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Variació  productivitat

+ 50%

Creixement PIB

+ 10%

Creixement  PIB

Xina   + 170%
Índia    + 112%

Estats Units Europa Mercats emergents

Creixement PIB

+ 20%

Variació 
productivitat

+ 20%

Competitivitat Global

Productivitat = 2007 vs 1985

PIB = 2010 vs 2000
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Plans
Tractors

Plans
Estructurals

Plans
Instrumentals

Plans de 
Manteniment

Entorn

Plantejament Operatiu
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• Barcelona MWC

• Mobilitat sostenible

• 2 nous abans juny ’12

Plans Tractors

• Emprenedoria: creació Xarxa Catalunya Activa

• Formació professional: redefinició sistema

• Finançament alternatiu: ordenació i homologació actors

• Finançament convencional: redefinició instruments

• Cultura financera: creació XAF (Xarxa Assessors Financers)

• Simplificació administrativa: canvi paradigma

Plans Instrumentals 

• Innovació:

ordenació i racionalització sistema 

transmissor 

• Internacionalització:

escalabilitat

• Inversió (captació):

segmentació + sistemàtica

Plans Estructurals 

• Continuïtat:

mapa riscos i oportunitats amb 

fons intervenció

• Estímul:

redefinició concepte clústers

• Cohesió:

Consell Català de l’Empresa

Plans de Manteniment 

Plantejament Operatiu
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Resum iniciatives

Plans Estructurals

Augment de l’eficàcia i l’eficiència dels elements transmissors 
tecnològics

Impuls a la valorització tecnològica

Incentius a la innovació empresarial

Compra pública innovadora

Mobilització de recursos privats per a la innovació

Programa massiu de sensibilització a l’exportació

Programa massiu d’iniciació a l’exportació

Desenvolupament de talent per a la internacionalització

Reestructuració xarxa CPN

Alineament dels agents catalans d’internacionalització

Definició d’un mapa de segmentació d’oportunitats internacionals per 
zona i sector per a la captació d’inversions

Conversió dels CPN en la principal via d’entrada de projectes inversió

Augment de la competitivitat de les nostres ofertes per a la captació de 
projectes d’alt potencial

Plans Instrumentals

Xarxa d’acceleradores de creixement� Xarxa Catalunya Activa

Gestió i dinamització en línia de l’activitat empresarial: Start-up 
Catalunya

Simplificació i millores administratives i normatives

Dinamització dels processos concursals

Desenvolupament i estructura d’un “catàleg” de solucions de 
finançament alternatiu que cobreixin els diferents formats de 
finançament disponibles

Mobile World Capital

Mobilitat sostenible

Nou Pla tractor 1

Nou Pla tractor 2

Serveis a l’expansió internacional

Creació de la “Xarxa d’Assessors Financers” (XAF) homologats 
en col·laboració amb patronals i agents

Redefinició de solucions de finançament a través d’ICF per 
cobrir necessitats estratègiques de finançament

Proposta per via parlamentària d’una política d’incentius 
fiscals a la creació d’empreses

31

Programa internacional de promoció de la iniciativa empresarial

Política de Manteniment

Mapa de riscos i oportunitats: Fons de continuïtat industrial / estratègic

Redefinició del concepte de clústers i programes de millora de la 
gestió empresarial

Creació del Consell Català de l’Empresa
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Plans Tractors
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Pla de Formació professional entroncat a les necessitats de la 
indústria i les empreses catalanes (Consell Català de Formació 
Contínua)


