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Els directius s'apugen un 3,5% els salaris mentre el
cost laboral per empleat cau

Diari de Girona » Economia

El benefici de les grans empreses gironines es
desploma
Registren quatre anys consecutius d'augment de la facturació però els marges cauen

12.06.2014 | 07:35

GIRONA | O.PUIG / AGÈNCIES L'estratègia de

les grans companyies gironines durant la crisi ha

passat per sacrificar el seu marge de benefici a

costa de mantenir o incrementar la seva quota de

mercat. La tendència ha provocat un important

descens dels seus ?resultats i que les ha portat a

redefinir el seu pla de negoci, apostant per

productes de més valor afegit.

Són dades incloses en l'estudi "Girona 100, SA", que analitza els comptes -els darrers que s'han

presentat són els de 2012- de les primeres cent companyies gironines per volum de facturació i que

cada any elabora la consultora KPMG en col·laboració amb la Càtedra Cambra de l'Empresa Familiar.

Segons l'informe, durant el 2012, la xifra de negoci d'aquestes empreses van augmentar un 4,33% fins

als 8.079 milions d'euros, encadenant quatre anys d'increments de la facturació. No obstant, van

continuar perdent rendibilitat i el seu benefici (163,6 milions) es va desplomar un 17% anual.

Segons l'anàlisi qualitatiu de l'estudi, fet a partir d'entrevistes amb directius de les companyies, durant

el 2013 la tendència va ser similar: increment de les vendes que no es poden traslladar als benefici.

Per això, les grans firmes subratllen la necessitat de millorar els marges i, precisament, és aquí on ara

posen l'accent.

"Hi ha hagut un canvi en la cultura financera, i ens trobem amb casos d'empreses que renuncien a fer

operacions si el benefici que n'obtenen no és prou important", explica la directora de la Càtedra

Cambra de l'empresa familiar de la UdG, Pilar Marquès.

Al costat d'això, les grans firmes també coincideixen en què cada cop més cal diferenciar els seus

productes; i aquí, l'estratègia passa per abandonar el "low cost" (en auge durant els darrers anys per

reduir costos) i apostar pel valor afegit.

Tot i que encara es veuen limitades per la manca de finançament, les grans empreses gironines també

indiquen que ara el crèdit comença a fluir. Ara bé, l'aixeta dels bancs també s'obre amb especificitats.

"Les empreses familiars tenen més facilitats per endeutar-se i, sobretot, el finançament extern s'atorga

per fer projectes d'inversió empresarial", va dir Pilar Marquès.

Internacionalització

Finalment, l'índex "Girona 100 SA" també constata com la internacionalització continua essent una

assignatura pendent. De fet, només un 28% de les vendes d'aquestes grans empreses es fan a

l'exterior. Deixant de banda que hi ha sectors clarament centrats en el mercat estatal (sobretot, el de la

distribució), n'hi ha d'altres (com el carni) que aquí tenen terreny per córrer.

"Sobretot, entre les empreses internacionalitzades, es constata la necessitat d'exportar més enllà

d'Europa, que ja es veu com un mercat madur", explica el soci fundador de KPMG a Girona, Manel

Blanco. Entre els destins emergents hi ha països de Llatinoamèrica, l'Europa de l'Est, Rússia, l'Àsia i

l'Àfrica.

D'altra banda, l'estudi constata que s'ha frenat la destrucció d'ocupació, si bé durant el 2013 són

moltes les empreses que es mostren reticents a abordar noves contractacions.

Pel que fa a la tipologia d'empreses, destaquen les càrnies (amb 24 firmes representades). Les

empreses familiars tenen un pes clar damunt del total (en concret, 81 de les 100).
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