un 18,6%

de treballadors dedicats exclusivament al control de
qualitat, el 18,6% tenen treballadors amb altres funcions
i el 3,4% que no efectuen controls de qualitat. I finalment
les empreses amb més de 100 treballadors amb un 85,7%
tenen un departament de control de qualitat i un 14,3%
de treballadors dedicats exclusivament al control de
qualitat.
Veiem doncs, que en les empreses d’1 a 25 treballadors
hi ha predomini de treballadors amb altres funcions i que
conforme més gran es torna la empresa en nombre de
treballadors més importància adquireixen els departaments
de control de qualitat.

Taula 14: Realització de control de qualitat (en % d'empreses)
Estratègia
Departament de control de qualitat
Treballadors dedicats
exclusivament control de qualitat
Treballadors amb altres funcions
No efectua controls de qualitat
Total
Nombre casos vàlids: 147 - Font: elaboració pròpia

1-25 treb.
30,9

26-100 treb.
59,3

>100 treb.
85,7

Total empr.
48,6

8,8
54,4
5,9
100

18,6
18,6
3,4
100

14,3
0
0
100

13,4
33,8
4,2
100
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c) Estratègia de màrqueting internacional

CAL DESTACAR
• NOMÉS EL 17,5 % DE LES EMPRESES DIFERENCIEN EL PRODUCTE SEGONS ELS MERCATS EXTERIORS.
• GAIREBÉ LA MEITAT DE LES EMPRESES NO ESTABLEIX UNA POLÍTICA DE PREUS DIFERENCIADA SEGONS
ELS MERCATS.
• LES ACTIVITATS PROMOCIONALS SÓN PRINCIPALMENT LA PRESÈNCIA A FIRES INTERNACIONALS I L’EDICIÓ
DE CATÀLEGS.
• EL CANAL DE DISTRIBUCIÓ ÉS PRINCIPALMENT A TRAVÉS DE DISTRIBUÏDORS I AGENTS COMERCIALS.
• LA PRESÈNCIA A TRAVÉS DE FILIALS COMERCIALS I PRODUCTIVES ÉS MOLT BAIXA.

El control de les variables del màrqueting mix internacional
En aquest apartat s’analitza el domini de les variables de
màrqueting internacional: producte, preu, promoció i
distribució.
Taula 15: Diferenciació del producte exportat (en % d’empreses)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 - 100
> 100
Total empreses

% empreses
14,9
22,3
18,6
17,5

Nombre casos vàlids: 141 - Font: elaboració pròpia

La diferenciació de producte pel mercat exterior és molt
baixa en tots els casos. La diferenciació del producte
exportat és d’un 14,9% en empreses d’1 a 25 treballadors,

del 22,3% en empreses de 26 a 100 treballadors i d’un
18,6% en empreses de més de 100 treballadors.

Taula 16: Tipologies de diferenciació de producte (en % d'empreses)
Estratègia
Adaptació a la demanda local
Abaratir costos
Adaptació a la legislació local
Altres adaptacions
Total

1-25 treb.
50
10
10
30
100

26-100 treb.
69,2
15,4
7,7
7,7
100

>100 treb.
48,6
35,6
10,5
5,3
100

Total empr.
60
16
8
16
100

Nombre casos vàlids: 24 - Font: elaboració pròpia

Les tipologies de diferenciació de producte són en primer
lloc l’adaptació a la demanda local que en les empreses
d’1 a 25 treballadors és d’un 50% en les de 26 a 100
treballadors és de 69,2% i en les de més de 100 treballadors
és d’un 48,6%.
La segona tipologia és l’abaratiment dels costos que en
les empreses d’1 a 25 treballadors és d’un 10%, a les
empreses de 26 a 100 treballadors és de 15,4% i en les
de més de 100 treballadors és d’un 35,6%.
La següent tipologia de diferenciació a comentar és
l’adaptació a la legislació local que en el cas de les
empreses d’1 a 25 treballadors és d’un 10% en les de 26
a 100 treballadors és de 7,7% i en les de més de 100
treballadors és d’un 10,5%.

Com a última tipologia trobem altres adaptacions que a
les empreses d’1 a 25 treballadors és d’un 30% en les de
26 a 100 treballadors és de 7,7% i en les de més de 100
treballadors és d’un 5,3%.
Amb aquestes dades podem observar que a les empreses
d’1 a 25 treballadors hi ha una adaptació a la demanda
local bastant elevada amb un 50% de les empreses. En
el cas de les empreses de 26 a 100 treballadors cal
destacar l’adaptació a la demanda local ja que aquest
grup té les dades més elevades respecte d’altres empreses
amb un 69,2%.
Finalment, l’abaratiment dels costos i l’adaptació a la
demanda local de les empreses de més de 100 treballadors
són d’un 10,5% i un 48,6%.
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Taula 17: Estratègia de preu exterior (en % d'empreses)
Estratègia
Superior al preu nacional
Igual al preu nacional
Inferior al preu nacional
Preu segons el mercat
Total

1-25 treb.
9,1
34,8
13,6
42,4
100

26-100 treb.
6,8
30,5
11,9
50,8
100

>100 treb.
12,3
14,3
21,2
52,2
100

Total empr.
8,6
31,4
13,6
46,4
100

Nombre casos vàlids: 140 - Font: elaboració pròpia

L’estratègia de fixació de preus als mercats exteriors és
encara poc proactiva ja que gairebé la meitat de les
empreses aplica una política de preus igual en tots els
mercats estrangers (sigui el preu superior, igual o inferior
a l’interior).
Les principals estratègies de preus són en primer lloc la
venda a l’exterior a un preu superior a l’aplicat al mercat
nacional que en les empreses d’1 a 25 treballadors és
d’un 9,1%, en les de 26 a 100 treballadors és del 6,8%
i en les de més de 100 treballadors és d’un 12,3%.
La segona tipologia és un preu exterior igual al nacional
que en les empreses d’1 a 25 treballadors és d’un 34,8%,

a les empreses de 26 a 100 treballadors és de 30,5% i
en les de més de 100 treballadors és d’un 14,3%.
La venda a preus inferiors és, en el cas de les empreses
d’1 a 25 treballadors, d’un 13,6% en les de 26 a 100
treballadors és d’11,9% i en les de més de 100 treballadors
és d’un 21,2%.
L’última estratègia és fixar un preu que varia segons el
mercat de destí del producte; aquesta estratègia interessa
a un 42,4% de empreses d’1 a 25 treballadors, més del
50% de les de 26 a 100 treballadors i un 52,2% de les
empreses de més de 100 treballadors.

Taula 18: Realització d'activitats promocionals a l'exterior (en % d'empreses)
Estratègia
Estands a fires internacionals
Promocions i descomptes
Publicitat en mitjans estrangers
Catàlegs
Mailings
Telemàrqueting
Pàgines web
Altres activitats

1-25 treb.
36,4
13,5
25,6
40,7
33,3
0
10,5
11,4

26-100 treb.
64,1
27,8
61,3
70,7
55,6
4,7
22,9
25,2

>100 treb.
66,7
24,6
55,6
59,6
42,9
2,6
42,5
20

Total empr.
58,5
17,2
41,2
52,4
40,5
2,2
38,7
15,5

Nombre casos vàlids: 138 - Font: elaboració pròpia

L’estratègia de comunicació no sembla ser una eina
important de l’estratègia d’internacionalització si
considerem que gairebé la meitat de les empreses no
realitza accions promocionals.
La realització d’activitats promocionals a l’exterior de les
empreses d’1 a 25 treballadors és d’un 36,4% en estand
a fires internacionals, d’un 13,5 % en promocions i
descomptes, d’un 25,6% en publicitat en mitjans
estrangers, d’un 40,7% en catàlegs, d’un 33,3% en
mailings, d’un 10,5% en pàgines web i d’un 11,4% en
altres activitats. En les empreses de 26 a 100 treballadors
és d’un 64,1% en estand a fires internacionals, d’un

27,8% les promocions i descomptes, d’un 61,3 % en
publicitat en mitjans estrangers, d’un 70,7% en catàlegs,
d’un 55,6% en mailings, d’un 22,9% en pàgines web i
d’un 25,2% en altres activitats.
Per finalitzar, a les empreses de més de 100 treballadors
els estands a fires internacionals són d’un 66,7%, d’un
24,6% les promocions i descomptes, d’un 55,6 en publicitat
en mitjans estrangers, d’un 59,6% en catàlegs, d’un
42,9% en mailings, el telemàrqueting d’un 2,6%, d’un
42,5% en pàgines web i d’un 20% en altres activitats.
Cal destacar que les empreses d’1 a 25 treballadors no
utilitzen l’estratègia del telemàrqueting.
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Taula 19: Nombre mitjà d’accions promocionals a l’exterior per any
Estratègia

1-25 treb.
Mitjana Desv. Std.

Estands a fires internacionals
Promocions i descomptes
Publicitat en mitjans estrangers
Catàlegs
Mailings
Telemàrqueting
Pàgines Web
Altres activitats

2,25
1,37
0,38
0,93
0,96
0
0,39
0,13

1,37
3,23
0,83
1,33
2,03
0
0,71
0,49

26-100 treb.

>100 treb.

Total empr.

Mitjana Desv. Std. Mitjana Desv. Std.

3,05
0,97
1,06
4,56
1,22
0,22
0,52
0,15

2,34
2,27
2,12
6,38
2,99
1,66
0,69
0,71

3,1
4,5
1,64
0,45
1,05
0
0,55
0,09

Mitjana Desv. Std.

1,37
2,69
2,2
0,68
1,78
0
1,21
0,3

2,75
1,06
0,84
6,52
1,09
0,11
0,47
0,14

1,96
2,63
1,75
4,84
2,51
1,11
0,76
0,59

Nombre casos vàlids: 138 - Font: elaboració pròpia

El nombre mitjà d’accions promocionals exteriors a l’any
varia depenent de la quantitat de treballadors que disposi
l’empresa i del tipus d’estratègia que estiguin utilitzant.
En primer lloc de les empreses d’1 a 25 treballadors és
d’un 2,25% en estands a fires internacionals, d’un 1,37%
en promocions i descomptes, d’un 0,38% en publicitat
en mitjans estrangers, d’un 0,93% en catàlegs, d’un
0,96% en mailings, d’un 0,39% en pàgines web i d’un
0,13% en altres activitats. En les empreses de 26 a 100
treballadors és d’un 3,05% en estands a fires internacionals,

d’un 0,97% les promocions i descomptes, d’un 1,06 en
publicitat en mitjans estrangers, d’un 4,56% en catàlegs,
d’un 1,22% en mailings, d’un 0,22% de telemàrqueting,
en pàgines web d’un 0,52%, en altres activitats d’un
0,15%. Per finalitzar a les empreses de més de 100
treballadors els estands a fires internacionals són d’un
3,1%, d’un 4,5% les promocions i descomptes, d’un 1,64
en publicitat en mitjans estrangers, d’un 0,45% en
catàlegs, d’un 1,05% en mailings, d’un 0,55% en pàgines
web i d’un 0,09% en altres activitats.

Taula 20: Sistema de distribució utilitzat dins dels primers tres mercats (en % d'empreses)
Sistema
de distribució
Distribuïdors
Agents comercials
Filials comercials
Filials productives

>100 treballadors

Total empreses

1(*)

1-25 treballadors
2(**) 3(***)

1(*)

2(**) 3(***)

1(*)

2(**) 3(***)

1(*)

32,7
31,4
4,3
1,7

27,2
30,8
3,7
0,9

42,2
47,8
13,6
2,3

37,5
40
14,6
2,4

38,5
58,3
20
10

40
55,6
12,5
8,5

45,2
33,3
2,5
0,3

26-100 treballadors
40
44,4
19
2,5

44,4
60,6
8,5
2,5

37,5
41,3
9,8
5,9

2(**) 3(***)

34,4
37,6
10,7
4,8

42,4
41,4
11,4
3,9

Nombre casos vàlids: (*)137 - (**)121 - (***)115 - Font: elaboració pròpia

Cal destacar que els sistemes de distribució als primers
tres mercats de les empreses representen un percentatge

molt baix d’empreses que disposen de filials tant comercials
com productives.
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d) Estratègia innovadora

CAL DESTACAR
• EL 38% DE LA TOTALITAT D’EMPRESES REALITZA ALGUNA ACTIVITAT D’INNOVACIÓ.
• HI HA UN BAIX ÍNDEX DE RECOMPENSA DE LA CREATIVITAT I UNA BAIXA INNOVACIÓ DE PROCESSOS.
• LA INNOVACIÓ DE PRODUCTE ÉS LA MÉS REALITZADA, PERÒ HI HA POQUES PATENTS REGISTRADES A
L’ESTRANGER.
• LA INNOVACIÓ PEL QUE FA A ESTUDIS DE MERCAT ÉS MOLT BAIXA.

Les activitats d’innovació recullen les activitats d’R+D,
els serveis d’informació científica, la normalització de
qualitat, els estudis de mercat, la contractació de disseny,
el software i xarxes d’informació, els equipaments
informàtics i les instal·lacions tècniques i mecàniques.
D’aquestes activitats cal destacar les tres últimes per un
nombre major en el resultat total, anant primer de tot
els equipaments informàtics amb un 52,3% després les
instal·lacions tècniques i mecàniques amb un 47,8% i
en tercer lloc va el software i xarxes d’informació amb un

44,2%; l’activitat amb un menor resultat total són els
serveis d’informació científica amb un 8,2%.
Cal dir però, que l’activitat innovadora no és molt
desenvolupada si considerem que només el 38% d’empreses
realitza activitats d’R+D. Aquest percentatge baixa
notablement quan s’analitzen les petites empreses i, tot
i que puja al 62% pels trams superiors, encara és molt
baix. I per exemple, la innovació pel que fa als estudis
de mercat és pràcticament testimonial.

Taula 21: Realització d'activitats d'innovació (en % d'empreses)

Trams de tamany
d’1 i 25
26 i 100
> 100
Total empreses

Real
Serveis Normalitactivitats
inf. zació de
R+D científica qualitat
28,6
1,6
19,2
36,1
13,9
27,8
62
10,3
31
38,80
8,20
25,40

Estudis
de
mercat
4,8
13,9
21
10,40

Contrac- Software EquipaInstal.
tació de i xarxes
ment tècniques
disseny
inform. informàtic i maquin.
17,5
36,5
38,1
31,7
19,4
47,2
58,3
65,7
17,2
55,2
65,5
72,4
17,20
44,20
52,30
47,80

Nombre casos vàlids: 144 - Font: elaboració pròpia

Les activitats d’R+D representen un 28,6% a les empreses
d’1 a 25 treballadors; un 36,1% a les de 26 a 100
treballadors i un 62% a les empreses de 100 a 500
treballadors. Els serveis d’informació científica els
desenvolupen un 1,6% d’empreses d’1 a 25 treballadors;
un 13,9% d’empreses de 26 a 100 treballadors i un 10,3%
d’empreses de 100 a 500 treballadors. La normalització
de qualitat un 19,2% d’empreses d’1 a 25 treballadors;
un 27,8% d’empreses de 26 a 100 treballadors i un 31%
d’empreses de més de 100 treballadors. Els estudis de
mercat representen un 4,8% a les empreses d’1 a 25
treballadors; un 13,9% a les de 26 a 100 treballadors i
un 21% a les empreses amb més de 100 treballadors. La

contractació de disseny és un 17,5% d’empreses d’1 a 25
treballadors; un 19,4% a empreses de 26 a 100 treballadors
i un 17,2% a empreses de 100 a 500 treballadors. El
software i xarxes d’informació és d’un 36,5% a les empreses
d’1 a 25 treballadors; un 47,2% a les de 26 a 100
treballadors i d’un 55,2% a les de més de 100 treballadors.
Els equipaments informàtics és d’un 38,1% d’empreses
d’1 a 25 treballadors; un 58,3% d’empreses de 26 a 100
treballadors i per a un 65,5% d’empreses de 100 a 500
treballadors. Les instal·lacions tècniques i mecàniques
és d’un 31,7% d’empreses d’1 a 25 treballadors; un 65,7%
d’empreses de 26 a 100 treballadors i un 72,4% d’empreses
amb més de 100 treballadors.

Taula 22: Realització d’activitats d’innovació en màrqueting (en % d’empreses)
Estratègia
Segmentació de clients
Recompensa creativitat
Planificació de l'activitat
de creació de productes
Nombre casos vàlids: 144 - Font: elaboració pròpia

1-25 treb.
36,5
7,9

26-100 treb.
57,1
10,7

>100 treb.
35,7
7,1

Total empreses
44,8
9,2

12,7

23,2

14,3

17,9
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Sobta el baix índex de l’estratègia de recompensa de la
creativitat i també destaca la poca innovació de productes
i processos.
La realització d’innovació de màrqueting utilitzant
l’estratègia de segmentació de clients és la predilecta
dins de totes les empreses amb un 36,5% d’empreses d’1
a 25 treballadors, un 57,1% en empreses entre 26 a 100
treballadors i d’un 35,7% en empreses de més de 100
treballadors.
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L’estratègia de recompensa per creativitat és la menys
utilitzada amb un 7,9% d’empreses d’1 a 25 treballadors,
un 10,7% en empreses entre 26 a 100 treballadors i un
7,1% en empreses de més de 100 treballadors.
La planificació de l’activitat de creació de productes és
d’un 12,7% en empreses d’1 a 25 treballadors, d’un 23,2%
en empreses entre 26 a 100 treballadors i un 14,3% en
empreses de més de 100 treballadors.

Taula 23: Resultat de l'activitat innovadora: patents i innovacions (en % d’empreses)
Resultat
Registre patents Espanya
Registre patents estranger
Registre marques estranger
Innovació de producte
Innovació de procés

1-25 treb.
9,5
7,9
11,1
44,4
7,9

26-100 treb.
23,2
17,9
21,1
58,9
37,5

>100 treb.
28,5
18,5
21,4
57,1
21,4

Total empreses
14,2
11,2
16,4
52,2
22,4

Nombre casos vàlids: 144 - Font: elaboració pròpia

El registre de patents a Espanya és de 9,5% empreses d’1
a 25 treballadors, de 23,2% en empreses de 26 a 100
treballadors i de 28,5% en empreses de més de 100
treballadors.
El registre de patents de l’estranger el fa un 7,9% de les
empreses d’1 a 25 treballadors, un 17,9% d’empreses de
26 a 100 treballadors i un 18,5% d’empreses de més de
100 treballadors.
En canvi, el registre de marques estrangeres és d’un 11,1%
en empreses d’1 a 25 treballadors, d’un 21,1% en empreses
de 26 a 100 treballadors i d’un 21,4% en empreses de
més de 100 treballadors.

La innovació del producte és d’un 44,4% de les empreses
d’1 a 25 treballadors, d’un 58,9% en empreses de 26 a
100 treballadors i d’un 57,1% en empreses de més de
100 treballadors.
La innovació del procés és de 7,9% empreses d’1 a 25
treballadors, de 37,5% en empreses de 26 a 100
treballadors, de 21,4% en empreses de més de 100
treballadors.
Podem observar doncs, que hi ha una major innovació
de productes generalitzada a totes les empreses però
molt poques patents registrades a l’estranger, que també
és comú a totes les empreses.

Taula 24: Resultat de l'activitat innovadora: patents i innovacions (valors mitjans de l'activitat)
Estratègia

1-25 treb.
Mitjana Desv. std.

Nombre patents Espanya
Nombre patents estranger
Nombre marques estranger
Nombre innovacions de producte
Nombre innovacions de processos

2,33
1,5
2,33
8,73
1,67

1,15
0,57
1,5
13,76
0,57

26-100 treb.
Mitjana Desv. std.

2,09
2,2
2,64
6,37
2,43

1,37
1,47
1,85
6,07
1,34

>100 treb.

Total empr.

Mitjana Desv. std.

Mitjana Desv. std.

4
2,1
2,26
18,5
4,33

1,82
1,3
0,57
35,33
4,93

2,56
2
2,45
8,52
2,6

1,58
1,22
1,57
15,37
2,11

Nombre casos vàlids: 144 - Font: elaboració pròpia

La mitjana de les activitats és de 2,33 patents a Espanya,
d’1,5 patents a l’estranger, de 2,33 marques estrangeres,
d’un 8,73 les innovacions de productes i d’un 1,67 les
innovacions de processos en les empreses entre 1 a 25
treballadors.
La mitjana de les activitats en les empreses entre 26 a
100 treballadors són de 2,09 patents a Espanya, de 2,2
patents a l’estranger, de 2,64 marques estrangeres, d’un

6,37 les innovacions de producte i d’un 2,43 les innovacions
de processos.
En canvi la mitjana de les activitats en les empreses de
més 100 treballadors són de 4 patents a Espanya, de 2,1
patents a l’estranger, de 2,26 marques estrangeres, d’un
18,5 les innovacions de producte i d’un 4,33 les innovacions
de processos.
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Taula 25: Descripció de les innovacions de producte (en % d'empreses)
Incorporació de nous materials
Innovació en el disseny
Producte compleix noves funcions
Total

1-25 treb.
36,1
43,8
20,1
100

26-100 treb.
35,5
29,2
35,3
100

>100 treb.
25,6
61,9
12,5
100

Total empreses
35,4
38,5
26,1
100

Nombre casos vàlids: 64 - Font: elaboració pròpia

La incorporació de nous materials és d’un 36,1% en
empreses d’1 a 25 treballadors, d’un 35,5% en empreses
de 26 a 100 treballadors i d’un 25,6% en empreses de
més de 100 treballadors; hi ha una certa similitud respecte
les empreses d’1 a 25 treballadors i de 25 a 100 treballadors
en el resultat que ens dóna en la incorporació de nous
materials.
La innovació en el disseny és d’un 43,8% en empreses
d’1 a 25 treballadors, d’un 29,2% en empreses de 26 a
100 treballadors i d’un 61,9% en empreses de més de

100 treballadors.
Els productes que compleixen noves funcions són d’un
20,1% empreses d’1 a 25 treballadors, d’un 35,3% en
empreses de 26 a 100 treballadors i d’un 12,5% en
empreses de més de 100 treballadors.
Podem veure que les empreses d’1 a 25 treballadors i les
de més de 100 treballadors produeixen més innovacions
en el disseny mentre que les empreses de 26 a 100
treballadors tendeixen més a la incorporació de nous
materials i als productes que compleixen noves funcions.

Taula 26: Col·laboració tecnològica (en % d'empreses)
Acords de col·laboració tecnològica
Col·laboració amb empreses
que realitzen innovació

1-25 treb.
1,6

26-100 treb.
3,6

>100 treb.
14,3

Total empreses
3,7

14,3

7,1

7,5

1,6

Nombre casos vàlids: 36 - Font: elaboració pròpia

No sorprèn l’escassa col·laboració tecnològica considerant
les poques activitats d’innovació que realitzen les empreses
de la demarcació de Terrassa.
La col·laboració tecnològica amb acords és de l’1,6% en
empreses d’1 a 25 treballadors, del 3,6% en les empreses
de 26 a 100 treballadors del 14,3% en empreses de més
de 100 treballadors.

La col·laboració amb empreses que realitzen innovacions
té la mateixa xifra en les empreses d’1 a 25 treballadors,
és d’un 14,3% en les empreses de 26 a 100 treballadors
donant un resultat igual que els acords de col·laboració
tecnològica en empreses de més de 100 treballadors. Per
finalitzar, en les empreses de més de 100 treballadors és
d’un 7,1%.

Taula 27: Planificació de l’activitat innovadora (en % d'empreses)
Planificació de les activitats d'innovació
Assessorament sobre la tecnologia
Obtenció d'ajuts a la innovació

1-25 treb.
11,1
6,3
7,6

26-100 treb.
35,7
17,9
10,7

>100 treb.
18,3
28,6
14,3

Total empreses
22,4
13,4
9,7

Nombre casos vàlids: 144 - Font: elaboració pròpia

La planificació de les activitats d’innovació és d’un 11,1%
en les empreses d’1 a 25 treballadors, d’un 35,7% en les
empreses de 26 a 100 treballadors i d’un 18,3% en
empreses de més de 100 treballadors.
L’assessorament sobre la tecnologia és d’un 6,3% en
empreses d’1 a 25 treballadors, d’un 17,9% en empreses

de 26 a 100 treballadors i d’un 28,6% en empreses de
més de 100 treballadors.
L’obtenció d’ajuts a la innovació és d’un 7,6% empreses
d’1 a 25 treballadors, d’un 10,7% en empreses de 26 a
100 treballadors i d’un 14,3% en empreses de més de
100 treballadors.
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Taula 28: Innovacions del procés productiu (en % d'empreses)
Utilització maquinària control numèric
Procés productiu robotitzat
Sistemes de disseny assistit

1-25 treb.
15,9
3,2
20,6

26-100 treb.
25,2
12,5
48,2

>100 treb.
54,2
14,3
42,9

Total empreses
23,9
9,1
34,3

Nombre casos vàlids: 144 - Font: elaboració pròpia

La utilització de maquinària per control numèric és del
15,9% en empreses d’1 a 25 treballadors, del 25,2% en
empreses de 26 a 100 treballadors i del 54,2% en empreses
de més de 100 treballadors.
Les produccions robotitzades són de 3,2% empreses d’1
a 25 treballadors, de 12,5% en empreses de 26 a 100

treballadors i de 14,3% en empreses de més de 100
treballadors.
L’ús de sistemes de disseny assistit és d’un 20,6%
d’empreses d’1 a 25 treballadors, de 48,2% en empreses
de 26 a 100 treballadors i de 42,9% en empreses de més
de 100 treballadors.
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e) Característiques de les empreses exportadores

CAL DESTACAR
• EL 70,1% DE LES EMPRESES DISPOSEN DE TREBALLADORS AMB ESTUDIS SUPERIORS.
• NOMÉS EL 33,8% DE LES EMPRESES DE MENYS DE 26 TREBALLADORS HAN DONAT FORMACIÓ A ALGUNS
DELS TREBALLADORS DURANT EL 2002.
• EL 33% DE LES EMPRESES HAN GAUDIT D’AJUTS A LA INTERNACIONALITZACIÓ DURANT EL 2002.
• EL 66,9% DE LES EMPRESES ES DECLARA SATISFETA AMB ELS SEUS RESULTATS EXTERIORS. EL 92,3% EN
EMPRESES DE MÉS DE 100 TREBALLADORS.

Tot i que l’activitat exportadora és bastant intensa,
sorprèn el percentatge reduït d’empreses que disposen
de treballadors amb formació específica en comerç exterior.

A la mateixa conclusió s'arriba a l’hora d’analitzar el
percentatge d’empreses que han realitzat formació
continuada.

Taula 29: Característiques de la plantilla (en % d'empreses)
Treballadors amb estudis superiors
Treballadors amb estudis mitjans
Treballadors amb estudis en comerç exterior
Treballadors de l’àrea d’R+D
Treballadors formats en 2002

1-25 treb.
64,8
67,5
41,3
38,4
33,8

26-100 treb.
74,2
77,3
69,7
55,4
57,6

>100 treb. Total empreses
80,2
70,1
86,7
73,1
64,3
54,8
71,4
48,7
73,3
47,8

Nombre casos vàlids: 154 - Font: elaboració pròpia

Els treballadors amb estudis superiors són el 64,8% en
empreses d’1 a 25 treballadors, el 74,2% en empreses de
26 a 100 treballadors i del 80,2% en empreses de més
de 100 treballadors.
Els treballadors amb estudis mitjans són el 67,5% en
empreses d’1 a 25 treballadors, el 77,3% en empreses de
26 a 100 treballadors i el 86,7% en empreses de més de
100 treballadors.
Els treballadors amb estudis de comerç exterior són el
41,3% d’empreses d’1 a 25 treballadors, el 69,7% en

empreses de 26 a 100 treballadors i el 64,3% en empreses
de més de 100 treballadors.
Els treballadors de l’àrea R+D són el 38,4% a les empreses
d’1 a 25 treballadors, el 55,4% a les de 26 a 100
treballadors i el 71,4% a les de més de 100 treballadors.
Els treballadors formats en el 2002 són un 33,8% a les
empreses d’1 a 25 treballadors, un 57,6% a les empreses
de 26 a 100 treballadors i un 73,3% a les empreses de
més de 100 treballadors.

Taula 30: Característiques de la plantilla (mitjana de treballadors)
1-25 treb.
Estratègia
Treballadors amb estudis superiors
Treballadors amb estudis mitjans
Treballadors amb estudis
en comerç exterior
Treballadors de l’àrea d'R+D
Treballadors formats en 2002

26-100 treb.

>100 treb.

Total empr.

Mitjana Desv. std. Mitjana Desv. std. Mitjana Desv. std. Mitjana Desv. std.

Nombre casos vàlids: 154 - Font: elaboració pròpia

3,19
4,96

2,95
3,45

8,29
13,47

7,1
11,79

16,83
38,15

19,19
38,83

8,11
13,6

16,08
21,96

1,88
1,97
4,29

1,61
1,9
4,89

4,09
3,24
12,71

7,86
2,4
12,25

4,7
4,91
57,36

5,65
2,73
91,94

3,34
3,27
16,01

6,09
3,69
38,44

Com és l’empresa exportadora de la demarcació de La Cambra?

Els treballadors amb estudis superiors són el 3,19% en
empreses d’1 a 25 treballadors, el 8,29% en empreses de
26 a 100 treballadors, el 16,83% en empreses de més de
100 treballadors.
Els treballadors amb estudis mitjans són el 4,96% en
empreses d’1 a 25 treballadors, el 13,47% en empreses
de 26 a 100 treballadors i el 4,7% en empreses de més
de 100 treballadors.
Els treballadors amb estudis de comerç exterior són un
1,88% a les empreses d’1 a 25 treballadors, un 4,09% en
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empreses de 26 a 100 treballadors i un 4,7% en empreses
de més de 100 treballadors.
Els treballadors de l’àrea R+D són un 1,97% a les empreses
d’1 a 25 treballadors, un 3,24% en empreses de 26 a 100
treballadors i un 4,91% en empreses de més de 100
treballadors.
Els treballadors formats en el 2002 són un 4,29% a les
empreses d’1 a 25 treballadors, un 12,71% en empreses
de 26 a 100 treballadors i un 57,36% en empreses de
més de 100 treballadors.

Taula 31: Ajuts a la internacionalització (en % d'empreses)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 - 100
> 100
Total

% empreses
23,3
46,9
28,6
33,3

Nombre casos vàlids: 153 - Font: elaboració pròpia

Els ajuts a la internacionalització són en un 23,3%
d’empreses entre 1 a 25 treballadors, en un 46,9% en

empreses de 26 a 100 treballadors i en un 28,6% en
empreses de més de 100 treballadors.

Taula 32: Satisfacció dels resultats exteriors (en % d'empreses)
Trams de tamany
d’1 a 25 treballadors
26 - 100
> 100
Total

% empreses
54,1
74,1
92,3
66,9

Nombre casos vàlids: 153 - Font: elaboració pròpia

La satisfacció dels resultats exteriors és d’un 54,1% a les
empreses entre 1 a 25 treballadors, d’un 74,1% en

empreses de 26 a 100 treballadors i d’un 92,3% en
empreses de més de 100 treballadors.
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5. SEGONA PART: EN QUÈ ES DIFERENCIEN LES EMPRESES MÉS EXPORTADORES DE LES MENYS
EXPORTADORES? ANÀLISI COMPARATIVA

CAL DESTACAR
• GAIREBÉ LA MEITAT DE LES EMPRESES TÉ UNA VOCACIÓ EXPORTADORA MOLT ELEVADA.
• L’ALTRA MEITAT TÉ UN COMPORTAMENT EXPORTADOR POC ACTIU.
• L’ÈXIT EXPORTADOR NO ÉS EXCLUSIU DE LA GRAN EMPRESA.
• MALGRAT AIXÒ, EL 62,3 % DE LES EMPRESES DE MENYS DE 26 TREBALLADORS EXPORTEN PER SOTA DE
LA MITJANA.
• SEMBLA QUE HI HAGI CORRELACIÓ ENTRE LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL CAPITAL I L’EXPORTACIÓ.
• LES EMPRESES AMB MÉS ÈXIT EXPORTADOR INVERTEIXEN MÉS EN CAPITAL HUMÀ, FORMACIÓ I R+D.
• LES EMPRESES QUE EXPORTEN MENYS APOSTEN PRINCIPALMENT PER LA COMPETITIVITAT EN PREU. LES
QUE EXPORTEN MÉS APOSTEN TAMBÉ PER LA QUALITAT, LA IMATGE, EL DISSENY I LA INNOVACIÓ.

En aquest apartat es realitza una comparació del perfil
exportador de les empreses amb més o menys èxit
exportador. L’èxit exportador s’ha definit a partir de la
intensitat exportadora mitjana que, tal com s’ha vist

abans, és del 38,12% del total de la facturació. A partir
d’aquí, s’ha dividit la mostra d’empreses en dos grups:
en el primer es troben les empreses que exporten més de
la mitjana i, en el segon, les que exporten menys.

Taula 33: Intensitat exportadora segons èxit exportador (en %)
Mitjana
Variables
Intensitat exportadora
Percentatge d’empreses

Test T

IE < Mitjana

IE > Mitjana

17,25
54,9 %

63,48
45,1%

(-20,78***)

Nombre d’empreses: 144 - ***Sig.< 0,01; **Sig.< 0,05; *Sig.< 0,1 - Font: elaboració pròpia

Tal com es pot veure a la taula 33, un 54,9% d’empreses
exporta per sota de la mitjana de la comarca i un 45,1%
exporta més de la mitjana. A partir d’aquí, s’ha calculat
la intensitat exportadora per a cada grup d’empreses i
els resultats que s’obtenen són bastant contundents. De
fet, es veu un comportament exportador molt actiu per
part de les empreses més exitoses ja que exporten una
mitjana del 63,5% de la seva facturació.
El resultat més interessant és que gairebé la meitat de
les empreses de Terrassa (un 45,1%) té una vocació
exportadora molt avançada ja que una mitjana del 63%
de producte exportat ens permet concloure que hi ha un
percentatge bastant elevat d’empreses amb exportacions
molt properes al 100% de la facturació.
Si per una banda, la meitat de les empreses de la mostra
té un comportament exportador molt actiu, per l’altra el
grup d’empreses que exporta per sota de la mitjana està
molt per sota considerant que no arriba al 18% de producte
exportat.
Finalment, s’ha realitzat un Test T per avaluar si els dos
valors mitjans resulten diferents. Tal com es pot veure,

el resultat del test és molt significatiu i demostra que
els dos valors mitjans d’exportació són molt diferents.
Amb els resultats anteriors seria bastant coherent pensar
que el major èxit exportador depèn del tamany de les
empreses: quan més gran, més activitat exportadora.
Aquest pensament ha caracteritzat la majoria dels estudis
sobre l’activitat exportadora de les empreses i les
conclusions han estat bastant clares: la correlació entre
el tamany i la intensitat exportadora no sempre es
confirma; això demostra que disposar de més recursos
no significa exportar més.
A tal propòsit, en la taula 34 es distribueixen les empreses
segons el nombre de treballadors i la seva activitat exterior.
Com es pot veure, les diferències no són tan acusades si
bé les empreses petites són les que, majoritàriament,
acostumen a exportar per sota de la mitjana (tot i que
un 37,7% d’empreses per sobre de la mitjana exportadora
és un resultat que es pot considerar molt positiu). Malgrat
això, des dels 26 treballadors la distribució de les empreses
és molt semblant i demostra que la dimensió no té cap
relació amb el fet de superar la mitjana exportadora.
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Taula 34: Distribució de les empreses (%)
Treballadors
1 - 25
26 - 100
més de 100

IE < Mitjana
62,3%
48,3%
49,9%

IE > Mitjana
37,7%
51,7%
50,1%

Font: elaboració pròpia

Resulta interessant, ara, analitzar el perfil exportador
dels dos grups d’empreses per avaluar en què es diferencien.

Dit d’una altra manera, què tenen d’especial les empreses
que exporten més de la mitjana?

Taula 35: Les característiques internes (%)
Mitjana
Variables
Característiques internes de les empreses
Distribució del capital
Nombre de treballadors
Nombre treballadors amb estudis superiors
Nombre treballadors amb estudis mitjans
Nombre treballadors amb estudis en comerç exterior
Nombre treballadors a l’àrea d’R+D
Nombre treballadors amb formació al 2002
Control de qualitat

Test T

IE < Mitjana

IE > Mitjana

0,93
39,08
5,91
11,22
2,74
2,79
9,71
95,5

0,83
69,38
10,57
17,04
4,02
3,85
23,22
99,5

Chi-cuadrat1
(2,97**)

(-3,53***)
(1,50**)
(-1,37*)
(-1,23*)
(-1,11*)
(-1,50**)
0,78

***Sig.< 0,01; **Sig.< 0,05; *Sig.< 0,1 - Font: elaboració pròpia

Tal com demostren els resultats de la taula, les empreses
que tenen més èxit exportador són, en promig, més grans
tot i que les diferències quant al tamany no són molt
marcades. Una primera informació molt interessant és
que hi ha diferències significatives pel que fa a la
distribució del capital. Tal com es pot veure per un 93%
de les empreses que exporten menys de la mitjana, el
capital és totalment o majoritàriament espanyol en
comparació a un 83% de empreses que exporten més de
la mitjana. En aquest cas, la major activitat internacional
d’aquest grup d’empreses es deuria, en part, a un major
percentatge de capital estranger.
Pel que fa a l’organització del departament d’exportació,
els resultats són molt clars: les empreses més exitoses
acostumen a invertir més recursos en capital humà
especialitzat en comerç exterior (amb un nombre mitjà
de quatre treballadors en comparació als 2,7 de l’altre
grup d’empreses) i en cursos de formació específica per

al comerç internacional (23,2 treballadors formats al
2002 en comparació al 9,7 del grup amb menys èxit
exterior).
La inversió en capital humà es fa patent a l’hora d’analitzar
el nombre de treballadors amb estudis superiors i mitjans:
també en aquest cas la plantilla de les empreses més
exportadores té una mitjana més alta que l’altre grup
d’empreses. Finalment, es pot apreciar que la major
proactivitat exterior es reflecteix també a l’hora de
contractar més treballadors per a l’àrea de recerca i
desenvolupament.
Pel que fa el control de qualitat, l’activitat exterior no
sol tenir relació amb la realització d’aquesta activitat.
No només no hi ha diferències significatives sinó que és
molt interessant apreciar que gairebé la totalitat de les
empreses de la mostra sol controlar la qualitat del producte
exportat demostrant una certa preocupació per la
competitivitat del seu producte en l’entorn internacional.

(1) Quan la variable que s’estudia és contínua es realitza un Test T per avaluar si les diferències entre els valors mitjans
són significatives. Quan la variables és binària (amb dos nivells de resposta) es realitza un test de la Chi-cuadrat.
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Taula 36: L’estat del compromís exportador (en % d’empreses)
Mitjana
Variables
Estat del compromís exportador
Departament d’exportació
Nre. treballadors dep. exportació
Antiguitat dep. exportació
Idioma dep. exportació: anglès
Idioma dep. exportació: francès
Idioma dep. exportació: alemany
Idioma dep. exportació: altres
Realització importacions

Test T

IE < Mitjana

IE > Mitjana

0,58
2,27
10,97
0,95
0,84
0,37
0,35
0,83

0,71
3,84
10,75
0,96
0,91
0,62
0,5
0,7

Chi-cuadrat
(2,62**)

(-3,19***)
0,141
0,008
1,263
(5,38***)
(2,07*)
(3,11*)

***Sig.< 0,01; **Sig.< 0,05; *Sig.< 0,1 - Font: elaboració pròpia

A la taula 36 s’analitza l’organització de les empreses de
la demarcació de Terrassa pel que fa a l’exportació. Tal
com es pot veure, la majoria de les empreses que exporten
més de la mitjana, un 70%, disposen d’un departament
específic que coordina les operacions exteriors. En canvi,
només la meitat de les empreses amb un compromís
exportador més reduït disposen d’un departament
d’exportació; en aquest cas, les diferències entre els dos
grups són significatives.
Pel que fa al nombre de treballadors dedicats a les tasques
d’exportació hi ha diferències significatives entre els dos
grups. Tot i que la dimensió de les empreses podria
explicar el nombre mitjà de treballadors, és cert que les
empreses més exitoses acostumen a tenir un departament
d’exportació més sòlid amb gairebé el doble de treballadors
(3,84 treballadors dedicats al departament d’exportació
en comparació els 2,27 treballadors del grup d’empreses
exportadores amb menys èxit exterior).
L’anàlisi de l’antiguitat mitjana del departament
d’exportació ens dóna una informació molt important.
De fet, tal com es pot veure, la antiguitat mitjana dels
departaments d’exportació dels dos grups d’empreses és
pràcticament la mateixa, uns onze anys. Aquesta informació
ens dóna uns elements per explicar l’actitud exterior de
les empreses menys exitoses: per un costat aproximadament
la meitat d’empreses no sol apostar pels mercats exteriors
considerant que no disposa d’un departament d’exportació
i, probablement, exporten quan els distribuïdors exteriors

li sol·liciten el producte. Per l’altra banda, l’altra meitat
disposa d’un departament amb una antiguitat bastant
elevada; la presència d’una estructura exportadora
organitzada i uns resultats exteriors baixos demostra que
aquestes empreses acostumen a prioritzar el mercat
nacional.
Pel que fa als idiomes que parlen els treballadors del
departament d’exportació, es pot veure que l’anglès és
l’idioma que es domina en tots els casos i per a la quasi
totalitat de les empreses de la mostra. Les diferències
entre els dos grups d’empreses es comencen a presentar
quan passem a idiomes diferents de l’anglès: en el cas
del francès ja es comencen a veure certes diferències que
s’amplien enormement en el cas de l’alemany (un 67%
de les empreses amb més èxit exterior té personal que
parla alemany en comparació amb un 37% d’empreses
amb compromisos exportadors més reduïts) i d’altres
idiomes estrangers (italià, portuguès, xinès, etc.; un 50%
i un 37% respectivament). Les raons d’aquestes diferències
són obvies ja que el major compromís exportador comporta
la penetració de més mercats exteriors i el domini de
més idiomes.
Per últim, s’ha analitzat la política importadora de les
empreses de la mostra: tal com demostren els resultats
de la investigació, són les empreses amb un compromís
exportador més reduït les que acostumen a realitzar amb
més intensitat importacions de productes procedents de
l’exterior.
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Taula 37: L’estratègia exterior (en % d’empreses)
Mitjana
Variables
Plantejament estratègic exterior
Estratègia d'exportació
Recepció d'ajuts a la internacionalització
Cooperació amb empreses estrangeres
Cooperació amb empreses espanyoles
Competitivitat en preu
Competitivitat en qualitat
Competitivitat en imatge
Competitivitat en disseny
Competitivitat en innovació
Diferenciació del producte exportat
Estratègia de preus exteriors
Disposició d’una filial (comercial i/o productiva)

Test T

IE < Mitjana

IE > Mitjana

0,72
0,27
0,49
0,18
0,98
0,67
0,81
0,89
0,87
0,17
0,49
0,06

0,84
0,38
0,72
0,13
0,87
0,88
0,87
0,96
0,9
0,16
0,63
0,22

Chi-cuadrat
(3,24**)
(3,73*)
(7,22***)
0,74
(6,13***)
(4,45***)
0,69
(2,31*)
0,35
0,02
(3,69**)
(4,15***)

***Sig.< 0,01; **Sig.< 0,05; *Sig.< 0,1 - Font: elaboració pròpia

La taula 37 il·lustra les característiques del plantejament
estratègic que les empreses adopten als mercat exteriors.
La primera variable considera el percentatge d’empreses
que adopten una estratègia d’exportació més proactiva;
en aquest cas, s’han considerat les empreses que adopten
una estratègia de desenvolupament radial, que realitzen
estudis de mercat i seleccionen els països objectiu i els
distribuïdors exteriors.
Com es pot apreciar a la taula, un 84% de les empreses
amb més compromís exportador acostumen a adoptar una
estratègia exterior més proactiva (els restant 16%
d’empreses, tot i que tinguin una mitjana exportadora
molt elevada, acostumen a respondre a comandes puntuals
d’importadors estrangers). En canvi, el percentatge
d’empreses amb menys compromís exportador que adopten
estratègies exteriors proactives és més reduït (un 72%).
Malgrat les diferències entre els dos grups, s’ha de destacar
que el percentatge d’empreses amb actituds exteriors
actives és molt elevat demostrant l’interès que tenen les
empreses de la demarcació de Terrassa a involucrar-se
més dins dels mercats exteriors. També és interessant
destacar que hi ha més proactivitat a l’hora de buscar i
obtenir ajuts de l’administració pública a la
internacionalització. En aquest cas, el percentatge
d’empreses que han obtingut ajuts és significativament
més alt en el grup d’empreses amb més èxit exterior.
Pel que fa a la cooperació, s’ha distingit entre cooperació
amb empreses estrangeres i cooperació amb empreses
nacionals. Tal com es pot veure, la cooperació amb
empreses estrangeres és molt elevada per als dos grups
d’empreses tot i que és molt més alta en el cas de les
empreses amb més compromís exportador (un 72%
d’empreses en comparació al 49% d’empreses amb menys
compromís exterior).
Aquestes diferències, molt significatives, entre els dos
grups d’empreses són, fins i tot, òbvies si considerem

que quan una empresa decideix consolidar els seu
compromís exterior ha de tenir acords comercials amb
empreses estrangeres -sobretot distribuïdors locals-. En
tot cas s’ha de precisar que, tal com es va veure a l’apartat
descriptiu, més del 90% dels acords cooperatius són de
naturalesa comercial quan caldria fomentar més els acords
de naturalesa tecnològica.
La cooperació amb empreses nacionals és molt reduïda
i correspon a la participació en consorcis d’exportació.
En tot cas no es destaquen diferències significatives
entre els dos grups d’empreses, tot i que els percentatges
d’empreses són molt reduïts.
Pel que fa a la competitivitat exterior, a la taula 37 es
recull el percentatge d’empreses que es consideren més
o igualment competitives que els seus competidors
estrangers en els principals atributs del producte exportat.
En el cas del preu de venda, gairebé la totalitat de les
empreses amb menys compromís exterior es consideren
més o igualment competitives que els seus competidors
exteriors. Al passar d’un grup d’empreses a l’altre el
percentatge disminueix demostrant que les empreses amb
més compromís exterior podrien prioritzar altres atributs
del producte a l’hora de competir en els mercats estrangers.
Pel que fa a la qualitat del producte exportat, són les
empreses amb més compromís exterior les que es
consideren més competitives: un 87% de directius del
grup amb més èxit exterior es considera més competitiu
en qualitat en comparació amb un 67% de directius de
l’altre grup d’empreses -en aquest cas la diferència és
molt significativa-. A la mateixa conclusió s’hi arriba si
s’analitza la competitivitat en el disseny del producte
exportat -tot i que la diferència és significativa no és
tan marcada com en el cas de la qualitat-. Pel que fa a
la imatge i la innovació del producte tot i que el
percentatge es favorable al grup d’empreses més exitoses
les diferències no són significatives.
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Els resultats anteriors suggereixen dues conclusions
importants: la primera, òbvia, és que el percentatge de
directius que es consideren més competitius en tots els
atributs del producte exportat és més alt en el grup
d’empreses amb més compromís exterior. La segona és
que, malgrat aquestes diferències, el percentatge de
directius de tots els dos grups és molt elevat demostrant
una confiança molt elevada en el producte que exporten.
Aquesta consideració és molt important ja que, tal com
ha posat de manifest la literatura centrada en l’estudi
del procés d’internacionalització de les empreses, quan
la direcció confia en la major competitivitat exterior del
seu producte pren un compromís exterior més intens.
Això permet incrementar la quota de mercat internacional,
incrementar la producció i, al final, incrementar el benestar
de l’economia d’una demarcació i d’una comunitat
autònoma.
Tot i que es veu una voluntat exportadora important, la
major competitivitat exterior passa per una major
diferenciació del producte en els mercats exteriors. En
aquest cas, la postura del col·lectiu de Terrassa és encara
molt tradicional ja que només un 16% d’empreses sol
adaptar el producte a la demanda local o a la legislació
local. En aquest cas, sigui quin sigui el compromís exterior
adoptat, el percentatge d’empreses que adapten el producte
als mercats exteriors és molt semblant (un 16% d’empreses
amb més compromís exportador i un 17% d’empreses amb
menys compromís).

Pel que fa a l’estratègia de fixació de preus en els mercats
exteriors es considera el percentatge d’empreses amb una
postura proactiva, és a dir, les empreses que acostumen
a establir un preu diferenciat segons el mercat exterior
o bé fixen un preu superior al preu nacional. Tal com es
pot veure a la taula 37, un 63% de les empreses amb
més compromís exterior presenten una postura exterior
més activa en comparació a un 49% d’empreses amb
menys compromís exterior. Les diferències entre els dos
grups són molt significatives.
Per últim s’ha analitzat l’estratègia de distribució de
les empreses de la demarcació de Terrassa. En aquest cas
s’ha comparat el percentatge d’empreses que disposen,
almenys, d’una filial comercial o productiva en els mercats
internacionals. Tal com es pot veure a la taula el 22%
d’empreses amb un resultat exterior més positiu disposa
de filials comparat amb només un 6% d’empreses amb
un menor èxit exportador que també en disposa.
Els resultats ens suggereixen unes conclusions molt
interessants: de fet, en tots els casos, el percentatges
són alts demostrant que les empreses de Terrassa estant
abandonant paulatinament la postura clàssica del teixit
productiu espanyol: vendre a l’estranger a preus molt
baixos aprofitant els preus més barats de la mà d’obra.
Fins i tot es nota una postura internacional més proactiva
centrada en un major domini de les variables estratègiques
del màrqueting internacional.

Taula 38: L’estratègia de comunicació internacional (en % empreses)
Mitjana
Variables
Estratègia de comunicació internacional
Realització d’activitats promocionals
Estands i fires internacionals
Estands i fires internacionals: puntuació
Promocions i descomptes
Promocions i descomptes: puntuació
Publicitat en mitjans estrangers
Publicitat en mitjans estrangers: puntuació
Edició de catàlegs
Edició de catàlegs: puntuació
Mailings
Mailings: puntuació
Telemàrqueting
Telemàrqueting: puntuació
Altres accions promocionals
Altres accions promocionals: puntuació
Disposició d'una pàgina web
Pàgines web: puntuació
Idiomes de la pàgina web: anglès
Idiomes de la pàgina web: francès
Idiomes de la pàgina web: alemany
Idiomes de la pàgina web: altres
***Sig.< 0,01; **Sig.< 0,05; *Sig.< 0,1 - Font: elaboració pròpia

Test T

IE < Mitjana

IE > Mitjana

0,84
2,09
6,69
1,11
6,88
0,67
6,14
10,85
7,08
1,42
6
--0,06
4
0,81
6,42
0,92
0,39
0,08
0,25

0,91
3,44
6,4
0,97
6,13
1,1
5,23
12,96
6,36
0,9
4,79
--0,24
6,17
0,85
6,09
0,98
0,34
0,1
0,32

Chi-cuadrat
1,14

(-2,97***)
0,688
0,22
1,1
(-1,19*)
(1,23*)
0,79
(1,75**)
(1,01*)
(1,62**)

(-1,49**)
(-1,45**)
0,3
0,61
1,83
1,89
0,14
1,1
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A la taula 38 s’analitzen les principals tècniques de
comunicació que les empreses exportadores de la mostra
acostumen a utilitzar en els mercats exteriors. En primer
lloc s’ha avaluat el percentatge d’empreses que realitzen
activitats promocionals: els resultats són molt positius
considerant que el nombre d’empreses és molt elevat (un
84% d’empreses i un 91% segon el grup que s’analitzi).
Tal com es pot veure, l’activitat promocional té poca relació
amb l’activitat exportadora ja que el percentatge d’empreses
que la realitzen és molt semblant en els dos grups.
Pel que fa a la participació a fires internacionals es veu
que les empreses amb més compromís exportador participen,
de mitjana, a més fires que les empreses amb compromisos
exteriors més reduïts. El resultat és bastant obvi considerant
que el major compromís exterior suposa apropar-se a més
clients; en tot cas, és sorprenent que la valoració que fan
els directius de l’eficàcia d’aquestes accions és superior en
el cas del grup d’empreses amb més èxit exterior.
En el cas de la realització de promocions i descomptes,
publicitat en mitjans estrangers, edició de catàlegs i
mailings, el nombre d’accions mitjanes és favorable al grup
d’empreses amb més compromís exterior. També en aquest
cas els resultats són obvis tot i que són els directius de
les empreses amb menys compromís exterior els que valoren

més positivament aquestes accions. L’explicació d’aquesta
tendència és que per a les empreses amb quotes exteriors
reduïdes una acció promocional a l’exterior li comporta
una pujada important de la facturació en exportació; per
això la valoració d’aquestes accions és més alta.
Finalment, en el cas de les accions de telemàrqueting, cap
empresa de la mostra declara realitzar aquestes accions
promocionals. En tot cas, el resultat és bastant obvi
considerant que les accions telefòniques directes al client
final estranger serien més pròpies de empreses de productes
de consum final i grans multinacionals.
Els resultats de la taula 38 demostren que la major o menor
activitat internacional de les empreses no té relació amb
la disposició d’una pàgina web. De fet, el percentatge
d’empreses que disposen d’una pàgina web és molt semblant
en els dos grups d’empreses (81% i 85% segons el grup
d’empreses que s’analitzi). També molt semblants són el
resultats que s’obtenen a l’hora d’avaluar els idiomes
d’aquesta pàgina. Com sempre, l’anglès es l’idioma més
important acompanyat per idiomes amb menys difusió
(alemany, francès i altres idiomes). En aquest cas, no es
destaquen diferències significatives entre els dos grups
d’empreses.

L’activitat innovadora

Tal com il·lustra la taula 39, si tenim en compte la
realització d’activitats de Recerca i Desenvolupament d’una
forma molt genèrica, és a dir la realització d’alguna activitat
relacionada amb la innovació, es veu que el percentatge
d’empreses que la realitzen és molt semblant
independentment del resultat exterior (un 38% d’empreses
i un 41% segons el grup d’empreses que es consideri). En
el moment d’analitzar cadascuna de les activitats d’innovació,
es fan patents les diferències entre els dos grups d’empreses.
Pel que fa a la contractació de serveis d’informació tècnica
comencen a apreciar diferències molt significatives: en
aquest cas un 16% d’empreses més exitoses a l’exterior
acostumen a contractar aquests serveis en comparació
amb un 3% d’empreses de l’altre grup. També s’aprecien
diferències favorables al grup exportador més actiu a l’hora
de contractar estudis de mercat i disseny (un diferencial
significatiu de 5 punts percentuals en els dos casos). Els
resultats són bastant obvis si es considera que una major
activitat exterior pressuposa un estudi més profunditzat
dels clients internacionals i la venda de productes amb un
disseny més exclusiu.
En el cas de la contractació de serveis de normalització
de la qualitat, tot i que els resultats siguin lleugerament
favorables al grup amb menys compromís exterior, aquestes
diferències no són significatives; per tant podem concloure

que aquesta variable no permet diferenciar als dos grups
d’empreses.
La inversió en programes informàtics no depèn del resultat
exterior de les empreses exportadores de la demarcació de
Terrassa. Tal com es pot veure, el percentatge d’empreses
que han realitzat inversions en aquestes activitats és molt
semblant i les diferències entre els dos grups no són
significatives. En tot cas, sí que s’aprecien diferències
significatives a l’hora d’analitzar les inversions en
equipaments informàtics i en instal·lacions tècniques; en
aquest cas el percentatge d’empreses que han realitzat
aquestes inversions és més elevat en el grup d’empreses
amb més compromís exterior.
L’activitat de màrqueting relacionada amb la segmentació
dels clients exteriors no depèn del percentatge de producte
exportat: també en aquest cas, les diferències entre els
dos grups d’empreses no són significatives demostrant que
els dos grups tenen el mateix plantejament estratègic.
Pel que fa a la planificació de la creació de nous productes,
tampoc es veuen diferències significatives. Això demostra
que la creació de nous productes no té cap relació amb
l’activitat exterior de les empreses. Si bé aquest resultat
és molt positiu, per altra banda s’ha de destacar que el
percentatge d’empreses que realitzen aquesta activitat és
molt baix: només un 19% d’empreses.
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Taula 39: L’activitat innovadora de les empreses (en % d’empreses)
Mitjana
Variables
Estratègia innovadora
Contracta activitats en R+D
Contracta serveis d'informació tècnica
Contracta serveis de normalització de qualitat
Contracta estudis de màrqueting
Contracta disseny
Inversió en software i hardware
L'empresa segmenta als clients
L'empresa recompensa la creativitat
L'empresa planifica la creació de nous productes
Inversió en equipaments informàtics
Inversions en instal·lacions tècniques
Registre de patents a Espanya
Nombre de patents registrades
Registre de patents a l'estranger
Nombre de patents registrades
Registre de marques a l'estranger
Nombre de marques a l'estranger
Innovació de producte
Nombre d'innovacions de producte
Innovació de processos
Nombre d'innovacions de processos
Ingressos per llicències
Pagaments per llicències
Acords de col·laboració tecnològica
Col·laboració amb empreses tecnològiques
Utilització d'assessors de tecnologia
Planificació de les activitats d'innovació
Utilitza màquines de control numèric
Procés productiu robotitzat
Disseny per sistema CAD
Obtenció d'ajuts a l’R+D

Test T

IE < Mitjana

IE > Mitjana

0,38
0,03
0,24
0,09
0,16
0,46
0,46
0,07
0,19
0,5
0,51
0,13
2,43
0,09
1,5
0,12
2,75
0,5
5,84
0,24
2,2
-0,03
0,03
0,04
0,12
0,16
0,25
0,09
0,25
0,04

0,41
0,16
0,29
0,14
0,21
0,43
0,45
0,12
0,19
0,65
0,45
0,21
2,4
0,19
2,2
0,22
2,36
0,53
10,67
0,22
3
0,02
0,03
0,05
0,12
0,14
0,31
0,22
0,1
0,47
0,17

Chi-cuadrat
1,12
(6,22***)
0,59
(2,19*)
(2,42*)
0,78
0,07
(2,80*)
0
(2,89*)
(3,53**)
(2,25*)

-0,98
(4,75**)
(-1,66***)
(4,55**)
(1,13**)
0,79
(-1,97***)
0,98
(-1,25*)
1,18
0,02
0,78
(3,52*)
1,11
(4,90***)
1,15
0,84
(6,39***)
(5,56***)

***Sig.< 0,01; **Sig.< 0,05; *Sig.< 0,1 - Font: elaboració pròpia

Els resultats obtinguts demostren que la recompensa de
la creativitat dels treballadors és una pràctica no massa
usual si bé són les empreses amb més compromís exterior
les que utilitzen amb més intensitat aquest mecanisme.
En aquest cas, les diferències són favorables i significatives
pel grup d’empreses més exitoses a l’exterior.
L’output de la innovació també brinda resultats molt
interessants: el percentatge d’empreses que registren
patents i marques, tant a l’estranger com a Espanya, és
més alt en el grup d’empreses amb una activitat exterior
més activa. En aquest cas, les diferències són molt
significatives. També es pot apreciar que el nombre mitjà
de patents i marques registrades és favorable al grup
d’empreses més exitoses a l’exterior.
En el cas de la realització d’innovacions de producte i de
processos productius no es detecten diferències

significatives entre els dos grups d’empreses. En aquest
cas, el percentatge d’empreses que realitzen aquestes
activitats és molt semblant en els dos grups d’empreses.
En tot cas, sí que el resultat exterior afecta el nombre
d’innovacions realitzades. En el cas de les innovacions
de producte es pot apreciar que, com a mitjana, les
empreses més exitoses a l’exterior acostumen a realitzar
el doble d’innovacions de productes que les empreses
amb menys compromís exterior (10,67 innovacions de
producte en comparació amb les 5,84 del grup d’empreses
menys exitoses). En el cas de les innovacions de processos
productius, les diferències són més reduïdes si bé, en tot
cas, molt significatives (3 innovacions de mitjana per a
les empreses amb més compromís exterior en comparació
amb les 2,2 de l’altre grup d’empreses).
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Pel que fa als pagaments i ingressos per llicències no
hi ha diferències significatives entre els dos grups
d’empreses tot i que cal precisar que el percentatge
d’empreses que realitzen aquestes activitats és molt baix
(no arriba al 3% del total d’empreses). Aquest resultat
demostra que les empreses de la demarcació de Terrassa
acostumen a entrar als mercats exteriors amb productes
propis i no acostumen a comprar llicències de venda.
Tampoc resulten molt desenvolupats els acords de
col·laboració tecnològica amb empreses estrangeres. En
aquest cas, el percentatge d’empreses que realitzen
aquestes activitats és molt baix (3% i 5% segons el grup).
En canvi, la col·laboració amb empreses tecnològiques
interessa a un percentatge més alt d’empreses, sobretot
en el grup d’empreses amb més compromís exterior. En
aquest cas, les diferències són molt significatives (un
12% pel grup més exitós en comparació amb un 3%
d’empreses de l’altre grup). En tot cas, sembla que les
empreses amb menys compromís exterior acostumen a
utilitzar assessors de tecnologia més que col·laborar amb
empreses tecnològiques. Aquest resultat demostra que el
major compromís exterior fa més interessant i més rendible
la col·laboració amb empreses estrangeres.

En tot cas, el resultats demostren que les empreses amb
més compromís internacional acostumen a tenir també
un major compromís amb la innovació: de fet, un 31%
d’empreses més exitoses acostumen a planificar l’activitat
innovadora en comparació amb un 16% d’empreses amb
menys compromís exterior. En aquest cas, les diferències
són molt significatives.
La utilització de maquinària de control numèric i la
disposició de processos productius robotitzats no sembla
tenir relació amb el resultat exterior. En aquest cas no
hi ha diferències significatives entre els dos grups
d’empreses. El resultat exterior comença a marcar
diferències significatives en el moment d’analitzar la
utilització de sistemes de disseny tipus CAD. En aquest
cas, el diferencial és positiu i favorable al grup d’empreses
més exitoses (un 38% en comparació amb un 27%
d’empreses del grup amb menys èxit exterior).
Finalment, les empreses més compromeses a l’exterior
acostumen a buscar amb més intensitat ajuts per al
desenvolupament de tecnologia. En aquest cas, un 17%
d’empreses d’aquest grup ha obtingut ajuts a l’R+D en
comparació amb un 4% d’empreses de l’altre grup.
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5.1. Conclusions de l’anàlisi comparativa

La comparació del perfil exportador de les empreses de
la demarcació de Terrassa amb un major o menor compromís
exportador ens ha brindat unes conclusions molt
interessants:
• En primer lloc, s’ha pogut comprovar que la dimensió
de l’empresa no té una relació directa amb els resultats
exteriors; en altres paraules el major compromís exportador
no depèn del nombre de treballadors que té una empresa.
La major o menor internacionalització depèn del
plantejament estratègic de l’empresa i de la voluntat de
penetrar els mercats exteriors i no dels recursos que
disposa l’empresa.
• Seguidament, l’anàlisi de les diferents dimensions
estratègiques de les empreses ha demostrat que les
empreses més exitoses acostumen a realitzar amb més
intensitat totes les activitats relacionades amb la
internacionalització. De fet, tenen una organització del
departament d’exportació més sòlida i una plantilla de
treballadors més preparada i amb més formació.
• Planifiquen amb més intensitat l’estratègia d’exportació
i acostumen a cooperar amb empreses internacionals.
Això demostra que aquest grup d’empreses vol prendre
un compromís exterior més durador i més eficient. L’equip
directiu d’aquestes empreses té una mentalitat més oberta

i confia en la competitivitat exterior dels seus productes;
és cert que aquesta major confiança els porta a confiar
encara més en els resultats exteriors de la seva empresa.
Aquesta postura fa que siguin més proactius a l’hora de
explorar nous mercats exteriors i a l’hora d’invertir més
recursos.
• L’activitat de comunicació internacional és més intensa
considerant que tenen una mitjana d’accions promocionals
anuals més gran que el grup d’empreses amb menys
compromís exterior. Aquest resultat no estranya ja que
necessiten arribar a un nombre més alt de clients.
• Aquesta major proactivitat internacional transcendeix
també a l’activitat innovadora. En aquest cas, aquestes
empreses acostumen a realitzar amb més intensitat
activitats d’innovació tecnològica. Els resultats obtinguts
confirmen els resultats obtinguts en investigacions
realitzades en altres països europeus sobre la relació
exportació-innovació. De fet, la innovació té efectes
positius sobre l’exportació i la major exportació comporta
una major inversió en innovació. D’aquesta forma quant
més s’incrementi l’exportació d’una comarca més
s’incrementarà la inversió en innovació. Aquest efecte
permet el desenvolupament i la millora tecnològica d’un
teixit empresarial.
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6. TERCERA PART: QUINES SÓN LES VARIABLES QUE INFLUEIXEN EN ELS RESULTATS EXTERIORS
DE LES EMPRESES? ANÀLISI DE REGRESSIÓ
CAL DESTACAR
• EL COMPROMÍS EXPORTADOR I LA VOCACIÓ ESTRATÈGICA EXTERIOR SÓN DOS FACTORS QUE INFLUEIXEN
EN ELS RESULTATS EXTERIORS.
• LA COMPETITIVITAT EN PREU, INNOVACIÓ, QUALITAT, IMATGE I DISSENY TAMBÉ TENEN LA SEVA INCIDÈNCIA
EN ELS RESULTATS EXTERIORS DE L’EMPRESA.
• L’ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ TAMBÉ ÉS UN FACTOR D’EXPANSIÓ INTERNACIONAL.
• L’ANÀLISI DE LA REGRESSIÓ DESTACA CLARAMENT LA IMPORTÀNCIA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
COM A FACTOR D’ÈXIT INTERNACIONAL.
• L’ANÀLISI DESTACA TAMBÉ LA FORMACIÓ COM A FACTOR D’ÈXIT: QUANTA MÉS FORMACIÓ REBEN ELS
TREBALLADORS, MÉS ACTIVA SERÀ L’EMPRESA EN L’ENTORN EXTERIOR.

En l’apartat anterior s’han comparat els resultats obtinguts
pels dos grups d’empreses: les que tenen més èxit
exportador i les que tenen un resultat exterior inferior.
Tal com s’ha pogut constatar, les empreses amb més èxit
exterior acostumen a realitzar amb més intensitat la
majoria de les activitats relacionades amb el procés
d’internacionalització. Les diferències en els resultats
obtinguts en cada una de les dimensions analitzades han

resultat molt significatives. En definitiva, la comparació
que s’ha realitzat ha evidenciat tota una sèrie de diferències
que, d’alguna manera, caracteritzen la trajectòria
exportadora del grup d’empreses més exitoses de la
demarcació de Terrassa. El que s’ha d’analitzar ara és
quines variables, de les que s’han identificat, expliquen
la intensitat exportadora.

Metodologia emprada
Per identificar les variables que, amb un cert grau de
significació, expliquen la variabilitat de la intensitat
exportadora realitzem una regressió lineal2. L’anàlisi de
regressió lineal es pot realitzar quan la variable dependent
és contínua, com és la intensitat exportadora, i les variables
independents també són contínues. Tot i així, perquè els
resultats de l’anàlisi de regressió siguin significatius s’ha
de comprovar que no existeixi col·linealitat3 entre les
variables independents i que la proporció de variables
binàries, amb dues respostes, no sigui elevada.
Les primeres estimacions que s’han realitzat han evidenciat
certa col·linealitat i un pes de les variables binàries força
elevat. Això és cert considerant que, per exemple, totes
les variables explicatives de la innovació tecnològica són

binàries. En aquest cas, abans de realitzar l’anàlisi de
regressió, s’han de reduir el nombre de variables realitzant
una anàlisi factorial de la informació; en cas contrari, els
resultats de l’anàlisi de regressió no serien vàlids.
L’anàlisi factorial és una anàlisi de reducció de dades que
crea factors que resumeixen una o més variables
independents del model. L’avantatge principal d’aquesta
anàlisi és que ens proporciona unes variables (factors) que
podem introduir en l’anàlisi de regressió sense còrrer el
risc de col·linealitat; així, l’anàlisi de regressió ens donaria
resultats vàlids que es poden utilitzar a la gestió empresarial.
Realitzat l’anàlisi factorial, s’han obtingut els següents
factors:

(2) La funció explicativa del model de regressió associa un coeficient β a cada variable independent introduïda. La hipòtesi
nul·la del model és que els β siguin iguals a zero i, per tant, que la variable independent no pugui explicar, en part, la
variació de la dependent. Per tant, el resultat de l’anàlisi ens donarà totes les variables explicatives de la variació de la
intensitat exportadora, és a dir, las variables independents amb coeficient β significativament distint de zero.
(3) Existeix col·linealitat quan una variable independent explica una o més variables independents. En aquest cas s’hauria
d’eliminar la/les variable/s perquè sobrarien.
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Taula 40: Factors obtinguts
Factor
Compromís exportador

Vocació estratègica

Competitivitat en preu
Competitivitat en innovació

Inputs de la innovació

Outputs de la innovació

Estratègia de comunicació

Formació superior

Formació en comerç exterior

Variables
- Treb. del dep. d'exportació
- Antiguitat dep. exportació
- Cooperació
- Estratègia exterior
- Diferenciació de producte
- Estratègia de preu
- Disposicions de filials
- Competitivitat en preu
- Competitivitat en innovació
- Competitivitat en qualitat
- Competitivitat en imatge
- Competitivitat en disseny
- Inversions en R+D
- Estudis de mercats
- Informació tècnica
- Disseny
- Informàtica
- Maquinària
- Etc.
- Innovació de producte
- Innovació de procés
- Registre de patents
- Assessorament tecnològic
- Compra i venda de tecnologia
- Etc.
Nombre d’accions anuals:
- Estands i fires
- Promocions i descomptes
- Publicitat
- Catàlegs
- Etc.
- Treb. amb estudis superiors
- Estudis mitjans
- Àrea d'R+D
Treballadors amb formació de comerç exterior
i amb formació al 2002

Font: elaboració pròpia

Tal com es pot apreciar a la taula 40, s’han obtingut 8
factors que resumeixen més o menys variables que s’han
detallat a la columna al costat del nom dels factors. Tant
pel que fa al compromís exterior com per la vocació
estratègica, els factors que s’obtenen són bastant evidents.
Tot i així, si continuem analitzant els factors, podem
apreciar que pel que fa a la percepció directiva sobre la
competitivitat del seu producte s’obtenen 2 factors: el
primer té només una variable que és la competitivitat en
el preu de venda i el segon resumeix la competitivitat
en totes les altres característiques del producte. Això
demostra que hi ha una clara diferenciació entre la
competitivitat en el preu de venda i la competitivitat en

altres factors com la innovació o el disseny o la qualitat.
En altres paraules, un factor correspon a una estratègia
exterior basada més en el preu de venda i una estratègia
exterior més centrada en la competitivitat del producte
en característiques pròpies del producte, com és la qualitat,
la imatge o el disseny.
Pel que fa a l’estratègia innovadora, es detecten dos
grups ben diferenciats de variables: el primer grup resumeix
l’input de la innovació i el segon l’output. L’input de la
innovació resumeix totes les inversions que realitza
l’empresa en innovació. L’output resumeix el resultat de
la innovació: nombre d’innovacions de productes i de
processos, marques i patents registrades, etc.
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Finalment, en el cas de les característiques de la plantilla,
s’han pogut extreure dos factors: el primer resumeix les
característiques pròpies de la plantilla pel que fa a la
formació de base. El segon resumeix l’esforç que realitza
l’empresa en la formació de la seva plantilla tant en
comerç exterior com en altres àrees.
Per últim, cal destacar que la variable ajuts a la
internacionalització s’ha descartat de l’anàlisi perquè,
segon les estimacions realitzades, no té cap relació amb

la intensitat exportadora. Per tant, s’ha decidit prescindir
d’aquesta variable ja que no aporta res a l’anàlisi.
A partir de les variables obtingudes en l’anàlisi factorial
s’ha realitzat una anàlisi de regressió lineal. La variable
dependent a explicar és la intensitat exportadora, que és
el percentatge de la facturació que les empreses exporten,
i les variables independents són els factors obtinguts a
l’anàlisi anterior. El resultat d’aquesta última anàlisi es
detalla a continuació:

Taula 41: Resultats de l’anàlisi de regressió
Variables
Compromís exportador
Vocació estratègica
Competitivitat en preu
Competitivitat en innovació
Inputs de la innovació
Outputs de la innovació
Estratègia de comunicació
Formació superior
Formació en comerç exterior i altres
Constant
Nombre d’empreses
R quadrat
Valors de l’F

β Estandarditzat
Significació *
Significació *
Significació ***
Significació **
Significació ***
Significació ***
Significació *
Significació *
Significació ***
25,67 ***
161
.77 (77%)
25,197 ***

*p<.10; **p<.05; ***p<.01; - Font: elaboració pròpia

Els resultats de l’anàlisi de regressió són molt significatius.
En aquest cas les variables que caracteritzen l’estratègia
exterior de les empreses de la demarcació de Terrassa
expliquen, aproximadament, un 77% de la variabilitat de
la intensitat exportadora. El model presentat resulta
acceptable considerant que els valors de l’F resulten molt
significatius.
Tal com es pot apreciar a la taula el nivell de significació
del model és molt alt considerant que tots els factors
que agrupen les variables de la internacionalització són
significatius i afecten positivament a la variabilitat de
la intensitat exportadora de les empreses de la demarcació
de Terrassa. En altres paraules, incrementant els esforços
en les variables anteriors es poden obtenir resultats
exterior més brillants.
Ara bé, tot i que els factors són positius i significatius,
el nivell de significació és diferent; això significa que a
paritat d’esforç, l’impacte sobre la intensitat exportadora
és diferent. En condicions òptimes les empreses podrien
millorar tots el aspectes relacionats amb el procés
d’internacionalització i millorar els seus resultats exteriors.
Desafortunadament, els recursos són molt limitats i les
empreses han de prioritzar aquells aspectes que li
proporcionin els millors resultats.
Pel que fa al compromís exportador, la significació és
molt baixa i això significa que el departament d’exportació
ja no constitueix un aspecte competitiu prioritari. Això

es deu al fet que, avui dia, la majoria de les empreses
disposen d’un departament d’exportació amb personal
prou qualificat per desenvolupar les tasques associades
al procés d’internacionalització.
La significació baixa de la vocació estratègica confirma
la informació de l’apartat anterior. Tot i que la disposició
d’una estratègia d’internacionalització ben planificada
és important a l’hora d’incrementar el resultat exterior,
el seu pes és bastant reduït. Aquest resultat és molt
positiu ja que demostra que la major part de les empreses
(més del 75% tal com s’ha vist als apartats anteriors) de
la demarcació de Terrassa té un plantejament estratègic
molt clar i ben planificat.
A l’hora d’analitzar la percepció del personal directiu
sobre la competitivitat del seu producte a l’exterior els
resultats són molt interessants. En primer lloc cal destacar
que, avui en dia, és encara molt important la confiança
en la competitivitat exterior del producte pel que fa al
preu de venda. Aquest resultat és bastant negatiu
considerant que per poder competir activament dins de
l’entorn exterior s’ha de disposar de productes amb un
alt contingut tecnològic per evitar la competència dels
productes de països subdesenvolupats amb mà d’obra
més barata. En tot cas, també és molt significativa la
confiança en el contingut tecnològic del producte, tant
en innovació com en imatge, disseny i qualitat.
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Els resultats demostren que els directius del conjunt
empresarial de Terrassa estan en una fase de canvis
importants: per una banda confien en el preu baix dels
seus productes però, per l’altra, comencen a confiar també
en altres factors més importants en l’economia actual.
Aquest plantejament és molt semblant al d’altres països
com Itàlia on els productes també van competir durant
molt temps pel seu preu baix. Aquests resultats confirmen
una tendència de canvi molt positiva que deixa el preu
per altres variables més importants com són els continguts
tecnològics dels productes exportats.
Els resultats de l’anàlisi de regressió destaquen clarament
la importància de la innovació tecnològica en el resultat
exportador de les empreses de la demarcació de Terrassa.
Tal com es pot veure, l’impacte de l’activitat innovadora
sobre la intensitat exportadora és positiu i la relació és
molt significativa. La significació molt elevada de l’input
i de l’output de la activitat innovadora és un indici que
totes les variables que resumeixen els dos factors són
molt significatives. Aquest resultat no és estrany ja que,
tal com s’ha vist a l’anàlisi descriptiva, l’esforç en activitats
d’innovació tecnològica que realitzen les empreses de
Terrassa és molt reduït tant pel que fa a les inversions
en innovació com pel que fa al resultat de la innovació
en el termini de la generació de innovacions de producte
i de processos o en el registre de patents i marques. En
tot cas, els resultats destaquen la importància de disposar
d’una estratègia innovadora ben planificada ja que té
uns beneficis molt clars en el resultat exportador.

L’estratègia de comunicació si bé té un efecte positiu
sobre la intensitat exportadora, aquest efecte és poc
significatiu. Aquest resultat no és estrany si considerem
que les empreses de la demarcació de Terrassa acostumen
a invertir tot el pressupost de comunicació en estands
i fires i en l’edició de catàlegs invertint molts pocs
recursos en els altres instruments de comunicació com
la publicitat, la promoció i altres accions promocionals.
Per tant, si s’incrementessin els esforços en activitats
promocionals és molt probable que la significació del
factor augmentés i, per tant, l’impacte sobre la intensitat
exportadora.
Per últim, l’anàlisi destaca l’efecte positiu de la formació
sobre el resultat exportador de la mostra. En tot cas,
s’han obtingut dos factors que resumeixen la formació.
La primera recull el grau actual de la formació a l’empresa
en terminis de percentatge de formats superior sobre el
total de la plantilla. En aquest cas, l’efecte sobre la
intensitat exportadora és positiu si bé la significació no
és molt alta. En tot cas, sí que val la pena analitzar el
segon factor que recull el nombre de treballadors formats
en comerç exterior i en altres camps sobre el total de la
plantilla. Ara bé, el resultats destaquen que quan més
formació reben els treballadors més activa serà l’empresa
dins de l’entorn exterior. La relació del factor amb la
intensitat exportadora de les empreses de Terrassa és
molt robusta tal com demostren els resultats de l’anàlisi
de regressió.
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7. CONCLUSIONS FINALS DE L’ESTUDI
Si bé els resultats de la demarcació de Terrassa obtinguts
mitjançant aquest estudi són molt positius, encara s’han
de millorar per poder incrementar l’activitat exterior de la
demarcació.
En una primera part de l’estudi s’ha presentat una anàlisi
descriptiva de la informació sobre com és l’empresa
exportadora de la demarcació de La Cambra.
• Tal com s’ha pogut veure, la intensitat exportadora del
conjunt d’empreses és superior al 38%; un resultat molt
positiu que és bastant superior a la mitjana espanyola
(que és propera al 31%). Tot i així, tal com demostren els
resultats hi ha molts àmbits estratègics on les empreses
de Terrassa poden millorar. De fet, una àrea de millora
destacable és la innovació: en aquest cas, hem pogut veure
que el percentatge d’empreses que inverteixen recursos en
activitats d’innovació tecnològica és molt reduït. També
és molt baix el resultat de la innovació tant pel que fa a
les innovacions de productes i de processos com pel que
fa al registre de patents i marques.
• S’ha pogut també apreciar que el domini de les variables
de màrqueting és encara molt reduït. De fet, pel que fa al
producte exportat el grau de diferenciació és molt baix
(un 16%) si ho comparem amb els resultats d’una economia
veïna com és la italiana on el percentatge d’empreses que
diferencien el producte exportat és de més del 50%.
L’estratègia de preu és també molt simple si considerem
que gairebé el 50% d’empreses de la mostra venen a
l’exterior a preus iguals que els preus aplicats a Espanya.
• El domini de les eines de comunicació és també molt
discutible ja que la majoria de les empreses inverteixen
recursos només en fires i catàlegs quan podrien invertir
recursos en altres eines de comunicació.
• Pel que fa a la plantilla, també es fa patent la necessitat
de tenir més treballadors amb formació superior i amb
formació específica en comerç exterior. De fet, els
treballadors amb formació específica en comerç exterior

no superen el 6%, en promig, de la plantilla.
En una segona part s’ha realitzat una anàlisi comparativa
de les empreses amb més èxit exportador (amb una
intensitat exportadora superior a la mitjana) amb les
empreses amb resultats exteriors més reduïts.
• Els resultats de l’anàlisi demostren que les empreses amb
més èxit exterior tenen un major domini de totes les
variables que s’han considerat en la investigació. En altres
paraules, realitzen més inversions, dominen més les variables
de màrqueting internacional, innoven més, i formen més.
En una tercera part, s’havia de comprovar quines variables
de les anteriors tenien un efecte positiu sobre la intensitat
exportadora de les empreses de la demarcació de Terrassa.
En aquest sentit, s’havia de realitzar una anàlisi estadística
de la informació per veure quin efecte tenien les variables
anteriors sobre la intensitat exportadora.
• L’anàlisi de regressió suggereix, mitjançant el nivell de
significació, aquelles variables amb un efecte més positiu
sobre la intensitat exportadora. Això ens permet construir
una escala de prioritats pel que fa a la millora dels resultats
exteriors.
• Tal com s’ha pogut veure, la innovació tecnològica, tant
pel que fa a les inversions en recerca i innovació com pel
que fa als resultats de l’esmentat procés (innovacions
efectivament realitzades, registre de patents entre d’altres),
és l’assignatura pendent de les empreses exportadores de
Terrassa. L’efecte de la innovació sobre la intensitat
exportadora és el més contundent ja que té el nivell de
significació més alt.
• També unes majors inversions en la formació de la
plantilla, en tots els seus àmbits però sobretot pel que fa
al comerç exterior, tindrien un efecte molt positiu sobre
el resultat exportador. La resta de variables tenen també
un efecte positiu si bé aquest efecte és inferior al grup
de variables anteriors.
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En quines àrees poden millorar les empreses exportadores?
1. Més implicació de tota l’empresa en l’expansió
internacional.

productes, adaptar les exportacions a les necessitats dels
diferents mercats exteriors, entre d’altres.

En aquest sentit, es requereix una gran implicació dels
directius en l’actuació internacional de les empreses i
una actitud compromesa amb el desenvolupament exterior
de l’empresa. Està demostrat que una major confiança en
la competitivitat exterior del producte sol manifestar-se
en unes expectatives més ambicioses de la rendibilitat
de les operacions internacionals i una major predisposició
per a comprometre recursos i planificar, amb més intensitat,
les activitats exteriors de les seves empreses.

4. També s’ha pogut apreciar en la investigació una
manca de realització d’activitats de màrqueting
internacional.

2. Més formació del personal i de directius.
Les empreses han de disposar de directius cada vegada
més especialitzats en comerç exterior i capaços d’involucrarse més en la planificació de l’estratègia de desenvolupament exterior.
3. Un major compromís amb la innovació i la millora
de la base tecnològica.
Les inversions en activitats d’investigació i d’innovació
tecnològica són, en promig, molt reduïdes si es comparen
amb les inversions realitzades en altres països europeus.
Convé, per tant, seguir invertint més recursos per a la
creació d’actius tecnològics que sostinguin l’activitat
exportadora de les empreses. En aquest context, s’hauria
de fomentar el desenvolupament de nous productes i
nous processos productius, ampliar les inversions en
investigació formal, mantenir i millorar la qualitat dels

Aquest nou plantejament estratègic s’hauria d’acompanyar
amb una política de producte més diferenciada i adaptada
a les necessitats de nous públics. La diferenciació de
producte permetria discriminar en el preu de venda i
incrementar la rendibilitat dels negocis exteriors. També
s’haurien d’incrementar les inversions en promoció i
publicitat i realitzar campanyes de comunicació més
regulars a nivell internacional, així com treballar diferents
canals de distribució adaptats a les necessitats de cada
mercat.
5. Més diversificació de mercats.
En aquest sentit és evident que és molt elevada la
dependència de les empreses als mercats comunitaris,
dependència que també caracteritza tot el col·lectiu
espanyol. Això implica la necessitat d’ incrementar les
exportacions en nous mercats internacionals. Una aposta
per la diversificació de mercats, incrementaria el volum
de les exportacions i la qualitat del procés d’internacionalització de les empreses.
Podem concloure que per aconseguir aprofundir en el
procés d’internacionalització de les empreses s’han de
realitzar millores internes a l’empresa.
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ANNEX I: QÜESTIONARI
DADES BÀSIQUES DE L’EMPRESA
1. Empresa
Adreça
Ciutat
Tel.
E-mail
Nom i càrrec de la persona que emplena el present qüestionari
Productes que exporta
Empleats any 2002
Facturació (milers d’e) 2002
Exportació / Facturació 2002
%

Any de fundació
CP
Fax

2. L’empresa EXPORTA? Sí [ ]
No [ ]
Exportacions totals (milers d’e)
Exportacions UE (milers d’e)
3. L’empresa disposa d’un DEPARTAMENT ESPECÍFICAMENT D’EXPORTACIÓ?
Sí [ ] Nre. de treballadors dept. exportació:
No [ ]
Any de creació del dept. d’exportació:
Idiomes que es parlen al departament:
Anglès [ ] Francès [ ] Alemany [ ] Altres:
4. L’empresa realitza activitats IMPORTADORES?

Sí [ ]

No [ ]

5. Referent a les estratègies de DESENVOLUPAMENT EN ELS MERCATS EXTERIORS (seleccioni només una opció):
[ ] L’empresa respon a comandes puntuals i fortuïtes d’importadors i/o clients a l’exterior
[ ] L’empresa va planificar una estratègia de desenvolupament radial, començant a exportar en mercats propers
per dirigir-se, successivament, cap a mercats més llunyans
[ ] L’empresa va fer estudis de mercat per diferents àrees geogràfiques i com a conseqüència va definir un grup
de països objectiu
[ ] L’empresa va buscar i seleccionar distribuïdors i/o agents comercials per àrees geogràfiques
[ ] Altres (especificar)
6. Amb aquesta relació en l’activitat exterior, l’empresa ha pogut concloure ACORDS DE COOPERACIÓ AMB ALTRES
EMPRESES ESTRANGERES (en cas afirmatiu, em podria evidenciar quins)?
[ ] Acords de naturalesa comercial (distribució, agència)
[ ] Acords de naturalesa tecnològica (desenvolupament de Know-How, cessió de llicències/franquícies, intercanvi
de tecnologia, etc.)
[ ] Joint venture comercials i/o filials productives
[ ] Contractes de producció
[ ] Altres (especificar)
7. Amb aquesta relació en l’activitat exterior, l’empresa ha pogut concloure ACORDS DE COOPERACIÓ AMB ALTRES
EMPRESES NACIONALS (en cas afirmatiu, em podria evidenciar quins)?
[ ] Consorcis o grups d’exportació
[ ] Altres aliances
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8. El CAPITAL DE L’EMPRESA és:
[ ] Totalment espanyol [ ] Majoritàriament espanyol %

[ ] Majoritàriament o totalment estranger %

9. Personalment, creu que en comparació amb els principals competidors, el PRODUCTE EXPORTAT ÉS COMPETITIU en:
Preu
[ ]
[ ]
[ ]
Qualitat
[ ]
[ ]
[ ]
Imatge de marca
[ ]
[ ]
[ ]
Disseny
[ ]
[ ]
[ ]
Innovació
[ ]
[ ]
[ ]
(+ Competitiu)
(Equilibri)
(- Competitiu)
Altres (especificar)
10. Referent al CONTROL DE QUALITAT del producte exportat, (seleccioni només una opció):
[ ] 1. L’empresa disposa d’un departament de control de qualitat
[ ] 2. L’empresa disposa d’uns treballadors exclusivament dedicats al control de qualitat
[ ] 3. El control de qualitat el desenvolupen uns treballadors dedicats també a altres funcions
[ ] 4. L’ empresa no efectua controls de qualitat de forma sistemàtica
11. Existeixen DIFERÈNCIES ENTRE EL PRODUCTE EXPORTAT I EL PRODUCTE VENUT en el mercat domèstic?
[ ] NO [ ] SÍ, si existeixen:
[ ] per adaptar-se a la demanda local
[ ] per adaptar-se a la legislació local
[ ] per abaratir els costos
[ ] per millorar la qualitat i el disseny
[ ] Altres (especificar)
12. Referent al PREU DE VENDA dels productes en els mercats exteriors (seleccioni l’opció principal):
[ ] L’empresa sol establir un preu de venda a l’exterior superior al preu de venda nacional
[ ] L’empresa sol establir un preu de venda a l’exterior igual al preu de venda nacional
[ ] L’empresa sol establir un preu de venda a l’exterior inferior al preu de venda nacional
[ ] L’empresa adapta els preus de venda a l’exterior segons el cas
13. L’empresa ha realitzat ACTIVITATS DE PROMOCIÓ A L’EXTERIOR en el 2002 i quina ha sigut la seva incidència sobre
la facturació total?
Nre. d’accions/any
Valoració dels resultats (d’1 a 10)
1. Estands a fires internacionals
2. Promocions i descomptes
3. Publicitat en mitjans estrangers
4. Catàlegs
5. Mailings
6. Telemàrqueting
7. Pàgines web
8. Altres (especificar)
14. L’empresa disposa d’una pàgina web?
Sí [ ] No [ ]
15. En cas afirmatiu, en quants idiomes?
Anglès [ ] Francès [ ] Alemany [ ]

Altres:
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16. INNOVACIÓ TECNOLÒGICA al 2002
[ ] L’empresa va realitzar o va contractar activitats d’I+D? (milers d’e)
[ ] L’empresa va contractar serveis d’informació científica tècnica? (milers d’e)
[ ] L’empresa va contractar serveis de normalització i/o control de qualitat? (milers d’e)
[ ] L’empresa va contractar estudis de mercat i màrqueting? (milers d’e)
[ ] L’empresa va contractar disseny? (milers d’e)
[ ] L’empresa ha invertit en software, hardware, xarxes, Internet i altres sistemes d’informació i comunicació per
redefinir processos i crear nous productes? (milers d’e)
[ ] L’empresa té segmentats els clients i fa un seguiment especial dels més exigents i innovadors?
[ ] Existeixen mecanismes específics per recompensar la creativitat, l’aportació d’idees i l’esperit innovador?
[ ] Es planifica la creació de nous conceptes en funció del cicle de vida i de la rendibilitat actual i esperada
dels diversos productes?
[ ] Inversions en equipament i suports informàtics? (milers d’e)
[ ] Inversions en instal·lacions tècniques i en maquinària? (milers d’e)
[ ] L’empresa va registrar patents a Espanya? Quantes?
[ ] L’empresa va registrar patents a l’estranger? Quantes?
[ ] L’empresa va registrar marques a l’estranger? Quantes?
[ ] L’empresa va realitzar innovacions de producte? Quantes?
En cas afirmatiu:
[ ] El nou producte incorpora nous materials
[ ] El nou producte té un nou disseny
[ ] El nou producte compleix noves funcions
[ ] L’empresa va realitzar innovacions de processos productius? Quants?
En què consisteix la innovació
[ ] L’empresa va obtenir ajuts i/o subvencions per I+D? (Administració Central, Generalitat de Catalunya, altres
organismes) (milers d’e)
[ ] L’empresa va obtenir ingressos per llicències i assistència tècnica a l’estranger? (milers d’e)
[ ] L’empresa va realitzar pagaments per llicències i assistència tècnica a l’estranger? (milers d’e)
[ ] L’empresa va mantenir acords de col·laboració tecnològica?
[ ] L’empresa va col·laborar en empreses que realitzen innovació tecnològica?
[ ] L’empresa va utilitzar assessors per informar-se sobre tecnologia?
[ ] L’empresa planifica les activitats d’innovació tecnològica?
[ ] L’empresa utilitza màquines de control numèric per ordenador?
[ ] L’empresa té el procés productiu robotitzat?
[ ] L’empresa utilitza disseny assistit per ordenador CAD?
17. En relació a la seva PLANTILLA DE TREBALLADORS:
a) Nombre de treballadors amb estudis superiors (llicenciats, enginyers)
b) Nombre de treballadors amb estudis mitjans
c) Nombre de treballadors amb estudis específics en comerç exterior
d) Nombre de treballadors a l’àrea d’I+D
e) Nombre de treballadors que han participat a cursos de formació continuada o de reciclatge al 2002
18. L’empresa ha sol·licitat o rebut subvencions de l’Administració per a la internacionalització?
[ ] Sí [ ] No Quins?
19. Es considera satisfet dels RESULTATS EXTERIORS DE LA SEVA EMPRESA? [ ] Sí
OBSERVACIONS

[ ] No
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ESTADÍSTICA D’EXPORTACIÓ 2002
Volum total d’exportacions (milers d’e)
Sector: Codi CNAE (consultar annex I)
País
Exemple: França

Exportacions
milers d’e
150

Distribuïdor

Agent

No

No

Filial
comercial
No

Filial
productiva
Sí

Si ha d’indicar més països pot afegir tants fulls com cregui necessari. Gràcies per la seva col·laboració.
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ANNEX I: CODI CNAE: INDICAR EL CODI A L’ESTADÍSTICA D’EXPORTACIÓ
CODI
CNAE Descripció CNAE93

1 1
2 2
1010
1313
1414
1515
1616
1717
171
171
172
172
173
173
174
174
175
175
176
176
177
177
1818
1919
2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929
291
291
292
292
293
293
294
294
295
295
2951
2951
2952
2952
2953
2953
2954
2954
2956
2956
2957
2957
296
296
297
297
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
3737
4040
4141
4545
5050
5151
5252
5555
6060
6161
6262
6363
6464
6565
6666
6767
7070
7171
7272
7373
7474
7575
8080
8585
9090
9191
9292
9393

AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN
SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN
EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA
EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS
EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS
INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES
INDÚSTRIES DEL TABAC
INDÚSTRIES TÈXTILS:
Preparació i filatura de fibres tèxtils
Fabricació de teixits tèxtils
Acabament de tèxtils
Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir
Altres indústries tèxtils
Fabricació de teixits de punt
Fabricació d'articles amb teixits de punt
INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA
PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; ARTICLES DE BASTERIA, TALABARDERIA I SABATERIA
INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA
INDÚSTRIES DEL PAPER
EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS
REFINAMENT DE PETROLI I TRACTAMENT DE RESIDUS NUCLEARS
INDÚSTRIES QUÍMIQUES
FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES
FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS
METAL·LÚRGIA
FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS
INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS
Fabricació de màquines, equips i materials mecànics
Fabricació d'altres tipus de maquinària, equips i materials mecànics d'ús general
Fabricació de maquinària agrària
Fabricació de màquines eines
Fabricació de maquinària diversa per a usos específics
Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques
Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció
Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac
Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir
Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartró
Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics
Fabricació d'armes i municions
Fabricació d'aparells domèstics
FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS
FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS
FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS
FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA
FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS
FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT
FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
Fabricació de mobles
Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
Fabricació d'instruments musicals
Fabricació d'articles d'esport
Fabricació de jocs i joguines
Altres indústries manufactureres diverses
RECICLATGE
PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA
CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
CONSTRUCCIÓ
VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES DE MOTOR
COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES
COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DEL COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS
HOTELERIA
TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES
TRANSPORT MARÍTIM
TRANSPORT AERI I ESPACIAL
ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES
CORREUS I TELECOMUNICACIONS
MEDIACIÓ FINANCERA, LLEVAT D'ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS
ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
ACTIVITATS AUXILIARS DE LA MEDIACIÓ FINANCERA
ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES
LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS
ACTIVITATS INFORMÀTIQUES
RECERCA I DESENVOLUPAMENT
ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, DEFENSA I SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
EDUCACIÓ
ACTIVITATS SANITÀRIES I VETERINÀRIES, SERVEIS SOCIALS
ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC
ACTIVITATS ASSOCIATIVES
ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES
ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS
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