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El nombre de funcionaris s'acosta al d'empresaris a 
Catalunya 

• El tancament d'empreses i l'augment de l'ocupació pública redueixen la diferència a 100.000 
persones 

• La plantilla de totes les administracions supera els emprenedors en el conjunt d'Espanya 

ANTONI FUENTES 
BARCELONA 

La crisi s'ha conjurat contra els empresaris. El 
tancament d'empreses conseqüència de la dràstica 
caiguda de l'activitat econòmica ha accelerat la 
tendència social de fons de convertir els emprenedors 
gairebé en uns herois o uns insensats davant 
d'aquells que tenen com a màxima aspiració ser 
funcionaris. La xifra de treballadors públics a 
Catalunya s'ha acostat a la d'empresaris fins a reduir 
la diferència en un mínim històric de 100.000 
persones. La dada abona la denúncia pública 
realitzada pel catedràtic emèrit d'Història a la 
Universitat de Barcelona Jordi Nadal d'un increment 
notable de l'"esperit acomodatici". 

En només un any, la bretxa entre el personal de les administracions i els seus satèl.lits i els 
empresaris s'ha reduït a la meitat al passar de 208.500 persones a només 102.000 en el primer 
trimestre del 2009, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA). "La inversió de valors, iniciada 
amb anterioritat a la crisi, no augura res de bo", va advertir Nadal en un discurs pronunciat 
davant el Rei en el 450è aniversari del Gremi de Fabricants de Sabadell. 
 
TENDÈNCIES OPOSADES 
Les línies estadístiques de l'ocupació pública i dels impulsors d'empreses gairebé ja s'encreuen 
a Catalunya: 499.300 empresaris --la immensa majoria autònoms-- davant de 397.300 
treballadors del sector públic. La crisi, amb una retallada de 67.000 treballadors per compte 
propi en un any, i el constant increment de la plantilla pública, amb 39.000 funcionaris més en 
el mateix període, han estat les claus del fenomen. 
En el conjunt d'Espanya, on l'Administració central de l'Estat encara té un pes important en 
algunes comunitats i els serveis centrals de Madrid, els funcionaris superen per primera vegada 
els empresaris amb un avantatge simbòlic de 4.600 persones. Fa un any, hi havia 413.000 
emprenedors més que empleats a sou del pressupost públic. 
Les enquestes i les cues de joves que es presenten a les oposicions per cobrir places de 
funcionari demostren que l'Administració és l'empresa més desitjada. Segons una enquesta 
realitzada pel centre d'investigació Ivie, el 65% dels joves fins a 30 anys prefereixen ser 
funcionaris abans que treballar amb contracte fix en una empresa amb el mateix sou. 
 
VOCACIÓ 
"Ens preocupa aquesta tendència de la joventut, encara que el problema de fons deriva del 
sistema educatiu, en què s'ha de fomentar la creativitat i la crítica. Les criatures no s'atreveixen 
a preguntar a classe i és aquí on comença la por al fracàs que s'ha d'eradicar", assegura amb 
vehemència Cristian Rovira, president de l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya 
(AIJEC). Segons la seva opinió, és urgent afavorir les vocacions empresarials per evitar, per 
exemple, que únicament es materialitzin el 0,05% dels plans d'empresa presentats com a 
projectes de final de carreres econòmiques. 
La Generalitat s'ha donat per al.ludida i el curs vinent posarà en marxa un programa pilot per 
implantar un mòdul empresarial de 60 hores en 13 centres de FP, per estendre'l a tot el sistema 
en el següent curs. "Hi havia una demanda latent d'aquesta formació, que no serà només legal, 
sinó també sobre l'actitud i el descobriment del món empresarial", explica Mireia Franch, 
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Desenes de persones fan les proves d'unes oposicions 
per treballar a Correus, a Barcelona. Foto: ARXIU / 
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directora general d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses. 
 
IMATGE PEJORATIVA 
Els professors no ho tindran fàcil, admet, perquè "inconscientment alguns llibres de text 
transmeten una imatge pejorativa de l'empresa". A més de sembrar per recollir nous 
emprenedors a llarg termini, la creació d'empreses requereix un marc favorable, segons 
Cristian Rovira, que reitera les crítiques a les traves burocràtiques que situen Espanya en el lloc 
15 entre 25 països europeus. 
Però també s'agrairia una mica d'oxigen. "L'Administració no permet cap error a una empresa 
que acaba de néixer, encara que aquesta sí que falla", lamenta. El repte per a una empresa 
nova és superar el filtre de mortaldat dels tres anys i després fer el salt de contractar algun 
empleat. 
Amb tot, l'esperit emprenedor a Catalunya és més alt que el de la mitjana d'Espanya, segons 
l'indicador de l'estudi GEM, encara que Franch admet que és millorable. "La fama emprenedora 
--diu-- està en l'imaginari col.lectiu, i en realitat potser és inferior al que pensem".  


