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1. Introducció
La problemàtica del finançament empresarial presenta un llarg recorregut
en el teixit productiu català, a remolc de la crisi general que estem passant.
Són moltes les empreses que, en públic i en privat, expressen el seu
descontentament amb els bancs pel fet que cada vegada els ofereixen
menys crèdit i amb unes condicions més estrictes. En aquesta mateixa línia,
algunes veus han assenyalat que el nivell d’atur que actualment està
enregistrant el país és, entre altres causes, degut a la manca de crèdit.
PIMEC, sensible a la problemàtica financera que la crisi ens ha portat, ha
realitzat un exercici per conèixer l’abast del problema, a través d’un sistema
d’enquesta a empreses associades a Pimec. L’enquesta s’ha efectuat per
dues vies, el correu electrònic i la trucada telefònica, per part de personal
de la mateixa organització amb suport territorial per tot Catalunya.
S’han obtingut 427 respostes, amb un sistema de selecció doble: aleatori en
el cas de les enquestes telefòniques, d’una banda; i enquestes per correu
electrònic personalitzat dirigides als membres dels diferents òrgans de
govern de Pimec, de l’altra. El nombre d’enquestes telefòniques realitzades
és de 340 i les obtingudes per correu electrònic, de 87.
L’enquesta s’ha realitzat entre el 6 i el 14 de setembre de 2012 amb un
format simple per a fer-la assequible i obtenir el màxim de respostes
possibles en poc temps. Les preguntes, que en la seva major part eren de
resposta SÍ/NO, excepte en dos casos en què calia assenyalar percentatges,
han plantejat aquests punts referits als darrers 6 mesos:
1.

Si l’empresa ha necessitat renovar línies de crèdit i percentatge
obtingut.

2.

Si l’empresa ha necessitat nou crèdit i percentatge obtingut.

3.

Si l’entorn financer hagués estat més favorable, hauria demanat més
crèdit?

4.

Si l’empresa hagués obtingut tot el crèdit que necessitava, hauria
creat llocs de treball?

5.

En cas que l’empresa hagi reduït plantilles, s’hauria estalviat aquesta
mesura si hagués obtingut tot el crèdit que necessitava?

L’enquesta, respecte a les empreses associades a PIMEC, té un marge d’error
inferior al 5%, per a un nivell de confiança del 95%.
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2. Renovació de finançament
Durant els darrers 6 mesos, pràcticament la meitat de les empreses
enquestades (50,7%) ha sol·licitat als seus bancs la renovació de línies de
crèdit que ja tenien obertes (gràfic 1), mentre que l’altra meitat (49,3%) no
ha sol·licitat renovacions.
Del total d’empreses que han sol·licitat renovació de línies de crèdit i han
respost sobre el grau d’èxit de la seva gestió davant del banc (prop de 200
en la mostra), el nivell d’obtenció de la renovació resultant ha estat, de
mitjana, del 83,7%. És a dir, han obtingut aquest percentatge de renovació
respecte al que havien sol·licitat (gràfic 2).

Gràfic 1. Percentatge d’empreses que han sol·licitat renova r les seves línies de crèdit
durant els darrers 6 mesos (426 respostes)
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Gràfic 2. Percentatge de renovació que ha estat acceptat per l’entitat del total sol·licitat
(198 respostes)

D’altra banda, el grau de renovació de línies de crèdit obtingut entre les
mateixes empreses es distribueix com es mostra al gràfic 3, on observem
que el 55% ha obtingut la renovació completa, i un 24% ha aconseguit
entre el 75% i 99%. Un 8% de les empreses ha aconseguit renovar el 25% o
menys del que havia demanat.
Gràfic 3. Grau de renovació acceptat sobre el total sol·licitat (198 respostes)
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3. Finançament nou
Les empreses que han demanat nou crèdit bancari són el 31,9% de les
enquestades, un percentatge notablement inferior al de les empreses que
han demanat renovacions (50,7%) (veure gràfic 4).
També és menor el grau de concessió per part dels bancs, que en el cas dels
nous crèdits se situa en el 64,4% de mitjana (gràfic 5), per a aquestes
empreses que els han demanat.

Gràfic 4. Percentatge d’empreses que han demanat noves línies de crèdit durant els
darrers 6 mesos (417 respostes)
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Gràfic 5. Percentatge de crèdit obtingut respecte al nou crèdit sol·licitat (120 respostes)

La distribució dels graus d’obtenció d’aquests nous crèdits es presenta en el
gràfic 6. Com es pot observar, el 40,8% de les empreses enquestades
obtenen tot el nou crèdit sol·licitat; en el cantó oposat, el 23,3% de les
empreses que han demanat nou crèdit n’obtenen menys del 25%.

Gràfic 6. Grau de crèdit nou obtingut en relació al sol·licitat (120 respostes)
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4. Influència de l’entorn bancari en la sol·licitud de crèdit
L’entorn bancari advers i restrictiu és un impediment per a la sol·licitud de
crèdit per part de les empreses ja que el 43,1% afirma que n’hauria
demanat més si l’entorn hagués estat més favorable (Gràfic 7).
Gràfic 7. Percentatge d’empreses que haurien demanat més crèdit (392 respostes)

5. Efectes del finançament en l’ocupació
Les restriccions creditícies sembla que tenen impacte sobre l’activitat de les
empreses. En concret, s’ha preguntat si en cas d’obtenir tot el finançament
que les empreses necessitaven, haurien creat ocupació. El resultat és que el
30,1% de les pimes enquestades n’haurien creat (gràfic 8), mentre que el
69,9% restant no ho hauria fet.
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Gràfic 8. Percentatge d’empreses que haurien creat llocs de treball en cas de rebre tot el
crèdit necessari (355 respostes)

També s’ha preguntat a les empreses que ha n reduït les seves plantilles si,
en cas que haguessin disposat de tot el crèdit que necessitaven, no les
haurien reduït. D’acord amb els resultats obtinguts, un 27,2% de les
empreses ha reduït les seves plantilles, i, d’aquestes, un 68,1% no les
haurien reduït (gràfic 9), mentre que el 31,9% restant les haurien reduït
igualment.
En altres paraules, del total d’enquestes rebudes, un 18,5% (27,2%x68,1%)
de les pimes han reduït les seves plantilles per manca o insuficiència de
crèdit bancari.
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Gràfic 9. Percentatge d’empreses que hauria mantingut plantilla (entre aquelles empreses
que han hagut de reduir-la). (116 respostes)

6. Resum
Aquest informe s’ha elaborat a partir d’un sistema d’enquesta a més de 400
pimes catalanes entre el 6 i el 14 de setembre sobre alguns aspectes del seu
finançament bancari durant el darrer semestre.
Els resultats mostren que la meitat de les empreses (50,7%) han demanat
renovar alguna línia de crèdit, aconseguint el 83,3% de la quantitat
demanada. Una quantitat més petita de les pimes enquestades (31,9%) ha
demanat finançament nou, i ha aconseguit de mitjana el 64,4% del que
havia sol·licitat.
La situació de crisi del sector bancari no és propícia per a que les empreses
demanin crèdit: el 43,1% de les pimes enquestades augmentarien la
quantitat sol·licitada de finançament si l’entorn bancari fos més favorable.
Aquest fet té impacte sobre l’economia real ja que el 30,1% de les
empreses afirma que hauria augmentat la seva plantilla en el cas d’haver
rebut tot el finançament necessari. D’altra banda, entre aquelles pimes que
han reduït la plantilla, un 68,1% l’hauria mantingut en cas de disposar de
tot el finançament que necessitaven.
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