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Resum  

L’emprenedoria és una de les àrees de recerca que han tingut un major creixement en les 
dècades recents. En aquest camp, l’anàlisi del comportament dels emprenedors immigrants ha 
estat reconeguda com un dels temes amb un important increment d’estudis relacionats. En 
aquests moments, el fenomen de la immigració és un dels processos socials més importants i 
amb una major repercussió en el continent europeu, i el fet que hi hagi més iniciatives 
emprenedores liderades per immigrants que per nadius fa que l’anàlisi i l’exploració d’aquest 
tema tinguin un atractiu especial. 
 
Malgrat tot, i encara que en els darrers anys el nombre d’estudis que pretenen donar una 
explicació a aquest fenomen ha incrementat, la majoria dels estudis l’han analitzat des d’un punt 
de vista qualitatiu i centrant-se en situacions regionals específiques i grups concrets, sense que 
se n’hagin pogut extreure conclusions generals sobre el comportament emprenedor immigrant. 
De manera que uns dels aspectes clau que un estudi en profunditat requereix són ressaltar 
aquells factors que contribueixen a distingir el comportament emprenedor immigrant del nadiu, 
així com aquells factors que podrien motivar l’èxit o el fracàs d’aquest tipus d’iniciatives i com 
aquests factors condicionarien la resta del teixit empresarial. 
 
En aquest context, el principal objectiu d’aquest projecte consisteix en l’anàlisi de les 
característiques distintives del procés emprenedor dels immigrants. Es pretén abordar aquest 
objectiu desenvolupant diferents metodologies i combinant diferents fonts d’informació que 
permetin captar la situació i assolir una comprensió més rica del fenomen estudiat. 
 
Els principals resultats obtinguts ens han portat a entendre aspectes que afavoreixen 
l’emprenedoria immigrant, tals com una menor aversió al risc i un major control percebut. A més, 
s’han posat de manifest algunes barreres legals amb les que s’han d’enfrontar els emprenedors 
immigrants a Catalunya. 
 
 
Abtract 

The entrepreneurship is one of the research areas that have seen a greatest growth in recent 
decades. Analysis of the immigrant’s entrepreneur behaviour has been recognized as one of the 
issues with a significant increase in studies related. Nowadays, the phenomenon of immigration is 
one of the social process most important and with a higher repercussion in the European 
continent and the fact that immigrant’s entrepreneur initiative has been quantified as higher than 
the native’s entrepreneurship, makes this topic of special appeal to its analysis and exploration.  

However, and despite the fact that in last years the number of studies pretending to give an 
explanation to this phenomenon has increased, the majority of them has analyzed, from a 
qualitative point of view, the specific regional situation and about concrete groups without the 
possibility of extracting general conclusions about the immigrant’s entrepreneur behaviour. 
Thereby, one of the key aspects that an in-depth study needs is to highlight those factors that 
contribute to the differentiation in the entrepreneur behaviour of this group regarding the native 
population, as well as those factors that could be motivating the success or fail of this kind of 
initiatives and how these should be conditioning the remaining companies. 

In this context, the main objective of this project consists on the analyses of distinctive 
characteristics of the entrepreneurship process by immigrants. The research aim is pretended to 
be tackled by the development of different methodologies and the combination of different 
information sources that allow the caption of the situation and achieve a richer understanding of 
the phenomenon under study. 

The main results have led us to understand aspects that encourage immigrant entrepreneurship, 
such as a lower risk aversion and greater perception of control. We have also highlighted some 
legal barriers to be faced by immigrant entrepreneurs in Catalonia. 
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1. Introducció  

 
El projecte presentat partia de la premisa bàsica de la importància de l’estudi del procés 
de creació d’empreses per part del col·lectiu immigrant, a causa de la creixent 
rellevància i del protagonisme que aquest col·lectiu està tenint en moltes regions 
espanyoles i europees, tant des d’un punt de vista econòmic com social.  

La recerca en el camp de la creació d'empreses ha experimentat un notable 
desenvolupament en els darrers anys. Així, la idea que l'activitat emprenedora és un 
element vital en l'economia dels països i regions és, cada vegada més, un plantejament 
àmpliament acceptat. Actualment, dins dels estudis d’aquest camp, un dels temes que 
ha pres més volada ha estat l’aprofundiment en el coneixement del comportament 
emprenedor per part del col·lectiu immigrant. Això està motivat perquè el fenomen de la 
immigració és un dels processos socials més importants i amb major repercussió en el 
continent europeu en aquests moments. Addicionalment, el fet que el nivell d’iniciativa 
emprenedora d'aquest col·lectiu s'hagi quantificat i tingui un valor molt superior al dels 
nadius converteix aquest tema en especialment atractiu de cara a la seva anàlisi i 
exploració.  

El nombre de treballs que han intentat explicar aquest fenomen s'ha incrementat en els 
darrers anys, però la major part d'aquests treballs ha analitzat des d'un punt de vista 
qualitatiu la realitat de regions específiques i de casos de col·lectius molt concrets, 
sense gaire possibilitat d'extreure conclusions més generals sobre el comportament 
emprenedor immigrant. És per això que un dels aspectes clau que necessitava ser 
estudiat en profunditat és el dels factors que diferencien el procés emprenedor d'aquest 
col·lectiu en relació amb la població nadiua, i com aquest tipus d'iniciatives estan influint 
en la resta del teixit empresarial de les regions. 

En aquest context, l'objectiu principal d'aquest projecte consistia en l'anàlisi de les 
característiques distintives del procés de creació d'empreses per part dels immigrants. 
Aquest treball pretenia contribuir a determinar els aspectes claus que afavoreixen o 
perjudiquen la realització d’activitats empresarials per part del col·lectiu d’immigrants, a 
més a més de posar de manifest les característiques diferenciadores en funció de 
l’origen de l’emprenedor. Un estudi d’aquestes característiques aporta a l’administració 
pública, en general, i especialment al Departament d'Acció Social i Ciutadania, uns 
resultats d’interès de cara al possible disseny d’estratègies i polítiques públiques 
relaciones amb la inserció laboral de les persones immigrants que arriben a Catalunya. 
 
Al 2009 Catalunya es trobava entre les regions espanyoles amb una major densitat 
d’immigració i Barcelona era la segona ciutat espanyola, després de Madrid, amb una 
major quantitat de població estrangera, situació que no ha canviat.  L'Observatori 
Permanent de la Immigració, entitat pertanyent a la Secretaria d'Estat d'Immigració i 
Emigració del Govern d’Espanya, assenyalava el 30 de juny de 2009 que a Catalunya hi 
havia un total de 1.033.410 estrangers amb certificat de registre o targeta de residència. 
D'aquests, 669.441 eren de la província de Barcelona, 125.091 de la de Tarragona, 
141.163 de la de Girona i 67.715 de la de Lleida. La població estimada de Catalunya en 
aquesta mateixa data era de 7.288.071 (INE; 2009), és a dir, un 14,17% de la població 
de Catalunya era estrangera. Una dada que posa de manifest la importància del 
comportament emprenedor entre el col·lectiu immigrant emergia de les dades relatives a 
l’autoocupació: el 30 de juny de 2009 el nombre d’autoocupats a Espanya era de 
2.076.600 persones i, d'aquestes, un 6,8% eren persones estrangeres. Des del nostre 
punt de vista, aquest fet posava de manifest la més que justificada necessitat de 
desenvolupar treballs que serveixin per explicar un fenomen que des de fa ja més d'una 
dècada té una presència destacada a aquest país i que en els darrers anys s'ha 
accentuat de manera significativa. 
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Objectius inicials del projecte 
 
El objectius de partida del projecte eren els següents: 
 
1. Analitzar les característiques del procés de creació d'empreses per part dels 
immigrants a Catalunya. Especialment, establir els principals factors distintius del procés 
de creació d'empreses per part d'immigrants (obstacles i facilitats) que permeten 
distingir-lo del procés liderat per emprenedors nadius. 

2. Analitzar les característiques distintives a l'hora de competir de les noves empreses 
creades per immigrants en relació amb les dels nadius i de quina manera aquestes 
característiques influeixen en el seu rendiment. 

3. Analitzar la transferència de coneixement que s'està produïnt avui en dia per part dels 
negocis creats per immigrants als diferents sectors empresarials. 

Les dificultats trobades a l’hora d’identificar una base de dades significativa amb la 
població d’emprenedors immigrants a Catalunya ha fet que, fins al moment, s’hagi 
cobert el primer dels objectius i que s’estigui en procés de consecució dels dos 
següents. Les dificultats que assenyalàvem han fet que la construcció d’aquesta base 
de dades hagi esdevingut un dels objectius del projecte durant aquest any. A 
continuació s’expliquen la seqüència del projecte, les metodologies seguides i les 
principals troballes a les que ens ha conduït.  
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2. Metodologia  
 
 
Fase 1_ Revisió de treballs anteriors, plantejament teòric del treball i definició de les 
hipòtesis d’investigació a contrastar  
 
Durant aquesta fase es van definir les preguntes principals d’investigació a realitzar en 
funció dels objectius del nostre projecte i es va fer una anàlisi dels treballs realitzats fins 
al moment a Europa, posant una especial atenció als desenvolupats a Espanya i, 
sobretot, a Catalunya. 
 
Amb l’objectiu de desenvolupar el marc teòric que sostindria el treball empíric plantejat 
es va fer, també, una revisió de la literatura vinculada amb l’emprenedoria immigrant i 
dels dos grans temes que s’abordarien en l’estudi: per una banda, la importància dels 
nivells de coneixement de l’emprenedor immigrant en el procés emprenedor i, per l’altra, 
la importància dels valors culturals i individuals dels emprenedors immigrants. 
 
 

Fase 2_ Tasca clau: Identificació de la base de dades 
 
En el moment d’accedir a bases de dades buscant informació de si entre els seus 
propietaris s’hi contava algun immigrant, ens vàrem trobar amb el problema de que no hi 
havia camps que permetessin obtenir aquesta informació. Això va fer-nos modificar els 
nostres objectius inicials i reorientar els nostres treballs. 
 
Així doncs, es va incorporar com a un dels objectius  del projecte l’elaboració d’una base 
de dades en la qual es recollís la quantitat més gran possible d’emprenedors immigrants 
que haguessin creat empreses a Catalunya a partir de l’any 2005. 
 
A continuació es detalla la metodologia seguida per a la consecució d’aquest nou 
objectiu: 
 
Com a punt de partida vàrem observar que hi havia dues preguntes principals que calia 
respondre: en primer lloc, què podíem oferir als emprenedors que els fos atractiu a canvi 
de la seva col·laboració i, en segon lloc, quines fonts d’informació facilitarien la presa de 
contacte amb els emprenedors. 
 
En relació a la primera qüestió, es va considerar que els emprenedors immigrants 
podien estar interessats en disposar d’accés a una xarxa de contactes (els participants 
en el projecte) d’emprenedors que haguéssin tingut experiències similars, per tal de 
compartir-les i poder expressar les seves opinions en un àmbit comú. Va néixer la idea 
de constituir la AVIE Network (Added Value of Immigrant Entrepreneurs Network), 
habilitant una xarxa social als servidors de la UB que, per tal de diferenciar-se d’altres 
xarxes socials a les que poguéssin tenir accés els emprenedors immigrants, oferiria 
notícies i recursos relacionats amb l’emprenedoria estrangera i convocatòries a 
seminaris o tallers de treball oferits pel personal investigador del projecte. A més a més, 
aquesta plataforma hauria de ser un canal de comunicació entre els membres de l’equip 
investigador i els emprenedors immigrants. 
 
En relació a la segona pregunta, es va decidir obrir tres fronts principals de captació de 
participants: 
 

1) A través dels registres de SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos): en 
disposar d’accés institucional a aquesta base de dades es va considerar que 
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podia ser una porta d’accés a les societats registrades a Catalunya liderades per 
immigrants, considerant com a aproximació a la nacionalitat de l’emprenedor el 
nom i els cognoms dels directors executius o presidents de les societats. 

 
2) Contacte amb cambres de comerç, associacions d’immigrants i altres entitats: 

buscant la col·laboració d’aquests organismes en la difusió del projecte 
d’investigació entre els seus membres, associats i contactes. 

 
3) Tan bon punt es disposés d’un conjunt prou significatiu de participants i estés 

habilitada la plataforma web de comunicació i relació del projecte, la creació de 
perfils AVIE Network en altres xarxes socials com Linkedin o Facebook (com a 
font de captació indirecta de participants en el projecte). 

 
Per a la constitució de l’AVIE Network s’ha treballat de manera paral·lela tant en la tasca 
de creació de la plataforma web com en la tasca de captació de participants. En aquests 
moments, es disposa d’imatge corporativa per al projecte i s’està acabant de completar 
el contingut inicial de recursos que s’oferiran als emprenedors a la xarxa, amb el 
propòsit de poder llançar la plataforma web en les properes setmanes. 
 
La captació de participants és una tasca més lenta i laboriosa. Les principals dificultats 
són, per una banda, la identificació dels emprenedors immigrants a la base de dades 
SABI i la presa de contacte amb els mateixos i, per l’altra, establir reunions amb les 
entitats clau per exposar-los el projecte i que en facin difusió. 
 
Pel que fa a SABI, el procés que s’està seguint és el d’aplicar els següents filtres a la 
base de dades:  societats registrades amb posterioritat a 01/01/2005, actives, 
registrades a Catalunya, amb número de telèfon disponible a la base de dades. Per 
poder anar segmentant la feina, s’aplica un altre filtre (Codis CNAE revisats). El procés 
d’identificació dels emprenedors estrangers en la base de dades s’estructura de la 
següent manera:  
 

� S’estableix un primer criteri que és el nom del director executiu. (Aquest criteri té 
el perill de deixar de banda emprenedors d’origen llatinoamericà, degut a la 
semblança dels noms i cognoms entre aquests i els autòctons). 
 

� En cas de no disposar de pàgina web a la base de dades, es busca per internet 
una pàgina web associada a l’empresa. Els objectius són poder determinar si és 
una societat filial d’alguna matriu estrangera, si ja estava constituïda amb 
anterioritat al 2005 però amb un altre nom, i intentar confirmar si la direcció 
executiva és estrangera. Es descarten les societats filials, les que senzillament 
hagin canviat de nom o les no dirigides per estrangers. Un altre objectiu de 
buscar pàgina web és verificar el telèfon de contacte de la base de dades i/o el 
correu electrònic. 
 

� Es truca a l’empresa o bé es fa arribar un correu electrònic a l’atenció de la 
direcció general (hi ha molts números de telèfon a la base de dades que 
corresponen a assessories o a bufets d’advocats que tenen com a clients als 
emprenedors). 

 
Pel que fa a habilitar un perfil de l’AVIE Network a Linkedin o a Facebook, aquesta 
iniciativa es portarà a terme tan bon punt llancem la plataforma web del projecte. 
El procés d’elaboració del primer qüestionari està en fase avançada i s’espera que a 
finals de maig o principis de juny pugui començar a distribuïr-se a tots els participants 
del projecte. 
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Fase 3_ Treball de camp 1: Intenció d’emprende de l’immigrant 

De manera paral·lela a l’elaboració de la base de dades i de la imatge del projecte AVIE 
Project es van realitzar estudis amb la població disponible, amb la intenció d’aprofundir 
en el fenomen objecte d’estudi.  

Així, es va dur a terme un estudi amb els alumnes immigrants de la Universitat de 
Barcelona en el que es pretenia mesurar la seva intenció d’emprendre.  

En aquesta part del projecte es va estudiar la propensió en la intencionalitat 
d’emprendre dels immigrants en relació amb els nadius, a més d’analitzar l’efecte que 
l’exposició a contextos internacionals tenia sobre aquesta intenció. El treball es va 
aplicar sobre els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa, analitzant una mostra 
representativa d’estudiants de grau dels darrers cursos i d’estudiants de màster (500 
estudiants, amb 6 màsters oficials de la facultat representats en la mostra). 
Investigàvem la influència de factors d’exposició internacional i de ser immigrant en una 
major intenció d’emprendre i, a més, de fer-ho internacionalment. En el nostre model 
vam analitzar com les actituds personals, les normes subjectives (és a dir, el 
recolzament de familiars i amics de cara a realitzar l’activitat) i el control percebut (la 
percepció que la persona té de ser capaç de dur a terme la iniciativa) influeixen en 
aquesta intenció. Per tal de garantir en la mesura del possible la qualitat de l’anàlisi, es 
va dur a terme un treball metodològic en relació a la consistència interna de les 
respostes dels estudiants.  

 

Fase 4_ Treball de camp 2: Anàlisi de factors en la població immigrant en general que 
podrien influir en la seva actitud emprenedora 

A partir dels registres de la base de dades del projecte GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor), es va realitzar una comparació entre les característiques que afavoreixen el 
comportament emprenedor entre la població immigrant en general i la població nadiua. 
Vàrem analitzar la por al fracàs com a obstacle a la creació d’empreses, a més de la 
percepció d’oportunitats. L’obtenció dels resultats quantitatius es va realitzar a partir de 
models logit.  

 

Fase 5_ Anàlisi de l’emprenedoria en immigrants d’alta capacitació 

Estudi de casos: amb la intenció d’aprofundir en la realitat d’aquest fenomen es va 
analitzar el cas de tres immigrants d’alta capacitació colombians que havien viscut 
durant un temps a Catalunya, investigant quin va ser el seu procés de decisió per tornar 
a Colòmbia a crear la seva empresa enlloc de quedar-se a Catalunya i establir-la aquí. 
El punt de vista de l’anàlisi se centrava en les expectatives d’emprendre dels estudiants. 
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3. Resultats 

Fase 1_ Revisió de treballs anteriors, plantejament teòric del treball i definició de les 
hipòtesis d’investigació a contrastar  
 
Durant aquesta fase es va desenvolupar el marc teòric que sostindria el treball empíric 
plantejat es va fer, també, una revisió de la literatura vinculada amb l’emprenedoria 
immigrant i dels dos grans temes que s’abordarien en l’estudi: el coneixement de 
l’emprenedor immigrant en el procés emprenedor i la importància dels valors culturals i 
individuals dels emprenedors immigrants. 
 
A continuació es presenta un exemple del model publicat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta revisió ens va dur a constatar un fet que ja teníem present: la manca de treballs 
quantitatius relacionats amb el tema i, especialment, d’aquells enfocats a empreses 
creades per immigrants d’alta capacitació. 
 
Fase 2_ Tasca clau: Identificació de la base de dades 
 
Pel què fa a la primera via de contacte establerta, fins a la data de redacció d’aquest 
informe s’han revisat els codis CNAE del 60 al 99, identificant aproximadament unes 640 
societats dirigides per immigrants sobre un total d’una mica més de 8000 societats 
registrades a Catalunya (és a dir, aproximadament un 8% de les societats s’identifiquen 
com dirigides per estrangers).En aquests moments, l’accés als emprenedors a través de 
SABI ha facilitat una trentena de participants que, si considerem que la proporció mitjana 
de societats amb les que ens podem posar en contacte és del 50% (els números de 
telèfon no són erronis o disposem de correu electrònic o les entitats assessores ens 
permeten fer-los arribar la informació), aquesta trentena de participants representa un 
10% de les societats a les que hem pogut tenir accés.  
 
Quant al contacte amb cambres de comerç, associacions d’immigrants i altres entitats, 
hem realitzat un enviament de missatges electrònics massiu (aproximadament uns 80) a 
diferents organitzacions emplaçades a Barcelona. Amb algunes d’aquestes 
organitzacions s’ha pogut tenir reunions per exposar el projecte (Casa Àfrica, Casa Àsia, 
Cambra de Comerç Alemanya a Barcelona, Cambra de Comerç del Perú a Barcelona, 
Barcelona Activa, Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya,...) que han 
estat molt profitoses i que permetran augmentar el nombre de participants en el projecte. 
Amb el CTAC sembla que hi ha un interès especial per ambdues parts en tirar endavant 
el projecte: tenen reunions setmanals amb nous emprenedors immigrants cada setmana 
(entre 10/15 assistents), als quals els podríem passar el qüestionari de l’estudi i 
incorporar-los a la xarxa. 
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Pel que fa a habilitar un perfil de l’AVIE Network a Linkedin o a Facebook, aquesta 
iniciativa es portarà a terme tan bon punt llancem la plataforma web del projecte 
(www.ub.edu/avieproject). 
El procés d’elaboració del primer qüestionari està en fase avançada i continua millorant-
se en base als estudis realitzats en les altres fases del projecte, i s’espera que a finals 
de maig o principis de juny pugui començar a distribuïr-se a tots els participants del 
projecte. 
 

Fase 3_ Treball de camp 1: Intenció d’emprende de l’immigrant 

Els resultats van posar en relleu dades significatives en relació a les hipòtesis 
plantejades: els estudiants immigrants tenien una intenció d’emprendre molt superior a 
la dels nadius. L’anàlisi dels resultats mostra relacions significatives entre l’exposició 
internacional i el control percebut de poder crear una empresa, així com una relació 
d’aquest darrer factor amb la intenció d’emprendre. 

 

Fase 4_ Treball de camp 2: Anàlisi de factors en la població immigrant en general que 
podrien influir en la seva actitud emprenedora 

En l’àmbit d’aquest treball de camp, es va comprobar que els immigrants tenien menys 
por al fracàs i que aquesta por era menor entre el col·lectiu d’immigrants no europeus.  

El primer paper amb les nostres anàlisis d’aquestes diferències està enviat a la revista 
de referència en aquest camp, Entrepreneurship and Regional Development.   

 

Fase 5_ Anàlisi de l’emprenedoria en high-skilled immigrants 

En aquest treball es van posar de manifest les diferents barreres que els high-skilled 
immigrants de països emergents es poden trobar a l’hora de reeixir en una iniciativa 
emprenedora a Catalunya. 

 

 

 

Durant aquest any s’ha consolidat el grup d’investigació involucrat en aquests treballs, 
reunits sota el nom AVIE Project (Added Value of Immigrant Entrepreneurs Project) i 
que recullen diferents perspectives a l’hora d’abordar el fenomen de l’emprenedoria 
immigrant. Aquest grup pertany al Grup de Recerca GREIE de la Universitat de 
Barcelona. 
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4. Conclusions 

El principal obstacle per a assolir els resultats previstos inicialment ha estat l’accés a 
una mostra representativa d’emprenedors immigrants. Això ha modificat, en part, els 
objectius establerts inicialment i ha comportat que un dels propòsits de la investigació 
durant aquest any hagi estat l’elaboració d’una base de dades representativa de la 
població d’emprenedors immigrants a Catalunya. Reflectir aquesta representativitat és 
una tasca difícil, ja que pretenem incloure tota la diversitat del teixit emprenedor 
immigrant a Catalunya (nacionalitats i nivells de formació dels emprenedors, i formes 
jurídiques de les seves empreses), i això ha fet que el treball de recollida d’informació 
s’hagi orientat a diverses fonts, estigui repartit entre els membres de l’equip del projecte 
i encara no hagi pogut donar-se per enllestit. 

La generació de l’AVIE Network permetrà accedir als emprenedors i establir les bases 
per a futurs treballs d’investigació. A més, les activitats programades en el context de la 
xarxa permetran tenir un contacte directe amb els diferents col·lectius i estudiar-ne les 
problemàtiques concretes. 

A través dels diferents treballs empírics realitzats s’ha posat de manifest que:  

- Els immigrants tenen més propensió que la població nadiua a determinades 
característiques que afavoreixen el comportament emprenedor: una menor 
aversió al risc i una major percepció d’oportunitats.  

- Els estudiants universitaris immigrants tenen una major intenció emprenedora. 
L’exposició internacional té un efecte positiu en factors que influeixen en la 
intenció d’emprendre, com ara el control percebut sobre l’activitat a emprendre. 

- El procés de decisió de tornar als seus països per començar la seva aventura 
empresarial dels immigrants d’alta capacitació està estretament lligat als 
obstacles legals que troben a Catalunya, i a les expectatives superiors que tenen 
de reeixir en la seva iniciativa al seu país d’origen (disposar de xarxa de 
contactes allà i del reconeixement dels seus estudis a l’estranger). 
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5. Impacte previst 

L'evolució del projecte tal com es té previst  (AVIE project: Added Value of Immigrant 

Entrepreneurs) pretén tenir una base de dades significativa i que representi la diversitat 

del teixit empresarial immigrant a Catalunya al finalitzar l'any 2011.  La nostra voluntat 

és que aquesta base de dades sigui la font d'informació, en permanent creixement, d'un 

observatori de la emprenedoria immigrant a Catalunya. La riquesa de la mostra 

permetrà extreure conclusions sobre problemàtiques concretes i impactes 

sectorials. Les conclusions dels treballs realitzats posaran de manifest, per exemple, les 

principals barreres i oportunitats que estan trobant les persones que arriben des d’altres 

contextos econòmics i socials a Catalunya. També permetrà entendre la manera en la 

que les barreres s’estan superant i comprendre aquelles que ara mateix estan suposant 

un obstacle important per a l’emprenedoria d'aquest col·lectiu. Aquesta informació 

ajudarà les institucions competents a prendre accions de cara a facilitar aquest procés 

emprenedor. També esperem que pugui ser una guia per a l’elaboració de propostes 

concretes d'inserció laboral i polítiques de suport a l’activitat emprenedora de col·lectius 

immigrants amb riscos d'exclusió social. 

 

El projecte ha obtingut diferents outputs com a producte de l’exposició de les 
conclusions teòriques i empíriques tant en conferències com en publicacions. Algunes 
de les conclusions estan, també, en procés de publicació. 

 

Fase 1_ Revisió de treballs anteriors, plantejament teòric del treball i definició de les 
hipòtesis d’investigació a contrastar  
 

Aquestes revisions van donar lloc a la presentació d’una comunicació al RENT 
Conference, celebrat a Maastrich el novembre de 2010, i a la publicació d’altres treballs 
teòrics en les revistes International Journal of Industrial Engineering and Management i 
International Journal of Business Administration: 

� Calero-Lemes, P.; García-Almeida, D. y Hormiga, E. (2010). The role of knowledge 
in the immigrant entrepreneurial process. International Journal of Business 
Administration, 1(1): 68-80. 

� Campos, A. y Hormiga, E. (2011). Entrepreneur’s values and knowledge: How can 
influence new technology-ventures’ growth? International Journal of Industrial 
Engineering and Management. Forthcoming 

� Campos, A. y Hormiga, E. (2010). State of the art of knowledge research in 
entrepreneurship: A ten-year of literature review. RENT Conference XXI. Research in 
Entrepreneurship and Small Business. Maastrich, noviembre 2010 

El marc teòric elaborat en aquesta fase ha servit com a base per a la recerca realitzada 
durant aquest any i servirà per a la futura recerca de l’AVIE Project. 
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Fase 2_ AVIE Network 

Com ja s’ha comentat a l’apartat de les conclusions, una vegada l’AVIE Network estigui 
consolidada, es disposarà d’un accés als emprenedors immigrants que facilitarà 
l’elaboració d’estudis posteriors i que permetrà tenir un contacte directe amb les seves 
problemàtiques concretes. Considerem que aquesta xarxa serà una de les primeres que 
reflecteixi la diversitat i hetereogeneïtat del teixit empresarial immigrant a Catalunya. 

 

 

Fase 3_ Treball de camp 1: Intenció d’emprende de l’immigrant 

Es preveu la publicació dels resultats obtinguts en aquest treball de camp a la revista 
International Small Business Journal. 

 

Fase 4_ Treball de camp 2: Anàlisi de factors en la població immigrant en general que 
podrien influir en la seva actitud emprenedora 

L’anàlisi dels resultats i l’exposició de les conclusions de la comparació realitzada a 
partir dels registres de la base de dades del projecte GEM es preveuen publicar en dos 
articles: 

� Differences in the perception and exploitation of entrepreneurial opportunities                        
by immigrants. Entrepreneurship and Regional Development.  

� The Influence of the Migration Experience on Risk Perception and Immigrant 
Entrepreneurship. Journal of Small Business Management 

 

 

Fase 5_ Anàlisi de l’emprenedoria en immigrants d’alta capacitació 

El paper que va resultar d’aquest treball ha estat acceptat per a la seva publicació a la 
revista Education+Training:  

� Matiz-Bulla, F. y Hormiga, E. (2011). Highly skilled Colombian immigrants in Spain: 
Return home to start-up in business? Education+Training. Forthcoming. 
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