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1. INTRODUCCIÓ



1. Introducció

• En els darrers mesos, PIMEC ha realitzat informes i propostes relatives a la 
morositat. El documents de referència més recents són aquests:

– Informe “Efectes de comerç impagats. 2006-2008” de 16 de setembre
– Informe “La morositat, reconeixement i propostes”, de 15 d’octubre de 2008
– Lliurament a la Comissió Europea del document “Proposta sobre l'aplicació de la Llei 

3/2004 contra la morositat a Espanya i propostes per millorar la legislació antimorositat
europea”

– Publicació, conjuntament amb el BBVA i el Grupo CESCE, del “Manual para la 
prevención, gestión y control de riesgos comerciales”, elaborat per l’assessor de 
PIMEC,Pere Brachfield

• En un entorn de dificultats per a obtenir finançament extern per part de les 
empreses, agafen relleu les possibilitats d’intentar obtenir-lo a través de vies 
alternatives. I és en aquest context que PIMEC es va proposar aprofundir en el 
coneixement del problema que representa pel sistema operar amb uns terminis 
de cobrament i pagament excessivament dilatats, malgrat la legislació existent 
en la matèria



1. Introducció

• El pes de la tradició en les pràctiques comercials, una legislació laxa i un 
sistema judicial que no està preparat per a donar resposta a les qüestions 
litigioses i la manca de voluntat política de resoldre el problema, conformen un 
panorama que ha fet encara més necessari prestar atenció a aquest aspecte 
operatiu de les empreses

• D’acord amb les darreres dades disponibles a Espanya, el període mig de 
cobrament de les factures és de 94 dies al 2008, que contrasten amb els 55,5 
dies pel conjunt d’Europa (65,3 en el cas del sector públic) i amb els 30-40 dels 
països nòrdics



1. Introducció

• El problema financer que planteja aquest desfasament ve agreujat pel fet que 
una part no s’arriben a cobrar mai, concretament un 2,2% de les vendes, a gran
distància de l’1,1-1,3% als països nòrdics

• La forma en que PIMEC ha aprofundit recentment en el problema de la 
morositat ha estat la quantificació del seu impacte a nivell de petita i mitjana 
empresa i a nivell agregat pel conjunt de l’economia catalana. Addicionalment, 
una enquesta recent de PIMEC sobre “morositat i comportament de pagaments 
2008” permet identificar algunes pràctiques i algunes demandes de les pimes 
en aquest àmbit. 



2. METODOLOGIA



2. Metodologia. Enquesta

• La primera part del document reflecteix els resultats que s’han obtingut en una 
enquesta feta a pimes, sobre la base d’un qüestionari que han respost 97 
empreses. Aquesta xifra és estadísticament poc significativa, però serveix per a 
apuntar algunes pautes que coincideixen amb la percepció que se’n té del 
fenomen de la morositat i que en qualsevol cas adquiriran valor en la mesura en 
què l’enquesta tingui continuïtat en el futur

• L’enquesta s’ha facilitat en jornades i en l’acció de suport als associats de 
PIMEC i ha estat enviada per correu per part de les pròpies empreses. El 
període d’enquesta ha estat els mesos de octubre i novembre de 2008



2. Metodologia. Enquesta

• Les qüestions que planteja l’enquesta són:
– Ràtios d’impagats actuals i previstos per 2008
– Contractació d’assegurances de crèdit i de factoring
– Alguns efectes de la morositat en l’àmbit econòmic-financer de l’empresa
– Actuacions més habituals que es prenen en cas de morositat
– Coneixement de la llei 3/2004, de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials
– Percepció de les necessitats de millor regulació del problema de la 

morositat



2. Metodologia. Estimació resultats

• Pel que fa a l’estimació del què representa econòmicament operar amb terminis 
de pagament llargs com s’opera en els nostres mercats, en l’exercici se centra 
l’atenció en les petites i mitjanes empreses de Catalunya

• S’utilitzen els conceptes “termini de cobrament” i “termini de pagament”, per bé
que en la pràctica el seu significat real és únic: en quin període de temps se 
satisfan les factures, siguin per part dels nostres clients (cobrament) o dels 
nostres proveïdors (pagament pròpiament)



2. Metodologia. Estimació resultats

• La base informativa sobre la que s’han realitzat els càlculs és PimesDat, la base 
de dades d’empreses de PIMEC, elaborada a partir de depuracions del SABI 
(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos)

• La informació de base i els supòsits en que descansa l’exercici són aquests:
– Informació de base provinent dels balanços de 83.000 pimes
– Es contemplen tres dimensions d’empresa: micro (fins a 9 treballadors), 

petita (10 a 49 treballadors) i mitjana empresa (entre 50 i 250 treballadors)
– Terminis de cobrament  resultants de la base anterior: 89 dies de mitjana, 

amb diferències per sectors i dimensions d’empresa
– Se suposa que el termini de cobrament es redueix a 60 dies.
– Se suposa que les empreses cobren i paguen en els mateixos terminis
– El cost financer del deute comercial (incloses comissions i altres despeses) 

s’ha establert en el 7%



2. Metodologia. Estimació resultats

• El càlcul té dos components:
– Estalvi de cost financer degut a la reducció del deute comercial que figura en l’actiu del 

balanç x tipus d’interès
– Increment de cost financer que comporta reduir els creditors del passiu del balanç x 

tipus d’interès

• També es calcula el que representaria l’estalvi financer associat a la reducció
de terminis sobre el Resultat Ordinari Net de les empreses

• Finalment, sobre la base del supòsit que la reducció de deutors i creditors es 
reflectís íntegrament en els balanços de les empreses i no comportés altres 
efectes, com substitució de finançament de proveïdors amb finançament 
bancari a curt, de quina manera es veurien modificades les ràtios econòmico-
financeres més habituals



3. ENQUESTA

SOBRE MOROSITAT
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3.1. Mostra
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3.3. Ràtio d’impagats
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3.5. Actuacions habituals
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4. ESTIMACIÓ DELS RESULTATS 
DE LA REDUCCIÓ DELS 

TERMINIS DE COBRAMENT



4.1. Termini mig de cobrament per dimensió
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4.2. Estalvi financer amb reducció a 60 dies

Deute de clients

Deute a proveïdors

Cost financer

Incloent empreses sense assalariats

-37.096M€

-21.358M€

-15.738M€

1.102M€

1.295M€

Millora del saldo

Passar dels 89 dies actuals a 60 dies comportaria que les pimes 
estalviarien anualment uns 1.100 d’euros en costos financers, prop 
de 1.300 extrapolant-ho i incloent les empreses sense assalariats



MITJANESPETITESMICRO

4.2. Estalvi financer per dimensió

Deute de clients

Deute a proveïdors

Cost financer

-5.174M€

-3.387M€

-1.787M€

125M€

Millora del saldo

410M€ 566M€

-5.864M€ -8.087M€

-8.263M€ -9.707M€

-14.128M€ -17.794M€

El gruix de l’estalvi financer es concentraria en les empreses petites 
i mitjanes, que són les que tenen períodes de pagament més llargs, 
les que representen el major volum absolut d’activitat i les que tenen 
més capacitat d’endeutament amb el sector financer 



4.3. Incidència sobre els resultats

Resultat ordinari net
total Pimes 20.848M€

1.102M€

5,3%

Estalvi Financer

Estalvi financer
sobre RON

L’estalvi financer indicat comportaria una millora notable de 
les ràtios més habituals relatives a rendibilitat, productivitat i 
estructura financera, tal i com es pot observar en el recull de 
ràtios que figuren en l’annex.



MITJANESPETITESMICRO

4.3. Incidència sobre els resultats

2,9%

Resultat ordinari
net total

Estalvi financer

Estalvi financer
sobre RON 5,1% 6,6%

125M€ 410M€ 566M€

4.298M€ 8.289M€ 8.538 (M€)



ANNEX. Afectació de les principals 
ràtios econòmiques financeres a 
resultes de la reducció del termini 

de pagament a 60 dies



4.5. Millores econòmico-financeres

Rendibilitat financera actual

Millora (%)

13,58

14,29

5,3

Rendibilitat financera modificada

Rendibilitat financera (%)
Resultat ordinari net / Fons propis



4.5. Millores econòmico-financeres

Palanquejament net actual

Millora (%)

6,90

7,21

4,6

Palanquejament net modificada

Palanquejament net (%)
Rendibilitat financera – Rendibilitat econòmica



4.5. Millores econòmico-financeres

Rendibilitat econòmica actual

Millora (%)

6,68

7,08

6,0

Rendibilitat econòmica modificada

Rendibilitat econòmica (%)
(RON + despeses financeres) / Actiu net



4.5. Millores econòmico-financeres

Rotació actual

Millora (%)

1,20

1,27

6,0

Rotació modificada

Rotació (voltes)
Ingressos d’explotació / Actiu net



4.5. Millores econòmico-financeres

Productivitat de l’actiu actual

Millora (%)

37,49

40,25

7,4

Productivitat de l’actiu modificada

Productivitat de l’actiu (%)
Valor afegit brut / Actiu net de l’explotació



4.5. Millores econòmico-financeres

Endeutament actual

Millora (%)

61,57

59,25

-3,8

Endeutament modificada

Endeutament (%)
(Recursos aliens ll/t + Creditors c/t + Altres passius) / Total passiu



4.5. Millores econòmico-financeres

Liquiditat actual

Millora (%)

1,39

1,45

4,4

Liquiditat modificada

Liquiditat (%)
Actiu circulant / Creditors a c/t


