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a fa molt de temps que parlem de 
crisi, però per sort ara comencem 
a veure que algunes coses remun-
ten. Ens hem preocupat de les em-
preses que tanquen i de les perso-
nes que s’han quedat sense feina... 
i és necessari gestionar la situació, 

però també és important aprendre de tot el que 
ha passat. Per això als investigadors ens inte-
ressa poder comprendre amb més profundi-
tat l’impacte de la crisi en les empreses, espe-
cialment en el seu possible efecte final, la seva 
supervivència. Si podem explicar alguna cosa 
sobre el que facilita que unes empreses sobre-
visquin –o que algunes morin– serà rellevant, 
perquè pot ser útil per a les empreses i també 
per a les institucions –públiques o privades– 
que les influeixen.
 Amb aquest objectiu fa un temps que estem 
estudiant la supervivència de les empreses a 
Catalunya, per mitjà d’una mostra d’empreses 
catalanes que vam començar a estudiar abans de 
la crisi. En concret, es tracta de més de 600 em-
preses, escollides a l’atzar de tal manera que re-
presenten la població d’empreses de Catalunya, 
excloent les microempreses.
 La primera de les variables que hem conside-
rat és el caràcter familiar de les empreses amb 

la intuïció, i també el fona-
ment de teories i estudis pre-
vis, que l’empresa familiar 
podia haver sobreviscut més 
que l’empresa no familiar. 
  I els resultats responen 
a l’expectativa. Mesurant la 
mortalitat d’empreses en-
tre el 2006 i el 2014 trobem 
que les empreses familiars 
han sobreviscut més que les 
no familiars. Un 81% de les 
empreses familiars seguei-
xen operant mentre que no-
més ho fan un 71% de les no 
familiars. Aquests percentat-
ges ens porten a preguntar-
nos per què passa aquest fe-
nomen, què és el que fa que 
les empreses familiars sobre-
visquin més.
  Els estudis anteriors indi-
quen que a l’empresa fami-
liar els membres de la famí-
lia tendeixen a aportar uns 
recursos més valuosos, que 
prenen tres formes diferents. 
En primer lloc, les empreses 
familiars tenen més part de 
fons propis –i menys finan-
çament aliè – que es compon 
del capital aportat i de bene-
ficis que les empreses fami-
liars prefereixen reinvertir 
en l’empresa. Aquest capital 
també tendeix a ser més pa-
cient en les empreses fami-

liars, perquè la família que porta una empresa 
no té pressa per vendre l’empresa, sinó que so-
vint la vol transmetre a la generació familiar se-
güent. 

Capital humà i relacions
En segon lloc, en les empreses familiars el capi-
tal humà tendeix a aportar més valor perquè ca-
da treballador hi és més rendible. Això és l’efec-
te d’una dedicació superior dels membres de la 
família i també sovint de directius i treballadors 
no familiars, i d’uns sous que tendeixen a ser in-
feriors als d’una empresa no familiar. Això li dó-
na a l’empresa familiar més eficiència mesurada 
per treballador. En tercer lloc, a l’empresa fami-
liar els membres familiars tendeixen a aportar 
un capital social de relacions que permet gene-
rar confiança dins l’empresa i fora, amb prove-
ïdors i clients. Això succeeix perquè els mem-
bres familiars tenen més incentius a utilitzar 
els seus contactes en l’empresa familiar, i les re-
lacions socials són més estables perquè els mem-
bres familiars –i també altres treballadors– te-
nen una permanència superior en les empre-
ses familiars. Cadascun d’aquests tres tipus de 
recursos i encara més combinats, generen va-
lor per a l’empresa perquè permeten objectius a 
més llarg termini, més control sobre el finança-
ment, eficiència superior i gaudir de la confian-
ça dels mercats.
 ¿I això passa a Catalunya? Doncs sí. D’acord 
amb el nostre estudi, les empreses familiars 
sobreviuen més i tenen una mitjana superior 
d’aquests recursos que hem explicat, i a més 
es demostra que aquestes característiques són 
importants per aconseguir sobreviure: les em-
preses familiars que sobreviuen tenen més fons 
propis que les que no ho fan i tenen millors in-
dicadors d’eficiència per treballador. Al contra-
ri, en el cas de les empreses no familiars, la seva 
supervivència s’explica més per altres variables 
com la dimensió superior, que hem d’entendre 
que els permet tenir un volum més gran de re-
cursos acumulats per poder resistir.
 En resum, en la selecció natural de les empre-
ses, les empreses familiars ocupen una millor 
posició, i no és una qüestió de dimensió, sinó de 
dedicació superior i compromís amb el projecte 
empresarial, per part de les famílies i dels seus 
col·laboradors.

Algunes lliçons
de supervivència
La supervivència de les empreses és clau per al benestar de la societat. Les empreses 
familiars poden gaudir d’uns recursos diferencials que les fan més resilients en èpoques 
de dificultats. El repte de les no familiars és saber desenvolupar aquests recursos.
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