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Claus per entendre el mercat laboral (IX) 

 
LA CRISI NO DÓNA TREVA:  

DEMOGRAFIA EMPRESARIAL A LA BAIXA 
 
 

 
Aquest és el novè número de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO de la sèrie 
dedicada a les noves claus per entendre el mercat laboral. El dedicam a un 
assumpte cabdal: donar una ullada a la situació del teixit empresarial de Balears 
desprès de sis anys de crisi.  
 
En massa ocasions es parla de la demografia empresarial sobre la base de dades 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest registre 
administratiu no està pensat amb criteris estadístics, ans al contrari, és un 
instrument per a desenvolupar les tasques de recaptació de la Seguritat Social i, 
per tant, obeeix a aquesta lògica. Per exemple, una mateixa empresa pot tenir 
varies comptes de cotització, o no totes les empreses sense assalariats es 
corresponen amb autònoms. 
  
En definitiva, igual que passa amb els registres d’afiliacions a la Seguretat Social i 
d’Atur Registrat, que a l’hora d’analitzar el mercat laboral no són els més adients i 
s’aconsella posar especial atenció a les dades de l’EPA, per esbrinar el que passa 
amb la demografia empresarial és imprescindible parar atenció a les dades del 
DIRCE (Directori Central d'Empreses) que, per dir-ho d’alguna manera, és un 
mena d’EPA referida al món de les empreses i dels locals empresarials en actiu. 
El DIRCE és un producte pròpiament estadístic que desenvolupa l'INE des de 
1989 i conté informació relativa a la població d'empreses i dels locals on aquestes 
desenvolupen les seves activitats. Aquesta estadística es fa una vegada a l’any (la 
darrera s’ha publicat el dia 1 d’agost de 2014) i les dades corresponen a dia 1 de 
gener de cada any. Per acabar aquesta introducció, cal dir que la importància i 
rigor del DIRCE ve avalat per ser l’estadística de referència pels organismes 
internacionals, en particular, per a l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea 
(Eurostat) sobre la matèria.  
 
Com sempre, hem procurat que aquest TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO 
tingui un contingut breu, concís i clar. Esperam haver-ho aconseguit, i que sigui 
del vostre interès. 
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1. Evolució del nombre total d’empreses 
 
La primera informació de gran interès és que, com pot observar-se a la gràfica 1, i 
malgrat els reiterats discursos sobre símptomes de recuperació econòmica, de canvi 
de tendència, etc., allò cert és que la sangria d’empreses no s’ha aturat. El teixit 
empresarial illenc ha perdut des de 2008 un 9,7% d’empreses (9.065). I la tendència 
a la baixa és manté.  
 

Gràfica 1 

 
                 Font: Elaboració pròpia en base a dades INE-DIRCE  

 
 

2. Nombre d’empreses per volum de persones 
assalariades  

 
La taula 1 ens permet observar que la pèrdua d’unitats empresarials operatives s’ha 
produït en tots els trams d’empreses diferenciades per nombre d’assalariats.  
 

Taula 1: Nombre d’empreses per volum de persones assalariades  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sense persones 
assalariades 47.167 47.921 47.635 47.660 46.345 44.835 44.451
D’ 1 a 9  41.003 39.219 37.885 36.053 35.625 36.929 36.587
De 10 a 49  4.501 4.096 3.490 3.246 2.910 2.798 2.734
De 50 a 499 712 677 643 573 565 534 567
De 500 i més  44 37 32 27 27 27 30

       Font: Elaboració pròpia en base a dades INE-DIRCE  
 
No obstant, val la pena retenir que la major pèrdua s’ha produït en el grup 
d’empreses que tenen de 10 a 49 persones assalariades, tram que ha registrat un 
descens del 39,3%. Aquelles que no tenen persones assalariades han perdut un 
5,8% d’efectius, les d’ 1 a 9 un 10,8%, les de 50 a 499 un 20,4%, i les de 500 o més 
persones assalariares un 31,8%. 
 
Tanmateix, una dada clau és la que es visualitza a les gràfiques 2 i 3: La micro 
empresa (mesurada en base a la plantilla assalariada) és extraordinàriament 
hegemònica en la població empresarial de Balears. Fins i tot, sembla que la crisi ha 
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aguditzat aquesta situació: A l’any 2008 les empreses que tenien 10 o més 
assalariats i assalariades tot just arribaven al 6% del total de la població empresarial 
illenca. La darrera dada coneguda de gener de 2014 situa aquest percentatge en un 
4%.  

 
 

Gràfica 2 

 
                    Font: Elaboració pròpia en base a dades INE-DIRCE  

  
Gràfica 3 

 
                    Font: Elaboració pròpia en base a dades INE-DIRCE  

 
 

3. Nombre d’empreses per principals sectors econòmics  
 
A la gràfica 4 es pot observar que, en termes absoluts, únicament ha crescut el 
nombre d’empreses dedicades a l’hostaleria (hostalatge) i a altres serveis (un caixó 
de sac que inclou 34 activitats econòmiques que van des de “serveis d’informació”, a 
“serveis personals”, passant per “educació”, “sanitat”, “serveis a les empreses”, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO - 38 
 

 
Gràfica 4 

 
           Font: Elaboració pròpia en base a dades INE-DIRCE  

 
A la gràfica 5 s’han calculat les variacions anteriors en termes percentuals. Més allà del 
daltabaix de la construcció, crida l’atenció la important pèrdua de població empresarial 
industrial (un -19,4%) i la consolidació d’un model econòmic súper especialitzat en el 
sector de serveis turístics. Val a dir que les pèrdues d’unitats empresarials en els sectors 
de comerç, transports i restauració estan associades, per una banda, a activitats 
empresarials lligades al consum de la població illenca, i, per una altra, a la disminució de 
la despesa turística a les Illes.  
 

Gràfica 5 

 
         Font: Elaboració pròpia en base a dades INE-DIRCE  

 
 

4. Nombre de locals actius 
 

Les empreses actives registrades en el DIRCE 2014 van desenvolupar les seves 
activitats en 97.079 locals implantats en tot el territori de les Illes Balears. La gràfica 
6 ens mostra, en coherència amb la baixada del nombre d’empreses, una tendència 
descendent del nombre de locals operatius: Durant els anys de crisis s’han 
desactivat un 5% de locals empresarials.  
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Gràfica 6 

 
                      Font: Elaboració pròpia en base a dades INE-DIRCE  
 
 

5. Conclusions 
 
Amb les dades del DIRCE-2014 i l’anàlisi de la seva evolució durant els anys 2008-
2014, hom pot plantejar les següents conclusions: 
 

1. La crisi ha provocat una considerable minva de la demografia empresarial 
illenca, la qual cosa dificulta objectivament la creació d’ocupació que, alhora, 
permeti parlar de recuperació social. En definitiva, en la gestió de la crisi no 
s’ha tingut suficient cura per mantenir el teixit empresarial en unes dimensions 
similars als anys previs. 

 
2. Les anomenades mesures de “flexibilitat interna” del factor treball han resultat 

ineficaces per preservar una sòlida (i consolidada en antiguitat) població 
empresarial. Tanmateix, està molt documentat que un excés de 
microempreses és una font de pèrdua de competitivitat, precisament per la 
impossibilitat d’aplicar polítiques de flexiseguretat internes, i d’ implantar 
robustes economies d’escala, imprescindibles en un mercat mundial 
globalitzat.  

 
3. La crisi, lluny de convertir-se en una oportunitat per introduir algunes quotes 

de diversificació productiva, ha accelerat la gran especialització de les Illes 
Balears en serveis turístics majoritàriament estacionals. 

 
4.  La pèrdua de gairebé un 20% de l’ entramat empresarial industrial és 

dramàtica i la d’un 71% d’empreses dedicades a investigació i 
desenvolupament palesa una situació d’alarma. Cal posar en marxa 
urgentment un ambiciós pla d’indústria i un gran acord polític, econòmic i 
social a favor de la de R+D+i .  

  
 


