
1. Els temps estan canviant

El futur ha sorprès favorablement la majoria de la

població entre els 40 i els 70 anys d’edat, als països des-

envolupats: a l’edat de buscar el primer treball, abunda-

ven les oportunitats, i encara que el tracte i les condicions

salarials inicials eren discretes, amb el temps van millorar

substancialment; les carreteres s’arreglaven i se’n cons-

truïen de noves, els automòbils corrien més, eren més

segurs i més confortables; les llars incorporaven serveis

nous: calefacció, telèfons −en plural− aire condicionat,

accés a Internet; els serveis públics s’ampliaven fins a

cobrir la gran majoria dels ciutadans...

Certament, part de la població mencionada també ha

patit la pobresa i ha hagut d’emigrar; ha suportat les desi-

gualtats, així com períodes de crisi en què l’atur augmen-

tava i els afectats les passaven magres. No obstant això,

les expectatives generals eren favorables i sempre hi

havia uns referents cap a on mirar amb esperança.

Molts europeus que no han conegut altres èpoques

han interpretat aquest llarg cicle, en què la bonança

s’ha imposat al mal temps, com l’ordre natural de les

coses; una visió molt diferent de la que tenien els seus

pares i avis, nascuts entre 1870 i 1930, els quals van

viure períodes de prosperitat, per exemple els anys

1880-1914 i, molt després, el que va començar l’any

1947, acompanyats de les penúries de la primera guer-

ra mundial, 1914-1918, les de la postguerra, la gran

depressió que es va iniciar l’any 1929, seguida de la

segona guerra mundial; els 31 anys que van de 1914 a

1945 van demostrar que és possible enfonsar-se fins

assolir abismes inimaginables.

He escrit aquest article amb el convenciment que hem

iniciat el trànsit cap a una etapa nova, induït per la conflu-

ència d’una crisi financera, més una crisi energètica, més

una crisi ecològica i mediambiental; la suma de les tres fa

impossible mantenir el model de societat vigent des de la

segona guerra mundial, de la mateixa manera que cap

mecànic no podria arreglar una màquina vella quan les

peces no funcionen a causa del desgast acumulat. 

No obstant això, convé no llançar el gra amb la palla.

Des del final de la segona guerra mundial s’ha assolit una

prosperitat que aconsella renovar el compromís amb els

valors que l’han alimentada, entre els quals destaca la

voluntat de viure en una societat capaç d’oferir oportuni-

tats a tots els habitants. Per aquest motiu, la plena ocupa-

ció que, per dues raons complementàries, fonamenta la

inclusió dels ciutadans en la comunitat es manté com a

prioritat indiscutible de la política econòmica i social. 

En primer lloc, si una societat manté ociosa una part

substancial dels ciutadans en edat de treballar, entre 16 i

65 anys, no es pot pagar uns serveis públics que assegu-

rin a tothom l’accés a la sanitat, a l’educació, al sistema

públic de pensions i a la protecció davant l’atur. En

segon lloc, per a la majoria de la població dels països

democràtics, l’accés a l’ocupació és una condició neces-

sària per a una societat justa. La igualtat d’oportunitats,

avui dia un component bàsic de la justícia social, es fa

visible quan tothom pot accedir al sistema educatiu i,

encara més important, a un lloc de treball, ja que en bona

mesura l’educació es considera necessària perquè facili-

ta l’accés a l’ocupació. La igualtat d’oportunitats en

general també requereix la igualtat d’oportunitats a l’ho-

ra d’accedir al mercat laboral que, a més dels ingressos,
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determina també la posició, el prestigi i la integració de

l’individu a la societat.

Per crear llocs de treball les empreses han de creure

que poden créixer, raó per la qual el desenvolupament ha

esdevingut la referència per mesurar l’èxit de la política

econòmica dels governs. Tanmateix, no hi ha fórmules

magistrals que l’assegurin, tot i que la qualitat de les ins-

titucions públiques –que inspiren confiança als inver-

sors– i un teixit empresarial capaç d’incorporar les noves

tecnologies amb rapidesa formen el denominador comú

dels països desenvolupats.

El progrés tecnològic impulsa l’econòmic sempre que

la societat compti amb les institucions adequades per

transformar l’un amb l’altre. Quan hi irrompen tecnolo-

gies noves, com passa ara amb l’aplicació dels ordina-

dors a tots els àmbits de la producció i l’ús d’Internet

com a canal de comunicació i de distribució, totes les

activitats s’han d’adaptar a l’entorn creat per aquelles.

Les dificultats per substituir els hàbits heretats es mani-

festen amb l’estancament de la productivitat, produït

pels excessos d’inversió en sectors, com ara la construc-

ció, retardats en l’ús de les noves tecnologies. Des d’a-

questa perspectiva, la crisi que ara vivim expressa el

col·lapse del model econòmic basat en l’ús dels recursos

com si fossin il·limitats, i superar-la ens obligarà a res-

pectar les exigències d’una economia sostenible, per a la

qual resulten imprescindibles la innovació i la capacitat

emprenedora per introduir-la en la producció de béns i

de serveis.

2. De l’economia d’escala a l’economia emprenedora

Les grans corporacions van ser el motor més potent

del progrés econòmic i tecnològic, fins ben entrada la

dècada dels setanta del segle XX, per l’eficiència que

demostraven en la producció, i per l’eficàcia amb què

incorporaven innovacions. L’economia d’escala, la llei

segons la qual el cost de cada unitat produïda baixa a

mesura que augmenta el volum de producció, regia la

fabricació de béns, que havia trobat en l’empresa de

grans dimensions la forma més apropiada d’obtenir el

màxim rendiment del treball.

El vigor d’aquesta llei, que va guiar el desenvolupa-

ment econòmic durant dècades, va convertir les grans

empreses, el govern i els grans sindicats en els tres pilars

del sistema, com assenyalava John Kenneth Galbraith al

llibre El capitalismo americano. Era el temps de l’economia

administrada, basada en l’estabilitat i la homogeneïtat de

la producció en gran escala que semblava imbatible.

Tanmateix, els fonaments en què descansava l’èxit d’a-

quella fórmula es van debilitar a partir d’aquell moment,

fins al punt que les empreses del Fortune 500, van reduir

del 20% al 8,5% la seva quota en l’ocupació als Estats

Units, entre l’any 1970, i l’any 1996.

En primer lloc, el consum de mercaderies homogènies

produïdes en massa –molt ben descrites per Henry Ford

quan afirmava que els seus clients podien escollir el color

de l’automòbil, sempre que els agradés el negre– va per-

dre atractiu amb l’augment del benestar de la població. El

gust per la diversitat ha portat la formació de mercats

més reduïts, “nínxols”, i una durada menor de la vida dels

productes; ambdós atributs casen malament amb les

cadenes de muntatge descrites magistralment a la

pel·lícula Temps moderns d’en Charlot.

En segon lloc, les noves tecnologies, sobretot l’ús

d’ordinadors i el control numèric, fan possible que

empreses petites i mitjanes, que produeixen tirades cur-

tes, competeixin amb la fabricació a gran escala. A la

vegada, als països desenvolupats, el pes de l’activitat eco-

nòmica s’ha desplaçat cap als serveis, un sector en què

dominen les empreses de dimensió mitjana i petita.

Finalment, la pressió d’una demanda més exigent i

la constatació que les empreses obtenen a més bon preu

en el mercat alguns dels serveis produïts internament,

han capgirat l’estratègia de les grans companyies, a par-

tir dels anys vuitanta del segle XX, cap a dues línies d’ac-

tuació: concentrar-se en el nucli del negoci –el core busi-

ness– enlloc de la integració vertical de les activitats que

s’havia promogut anteriorment, i subcontractar amb

altres empreses els treballs perifèrics –outsourcing– com

ara neteja, seguretat, transport, etc. Aquesta línia ha

rebut un impuls decisiu amb la formació d’una econo-

mia global, que ha permès aprofitar els menors costos

dels països emergents per traslladar-hi gran part de la

producció.

10 Revista Econòmica de Catalunya



“Hi ha dues prediccions segures. La primera: el país que

prendrà la iniciativa el segle XXI serà aquell que implementi

una innovació que impulsi amb més eficàcia la producció d’i-

dees noves en el sector privat. La segona: es trobaran noves

metaidees d’aquesta mena” (Paul M. Romer, The Concise

Encyclopedia of Economics).

La innovació flueix del coneixement, motiu pel qual

“les idees, les institucions, la població i el capital humà són ara

al centre de la teoria del creixement. El capital físic ha quedat

desplaçat a la perifèria” (Romer i Jones: The new Kaldor

facts, juny 2009, http://www.nber.org/papers/w15094). La

potència del coneixement encapsulat en les idees que

produeix supera la dels actius físics perquè, al contrari del

que passa amb aquests, l’ús d’una idea per una persona

o empresa no exclou que altres també la utilitzin.

La diferència entre ambdós tipus d’actius s’explica

millor amb un exemple. En el cas de tres empresaris que

s’interessen per un terreny en venda −el primer per cons-

truir-hi una factoria, el segon un centre comercial i el ter-

cer un bloc de pisos−, quan un d’ells compri el solar i hi

edifiqui el seu projecte, la ciutat tindrà un dels tres equi-

paments... renunciant als altres dos. En canvi el software

que suporta l’Ipod, la producció del qual ha ocupat cen-

tenars d’enginyers i altres tècnics informàtics durant

anys, ara es pot aplicar tantes vegades com convingui, i

fins i tot pot inspirar millores que altres empreses intro-

duiran per ampliar les prestacions del telèfon.

No obstant això, el coneixement no es converteix

espontàniament en motor del progrés econòmic, tal com

demostra l’experiència de l’antiga Unió Soviètica que, al

començament dels anys seixanta del segle XX, acumulava

un coneixement científic i tècnic a les seves universitats i

centres estatals comparable al dels Estat Units. Tanmateix,

vint anys més tard, els americans havien transformat la

seva economia, gràcies a la incorporació dels avenços en

l’electrònica a la producció i distribució de béns i de ser-

veis, mentre que la URSS s’havia anquilosat, amb una

economia estancada i un nivell de vida de la població

molt inferior al dels ciutadans americans. 

Per convertir el coneixement en el fonament del pro-

grés econòmic, una societat ha de comptar amb els

agents capaços de cobrir la distància que hi ha entre el

laboratori i la fàbrica, entre els cercles reduïts dels inves-

tigadors i els milers de consumidors potencials de la

innovació. La figura que transforma les idees en actius

amb valor econòmic s’anomena emprenedor, i brota allí

on la cultura i les institucions en faciliten l’actuació. 

De fet, per explicar la divergència de les taxes de crei-

xement econòmic entre els països, en el treball citat

abans, Romer i Jones assenyalen que “les disparitats entre

les institucions són la causa fonamental de les àmplies dife-

rències en les taxes de creixement observades entre els països

amb nivells de renda baixos. En qualsevol model, institucions

inadequades distorsionen l’ús del capital i del treball.

Nosaltres afegim que també dificulten l’adopció i la utilització

d’idees provinents dels països més avançats”.

3. La funció de l’emprenedor, determinant

El benestar dels ciutadans depèn en gran mesura de

l’eficiència i la rapidesa amb què els avenços tecnològics

s’introdueixen en la producció i distribució de béns i ser-

veis; per aquest motiu els emprenedors −els principals

renovadors de l’economia d’un país− són insubstituïbles

per assegurar el progrés material de les societats, sobre-

tot quan cristal·litzen noves tecnologies que inspiren una

renovació especialment intensa; per exemple ara mateix

empreses com Microsoft, Apple, Google o Zara, fa només

trenta anys eren desconegudes o no havien nascut.

Creant empreses els emprenedors influeixen en la con-

ducta de les existents que, progressivament, han d’adop-

tar les innovacions introduïdes per aquells, per tal de

mantenir-se en el mercat. Per aquest motiu facilitar que

neixin empreses noves ocupa el primer lloc en la llista de

deures pendents.

D’altra banda amb la crisi, la creació de llocs de treball

ha esdevingut un objectiu central de la política econòmi-

ca en tots els països de l’OCDE, especialment a Espanya,

que amb una taxa d’atur pròxima al 20%, lidera el ràn-

quing de la Unió Europea. Des d’aquesta perspectiva, “els

països que han experimentat un augment de l’activitat empre-

nedora també han gaudit de taxes de creixement més altes i

una reducció més elevada de l’atur” (OCDE 2009, Linking

Entrepreneurship to growth). Als Estats Units, per exemple,

gairebé tota la creació neta de llocs de treball des de l’any
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1980 s’ha produït en firmes amb menys de cinc anys de

vida. (Fundació Kauffmann, Where will the jobs come

from?).

L’aritmètica no enganya; si vuit de cada deu ocupats

treballen al sector privat, tot el que afavoreix la creació

d’empreses innovadores, amb elevat potencial de creixe-

ment, contribueix a fer créixer l’ocupació, com ho demos-

tra el fet que els països on augmenta més l’activitat

emprenedora gaudeixen de més creixement i de menys

atur. 

El protagonisme dels emprenedors en la creació de

llocs de treball fonamenta la predicció següent: les socie-

tats que destaquen per la creació d’empreses sortiran de

la crisi més ràpidament perquè, gràcies a les innovacions

que hi introduiran els emprenedors, desenvoluparan

abans que altres les empreses sostenibles i amb vocació

internacional en què es recolzarà l’economia posterior a

la crisi. La transcendència d’aquest fet per a la societat fa

dels emprenedors els herois del nostre temps, ja que

assumir els riscos de la creació i de l’expansió de les

empreses és l’atribut principal de la seva labor. 

4. Una economia emprenedora per superar la crisi

Les tres darreres dècades ha ressorgit amb força l’ac-

tivitat emprenedora com a motor del creixement. El pas

de l’economia administrada dels anys 1940-1980 a l’eco-

nomia emprenedora actual va rebre un impuls decisiu

amb la revolució tecnològica produïda per l’ús general

dels ordinadors, combinats amb les tecnologies de la comu-

nicació gràcies al desplegament d’Internet. Schumpeter,

un economista destacat de la primera meitat del segle XX,

va subratllar el vessant innovador de l’emprenedor, quan

el definia com aquell que modifica l’equilibri d’un mercat

introduint productes nous, o bé sistemes de producció

diferents, obrint mercats fins aleshores inexistents, o bé

reorganitzant-los, etc. Així mateix Israel Kirzner ha des-

tacat la funció de l’emprenedor com a descobridor d’o-

portunitats per obtenir beneficis que no s’havien perce-

but abans, de les quals se’n deriva un ús del capital més

avantatjós per a tota la societat: “La funció de l’empresari és

realitzar el potencial de desenvolupament econòmic amb què

una societat compta en un moment determinat”. En bona

mesura, aquest potencial es realitza transformant el conei-

xement en productes i serveis nous.

Quan la crisi s’interpreta com un accident, a l’estil del

vessament de petroli al golf de Mèxic, les mesures es pre-

nen per superar dificultats que es creuen momentànies, i

se’n busca el responsable, l’homòleg de la British

Petroleum (BP), que en aquest cas seria el “sistema finan-

cer”, al qual s’exigeix que restableixi el flux de crèdit per-

què les empreses tornin a produir i els consumidors a

comprar, de la mateixa manera que BP ha de tapar la fuita

i pagar pels danys causats.

Tanmateix, aquest punt de vista no considera els

aspectes més rellevants de la crisi actual, com ara l’evi-

dència que el consum creixent, sobretot de petroli i pri-

meres matèries, no és una solució viable, en un món amb

més de 7.000 milions de persones amb dret a una vida

digna, que l’impacte del creixement econòmic en el medi

ambient tal com s’ha produït fins ara és insostenible, i

que l’endeutament acumulat, després de deu anys amb

tipus d’interès baixos, excedeix els límits raonables. 

Per aquests motius, les mesures per superar la crisi

han de promoure una economia sostenible per al medi

ambient i financerament viable, cosa que implica desen-

volupar activitats noves, que respectin l’entorn natural i

alhora siguin factibles quan s’estenen a tot el món. No

obstant això, l’elevada taxa d’atur i el risc d’exclusió social

en què es troba una part de la població obliguen a pren-

dre mesures immediates per pal·liar aquests problemes.

La combinació adequada entre les mesures imprescindi-

bles a curt termini i les indispensables per a l’avenir és

l’objectiu de la política econòmica actual. 

A Espanya, la crisi ha enterrat el desenvolupament

econòmic basat en el binomi construcció i consum, ali-

mentat per l’endeutament creixent de les famílies. Per

sobreviure amb una demanda més dèbil, les companyies

redueixen els costos –sovint acomiadant part de la plan-

tilla– i rebaixen els preus per defensar les vendes. A pesar

d’aquestes mesures, moltes desapareixen, perquè la

reducció del mercat al capdavall s’ha d’equilibrar amb

una disminució de l’oferta.

Augmentar la despesa pública per mantenir l’activitat

no resoldrà el problema; en primer lloc, perquè amb els
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recursos públics se sostenen activitats antigues però no

se’n promouen de noves. Per exemple, amb el “Plan E” es

van reparar algunes instal·lacions municipals i el “Plan

Renove” va suportar la demanda d’automòbils un any.

Ara bé, igual com una casa no s’escalfa amb foc d’ence-

nalls, un cop exhaurit el pressupost ens trobem com

abans de gastar-lo. 

En segon lloc, els estats s’han endeutat per aportar els

recursos que han evitat la fallida dels sistemes financers

nacionals i d’algunes empreses grans, com ara la General

Motors als Estats Units. D’aquesta manera s’ha esmorteït

la caiguda de l’activitat –la cara positiva de la intervenció

pública– a costa d’agreujar el problema de l’excés d’en-

deutament acumulat durant la darrera dècada.

El futur de l’economia espanyola depèn de la nostra

aptitud per potenciar l’activitat emprenedora, ja que els

països avancen quan saben aprofitar el talent dels seus

ciutadans per aconseguir que l’economia creixi, i s’orga-

nitzen de tal manera que les millores beneficiïn la majo-

ria de la població. 

Les societats progressen quan proporcionen als

emprenedors l’oportunitat de desplegar les seves capaci-

tats; la qual cosa s’aconsegueix, en l’àmbit de l’econo-

mia, quan compten amb tres palanques: 1) instruments

financers per aprofitar les possibilitats de creixement de

les empreses; 2) un marc legal i administratiu que fa

assumibles els costos de posar en marxa una empresa, i

3) incentius que fomentin la conversió del coneixement

generat en les universitats i altres centres d’investigació

en activitat productiva –com ara premiar el nombre de

patents, les llicències pactades, el nombre d’empreses

creades (spin-off), etc.

5. L’activitat emprenedora en la societat espanyola

L’esperit emprenedor viu en la societat espanyola,

d’acord amb les dades de l’informe GEM (Global

Entrepreneurship Monitor) de l’any 2009, ja que el 5,1% de

la població entre 18 i 64 anys es va implicar en la creació

d’una empresa (start up), o en la seva consolidació (baby

business). Traduint el percentatge anterior a xifres absolu-

tes, s’obtenen 1.534.000 iniciatives, en moltes de les quals

participa més d’un individu; per tant el GEM 2009 esti-

mava un nombre de 2.608.000 persones implicades en la

creació d’empreses noves. Aquestes dades comparen

molt bé amb les que s’obtenen en altres països de la Unió

Europea que participen en el GEM. Espanya ocupa el

vuitè lloc, per davant d’Alemanya, França i Itàlia, i darre-

re el Regne Unit.

�Per als experts del GEM, a Espanya, una de les defi-

ciències més importants és el finançament de l’activitat

emprenedora. �L’any 2009 el capital mitjà que havia

invertit un emprenedor per posar en marxa una iniciati-

va és de 30.000 J, xifra que és alhora la més freqüent; �de

la informació recollida, s’observa que un 62% dels pro-

jectes necessiten fons aliens per néixer. Aquest percen-

tatge és deu punts superior al del 2008, i ens adverteix

del pes que té actualment el sistema financer en la crea-

ció d’empreses.

No obstant això, a més del crèdit bancari, en el finan-

çament d’empreses de nova creació hi participen inver-

sors privats, la figura dels business angels, i les empreses

de capital risc. L’any 2009, un 3,03% de la població activa

va actuar com a business angel, mentre que el 2008 havia

estat un 2,8%. Aquesta reactivació inesperada de la inver-

sió informal ha compensat, si més no en part, la restricció

del crèdit bancari i la insuficiència dels ajuts públics. 

El capital risc, s’ha convertit en un instrument fona-

mental per al finançament de les empreses de nova crea-

ció, sobretot les més innovadores. Tal com assenyala

l’European Privat Equity & Venture Capital Association

(EVCA), �“comptar amb una indústria de capital de risc en

expansió és una condició necessària per explotar el ric poten-

cial d’Europa per a la innovació i la capacitat empresarial”

(White Paper, març 2010). Així mateix, a l’Informe sobre

l’impacte econòmic i social del capital risc a Espanya,

publicat per l’ASCRI, (Associació Espanyola d’Entitats de

Capital Risc, www.ascri.org) s’assenyala que “les compa-

nyies participades per capital risc creen més ocupació, creixen

més ràpidament, obtenen millors resultats i inverteixen amb

més força que les companyies no finançades per aquest col·lec-

tiu. El capital risc actua com a accelerador del creixement.”

Tanmateix, la inversió en private equity a Espanya (el

0,085% del PIB), no arriba a la meitat de la mitjana euro-

pea, segons les dades de l’EVCA per al 2009. 
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En moments de crisi com l’actual, convé facilitar el

naixement d’iniciatives empresarials, camp en què

l’Administració pública espanyola pot millorar substan-

cialment, segons les dades de l’informe Doing Business

que publica el Banc Mundial, on s’avaluen les facilitats

per començar un negoci en 181 països del món. En l’in-

forme de l’any 2009, dels 27 països de l’OCDE mesurats,

Espanya ocupa el lloc 23.

D’acord amb la publicació citada, durant el darrer any

Espanya no ha fet cap reforma per millorar, malgrat que

ocupa un dels darrers llocs de l’OCDE: és el país on s’han

de fer més tràmits per fer arrencar un negoci, després de

Grècia; el tercer pel que fa al cost d’iniciar una activitat;

on una empresa nova triga més a poder començar a tre-

ballar; el penúltim pel que fa als documents necessaris

per tramitar una exportació, etc.

6. El rol de la universitat

�“Malgrat els beneficis que es deriven de les relacions entre

la universitat i l’empresa, aquests vincles no tenen la magni-

tud desitjable, i a pesar dels esforços que es realitzen amb

aquest objectiu, la transferència de tecnologia i la cooperació

entre empreses i universitats continua sent escassa.” (Informe

CYD 2008)

En l’economia global les universitats tenen una gran

responsabilitat en la renovació de la nostra societat. A

més de la formació i de la recerca, s’han d’implicar en el

desenvolupament econòmic i social a través de la trans-

ferència de tecnologia, de la generació de idees suscepti-

bles de convertir-se en activitats empresarials, de la crea-

ció de patents, i de la formació continuada al llarg de la

vida professional. Emprant les paraules del professor

Martí Parellada: “La gran majoria de sistemes universitaris

nacionals europeus no han fet res més que exemplificar el que

es va denominar la “paradoxa europea”: un gran esforç en la

recerca de caràcter més bàsic i una notable insuficiència en la

transferència d’aquest coneixement al sistema productiu. Per

tant es planteja, aquí i arreu, la necessitat que les universitats

orientin la seva activitat a contribuir al desenvolupament eco-

nòmic i social del seu àmbit territorial d’influència, d’una

manera més intensa que fins ara”.(Martí Parellada. Reformar

el govern de les universitats. Fundació Rafael Campalans.

Col·lecció Informes núm. 04, juny 2010).

Per aconseguir-ho, el govern de les universitats −en

línia amb el que fan bona part dels països europeus−

hauria d’incorporar representants de la societat en un

Consell de Govern de la Universitat, decisori en les

actuacions més estratègiques d’aquella i en el nomena-

ment de les màximes autoritats acadèmiques. El desple-

gament d’un sistema de gestió nou per a les universitats

és una condició necessària per potenciar el seu paper en

l’economia del coneixement, ja que la interacció de la

despesa en educació superior amb les reformes organit-

zatives adequades multiplica els efectes en la transferèn-

cia de coneixement a les empreses, i per tant en la pro-

ductivitat de l’economia.

7. Conclusió 

La societat espanyola compta amb els ingredients

necessaris per superar amb èxit la crisi: capacitat empre-

nedora comparable amb la dels països de la UE més

avançats; coneixement per transferir a les empreses, si

s’aprofiten els recursos invertits en les universitats i altres

centres d’investigació, i un sistema financer capaç de faci-

litar recursos als projectes viables. 

No obstant això, per lligar la maionesa cal l’energia

del cuiner, a més dels ingredients. Anàlogament, la socie-

tat espanyola ha d’assumir el repte de potenciar l’activi-

tat emprenedora, cosa que fins ara ha fet amb poca con-

vicció. Tanmateix, la seva prosperitat futura depèn de

l’entusiasme amb què les institucions implicades: les

administracions públiques, les organitzacions empresa-

rials, els sindicats, les entitats financeres, el sistema edu-

catiu i els mitjans de comunicació, contribueixin a l’objec-

tiu d’expandir el teixit empresarial, l’única base sòlida

sobre la qual es pot mantenir una societat que ofereixi

oportunitats a tots els ciutadans.


