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Introducció

L’anàlisi�de�la�competitivitat�empresarial, entesa com la capacitat que té una

empresa per a créixer i desenvolupar-se al mercat, és important, almenys, per

dos motius. En primer lloc, perquè ens ofereix una visió empírica fonamenta-

da de la manera com està evolucionat el procés de generació de valor de les

empreses i, per agregació, del conjunt d’una economia. I, en segon lloc, per-

què, en assenyalar empíricament els punts forts i febles del procés de genera-

ció de valor, ens ofereix un instrument molt útil per a desenvolupar accions

privades i polítiques públiques per a millorar l’activitat empresarial i, com a

conseqüència d'això, la creació i la qualitat dels llocs de treball i l’articulació

de la societat.

Durant els darrers anys l’interès acadèmic, polític i social per la competitivi-

tat ha crescut notablement. A grans trets, és possible atribuir aquest interès a

tres fenòmens que estan transformant radicalment l’estructura de l’economia

mundial. En primer lloc, per la consolidació del procés de globalització, que

implica una capacitat econòmica en temps real i a escala planetària. En se-

gon lloc, per la generalització dels processos de regionalització econòmica. La

construcció d’àrees econòmiques regionals, per exemple la Unió Europea, amb

les quals augmenten els problemes de la convergència econòmica, s’afegeix a

la ja tradicional preocupació per les desigualtats en nivells de renda i benestar

de les diferents economies del món. I, en tercer lloc, per la creixent evidència

de l’increment de diferències en nivells de benestar a les diferents àrees eco-

nòmiques del món.

En aquest context, cal assenyalar que les concepcions més recents s’aproximen

a la competitivitat des d’una perspectiva àmplia, que va més enllà de la capa-

citat tradicional que tenen les economies per a penetrar en els mercats inter-

nacionals. Les noves aproximacions a la competitivitat, entesa com la capa-

citat que té una economia per a créixer sosteniblement en el llarg termini,

ens condueixen a preguntar-nos les fonts de productivitat i del creixement

econòmic. En aquest sentit, és important destacar que, contràriament al que

habitualment es diu, la competitivitat no és un joc de suma zero. Les millo-

res de competitivitat d’una economia, d’un sector o d’una empresa no han

pas d'estar necessàriament vinculades amb la pèrdua de capacitat competitiva

d’altres economies, sectors o empreses.

Des de la perspectiva empresarial, l’aproximació tradicional a la competiti-

vitat, entesa com la capacitat que té una empresa per a ampliar quotes de

mercat, també s’ha vist modificada per la naturalesa canviant de les fonts

d’eficiència i l’estructura dels mercats. Avui, la competitivitat empresarial es

relaciona amb la presència continuada en els mercats, l’obtenció de beneficis i

la capacitat d’adaptació de la producció a la demanda. Amb aquest objectiu, i
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davant l’emergència de l’economia global del coneixement i els seus nous de-

terminants de creixement, les empreses consoliden noves fonts interrelacio-

nades de competitivitat, com l’estratègia global, els usos intensius de la tecno-

logia i el coneixement, la innovació, les noves pràctiques de recursos humans i

d’organització del treball, les operacions en xarxa o la inversió en intangibles.

Precisament, l’assignatura de Factors de competitivitat empresarial estudia els

nous determinants de la competitivitat empresarial davant del nou context

competitiu que defineixen l’economia del coneixement i l’empresa xarxa. Sen-

se un bon enteniment de les noves fonts de competitivitat empresarial, difí-

cilment la presa de decisions a l’interior de l’empresa s’adaptarà amb èxit a les

noves condicions de competència.

L’assignatura que presentem a continuació té importants vinculacions i dó-

na continuïtat a altres assignatures dels màsters universitaris d’Anàlisi de

l’entorn econòmic i/o de Direcció de les Organitzacions en l’Economia del

Coneixement. D’entrada, hem de mencionar les connexions amb les assig-

natures d’estructura econòmica i de teoria econòmica, en especial amb les

d'Economia del coneixement i Temes actuals d’economia internacional, i també

amb la d'Internacionalització i pimes. Així mateix, alguns dels continguts que

treballarem en aquesta assignatura estan relacionats amb l’àmbit de l’anàlisi

i la conjuntura econòmica.

El material didàctic que presentem s’agrupa en dos mòduls didàctics. En el

primer mòdul, "Economia del coneixement, empresa xarxa i competitivitat",

analitzarem com les noves fonts del creixement econòmic i empresarial, que

anomenem economia del coneixement i empresa xarxa, estan transformant la

competitivitat, tant des del punt de vista conceptual com des del punt de vista

empíric i de les polítiques públiques. En el segon mòdul, "La competitivitat de

l’economia i les empreses de Catalunya", ens centrarem en l’anàlisi específica

de la competitivitat a Catalunya, fent especial èmfasi en els factors que expli-

quen l’assoliment de l’avantatge competitiu a escala empresarial.
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Objectius

L’assignatura de Factors de competitivitat empresarial pretén treballar les compe-

tències i assolir els objectius següents:

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són:

1. Capacitat per a l’anàlisi crítica i la síntesi.

2. Capacitat per a l’aprenentatge i l’actualització permanents.

Les competències específiques que cal assolir en aquesta assignatura són:

1. Capacitat per a utilitzar metodologies avançades, tant quantitatives com

qualitatives, en l’àmbit de l’anàlisi econòmica aplicada.

2. Capacitat per a extreure coneixement rellevant que sigui útil per a la de-

finició d’estratègies, en un context globalitzat, per part de l’entorn insti-

tucional local.

3. Capacitat per a elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per ob-

jectiu assessorar les empreses en els processos de presa de decisions.

Les competències enunciades es concreten en els objectius generals següents:

1. Analitzar la competitivitat i els seus determinants, i entendre'n la rellevàn-

cia com un resultat econòmic i social fonamental.

2. Estudiar les fonts internes i externes de la competitivitat empresarial, i

avaluar-ne la importància per a la presa de decisions.

3. Aprofundir en els diferents rols de la política pública com a impulsora de

la competitivitat empresarial.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Economia del coneixement, empresa xarxa i competitivitat
Joan Torrent Sellens i Ángel Díaz Chao

1. Competitivitat agregada, regional i empresarial

2. L’economia del coneixement, i la competitivitat agregada i regional

3. L’empresa xarxa i la competitivitat empresarial

Mòdul didàctic 2
La competitivitat de l’economia i les empreses de Catalunya
Joan Torrent Sellens i Ángel Díaz Chao

1. Fets i fonts de la competitivitat a Catalunya

2. El nou procés de generació de valor de l’empresa catalana

3. Fets i fonts de la competitivitat empresarial a Catalunya
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