
 

El risc d’insolvència de les empreses espanyoles 

disminueix un 5% en tres anys 

 

Barcelona, 4 d’octubre de 2017. El percentatge d’empreses espanyoles amb risc d’entrar 

en una situació d’insolvència se situava el 2015 en el 36%, el que suposa una reducció 

del 5% respecta a les dades del 2012. Així ho assegura l’Informe 2017-La Solvència de 

les Empreses Espanyoles elaborat pel despatx de serveis professionals JDA, experts en 

assessorament i consultoria per a empreses.  

L’informe, realitzat a partir dels comptes anuals de 600.000 societats d’arreu de l’Estat 

dipositades al Registre Mercantil, mostra una tendència favorable en la solvència de les 

companyies de l’Estat. D’aquest forma, si el 2012 el 49% de les empreses es trobava en 

una situació financera excel·lent, el percentatge s’eleva fins el 54% el 2015. 

Paral·lelament, s’encadenen quatre anys consecutius amb una reducció significativa del 

risc d’insolvència, mentre que les empreses situades a la zona gris (companyies fora de 

risc però que mostren certes debilitats) es manté estable en el 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El risc d’insolvència segueix recaient principalment en les empreses petites. Així, el 

percentatge de companyies amb menys de 10 treballadors amb risc d’insolvència és 

superior a la mitjana (38%), mentre que aquelles petites empreses amb una situació 

òptima representen el 53%. Tanmateix, la ràtio d’insolvència també s’ha reduït un 5% 

en els últims quatre anys en les empreses petites (disminuint del 43% el 2012 al 38% el 

2015). S’ha de tenir en compte que les petites empreses representen el principal gruix 

del teixit empresarial del país, fet que comporta que el 85% de les companyies 

analitzades en l’estudi tinguin menys de 10 treballadors.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’altre cantó, al tram amb menys risc d’insolvència trobem les empreses que tenen una 

plantilla d’entre 10 i 50 treballadors. En aquest cas la ràtio d’insolvència se situa en el 

25%, mentre que el percentatge d’empreses amb una situació financera òptima s’eleva 

fins el 62%. En canvi, el nombre d’empreses que se situen en la zona gris és superior a 

la mitjana (12%). 

Les bones dades en la solvència de les empreses es manté també en companyies de 

major mida, excepte en les empreses amb més de 200 treballadors, les quals, tot i 

presentar un percentatge de solvència del 56%, obtenen dades relativament pitjors a les 

empreses d’entre 10 i 200 treballadors.  

En termes generals, l’Informe 2017 de la Solvència de les Empreses Espanyoles elaborat 

per JDA permet assegurar que el risc d’insolvència està disminuint sigui quina sigui la 

mida de les empreses i, paral·lelament, s’està incrementant el nombre d’empreses amb 

una situació financera segura. D’aquesta manera, per primera vegada en els últims anys 

es constata que més del 50% de les empreses espanyoles compten amb una 

considerable solidesa. Un percentatge que també es compleix en les petites empreses 

del país, tot i seguir sent les que compten amb una situació financera més vulnerable.  

L’estudi s’ha realitzat mitjançant un software propi i amb una metodologia de treball 

basada en el Mètode Z-2 d’Altman, en base a una anàlisi estadística de discriminació 

múltiple en la qual es ponderen i sumen diverses raons de mesura per classificar les 

empreses en solvents i insolvents. Per realitzar-ho es té en compte el capital corrent i 

els actius totals; els beneficis no distribuïts i els actius totals; l’EBITDA, la capitalització 

Bursàtil i el Deute total.  
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