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Introducció 
 

Les empreses de comerç al detall estan fent un esforç gradual per adaptar-se a la nova economia i 

esdevenir productives en un entorn molt competitiu. Un clar exemple és la irrupció del comerç 

electrònic i el volum de negoci que genera, any rere any, en aquest sector productiu.  

 

A dia d’avui, però, es disposa de poques dades que expliquin quina afectació té en aquelles empreses 

amb una estructura reduïda. 

 

Per aquest motiu, el treball que teniu a les mans té l’objectiu d’esbrinar quantes micro-empreses del 

sector comerç disposen de plataformes de venda electrònica i quins són els motius que porten a la seva 

incorporació.  

 

Tal i com es veurà, una quarta part de les activitats objecte d’estudi disposa d’aquest canal de vendes i, 

en general, els hi aporta un gruix de vendes considerable en el conjunt de la xifra de negoci.  

 

D’altra banda, un altre dels punts crítics de l’estudi ha estat indagar si aquells petits comerços que 

disposen d’un canal de venda online experimenten un augment de la productivitat.  

 

En aquest sentit, s’ha demostrat que aquells negocis que fan un ús intensiu de les TIC, que disposen de 

capital humà capacitat en les TIC, que proposen a la seva plantilla que determini els objectius 

democràticament, que tenen una plataforma d’e-commerce i que experimenten un augment de les 

vendes a partir d’aquest canal, tindrà un augment de la productivitat i de la competitivitat.  

 

Finalment, la investigació clou amb les diferències que es donen entre els diferents subsectors i es 

despleguen un seguit de previsions de cara al futur. Entre d’altres, s’augura com el sector de 

l’alimentació té interès en augmentar la seva penetració en el mercat online mentre que, l’equipament 

de la persona experimentarà una desacceleració de la seva presència arran d’una elevada pressió 

competitiva.    
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Motivacions de la investigació 
 
El comerç al detall té un clar impacte en el teixit productiu i social de l’estat. Per una banda, significa el 

5% del PIB1 i, per l’altra és el que crea més llocs de treball2 en termes absoluts. Es tracta, doncs, d’un 

subsector que aporta un considerable valor afegit brut malgrat la intensitat de capital humà que 

requereix.  

 

Pel què fa a l’ús de les TIC, el comerç s’ha digitalitzat, globalitzat i adaptat als usos i costums de la 

demanda; sent el comerç electrònic l’exponent principal de com han canviat els patrons de consum (i 

d’oferta) arran de l’aparició d’internet. És una evidència que el comerç al detall disposa d’un recurs aliat 

per continuar sent competitiu. 

 

Nombrosos estudis345 i bases de dades estadístiques6789 il·lustren com aquest canal de distribució mou 

uns volums de facturació cada vegada més elevats i té un impacte que va més enllà del merament 

econòmic. Fins i tot, s’ha detectat com el grau d’adopció de l’e-commerce en les empreses de venda al 

detall és més gran comparat amb d’altres sectors.10 Es posa de manifest, doncs, com l’adopció a 

l’ebusiness pot variar segons la indústria. 

 

Arran d’aquesta bona acceptació per part de les activitats minoristes de disposar un canal de venda 

online, el dubte que aflora és saber quins factors influeixen quan s’adopta el comerç electrònic i quin 

efecte té en la productivitat de les empreses. 

 

Les conclusions obtingudes en aquests estudis aporten moltes evidències de com millora la productivitat 

en aquelles empreses que fan un ús intensiu de les TIC, innoven en els seus processos, tenen una visió 

estratègica, o són més competitius que la competència, etc. 

 

Tanmateix, manquen línies d’investigació específiques en l’esfera del micro-comerç (activitats de venda 

al detall amb un màxim de 10 treballadors); sobretot, si es té en compte que el 47% del total 

d’empreses11 detallistes tenen, precisament, aquest dimensionament.  

                                                      
1 Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
2 Ocupats per rama d’activitat (CNAE 47) a Espanya el 1T de 2017: 1.890.400. Font: INE  
3  Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), 2017  
4 Kanlli, DA Retail (2016) 
5 Observatorio eCommerce (2016) 
6 Font:  Instituto Nacional de Estadística (INE) 
7 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 
8 Oficina Europea d’Estadística (Eurostat) 
9 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
10 Font: Indicador sintètic d’elaboració propia. Veure Annex 4 
11 Font: DIRCE 2016. INE 
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Tot i haver algun estudi que fa una aproximació, l’anàlisi que es fa és global, tant d’empreses de venda a 

l’engròs com al detall; a banda que fa un dimensionament de fins a 50 treballadors i una exploració 

incipient de l’adopció de l’e-commerce. 

 

Per aquests motius, el present document vol indagar a fons les empreses minoristes de fins a 10 

treballadors. En definitiva, es vol conèixer quin grau d’adopció del comerç en línia té la micro empresa 

detallista i entendre com li pot afectar la decisió de disposar d’una plataforma d’aquest tipus.  

 

Per tot plegat, aquesta investigació tracta de donar resposta a aquests dubtes i aportar un bri 

d’informació addicional en aquest àmbit. 
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Disseny mostral 
 

L’estudi s’ha realitzat a partir de dades obtingudes mitjançant enquestes telefòniques a microempreses 

amb activitat de venda al detall (classificació CNAE 47), amb un màxim de 10 de treballadors en plantilla 

i ubicades en territori català. 

 

El nombre d’enquestes realitzades fou de N=390 que, per una població coneguda, un nivell de confiança 

del 95% i una probabilitat d’encert-error (p=q=50%) suposa un marge d’error del  5%. 

 

La cerca va partir d’un univers de 16.170 empreses que, després d’aplicar el filtre d’aquelles que donen 

permís per realitzar enquestes mitjançant contacte telefònic, va quedar en un univers de 6.959 

empreses.  

 

El qüestionari (Annex 5), de 26 preguntes, es va dissenyar amb la voluntat que l’enquesta tingués una 

durada màxima de 5 minuts. Amb tot, es van realitzar un total de 4.259 trucades; el que significa un rati 

de resposta del 9%.  

 

A més, es va afegir informació de l’estructura del negoci de les empreses enquestades: ens referim a 

treballadors i xifra de negoci de l’exercici 2015. D’aquesta manera es va complementar la base de dades 

per a un posterior millor anàlisi quantitatiu.  

 
 

Fitxa tècnica de la investigació 
 

Univers 
Empreses del sector comerç (amb personalitat jurídica) amb activitat de venda al detall 
(CNAE 2009 – 47), activitat econòmica a Catalunya i de, com a màxim, 10 treballadors. 

Dimensió mostra 390 entrevistes telefòniques a empresaris i directius 

Error mostral 
 5% per una població coneguda, un nivell de confiança del 95% i una probabilitat 
d’encert-error (p=q=50%). 

Dates del treball 
de camp 

Del 17 d’abril al 15 de maig de 2017 

Selecció de la 
mostra 

Per a la obtenció de la mostra es va realitzar un mostreig aleatori simple a partir de la 
base de dades SABI. 

 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Aspectes metodològics 

 
La metodologia que s’ha emprat per analitzar els factors d’adopció i la correlació amb la productivitat ha 

estat, per una banda, el mètode de contrast d’hipòtesis paramètriques i, per l’altra, la regressió lineal 

múltiple. 

 

En relació al mètode de contrast, s’ha comprovat si les afirmacions o supòsits respecte a paràmetres 

anàlegs de dues poblacions són compatibles amb l’evidència empírica que proporciona la informació 

mostral. 

 

En aquest sentit, primer s’ha realitzat un contrast per diferència de variàncies i, a continuació, un 

contrast de mitjanes (per un nivell de significació =0,05) basant-nos en dos paràmetres dicotòmics 

(0/1) on 0 representa la no-adopció de l’ecommerce i 1 l’adopció. 

 

Pel que fa a les variables contínues, aquestes responen als valors descrits a la taula 1, en que les 

respostes es quantificaven en forma d’escala gradual de menys a més. 

 

En relació al mètode de regressió lineal múltiple (per un nivell de significació =0,05), es van crear 

diferents indicadors que sintetitzen les 22 variables de manera que s’agruparen en diferents factors 

(Taula 1).  

 

Addicionalment, s’ha realitzat un anàlisi factorial de les principals variables de les empreses amb 

disposició d’e-commerce: aquestes són les que fan referència a la intensitat d’ús d’internet, la 

competitivitat i la productivitat (Taula 4). 

 

Finalment, per a calcular el grau d’intensitat d’adopció de l’e-commerce en el sector comerç (al detall) 

respecte la resta de sectors, s’ha elaborat un indicador sintètic (veure Annex 4) a partir de dades de la 

societat de la informació obtingudes a partir de la base de dades OECD-DATA.  
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Factors d’adopció de l’e-commerce i  correlació amb la 
productivitat 
 
 
En aquesta investigació s’ha volgut fer una tasca de concreció i d’aprofundiment en: 

 

• Els factors tecnològics, organitzatius, d’innovació, competitivitat i formatius que porten a una empresa de 

comerç al menor a incorporar una plataforma d’ecommerce com a canal de venda complementari.   

 

• El procés de generació de valor de les empreses i la seva implicació en la decisió d’adoptar un espai de 

venda en línia. 

 

• La relació existent entre la incorporació de l’ecommerce amb increments de la productivitat. 

 

Els resultats han demostrat que : 

Factors d’adopció de l’e-commerce Assumpció 

 

P1: El sector retail adopta l’e-commerce amb més intensitat en funció de l’estoc formatiu dels 

directors generals i dels treballadors. 

 

P2: El sector retail adopta l’e-commerce amb més intensitat depenent del seu grau de presència 

a internet (web, xarxes socials, blogs) i de l’ús que en fan. 

 

P3: Les microempreses de retail amb major estructura  adopten l’e-commerce amb més 

intensitat. 

 

 

COMPRAR 

L’ESTUDI 

 

 

CERT 

 

COMPRAR 

L’ESTUDI 

 

Procés de generació de valor  

 

P4: Les microempreses amb noves formes d’organització del treball són més propenses a 

adoptar l’e-commerce. 

 

P5: Les microempreses amb esperit innovador tenen un major interès en incorporar l’e-

commerce com a canal de venda alternatiu. 
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Gràfic 1. Comparativa de la presència a internet de les empreses amb 
ecommerce vs no ecommerce 

 

 

 
 

Gràfic 2. Comparativa estoc formatiu empresaris 
ecommerce vs no ecommerce 
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¿Vols l’estudi complert d’e-

commerce i microcomerç? 

 

 

Consulta www.j3b3.com 
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