
ESTÀ L’EMPRESA PREPARADA PER LA 
INTERNACIONALITZACIÓ? | 03 de Febrer de 2015

| Cicle d’Internacionalització |
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20 de gener Com fer negocis al Marroc?

3 de febrer Està l’empresa preparada 
per internacionalitar-se?

24 de març Com treure el màxim profit de la 
teva presència a una fira
internacional?

21 d'abril L’Est no és només Russia (els
nous mercats de l’Europa
Oriental) 

5 de maig Com trobar i seleccionar un bon 
agent comercial a Europa

9 de juny Alemanya: el gegant d’Europa
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2 empreses en partenariat a Andorra
< 1 visió · 1 propòsit compartit >

PROMOURE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
DEL TEIXIT EMPRESARIAL ANDORRÀ

Cristina Danón
cdanon@int-team.com
www.int-team.com
Can St Joan –Avda Alcalde Barnils 70 Edifici
ONADA, Planta 4a – Local C-D 08174 
Sant Cugat del Vallès

Àngel Espar (Tel +376.321321)
aespar@ideand.ad
www.ideand.ad
C/ Prat de la Creu, 59-65 
Escala D, 1er 4A
AD500 Andorra la Vella
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Cristina Danón

Llicenciada per la UB i Màster en Comerç
Internacional. Professora de l’Escola Superior
de Comerç Internacional.

30 anys en l’àmbit internacional:

- Àrea manager internacional d’un conegut
grup espanyol.
- Direcció d’exportació d’una empresa
espanyola líder (va obrir més de 30 mercats).
- Direcció dpt de promoció internacional
d’una coneguda associació empresarial esp.
- 15 anys de suport a la internacionalització.
- Ha treballat en diversos programes de la
Comissió Europea. Homologada per ICEX,
ACC10 i l’ICIC.

Parla fluidament francès, anglès, castellà i
català i té un nivell mig d’alemany i italià.
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Llicenciat en ADE i MBA de l’IESE Business
School.

Últims 10 anys ha ocupat diferents
posicions de responsabilitat en empreses
amb xifres de negoci de nou dígits, del
sector turístic, de l’hostaleria i del Retail.

Sempre vinculat al món de l’empresa
familiar on ha encapçalat diferents
processos d’expansió i de reestructuració
empresarial.

Sòlida experiència en les àrees de gestió
econòmica i financera, vendes, expansió,
RH, compravenda d’empreses i l’avaluació
de projectes d’inversió .

Català, Castellà, francès i anglès.

Àngel Espar



Consultoria
implantació

internacional
Contractació

Pública 
Internacional

Missions
Comercials

Externalització
departament
d’exportació

Fires
Internaci

onals

Selecció
de 

Personal

Estudis
de 

Mercat

Recerca 
d’agents, 

distribuidor, 
socis, etc

Més de 30 anys d’experiència en
mercats d’Europa, Magreb (Algèria,
Tunísia, Marroc), països llatino-
americans (Mèxic, Brasil, Xile,
Colòmbia…), Senegal i EEUU.

Oficines a Barcelona, Berlín, Brasil,
París, etc i una extensa xarxa de
corresponsals per tot el món.

Consultora de comerç exterior
especialitzada en internacionalització.

Referent a nivell de Catalunya.

Sector privat i públic.

LNIES DE 
SERVEI
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LINIES DE 
SERVEI

Estratègia i 
Operacions

Projectes
d’Expansió
· Inversió

NEGOCIS 
ANDORRA

Marketing 
i Vendes

Finances i 
Control 

de Gestió

Tecnologies
Informació

Organització
i RRHH

Compravenda empreses

Plans de Viabilitat

Solucions tecnològiques
de negoci

Reorganitzacions

Reestructuracions

Refinanciacions
Due Diligence
Valoracions

Projectes d’Estalvi

Empresa Familiar (protocols, 
successions, etc)

Business Inteligence · 
Balanced Scorecard

Participació en consells

Plans d’ internacionalizació i 
de diversificació

Foros inversors / 
emprenedors.

Assesoramiento fiscal, 
mercantil i comptable.

Implantació de negocis

Projectes d’inversió

Estratègia Comercial i 
de Vendes / CRM

Investigació de 
mercats
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En el passat DEMANDA > OFERTA

Últims anys OFERTA ≥ DEMANDA

• Un mercat local que no nomès es redueix sino 
que es reparteix entre més competidors…

o Tendència a la baixa turisme
o Competència internacional
o Obertura a la inversió estrangera
o Majors descomptes, menors vendes, menors

marges, necessitat ajustos, etc >>> espiral…

ANDORRA · Elements de reflexió
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La sostenibilitat empresarial passa per:

 Crèixer · Internacionalitzar-se

 Emprendre

 Innovar · diferenciar-se 

 Adaptar · transformar els negocis
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Integració en el Comerç Internacional
Trade-to-GDP ratio OECD  (X + M) / PIB

Font: OECD
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EXPORTACIONS ANDORRA 74 MM Eur

Representen  3% del PIB

HK 229%, Lux 203%, Singapore 191%, Ireland 105%, Bèlgica
83%, Suissa 72%, Alemania 46%, EU 42%, Esp 32%, World
30%, Fra 27%, Australia 20%, EEUU 14%, Brasil 13%, etc.

San Marino > 200% | Liechtenstein >100% 
Malta 35% | Monaco 15%

Font: Worldbank

(vs Import. = 1.100 MM Eur)
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EXPORTACIONS ANDORRA

(72%) = ESP 55% + FRA 17% +

Noruega 6% + 3% Hong Kong + Itàlia 2% + 
EEUU 2% + Suissa 2% + Hol 1% + Alem 1% 
+ Bèlgica 1% + UK 1% + etc

A Marroc 71.720 Eur

Font: Departament Estadística

< Per destí >

Importacions per origen:
62% ESP + 15% FRA + 4% 

China + 4% Alemanya + etc
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La internacionalització com
a font de creixement i de 

competitivitat

Tenim molt camí per fer…
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Sí però….

És molt fàcil parlar de 
internacionalització quan

ets una gran empresa 

La realitat és ….
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LES PIMES SÓN LA COLUMNA 
VERTEBRAL DE L’ECONOMIA EUROPEA

99
de cada 100 
negocis són

PIMEs

Les PIMES donen feina a 2 de cada 3 
empleats i produeixen 58 cèntims de 
cada euro de valor afegit

9 de cada 10 PIMES són micros
(menys de 10 empleats)

Font: European Comission

PIME: < 250 pax i unes 
vendes < 50MM Eur o 
un balanç < 43 MM Eur
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OCUPACIÓ A EUROPA

Micro
29%

Petites
21%

Mitjanes
17%

Grans
33%

< 10 
persones

10 - 49 50 - 249 >250

PIMEs generen el 
67% de l’ocupació
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Fabricació, Construcció, Serveis empresarials, 
allotjament i menjar, comerç al detall i a l’engrós

D’ENTRE LES PIMES 5 SECTORS …

78% del total de PIMES

71% del valor afegit
generat per les PIMES

79% de l’ocupació de les 
PIMES a la UE

PIB x sector Andorra 22% financer i assegurador, 17% comerç al detall
i a l’engrós, 14% Admin P., 10% activ. Immobiliàries, 8% Hotels i 
restauració, 6% Construcció, …
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16

15

14

13
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RANKING PREOCUPACIONS PIMES:
Font: European Comission · IPSOS Mori · 15.000 entrevistes a PIMES EU 2014

Nota: és una mitja, evidentment, hi ha països com Grècia, Irlanda, Espanya o 
Portugal que la seva prioritat és finançament.
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FORMES DE INTERNACIONALITZACIÓ
Importar, exportar, FDI, cooperació tecnológica, ser subcontractat
per empresa estrangera o subcontractar.
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% PIMES AMB ACTIVITAT INTERNACIONAL
Per tamany
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% PIMES Internacionalitzades PER SECTOR
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% PIMES Internacionalitzades SECTOR i DESTÍ
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% PIMES Internacionalitzades PER TAMANY



Ajudar a empreses, emprenedors, inversos, 
institucions, etc a promocionar-se i desembarcar 
en mercats internacionals amb garanties d’èxit.

EL NOSTRE PROPÒSIT
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PREPARATS PER 
INTERNACIONALITZAR-NOS?



ESTA LA MEVA EMPRESA 
PREPARADA PER 

INTERNACIONALITZAR-SE?
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La internacionalització aporta 

negoci i estabilitat

No és qüestió de mida, sí de professionalització1

Permet créixer de manera sostinguda i equilibrada2

Minimitza l’efecte de crisis globals o localitzades3

És inversió segura si es fa com cal4
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La internacionalització  és, cada cop 

més, una necessitat competitiva

→ Força a conèixer la competència, de tot el món i seguir-ne l’evolució

→ Impulsa a posicionar-se convenientment en zones emergents i 

participar del seu desenvolupament i creixement 

→ Obliga a ser permanentment competitiu en innovació, qualitat i/o 
preu

→ Permet adaptar-se a mercats globals
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La internacionalització  aporta 

beneficis

Augment de facturació

Diversificació de risc

Coneixement global del 
mercat

Prestigi corporatiu i 
nacional

Projecció internacional

Perspectives globals de 
negoci
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La decisió d‘ exportar és un procés

• Fases d’aquest procés:

1. L’ empresa no té voluntat d’internacionalitzar-se

2. L’ empresa rep sol·licituds de l’exterior que no ha buscat

(internacionalització passiva. No sempre es dona)

3.  L’ empresa explora la possibilitat d’internacionalitzar-se

4.  L’ empresa s'internacionalitza a un o diversos països de forma 
experimental

5.  L’ empresa s’ha convertit en una empresa internacional 
experimentada cap a un o diversos mercats

6.  L’  empresa considera que la importància del mercat internacional 
es la mateixa que la del mercat local
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Fases en l’activitat internacional

Decisió ferma 
i conscient 
d'internacio-
nalització

Priorització
de mercats 

Definir un 
pla de 
treball

Constància, 
treball i 
paciència

Internacionalitzar-se és més senzill 

del que sembla

INTERNACIO
NALITZACIO

 Des de gerència fins al darrer dels departaments i treballadors han 
d’implicar-se en el procés, entendre’l i adaptar-se a les noves 
exigències i realitats, ...
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ESTA LA VOSTRA EMPRESA PREPARADA 
PER A INTERNACIONALITZAR-SE?

• FACTORS MOTIVACIONALS

• FACTORS ORGANIZATIUS

• POSSIBILITATS  DEL PRODUCTE O SERVEI
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FACTORS MOTIVACIONALS I 
ORGANIZATIUS

• Implicació de la Direcció de l’ empresa

• Capacitat de finançament del projecte

• Comptar amb personal amb experiència i 
implicat en el projecte

• Capacitat de producció i logística.
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POSSIBILITATS D’EXPORTACIO DEL 
PRODUCTE

→ El producte es ven amb èxit en el mercat nacional?

→ El o els productes haurien de ser modificats o adaptats per 

a ser exportats?

→ Es tracta de productes diferenciats?

→ Hem rebut demandes espontànìes de l’estranger en els

darrers mesos?

→ Hem realitzat alguna venda passiva ?

→ Sabem si la nostra competència està exportant?
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Principals Riscos: Manca de 

preparació i planificació

• Llançar-se a cegues: Un dels riscos més freqüents i fàcils 

d'evitar són aquells que resulten de la inexperiència.

• Abastar molts mercats a la vegada: sense considerar la 

capacitat de l’empresa i la  inversió en recursos necessària.

• La manca de constància: “El picoteig” no porta resultats i sí  

frustració a l’empresari.

• No analitzar el potencial real del mercat

• Donar exclusives al primer que passa
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COM IDENTIFICAR I TRIAR ELS 
MERCATS OBJECTIU MÉS 

INTERESSANTS EN CADA CAS
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Definició dels criteris en la selecció de 
mercats objectius

Criteris principals 
de selecció

Altres criteris 
addicionals 

• Importacions de productes iguals o
relacionats.

• Creixement dels sectors relacionats.
• Nivell de desenvolupament del mercat

en relació al producte/servei

• Adaptacions del producte o servei
• Proximitat geogràfica.
• Proximitat cultural.
• Distribució similar o no a la del nostre

mercat
• Idioma de comunicació
• Hàbits de Mercat

Etc...

35



0) IDENTIFICAR LA PARTIDA 
ARANCELÀRIA DEL PRODUCTE 

http://www.taric.es

Exemple : litografies

97.02.00
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1 ) PRIMER FILTRE

Cercar quins països son més importadors del nostre producte i quant 

exporten aquests països:

http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx

Per a un primer filtre tenir en compte:

-Les xifres absolutes

- El rati import /export

-Si la classificació arancelària no és clara, buscar sinèrgies
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EXEMPLE DE PRIMER FILTRE
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2) SEGON FILTRE

► CONTRASTAR L’ EVOLUCIO  DE LES 
IMPORTACIONS

► AFEGIR ALTRES CRITERIS: llunyania 
geogràfica, proximitat cultural, …
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3) Tercer filtre: elements a tenir en 
compte en el comerç internacional

Elements a tenir en compte 

en el comerç internacional

Mentalitat

Costums

Cost prospecció Aranzels

TransportLegislació

EstabilitatMoneda Criteris a tenir en compte 
en el comerç Internacional

Idioma

Experiències 

competència
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DIFERÈNCIES EN LA CULTURA DE 
NEGOCIS

♦ Hofstede- Diferències culturals.

–www.geert-hofstede.com
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EXEMPLE  DE SEGON FILTRE
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ELS CANALS DE 
DISTRIBUCIO PER A LA 

INTERNACIONALITZACIO
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ACCES

DIRECTE

(EN DESTI)

AGENTS

LOCALS

DISTRIBUIDOR

-IMPORTADOR

COMERCIAL

EXPORT PROPI

FILIAL 

PROPIA VENDA

AGENTS

COMPRADORS 

AGENTS

EXPORTACIO

TRADINGS

CONSORCI

EXPORTACIO

PIGGYBACK

JOINTVENTURES

FRANQUICIES

LLICENCIES

EMPRESAS

EXPORTADORES

ACCES

INDIRECTE

(EN ORIGEN)

ACCES 

CONCERTAT

SELECCIÓ DELS CANALS INTERNACIONALS
DE DISTRIBUCIÓ  - I
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SELECCIÓ DELS CANALS 
INTERNACIONALS DE DISTRIBUCIÓ- II 

Característiques

Producte o servei

Competidors

Selecció

dels

canals de

distribució

Característiques

mercat

Volum disponible

i preu 
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La presència directa al mercat objectiu

• Joint - Venture

• Franquícia: no tots els negocis son 

franquiciables

• Sucursal: no te personalitat jurídica 

pròpia. S’utilitza més per donar forma a 

una presència comercial.

• Filial: te personalitat jurídica pròpia
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Ranking de països més inversors
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Alguns exemples reals, casos propers
• Una petita empresa de l’Anoia exporta el 70% de la seva producció de 

codonyat artesanal. Data de començament: 2006. Facturació 600.000€

• Una empresa de Terrassa que fa altaveus, amplificadors i altre material 
d’Àudio Professional exporta el 90% de la seva facturació. Data de 
començament: 1995. Facturació 4M€

• Una  petita empresa tecnològica de  Barcelona amb facturació 1 M €
exporta el 80% de la seva facturació. Data de començament 2004

• Una fusteria de Vilassar de Dalt exporta el 80% de la seva facturació. 
Facturació  4 M€. Data de començament 2006

• Una immobiliària d’Alacant. Ha començat a vendre a Alemanya fa un any a 
través d’empreses locals.

• Una petita empresa artesana de Castellar del Vallès  exporta el 60% de la 
seva facturació ( 300.000 €)

• Una empresa d’equipaments per cuina professional de Lleida, exporta el 
15% de la seva facturació. Data e començament 2011.  Facturació 7M€
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www.int-team.com www.ccis.ad www.ideand.ad

MOLTES GRÀCIES!

49

http://www.int-team.com/
http://www.ccis.ad/
http://www.ideand.ad/

