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1.1.- APUNTS METODOLÒGICS

En primer lloc s’indica quin és el procediment metodològic aplicat, doncs aquest marca quins
són els resultats obtinguts.
En primer lloc, pel que fa a la font de les dades, s'ha utilitzat les dades recollides a la base de
dades Sistema de Análisis de Balances Ibérico1 del Registre Mercantil. En relació a l'ús
d'aquesta font, hem d'indicar que es treballa amb informació actualitzada a data 01/07/2015.
Pel que fa referència a la informació empresarial recollida indicar que es prenen com a
referència d'estudi els següents camps:

Nombre

Año - 2

Total Activo mil EUR

Localidad

Año - 3

Total Activo mil EUR

Código consolidación

Últ. año disp.Fondos propios mil EUR

Ultimo año disponible

Año - 1

Fondos propios mil EUR

Ingresos de explotación mil EUR

Año - 2

Fondos propios mil EUR

Últ. año disp.Ingresos de explotación mil EUR

Año - 3

Fondos propios mil EUR

Año - 1

Ingresos de explotación mil EUR

Últ. año disp.Número empleados

Año - 2

Ingresos de explotación mil EUR

Año - 1

Número empleados

Año - 3

Resultado del Ejercicio mil EUR

Año - 2

Número empleados

Últ. año disp.Resultado del Ejercicio mil EUR

Año - 3

Número empleados

Año - 1

Resultado del Ejercicio mil EUR

Forma jurídica

Año - 2

Resultado del Ejercicio mil EUR

Capital social mil EUR

Año - 3

Resultado del Ejercicio mil EUR

Código primario CNAE 2009

Últ. año disp.Total Activo mil EUR
Año - 1

1

Literal IAE

Total Activo mil EUR

D'ara endavant SABI
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Un cop indicats quins seran els camps de l'estudi, el següent pas és determinar els criteris de
recerca aplicats:


Primer criteri en base a municipi. Es filtren les dades relatives a les empreses
localitzades a les següents poblacions: Girona, Aiguaviva, Celrà, Fornells de la Selva,
Bescanó, LLambilles, Quart, Riudellots de la Selva, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de
Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix i Vilobí d'Onyar.



Segon criteri en base a comptes dipositats. Es filtren les dades eliminant aquelles
empreses que no tenen comptes dipositats l'any 2013. Al filtrar dades amb any 2014,
els resultats obtinguts són una mostra no significativa per realitzar una anàlisi
empresarial.



Tercer criteri. De la selecció obtinguda, es fa una eliminació d'aquelles empreses que
no disposen de dades d'alguna de les variables d'estudi anteriorment indicades. Es
realitza per tal de poder tenir una mostra compacte i homogènia, eliminant possibles
biaixos derivats de volums de mostra de registres diferents en comparar els camps.



Per a un millor anàlisi de les correlacions entre les variables, es creen dues variables
noves, recollides en la base de dades com a Evoluresultats i Evolutreballadors, en el
que es considera oportú per tal de focalitzar l'estudi en les variables de resultats
empresarials i la variable de l'evolució dels treballadors. En els dos casos es procedeix
al mateix càlcul de configuració de la fórmula:

El resultat obtingut és una mostra de 3.224 empreses amb el filtratge inicial, i una rectificació
a 1.974 un cop aplicats els filtratges.
Un altre element de treball amb la base de dades que s’ha tingut present, és el generar
informació que pogués ser comparada a nivell territorial. Per tant, seguint els mateixos criteris
que s’han indicat, s’ha procedit a realitzar el mateix procediment de generació de base de
dades a tres nivells:


Estat Espanyol: 623.315 empreses.



Catalunya: 123.338 empreses.

És important aquest apunt metodològic per tal de poder generar comparacions que siguin
rigoroses, doncs els informes publicats des d’institucions no coincideixen amb la recerca feta
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actualment en el que correspondria a nivell d’actualització d’informació, i per tant, es
generaria un biaix importat. Malgrat aquest apunt, es tindran presents per tal d’emmarcar els
resultats obtinguts en la present proposta.
Pel que fa a la interpretació de les dades, cal apreciar i remarcar que els valors econòmics que
apareixen estan expressats en milers d'euros.
Es realitza un anàlisi en els següents blocs conceptuals:


Anàlisi dels descriptius de la mostra



Anàlisi dels estadístics numèrics



Anàlisi de les correlacions entre variables

Pel que fa als dos primers blocs, s'utilitzaran elements estadístics estàndard, i per a l'anàlisi de
les correlacions, es prendrà com a referència la taula mostrada a continuació.
Taula 1:Significat valors de correlacions

Valor
-1
-0,9 a -0,99
-0,7 a -0,89
-0,4 a -0,69
-0,2 a -0,39
-0,01 a -0,19
0
0,01 a 0,19
0,2 a 0,39
0,4 a 0,69
0,7 a 0,89
0,9 a 0,99
1

Significat
Correlació negativa gran i perfecte
Correlació negativa molt alta
Correlació negativa alta
Correlació negativa moderada
Correlació negativa baixa
Correlació negativa molt baixa
Correlación nula
Correlació positiva molt baixa
Correlació positiva baixa
Correlació positiva moderada
Correlació positiva alta
Correlació positiva molt alta
Correlació positiva gran i perfecte

Font: Elaboració pròpia en base a Johnson (2003)

El següent anàlisi té com objectiu observar mitjançant els codis que utilitza l'Instituto Nacional
d'Estadística per a la classificació de les activitats econòmiques (codis CNAE), els
comportaments sectorials. S'ha realitzat un filtratge de les 11 activitats que presenten majors
concentracions empresarials, eliminant aquelles activitats que són residuals en el teixit
econòmic gironí. Amb aquest filtratge s'analitza el 93,2 % dels sectors empresarials. El motiu
del filtratge i no treballar amb tota la mostra és per facilitar-ne la comprensió. Un cop es
disposa de les activitats sectoritzades es realitza l'anàlisi de les dues variables més
determinants i indicatives, com són el volum de facturació i el nombre de treballadors. En els
dos casos es realitza l'anàlisi del comportament de les dades l'últim any del que es disposa de
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registres actualitzats (2013) i també de quin ha estat el comportament dels indicadors en el
període 2010-2013.
Una menció metodològica especial es realitza en el cas de l’anàlisi de les exportacions. Es
procedeix a intentar estudiar aquesta variable, però els resultats obtinguts han estat els
següents:


Un total de 79 empreses on consta que realitzen exportacions.



Un total de 1.886 empreses que consten com a “n.d.”. Aquest valor indica que no es
disposen de dades. No implica necessàriament un valor 0, i per tant, resulta impossible
poder destriar en quins casos o percentatges es produeixen exportacions en la mostra.
De la mateixa manera, amb poc més de 3 % de dades vàlides, es considera que no és
acceptable realitzar correlacions en el global de la mostra amb aquest valor.

Malgrat aquest apunt metodològic en relació a les exportacions, el que es realitzarà és un
estudi dels resultats obtinguts per aquestes 79 empreses en relació al volum de facturació.
Per procedir a analitzar els resultats obtinguts s'han utilitzat el software especialitzat en anàlisi
estadístic IBM SPSS Statistics 22.0 i complementat amb el full de càlcul Microsoft Excel.

1.2 ANÀLISIS DELS RESULTATS

Resultats descriptius de la mostra
La primera dada analitzada mostra la relació a la distribució de les empreses estudiades en
funció de la població. En la gràfica mostrada a continuació es pot apreciar com ha estat
aquesta .
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Gràfic 1: Distribució percentual de les empreses per municipis
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Resultats estadístics numèrics

Si fins al moment s'ha realitzat una anàlisi de les variables tipus text, a continuació es mostra
l'anàlisi de les dades estadístiques corresponents a les dades de tipus numèric.

Ingressos empresarials
El primer element analitzat és en relació als ingressos empresarials obtinguts per les empreses
analitzades. Cal precisar que es té present els ingressos d'explotació, i per tant, aquells lligats a
l'activitat empresarial, excloent el que poden ser els ingressos extraordinaris, vinculats a altres
possibles partides comptables.
La primera dada a analitzar és respecte al volum total de facturació l'any 2013, que es situava
en els 5.123.375.000 € en el conjunt d'empreses de la mostra.
Taula 5: Ingressos d'explotació empresarials període 2010-2013. Dades en milers d'euros.
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Mínim

Màxim

Mitjana

2013

0,10

439.538

2.595,43

Desviació
estàndard
16.110,70

2012

0,28

357.206

2.509,52

14.313,31

2011

0,80

372.048

2.481,97

13.506,27

2010

4,55

359.733

2.375,51

12.118,44

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Com es pot apreciar, s'analitzen els resultats dels quatre últims exercicis, que correspondrien
als comptes dels anys 2013, 2012, 2011 i 2010. Si mirem els intervals de valors, observem
clarament com els ingressos estan clarament delimitats en el que serien la franja inferior, i on
observem majors canvis és en els valors màxims, on tenim un creixement desigual entre els
diferents períodes, situant-se en un 22,2% de creixement respecte als valors inicials 2010.
Pel que fa a la mitjana, aquesta mostra una tendència constant de creixement al llarg del
temps. Si mirem però els valors percentuals, observem clarament com el creixement constant
es situa del 2010/2013 amb uns valors del 9,3%, i per tant, inferior als creixements dels valors
màxims. Analitzant també el comportament d'aquest creixement, s'observa que es produeix
amb una major dispersió de resultats, com mostra la desviació estàndard dels resultats, que
creix en un 32 %. Per tant, es pot afirmar que aquest creixement de valors en les mitjanes de
facturació, es fa de manera desigual entre les empreses.
Gràfic 3: Mitjana volum de facturació mostra global empreses, Catalunya i Espanya; anys 2010-2013. Dades en
Milers d’euros
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

6

Observant les dades obtingudes en el Gràfic 3, comprovem com el comportament de la mostra
amb empreses de Girona i el seu entorn urbà, té un comportament lleugerament diferenciat
respecte el comportament de les dades a nivell català i estatal. Les dades de mitjanes de
volums de facturació el 2010, porten a pensar que es produeix un major ajustament en les
facturacions a les empreses gironines que no pas a les de l’àmbit català o estatal. Malgrat
aquest punt de partida, el 2011 es produeix un procés de creixement en els volums de
facturació molt més accelerat que no pas en els altres àmbits. Aquest major creixement té el
moment de major diferencial l’any 2012, amb valors que superen pràcticament un volum de
facturació 10 punts percentuals superiors. Aquest ajustament és molt menor l’any 2013, on
tots els valors dels diferents àmbits territorial mostren resultats més homogenis en les seves
mitjanes. El Banc d’Espanya (2014) ja apuntava en aquest mateix sentit, de una detecció de
millora en els volums de facturació de les empreses l’any 2013, apuntant una previsible
continuïtat de resultats l’any 2014.2
Malgrat aquests resultats, des de Confederación española de la pequeña y mediana empresa
(2014) apunten a que aquesta recuperació no està cristal·litzant en el teixit empresarial de
petita i mitjana empresa. Aquestes valoracions –fetes mitjanant enquestes de la pròpia
entitat- poden intuir-se en la dispersió de dades de la mostra gironina deguda als valors
màxims. Per aquest motiu es procedeix a eliminar dels càlculs les 10 empreses amb majors
volums de facturació per comprovar-ne els resultats obtinguts.
Si procedim a realitzar el càlcul observem com el volum global de facturació cau un 37 %, amb
un grup de 10 empreses que representa poc més del 0,5% de la mostra. Per aquest motiu
resulta rellevant observar-ne aquest comportament dispar. En la gràfica mostrada a
continuació es pot apreciar clarament aquest comportament, i no sols en relació al pes que
representen, sinó també en relació a la seva tendència i evolució.

2

En el moment de confecció de l’informe, encara no publicats els resultats del Banc d’Espanya
per l’any 2014.
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Gràfic 4: Volum de facturació mostra global empreses i mostra reajustada, anys 2010-2013. Dades en Milers d’euros
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Si prenent en consideració el global de la mostra ens trobem amb valors amb una tendència al
creixement constant, i amb un valor final de creixement entorn al 9%, si la reajustem sense
aquest Top-10, observem que el resultat s'inverteix: la tendència es de decreixement o
estancament, amb una caiguda de facturació de 4,2 % prenent les puntes dels anys, en la línia
que apuntava la Confederación española de la pequeña y mediana empresa (2014).
Degut a la importància de l'indicador dels ingressos empresarials és important focalitzar la
mirada amb la relació d'aquest indicador amb els municipis. D'aquesta manera obtenim el
gràfic mostrat a continuació, on es poden apreciar quines són les mitjanes d'ingressos
d'explotació desglossades per terme municipal.
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Gràfic 5: Mitjana d’ingressos d’explotació empresarials període 2010-2013 per municipis. Dades en milers d’euros.
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Com es pot apreciar en la gràfica (situant la mitjana global en els 2.596.000 € ), hi ha una
població que es desmarca especialment d'aquest valor mitjà, com és Riudellots de la Selva,
que pràcticament multiplica per quatre el valor mitjà. Aquest element està clarament marcat
per a un perfil d'empresa de tipologia industrial, que per les seves pròpies característiques
acostumen a presentar volums de facturació elevats. El fenomen, tot i que en menor manera,
també el trobem en els casos de Celrà, Sant Gregori i Fornells de la Selva. Per contra, la major
part dels municipis es troben amb valors de facturació inferiors als 200.000 € de mitjana, grup
en el que es situa la ciutat de Girona, marcant un perfil empresarial més heterogeni. Per tant,
en el que serien els ingressos empresarials trobem una disparitat entre poblacions, que
clarament estaria configurada per dos grups, un primer amb una major presència de teixit
empresarial netament industrial, i un altre format per un teixit empresarial més diversificat.

Resultats de l'exercici
La segona dada a tenir present, gira entorn als resultats obtinguts, i per tant el benefici
vinculat a l'activitat empresarial. Seguint el mateix procediment anteriorment marcat, indicar
en primer lloc, que el benefici empresarial agregat es situa en els 51.683.000 €, provinent
d'un valor l'any 2010 situat en els 123.668.000 €, i per tant, amb una caiguda considerable del
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58,2% dels beneficis empresarials. Aquesta dada d'important caiguda dels resultats
empresarials, contrasta especialment amb la visualitzada en l'anterior apartat que mostra una
tendència alcista en els volums globals de facturació. Si analitzem amb major detall les dades,
obtenim el següent quadre.
Taula 6: Beneficis empresarials període 2010-2013. Dades en milers d'euros.

Mínim

Màxim

Mitjana

2013

-4.325,10

12.177,39

21,71

Desviació
estàndard
403,12

2012

-6.562,24

9.507,64

34,80

415,93

2011

-3.660,29

20.185,59

62,65

602,23

2010

-3.660,29

20.185,59

62,65

602,23

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Observant les dades es pot apreciar com hi ha hagut un empitjorament en la majoria dels
indicadors a nivell d'extrems d'anys, situant-se tots ells en resultats negatius. I no només això,
sinó que les dades es mostren amb un major agrupament d'aquestes, reduint en més d'un 30
% la desviació Standard dels resultats. Si comparem aquests resultats de la mostra, amb el
que passaria a nivell estatal i català, obtenim el següent gràfic.
Gràfic 6: Mitjana beneficis empresarial de la mostra global empreses, Catalunya i Espanya; anys 2010-2013. Dades
en Milers d’euros.

70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40

62

57

63
52
38

47 45
35
26

22

2010

2011

2012

2013

-13
-26
Espanya

Catalunya

Mostra

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Com podem observar, l’any 2010 els valors mitjans de resultats empresarials eren molt similars
en els tres blocs analitzats. A partir d’aquest moment, els resultats però tenen un
comportament comparatiu molt dispar. La mostra d’empreses gironines presenta una molt
menor volatilitat en els seus resultats, amb mitjanes en valors positius tot el període. Per
tant, l’any de major ajustament, el 2012, en que a nivell català i estatal els valors es situaven
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en resultats negatius, el teixit gironí va aguantar amb una mitjana de beneficis entorn als
22.000 €. Si el costat positiu és que els beneficis són més robustos en situacions de pèrdues,
també s’ha de tenir present que el repunt de l’any 2013 -en que tant les empreses catalanes
com estatals mostren molt bons resultats- la mostra ens ofereix un creixement comparatiu
molt menor.
Novament resulta interessant observar quin és el comportament de la mostra reajustant-la
amb les 10 empreses amb major facturació.
Si observem el gràfic ( volum mitjà de beneficis empresarials), observem que el comportament
és molt més similar que en el cas de la facturació. En les dues situacions es pot apreciar com es
realitza una forta caiguda fins a l'any 2012, per iniciar després una lleugera recuperació del
volum de beneficis empresarials. En aquest sentit destacar que el reajustament en el volum de
beneficis és major si eliminem aquest Top -10, i per tant, podem intuir que els resultats de
beneficis empresarials s'han ressentit més en les empreses de menors dimensions (dada que
caldrà comprovar en les correlacions entre variables).
Gràfic 7: Beneficis empreses de mostra global i mostra reajustada, anys 2010-2013. Dades en Milers d’euros.
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Volum de treballadors
El següent aspecte important d'analitzar és en relació al volum de treballadors que estan
contractats en aquest teixit empresarial. Indicar que en les dades agregades el grup
empresarial analitzat representa un volum de contractació l'any 2013 de 24.104 persones. En
valors absoluts agregats indicar que l'any 2010 aquests representaven un total de 24.949
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treballadors, i per tant es pot detectar una disminució entorn a valors del 3,4 % en la massa
laboral. Entrant en el detall de les dades corresponents a questa variable, obtenim els
següents estadístics descriptius.
Taula 7: Volum de treballadors període 2010-2013.

Mínim

Màxim

Mitjana

2013

1,00

1.445,00

12,21

Desviació
estàndard
46,04

2012

1,00

1.040,00

12,15

39,43

2011

1,00

869,00

12,55

36,14

2010

1,00

752,00

12,64

33,59

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

En observar les dades, trobem com el valor mínim es situa sempre en aquest valor d'empresa
amb només un treballador contractat, per contra, el nombre màxim de treballadors, observem
que mostra una tendència clarament alcista. És especialment rellevant i sorprenent aquesta
tendència alcista dels valors màxims, que observem com en aquest període de quatre anys,
pràcticament s'ha multiplicat per dos aquest valor màxim. Aquest creixement de valor màxim,
no té un trasllat a la mitjana de treballadors que conformen les empreses, que es situa en una
tendència a una lleugera reducció, amb valors entre els 12 i 13 treballadors contractats per
empresa. Aquest factor fa que la desviació estàndard dels valors hagi anat creixent amb el pas
dels anys de manera constant i important. Entre l'any 2010 i 2014 observem un creixement de
la desviació de les dades que es situa en 37,1 %. això novament porta a pensar que es poden
trobar resultats desiguals si eliminem les empreses amb major volum de facturació. Si
comparem aquestes dades amb els valors en àmbit estatal i català, podem comprovar com
tenen una evolució quasi en paral·lel. La única diferència significativa és en relació al nombre
de treballadors de les empreses espanyoles (i també catalanes), que es situen en valor entorn
els 13-14 treballadors, i que per tant denoten un perfil d’empreses més grans que no pas les
gironines.
Si ho fem i procedim a realitzar el gràfic comparatiu obtenim els següents resultats.
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Gràfic 8: Mitjana de treballadors contractats a empreses de mostra global i mostra reajustada, anys 2010-2013.
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

La gràfica que obtenim és especialment interessant d'analitzar, sobretot comparativament
amb les altres mostres reajustades en relació al volum de facturació i els resultats
empresarials. Si observàvem que la mostra completa el volum de treballadors cau un 3,4 %, si
eliminem el Top-10 de facturació, la mostra cau fins a un 6,2 %, i per tant, podem intuir que
l'ajustament de plantilles ha estat major en empreses amb menors volums de facturació.
Malgrat aquesta dada, no queda explicada el fort creixement de la dada de treballadors
màxims ni la dada relativa a la desviació dels valors.

Volum d'actius
Un bloc que resulta important d'analitzar és en relació a l'evolució que han seguit els actius
empresarials. Degut a la conjuntura econòmica, és especialment important observar-los, i
comprovar si s'està produint una disminució significativa en els actius de les empreses, i per
tant, una pèrdua de valor comptable significativa d'aquestes.
Al analitzar els resultats globals, indicar que l'any 2013 el volum d'actius representava
4.529.803.000 € mostrant un increment del 3,0 % respecte els valors obtinguts l'any 2010.
Resulta oportú novament analitzar els estadístics descriptius del valors dels actius
empresarials.
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Taula 6: Volum d’actius període 2010-2013. Dades en milers d’euros

Mínim

Màxim

Mitjana

2013

4,50

130.720,72

2.294,73

Desviació
estàndard
7.074,03

2012

8,30

115.044,16

2.279,09

6.680,86

2011

1,84

101.056,56

2.259,41

6.462,22

2010

0,85

90.150,81

2.227,69

6.236,84

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Si analitzem les dades recollides a la taula, es pot apreciar com els valors respecte als valors
mínims d'actius es mantenen en valors relativament baixos, malgrat que oscil·len amb una
tendència alcista. Més nítidament es pot comprovar un creixement dels valors màxims, amb
un creixement sostingut en el temps que els situa en un creixement global del període superior
al 40 %. Aquest creixement dels valors màxims no es produeix tant accentuadament en el cas
de la mitjana, que presenta un creixement sostingut en tots els períodes, però de molt menor
percentatge. Aquest creixement dels actius és novament acompanyat també d'una major
desviació estàndard, que escala fins als 13,4 punts percentuals, i per tant ens indica un
comportament més dispar de les diferents empreses.
Novament, si profunditzem eliminant el Top-10 de volum de facturació, obtenim el següent
gràfic evolutiu.
Gràfic 9: Volum d’actius empreses de mostra global i mostra reajustada, anys 2010-2013. Dades en milers d’euros.
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
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Novament ens trobem amb el cas de que aquest petit grup d'empreses té una forta incidència
en els valors dels actius, representant-ne el 17 % dels valors amb només un 0,5% de la
mostra. Si aquest element és significatiu, el comportament dels actius també és dispar entre
els dos grups d'empreses. En el cas de la mostra global, hem indicat que es produeix un
creixement sostingut amb un valor del 3 % de la sèrie temporal; mentre que en el cas de la
Mostra reajustada, ens trobem amb un estancament i fins i tot retrocés dels valors, situant-se
en una disminució del -0,7 %. Aquest valor negatiu de la sèrie reajustada té explicació degut
principalment a l'efecte amortització en els balanços de situació, però denota també una
falta d'aposta per noves inversions en el gruix empresarial que faci créixer els actius de les
empreses.

Volum de fons propis
Un altre dada important per contextualitzar el comportament empresarial, respon als passius
de les empreses. És important observar quina evolució han seguit els fons propis empresarials.
En aquest sentit indicar que és espai comptable on normalment s'hi produeix una important
estabilitat, però que també ens serveix per poder visualitzar els possibles impactes dels
comptes de resultats o ampliacions de capital de les empreses.
Pel que fa a les dades agregades, el valor dels fons propis empresarials ascendeix a un total
de 2.237.476.000 €, que presenta un increment respecte valors del 2010 de entorn al 10%.
Analitzant els estadístics descriptius, observem els següents valors.
Taula 9: Volum de fons propis període 2010-2013. Dades en milers d’euros

Mínim

Màxim

Mitjana

2013

-2.091,52

60.249,55

1.133,47

Desviació
estàndard
3.807,99

2012

-2.501,95

59.901,16

1.101,60

3.598,99

2011

-915,91

62.151,72

1.067,81

3.420,65

2010

-1.908,10

59.489,69

1.027,11

3.247,61

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Com es pot apreciar en la taula, ens trobem amb valors mínims molt per sota del valor 0, i per
tant, ens mostra resultats empresarials on els fons propis estan seriosament afectats per
resultats negatius dels exercicis. Pel que fa als valors màxims, s'aprecia un cert estancament o
constància de la variable, amb moviments molt poc marcats. Malgrat aquesta apreciació dels
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valors dels extrems, el comportament de la mitjana es mostra clarament alcista de manera
constant en el temps. Si es mira la globalitat es produeix un creixement del 10,4 %. Aquest
creixement, també està acompanyat per una alça de la desviació standard dels valors, que
escala fins al 17,3 %, i per tant, tot i que no afecti als valors més extrems (màxim i mínim) si
que s'aprecia una major dispersió de les variables.
Fent l'anàlisi excloent el Top-10 de volum de facturació, el resultat és que es produeix un
repartiment de pesos molt similar al que trobem amb els actius empresarials. A diferència
però del comportament temporal dels actius, en aquest cas les dues mostres tenen un
comportament similar i relativament compassat al llarg del temps, amb un constant
creixement entre els diferents anys estudiats.

Correlacions entre les variables

El següent element d'estudi realitzat focalitza la seva mirada en les relacions que es generen
entre les diferents variables descriptives anteriorment analitzades. Seguint el mateix procés
d'estudi de variables, es procedirà a analitzar cadascuna de les correlacions.

Ingressos empresarials
La primera variable a analitzar està configurada per els ingressos empresarials de les empreses
que configuren el grup d'estudi. La taula de correlacions que obtenim és la mostrada a
continuació.3
Taula 10 : Correlació de la variable “Ingressos d’explotació” amb les altres variables. Dades mitjanes període 20102013.

Coeficient de correlació
Ingressos d’explotació
Resultat de l’exercici
Total Actiu
Fons propis
Nombre de treballadors
Capital social

1
**
,430
**
,648
**
,531
**
,783
**
,334

3

D'ara endavant no es farà menció de la correlació 1 de la variable amb si mateixa, degut a la
obvietat estadística. En la taula es marcarà amb dos asteriscs les correlacions amb significat de
0,01 i amb un asterisc en aquells casos de correlació amb 0,05.
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**

Evolució de resultats
Evolució de treballadors

,347
**
,123

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Com es pot apreciar a la taula, els ingressos d'explotació guarden correlació positiva amb
diferents variables. En relació a la intensitat de la relació, observem com aquesta està
estretament relacionada amb el nombre d'empleats que tenen les empreses. Després
d'aquesta relació, en un segon grau de correlació de variables, trobem aquelles que tenen una
correlació positiva moderada, que serien els resultats de l'exercici, l'actiu empresarial i els fons
propis. Això ens dibuixa un escenari en que aquelles empreses amb major volum de facturació,
són també les que presenten uns resultats de l'exercici majors, i on el pes del seu actiu és més
important. També destacar que el passiu estaria configurat per empreses amb uns fons propis
importants, i per tant amb un important capacitat d'autofinançament. Si això ho combinem
amb la menor relació (a l'escala estaria identificada com a baixa) amb el capital social, ens pot
indicar que el paper de la incorporació dels beneficis d'anteriors exercicis al passiu empresarial
juga un paper cabdal.
Si les variables correlacionades ens expliquen elements interessants, també és molt oportú
assenyalar la baixa i nul·la correlació que tenen les dues evolucions recollides en l'estudi, com
són la dels treballadors i la dels resultats. Per tant, volums de facturació alts no impliquen que
els treballadors hagin augmentat, ni tampoc els resultats empresarials (tot i que en aquest
últim guardaria una major dependència que en l'anterior).

Resultats empresarials
El segon grup d'estudi de relació, és aquell que ens indica com es comporten els resultats
empresarials en base a altres variables.
Taula 11 : Correlació de la variable “Resultat de l’exercici” amb les altres variables. Dades mitjanes període 20102013.

Coeficient de correlació
Ingressos d’explotació
Resultat de l’exercici
Total Actiu
Fons propis
Nombre de treballadors
Capital social
Evolució de resultats
Evolució de treballadors

,430**
1
,345**
,448**
,261**
,136**
,411**
,190**

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
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El primer element a tenir present és que aquesta variable no mostra cap correlació positiva
alta amb cap variable, i per tant, el primer anàlisi porta a indicar que els resultats empresarials
no estan relacionats de manera intensa amb cap altre de les variables.
Fet aquest primer anàlisi hem d'indicar que si que mostra una correlació positiva moderada
amb els ingressos d'explotació (com anteriorment ja s'ha indicat), amb els fons propis i també
amb l'evolució dels resultats. Això ens indica que aquelles empreses amb millors resultats
empresarials són aquelles que tenen un major pes dels fons propis, i que per tant han pogut
fer front amb recursos propis a una conjuntura econòmica desfavorable. També es pot afirmar
amb matisos com aquests resultats positius formen part d'una tendència, doncs les que tenen
majors resultats empresarials positius, són aquelles que en l'evolució temporal es mouen amb
valors positius també. Això indicaria una relació de continuïtat, i per tant estaria menys
condicionat a les fluctuacions.
Aquesta dada contrastaria amb la correlació pel que fa a l'evolució dels treballadors, ja que
marca una correlació positiva molt baixa amb aquest indicador. Això ens podria indicar com
aquesta estabilitat en els resultats no s'ha reflectit en una correlació en estabilitats de plantilla
de treballadors.
Les altres variables mostren relacions positives baixes i molt baixes.

Volum de treballadors
La següent variable a analitzar és el volum dels treballadors que tenen les empreses del grup
d'anàlisi. El quadre de correlacions és el següent.
Taula 12: Correlació de la variable “Nombre de treballadors” amb les altres variables. Dades mitjanes període 20102013.

Coeficient de correlació
Ingressos d’explotació
Resultat de l’exercici
Total Actiu
Fons propis
Nombre de treballadors
Capital social
Evolució de resultats
Evolució de treballadors

,783**
,261**
,469**
,373**
1
,220**
,201**
,176**

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI
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La dada del volum de treballadors només guarda una correlació positiva alta -tal i com és
previsible- amb els ingressos d'explotació. Aquesta relació ens indica que com més
treballadors major és el volum dels ingressos d'explotació, i per tant són dues variables que
estan estretament lligades. Exceptuant aquesta dada, les altres no tenen correlacions
especialment destacables, i només trobem una correlació positiva moderada en el cas del
volum de l'actiu empresarial. Novament, resulta interessant la no-correlació que hi ha entre
les variables, especialment en el casos de les evolucions, en concret amb la dels treballadors.
Això ens indica que aquelles empreses amb majors volums de treballadors no estan
relacionades amb aquelles empreses que han mantingut plantilles o incrementat plantilles. Les
empreses de majors dimensions no presenten un comportament diferents de les de menor
dimensió en relació a l'estabilitat de la plantilla.

Volum d'actius
La quarta variable de l'anàlisi és aquella que ens mostra com es comporten els actius
empresarials en les relacions amb les altres variables.
Taula 13: Correlació de la variable “Total actiu” amb les altres variables. Dades mitjanes període 2010-2013.

Coeficient de correlació
Ingressos d’explotació
Resultat de l’exercici
Total Actiu
Fons propis
Nombre de treballadors
Capital social
Evolució de resultats
Evolució de treballadors

,648**
,345**
1
,822**
,469**
,608**
,129**
,057*

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

En aquest cas si que trobem variables que mostren correlacions positives altes, com és la
relació que té amb els fons propis. En aquest cas, novament veiem una relació entre les dues
variables que donen lloc a l'origen i l'aplicació empresarial. En aquest marc d'anàlisi cal
incorporar la relació que s'estableix també amb el capital social. Es percep doncs una estreta
relació entre els volums d'actius de les empreses i el seu origen lligat especialment als fons
propis, i en menor mesura al capital social de l'empresa. Aquesta relació ja s'ha detectat en
anteriors valors com en els beneficis empresarials, establint la mateixa relació que s'observava
anteriorment.
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També trobem una relació positiva moderada amb els ingressos d'explotació, que porten a
indicar que aquelles empreses amb majors actius assoleixen majors volums de facturació,
establint un lligam entre partides de compte de resultats i de balanç de situació.
Amb les altres variables no s'aprecia cap correlació destacable, essent pràcticament nul·la la
correlació amb l'evolució dels treballadors, fent necessari un significat de sols 0,05.

Volum de fons propis
Seguint la mateixa classificació utilitzada en l'anàlisi dels resultats estadístics numèrics, es
procedeix a analitzar el comportament del volum de fons propis amb les altres variables. El
quadre de correlacions és el següent.
Taula 14: Correlació de la variable “Fons propis” amb les altres variables. Dades mitjanes període 2010-2013.

Coeficient de correlació
Ingressos d’explotació
Resultat de l’exercici
Total Actiu
Fons propis
Nombre de treballadors
Capital social
Evolució de resultats
Evolució de treballadors

,531**
,448**
,822**
1
,373**
,575**
,139**
,076**

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

Com ja s'ha indicat anteriorment, aquesta variable guarda una relació molt estreta amb
l'actiu empresarial. Es destacable que tot i que no tingui una relació especialment intensa o
alta, si que es pot apreciar una relació moderada amb molts dels altres valors. Aquest element
fa que les característiques de l'actiu de l'empresa siguin un element d'anàlisi important a l'hora
de poder anticipar el comportament de les altres variables, tot i que no sigui determinant de
manera individual en l'estudi d'aquestes.
A destacar com el volum dels actius de les empreses no configuren un element de referència
en l'evolució dels resultats empresarials ni en l'estabilitat de les plantilles de treballadors.
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Evolució dels resultats
Seguint la mateixa classificació utilitzada en l'anàlisi dels resultats estadístics numèrics, es
procedeix a analitzar el comportament del volum de fons propis amb les altres variables. El
quadre de correlacions obtingut és el que es mostra a continuació.
Taula 15: Correlació de la variable “Evolució de resultats” amb les altres variables. Dades mitjanes període 20102013.

Coeficient de correlació
Ingressos d’explotació
Resultat de l’exercici
Total Actiu
Fons propis
Nombre de treballadors
Capital social
Evolució de resultats
Evolució de treballadors

,347**
,411**
,129**
,139**
,201**
,055*
1
,449**

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

L'element més significatiu de la correlació de l'evolució dels resultats amb les altres variables,
és que guarda molt poca relació amb les altres variables. Només trobem la relació positiva
moderada amb els resultats de l'exercici, ja anteriorment comentada. Si que resulta rellevant
la correlació, també moderada, que s'estableix amb l'evolució de treballadors, que fa
interessant la possible afirmació que els resultats i els treballadors evolucionen en paral·lel, i
que per tant aquelles empreses en que hi ha una evolució positiva de treballadors en plantilla,
també evolucionen positivament en els seus resultats empresarials. No es disposa de prou
arguments ni informació però per poder identificar clarament la causa efecte, si es que les
empreses que aposten per a incrementar treballadors milloren els resultats, o les que milloren
els resultats es veuen "obligades" a contractar més treballadors.4

Resultats per grups d’activitat

Exportacions
4

No es realitza la taula de correlacions de l'evolució dels treballadors, doncs aquesta ja ha estat
comentada en els anteriors quadres de correlacions.
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El següent element d'estudi està relacionat amb les dades relatives a les exportacions
realitzades per les empreses. Degut a l'especificitat de la mostra obtinguda (ja exposat a
metodologia) es considera més oportú realitzar un anàlisi independent dels altres resultats
obtinguts.
El primer element que cal observar per a analitzar-los és la distribució territorial de les
empreses que han registrat exportacions l'últim exercici. En el gràfic mostrat a continuació
mostrem com es reparteix el pes.
Gràfic 14: Pes per municipi de la mostra de les empreses exportadores, any 2013.
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Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

En el gràfic podem apreciar clarament com tenim dos municipis que són els que aglutinen el
major nombre d'empreses exportadores: Girona i Riudellots de la Selva. Els altres municipis
que presenten dades significatives són Celrà, Salt i Fornells de la Selva, amb empreses
netament industrials.
En la taula mostrada a continuació, s'agrupen totes les empreses i es procedeix a realitzar un
estudi dels estadístics descriptius dels valors que es consideren que poden ser més rellevants.
Taula 18: Estadístics descriptius empreses exportadores any 2013.

Mínim
Capital social
Data constitució
Volum

Màxim

Mitjana

3,1

19.109

1.240

Desviació
estàndard
2.757

1.941

2.010

1.983

--

1

1.886

59,81

209
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exportació
Ingressos
explotació
Resultat exercici

19

439.538

36.323

71.753

-2.740

11.922

465

1.504

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

La primera de les variables respon al capital social de les empreses. Com es pot apreciar la
mitjana es situa en els 1.240.000 €, un valor que es situa en paràmetres molt similars a la
mitjana de totes les empreses, sense tenir present si són exportadores o no. Es pot apreciar
una important desviació standard, fet que porta a assenyalar que l'estructura del capital social
no és un tret diferenciador de les empreses exportadores respecte les que no ho són, ni
tampoc presenta un comportament homogeni entre aquestes.
La següent dada si que es mostra rellevant, doncs afecta a la data de constitució de les
empreses exportadores. En aquest cas, si que és rellevant que sols una empresa exportadora
es podria considerar jove, amb el valor mínim al 2010, i per tant amb tres anys de vida. Hem de
tenir present doncs que la mitjana es situa amb empreses de prop de trenta dos anys de vida,
i per tant, si que ens dibuixa un perfil d'empresa exportadora amb empreses consolidades.
Pel que fa al volum d'exportació, si que es pot apreciar que aquest assoleix una mitjana de
59.810 €, un valor relativament baix en quan a valor absolut, i amb una desviació estàndard
relativament baixa en el que es pot pressuposar en un indicador d'aquestes característiques.
Malgrat això, trobem el cas de valor màxim en 1.886.000 €, que suposa un valor absolut
important i significatiu en la facturació empresarial. Si posem aquest valor d'exportació en
relació a la mitjana de facturació d'explotació, ens adonem del seu poc pes relatiu en els
resultats empresarials, doncs representa (comparatiu de mitjanes) sols un 0,2 % dels valors
mitjos.
Si mirem doncs el que serien els ingressos d'explotació mitjos i els comparem amb el grup
d'anàlisi sense segmentar, ens adonem que estem davant d'un grup configurat per empreses
amb un volum de facturació molt superior a la mitjana, que es situaria en 36.323.000 €. No
nomes la mitjana és elevada, sinó que també ho és d'una manera força homogènia, amb una
desviació standard relativament baixa si ho comparem amb anteriors indicadors.
Aquesta situació també repeteix patró en el cas dels resultats empresarials, situant-se en una
mitjana de 465.000 €, molt superior als valors obtinguts amb tot el grup d'empreses, que es
situaven en 21.710 €, i de tots els valors únicament una empresa presenta resultats negatius.
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Per tant, ens situem clarament en unes empreses que presenten resultats empresarials
millors que la mitjana d'empreses de l'àmbit territorial.
Finalment, pot resultar interessant observar les correlacions que tenen les diferents variables.

Taula 19: Correlació empreses exportadores, any 2013.

Capital social

Data
constitució

Volum
exportació

Ingressos
explotació

Resultat
exercici

1

0,061

-0,048

,305**

-0,088

0,061

1

0,013

-0,18

-,283*

-0,048

0,013

1

0,084

,230*

,305**

-0,18

0,084

1

,252*

-0,088

-,283*

,230*

,252*

1

Capital social
Data
constitució
Volum
exportació
Ingressos
explotació
Resultat
exercici

Font: Elaboració pròpia en base a dades extretes SABI

L'element més important i significatiu que es pot apreciar en el grup d'empreses, es que no
trobem cap tipus de correlació, ni tant sols moderada entre les diferents variables. Aquest
motiu es pot deure especialment a que la mostra d'empreses és baixa, i estadísticament costa
molt poder trobar valors de correlació significatius. Tot i això, s'apunten algunes possibles
interpretacions interessants:
1. Els resultats de l'exercici estan relacionats inversament amb la data de constitució de
l'empresa, i per tant, aquelles empreses exportadores amb més temps de vida són les
que majors volums de facturació totals presenten.
2. L'exportació només sembla guardar relació amb els resultats de l'exercici, i per tant
podria indicar que aquelles empreses amb millors resultats són també les que més
volum d'exportació tenen.
3. Tal i com passava, amb molta més claredat, els ingressos d'explotació estan relacionats
amb el capital social de les empreses.
4. Els resultats de l'exercici no mostren cap correlació important tret de l'indicada amb la
data de constitució, i com podíem observar també en el grup global, guarda relació
amb els ingressos d'explotació.
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1.3. VALORACIÓ FINAL
Després d’analitzar amb profunditat els diferents resultats obtinguts de la mostra dissenyada
per els municipis de Girona i la seva àrea urbana, les valoracions a tenir especialment presents
són:
1. Hi ha una oferta diversificada en relació a l’activitat desenvolupada, i per tant no es
pot parlar d’un monocultiu empresarial. Aquest perfil de societats està netament
dominat per societats limitades, que normalment presenten dimensions menors que
les societats anònimes. Malgrat això, hi ha dos sectors que destaquen per sobre dels
altres, com són la Indústria manufacturera i el Comerç Majorista i minorista.
2. El primer indicador de recuperació de l’activitat econòmica és el volum de facturació
empresarial. Cal remarcar les dades especialment positives en aquesta variable, doncs
es mostra una tendència alcista constant des del 2010, lleugerament per sobre (tant
en valors com en velocitat de creixement) de les mitjanes catalanes i estatals. Aquest
creixement es produeix però de manera dispar, i el principal motor són les grans
empreses, quedant a un altre ritme de creixement molt menor la resta del teixit
empresarial. Malgrat aquestes dades, al observar les correlacions, veiem com les
empreses amb majors volums de facturació no han aconseguit ser un baluard en la
contractació laboral, i també han destruït ocupació.
3. Si els resultats empresarials són un indicador netament positiu, no és tant clar quan
traslladem la mirada en com es comporten els beneficis empresarials. No es produeix
una recuperació tant clara ni constant, tot i que cal indicar que en la mostra gironina –
a diferencia del comportament català i estatal- aquest sembla un model capat en els
extrems, que minimitza els impactes negatius en moments desfavorables, però també
els positius a l’hora de traslladar un impacte positiu dels volums de facturació en els
beneficis empresarials. Molt destacable també és el nul efecte que ha tingut la
generació de beneficis en el manteniment de les plantilles, observant com no ha
estat un factor que guardi una correlació entre els dos elements. Per tant, les
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empreses que han presentat beneficis no per això han tingut un comportament
diferent amb la contractació que aquelles empreses que han passat per situacions de
pèrdues.
4. El volum dels actius empresarials es mostra estable amb una lleugera tendència
alcista, que ens indica –combinat amb un increment de facturació- com la sortida a la
situació econòmica desfavorable no s’ha realitzat descapitalitzant les empreses.
Malgrat aquest valor, novament en el cas de les empreses amb menors volums de
facturació, si que trobem que els seus comptes anuals han patit més, i en algun cas
s’han produït reajustos amb vendes de patrimoni.
5. A diferència de l’actiu, els fons propis si que mostren un comportament alcista. Això
ens indica clarament el comportament cautelós que han tingut les empreses gironines,
que han decidit mantenir els beneficis empresarials injectant-los en un increment de
fons propis via beneficis, i per tant, no s’ha produït una sortida de diners (via
dividends), però tampoc una aposta en inversió empresarial (via increment d’actius).
6. El impacte en l’ocupació sempre és un dels últims indicadors en recuperar-se d’una
situació de crisi econòmica. Les dades ens ho mostren clarament, amb un
comportament que en cap cas es similar al de les facturacions o beneficis
empresarials. Per tant, de moment aquesta millora en els indicadors d’activitat
empresarial només es trasllada en una frenada en la destrucció d’ocupació, i no pas
en un increment d’aquesta. Novament, en el cas de les empreses de menors
dimensions l’ajustament és molt més rigorós.
7. Pel que fa als comportaments dels diferents sectors, cal assenyalar que no presenten
un comportament homogeni, sinó que cal focalitzar la mirada en cada codi d'activitat,
doncs presenten comportaments diferenciats. Novament, tot i tenir comportaments
diferents, es posa de manifest una major cruesa en el que seria la contractació laboral
respecte al volum de facturació.
8. Pel que fa a les empreses exportadores (i amb la cautela estadística indicada
anteriorment) si que s’observa un millor comportament en els comptes de resultats,
tant en volums de facturació, beneficis empresarials o generació d’ocupació. Es pot
concloure que les empreses que han apostat per l’exportació han aguantat i surten
millor de la conjuntura econòmica desfavorable.
Vistos aquests elements d’anàlisi de la mostra empresarial, si hi ha una paraula que pugui
sintetitzar la situació, és cautela. Les empreses mostren signes clars de recuperació de la seva
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activitat, però encara no s’han decidit a traslladar aquestes millores al conjunt del valor
empresarial.
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