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Resum 

El present estudi té l’objectiu d’analitzar la vinculació entre les estratègies de 

Responsabilitat Social Corporativa (d’ara endavant RSC), també anomenada 

Responsabilitat Social Empresarial (RSE), i el resultat econòmic en una mostra 

representativa de companyies que operen en el territori espanyol. 

El document s’estructura en tres blocs principals; comença amb una revisió cronològica de 

les definicions i models de RSC, a continuació recull un meta-anàlisi d’estudis empírics 

elaborats i publicats durant les últimes quatre dècades, i per últim mostra els resultats 

obtinguts amb un model de regressió lineal múltiple que analitza la relació entre el grau 

d’acompliment d’estratègies de RSC i el rendiment econòmic d’empreses espanyoles. 

La part de RSC del model s’explica amb indicadors calculats amb dades d’Informes de 

RSC de 2009, informes publicats per la Xarxa del Pacte Mundial (Organització de les 

Nacions Unides). Aquests informes evidencien el grau d’acompliment dels 10 principis amb 

els que aquesta organització estableix el concepte de companyia socialment responsable. 

A més d’aquests indicadors s’han especificat variables que classifiquen a les empreses de 

la mostra segons el seu perfil (grandària, sector, etc.)   

Les dades econòmiques d’aquestes empreses s’han obtingut del Sistema d’Anàlisi de 

Balanços Ibèrics (d’ara endavant SABI).  

Els resultats del model mostren que existeix relació entre la RSC i el rendiment econòmic, 

les companyies que porten més anys aplicant estratègies de RSC aconsegueixen més 

ingressos i un millor resultat en l’exercici, sense haver d’incrementar el cost mitjà anual per 

empleat. L’estudi conclou que les estratègies en RSC condueixen a un increment dels 

resultats econòmics o de l’eficiència a mig i llarg termini i que una major experiència de les 

companyies en matèria de RSC els hi permet que les estratègies aplicades tinguin un 

efecte positiu sobre la eficiència econòmica de la entitat. 
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1. Glossari 

Els coeficients de la regressió indiquen quin és l’efecte marginal de la variable explicativa 

sobre la variable dependent. 

Contrast d'hipòtesis: Procediment estadístic mitjançant el qual s'investiga la veritat o la 

falsedat d'una hipòtesi sobre una població o unes poblacions. 

Coeficient de correlació lineal: Mesura de la relació lineal entre dues variables amb 

valors entre -1 i 1. El 0 indica que no hi ha correlació lineal entre les dues variables; l’1, que 

hi ha una correlació lineal positiva perfecta i el -1 una correlació lineal negativa perfecta (a 

major valor de la variable 1 menor és el valor de la variable 2. 

Correlació: Valor que mesura la relació o el grau de dependència entre dues variables 

quantitatives. 

Covariància d'una variable bidimensional (X, Y): mitjana aritmètica dels productes de les 

desviacions de cada una de les variables respecte de les seves mitjanes respectives. Es 

representa per Sxy. 

Mitjana aritmética: Quocient entre la suma dels valors obtinguts i el nombre total 

d’elements observats. 

MQO: Mínims quadrats ordinaris 

Mostra: Subconjunt d’una població que s’utilitza per explicar característiques del conjunt 

d’aquesta població. Generalment se simbolitza amb la lletra n. 

Nivell de confiança: Probabilitat que el valor vertader del paràmetre poblacional que es vol 

estudiar estigui dins l’interval, l’estadístic mostral menys-més l’error mostral. 

RSC: Responsabilitat Social Corporativa 

RSE: Responsabilitat Social Empresarial  

SAI: Social Accountability International 

“Stakeholders”: Grups d’interès involucrats en l’organització 
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Taxa: Quocient d’un valor per un altre, en què el denominador es correspon amb la 

població total considerada i, generalment, es presenta multiplicat per 100 o per 1.000. Per 

exemple, llits hospitalaris per 1.000 habitants 

Variable: Característica, qualitativa o quantitativa, dels elements d’una població, que pot 

prendre una sèrie de valors; per exemple, el sexe és una variable qualitativa que pren els 

valors “home” i “dona” i l’edat és una variable quantitativa que pot prendre valors més grans 

o iguals a 0 

Variables “dummy” o binaria: Variable numèrica que s’utilitza en l’anàlisi de regressió 

lineal per representar els subgrups de la mostra en l’estudi 

Variable endògena: Són les variables que es descriuen dintre de l’anàlisi de regressió 

lineal, a partir de les seves relacions amb altres. 

Variable explicativa: Variables determinades fora del model regressiu, és a dir, estan 

predeterminades, el model les pren com fixes i manté sempre el mateix valor 
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2. Prefaci 

 

Els canvis socioeconòmics de les últimes quatre dècades, com la inclusió de la dona al món 

laboral, han portat a replantejar el model de treball de les empreses. La conciliació laboral 

amb la vida personal, els privilegis socials, són alguns exemples del que les companyies 

ofereixen per tal de incentivar i motivar als seus empleats i atraure talent. 

Per altre banda, l’avanç tecnològic ha influenciat en el canvi climàtic i les companyies són 

una de les principals responsables, tant pels seus processos com pels productes que 

implanten en el mercat. És per això que a finals del segle passat començà la proliferació de 

de normativa mediambiental.  

La regulació en l’activitat econòmica, relativa als drets humans i al medi ambient, ha estat la 

base per impulsar la sostenibilitat en els països desenvolupats però encara queda molt per 

fer en els emergents.  

En aquests països emergents és on les grans companyies aprofiten per abaratir molts 

costos de producció, que, en alguns casos, comporta una vulneració dels Drets Humans si 

no es prenen les mesures i controls adequats.  

L’estudi té la intenció de demostrar a les companyies que el respecte per la societat i el 

medi ambient retorna beneficis econòmics i sostenibilitat a l’empresa a mig i llarg termini. 

 

 

2.2. Origen del projecte 

La primera intenció del projecte de recerca era col·laborar amb alguna organització no 

governamental (d’ara endavant ONG). Després de contactar amb varies i veure la dificultat 

d’encaixar les seves necessitats en un PFC, la iniciativa va quedar descartada. 

Durant la recerca d’ONG’s a Internet, van aparèixer, en varies ocasions, projectes de 

col·laboració entre empreses privades i ONG’s. Moltes d’aquestes empreses privades 

esmentaven les seves polítiques de RSC i feien referència a les memòries publicades sobre 

la matèria. Aquestes memòries permetien fusionar dos conceptes interessants: 

responsabilitat social (motivació inicial del projecte) i estratègia d’una organització.  
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Abans d’iniciar el projecte, vaig assistir a la “VI Jornada Corresponsables”, sota el títol, ‘La 

gestió de la RSE, clau davant la crisis?’, on algunes companyies de renom com Henkel 

Ibérica, Endesa i La Caixa exposaven la seva experiència en l’aplicació d’estratègies de 

RSC en un moment econòmicament difícil.  

Aquesta última peça, va ajudar-me a trobar l’objectiu del treball de recerca: avaluar si 

aquestes estratègies de RSC responen a les necessitats econòmiques de les 

organitzacions. 

 

2.3. Motivació 

La principal motivació és fruit de diverses experiències personals i la necessitat de 

transmetre a les empreses el potencial de les estratègies de RSC de forma més 

convincent, amb resultats.  

La meva pròpia experiència professional, m’ha permès viure i experimentar aquest 

potencial i part de la motivació ha estat poder-lo plasmar en xifres. Ha estat important 

quantificar-ho perquè l’experiència laboral m’ha permès, també, treballar en una empresa 

on mancava tot tipus d’iniciatives que respectessin la RSC, i he pogut observar les 

diferències latents que comporta una decisió o un altre des de la perspectiva treballador, 

client i client potencial. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu  del present estudi és trobar i quantificar la vinculació entre el resultat econòmic i la 

RSC, de les empreses espanyoles. 

L’estudi analitza, principalment,  si les accions que l’empresa emprèn per tal d’actuar socialment 

responsable, poden generar beneficis econòmics.  

Per aconseguir l’objectiu plantejat es crea un model de regressió lineal, amb unes variables 

independents que representen l’acompliment d’uns principis de RSC que engloben els cinc 

camps d’acció de la RSC: medi ambient, conciliació amb els treballadors, relació amb els grups 

d’interès, acció social i bon govern. 

El disseny d’aquest model, a més de complir amb l’objectiu principal, persegueix trobar quines 

polítiques afecten de forma positiva o negativa al resultat econòmic i quantificar-hi la influència. 

Actualment existeixen alguns estudis que demostren empíricament la relació entre estratègies 

de RSC i el benefici econòmic de la mateixa empresa, però el present estudi es diferència a 

l’hora de quantificar la influència de cada àmbit de RSC sobre els beneficis de les companyies. 

3.1.1. Metodologia i fonts d’informació 

La metodologia escollida per l’anàlisi és la regressió lineal múltiple, ja que, permet modelar la 

relació entre una variables independent i un conjunt de variables explicatives, permetent 

observar quines són les que més influència tenen en la variable independent. El càlcul 

d’aquesta regressió s’ha aconseguit a través del programa informàtic Minitab.   

Per aquest anàlisi de regressió lineal múltiple s’han consultat els  Informes de Progrés (informes 

de RSC), de la Xarxa del Pacte Mundial, i la base de dades econòmiques SABI, on es publiquen 

informes financers d’empreses espanyoles (com els balanços, cash flows, etc.). 

Aquesta informació es detalla en l’apartat 4 del present estudi. 
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3.2. Abast del projecte 

La recerca del present estudi es basa en un anàlisi de la possible relació entre indicadors 

d’acompliment de RSC i indicadors de rendiment econòmic, a partir d’una mostra de 

companyies espanyoles de diferents sectors i mides. 

Pels indicadors de RSC s’han consultat els Informes de RSC de 2009 redactats per diferents 

empreses i publicats per la Xarxa del Pacte Mundial (“Global Compact”). Aquesta organització 

és una iniciativa internacional de les Nacions Unides que té com a objectiu aconseguir un 

compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, a través de la implantació de “Deu 

Principis” basats en drets humans, laborals, mediambiental i de lluita contra la corrupció. En la 

taula següent s’enumeren i descriuen els Deu Principis establerts pel “Global Compact” en 

Declaracions i Convencions Universals: 

Principi 1 Les empreses tenen el deure de recolzar i respectar la protecció dels Drets Humans 

fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència 

 Principi 2 Les empreses deuen assegurar-se de que les seves empreses no són còmplices en la 

vulneració dels Drets Humans  

 Principi 3 Les empreses deuen recolzar la llibertat d ’afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la 

negociació col·lectiva 

 Principi 4 Les empreses deuen recolzar la eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota 

coacció 

 Principi 5 Les empreses deuen recolzar l’eradicació del treball infantil  

 Principi 6 Les empreses deuen recolzar l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació 

 Principi 7 Les empreses deuen mantenir un enfoc preventiu que afavoreixi el Medi Ambient  

 Principi 8 Les empreses deuen fomentar les iniciatives que promouen una responsabilitat ambiental 

més gran 

 Principi 9 Les empreses deuen afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies ecològiques 

 Principi 10 Les entitats deuen treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió, i 

el suborn 

 
Fig.3.2.a) Descripció dels 10 Principis del Pacte Mundial 
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La Xarxa del Pacte Mundial és la iniciativa on participen més empreses espanyoles, a més el 

format on-line, que ofereix a les empreses per elaborar els seus informes de RSC (anomenats 

Informes de Progrés), facilita la construcció d’una base de dades amb indicadors homogenis.  

El model de regressió lineal es forma a partir de 3 indicadors d’acompliment de RSC que 

engloben els cinc camps d’acció de la RSC: medi ambient, conciliació amb els treballadors, 

relació amb els grups d’interès, acció social i bon govern. 

- Nivell d’acompliment dels principis de Drets humans 

- Nivell d’acompliment dels principis de Medi Ambient 

- Nivell d’acompliment dels principis laborals i d’anticorrupció  

El model de regressió inclou un quart indicador que representa els anys que porta la companyia 

adherida a la Xarxa del Pacte Mundial 

Per a la creació de la base de dades, s’ha cregut convenient prescindir d’informació extreta 

d’altres fonts, com enquestes, entrevistes o articles, per tal de mantenir un mateix criteri i 

ajustar-se al màxim a resultats reals. Les companyies signants mantenen un nivell de 

compromís, respecte la veracitat de la informació publicada en aquests informes, més elevat 

que el que podem extreure d’una enquesta o un article publicat a la xarxa o revista 

especialitzada.  

La Xarxa del Pacte Mundial té publicats a la seva web 228 Informes de Progrés amb dades de 

l’exercici 2009. Tot i que també es disposa actualment de les memòries de 2010, per tal d’evitar 

els efectes de la crisis en els resultats d’acompliment de RSC s’han mantingut les dades de 

2009, segons la última publicació de l’informe de Forética 2011, al 2010 més del 30% de les 

empreses espanyoles havien reduït les seves polítiques de RSC per tal d’equilibrar els 

pressupostos i ajustar-s’hi a les noves condicions del mercat. Aquesta falta de confiança en els 

mercats comença a finals de 2009, quan Espanya presenta la pitjor baixada de la taxa de 

variació interanual del Producte Interior Brut (PIB), segons l’Institut Nacional d’Estadística 

espanyol, un -3,7%, fet que consolida al 2010 la situació de crisis i desconfiança en el mercat 

espanyol, on les agències de qualificació treuen la Triple A a Espanya.  

Per tal d’establir la relació objecte d’estudi RSC-resultat econòmic, plantejada en la Introducció, 

per la variable independent s’ha buscat informació econòmica de cadascuna de les 228 

empreses signants. Per aquesta informació s’ha disposat de la base de dades SABI on es 

publiquen informes financers d’empreses espanyoles (com els balanços, cash flows, etc.). A 
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partir de la bibliografia analitzada s’ha observat que per a diferents mesures de resultat 

econòmic apareixen diferents resultats en l’anàlisi empíric, per això, dels informes d’empresa de 

SABI, s’han recollit els indicadors econòmics enumerats i descrits en la taula següent: 

Ingressos d’explotació (€) Ingressos obtinguts per l'activitat principal de l'empresa 

Resultat de l’exercici (€) Resultat del balanç, després d'impostos i taxes 

EBIT (€) Resultat abans d'interessos i taxes 

EBITDA (€) Resultat abans d'interessos, taxes, depreciacions i amortitzacions 

 

Per anàlisis amb models regressius múltiples es recomana prendre entre 10 i 15 observacions 

per variable explicativa (Green, 1991), tenint en compte que el disseny del model regressiu 

seleccionat per l’anàlisi de l’estudi consta de 4 variables explicatives, una mostra de 40 

observacions és suficient i eficient per complir amb l’objectiu de l’estudi.  

Per tant, de les 228 empreses amb memòria de RSC, s’ha buscat informació financera a SABI, 

corresponent a l’any 2009, de 40 empreses què formen la mostra de l’estudi. 

 

Els resultats de la regressió lineal múltiple s’han valorat tenint en compte la mida de l’empresa 

(nombre d’empleats) i el sector.   

Fig.3.2.b) Descripció dels indicadors econòmics seleccionats 
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4. Delimitació conceptual 

4.1. RSC 

La RSC ha estat descrita per diversos autors al llarg de la història. El concepte de RSC 

comparteix alguns fonaments sorgits del Cooperativisme i Associacionisme, moviments que 

daten del segle XIII i on més endavant destaquen els ideòlegs: Robert Owen (1771-1858), 

Charles Fourier (1772-1837) i Friedrich William Raiffeisen (1818–1888).  Aquests moviments 

van impulsar, entre d’altres, el conciliar eficàcia empresarial amb principis socials de 

democràcia.  

A partir del segle XX comencen a aparèixer definicions més concretes de RSC, destaca Carroll 

(1979), exponent del pensament socioeconòmic, que defineix la RSC com: “La forma en que 

l’empresa dóna resposta a les seves obligacions econòmiques, legals, ètiques o discrecionals”.  

Més endavant Castillo (1988) assenyala que: “La RSE és l’obligació ètica o moral, 

voluntàriament acceptada per l’empresa com institució cap a la societat en conjunt, en 

reconeixement i satisfacció de les seves demandes o en reparació dels problemes que poden 

haver-li estat causats, en aquesta, en les seves persones o en el seu patrimoni comú per 

l’activitat de l’empresa”. 

Cap a finals de segle destaca Fernández (1999) que “...l’ésser socialment responsable no 

significa tant sols complir plenament les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà del 

compliment, avançant voluntàriament cap a noves exigències, major inversió en capital humà, 

millor relació amb els interlocutors i major respecte cap el medi ambient” 

En els últims segles, els canvis polítics i socials (la progressiva presència de la dona en el món 

laboral), la consciència ecològica, el creixement econòmic, la globalització i l’avanç tecnològic 

han impulsat el concepte de RSC  cap a una evolució constant i amb més força. D’aquesta 

manera la definició de RSC ha sortit del marc purament teòric per ser un tema present tant en el 

sector públic com el privat, degut al rellevant paper que desenvolupen i al impacte que generen 

les empreses a les societats on operen.  

Les definicions més destacades del segle XXI mostren el grau d’avanç en matèria de RSC 

respecte els segles anteriors: 

 McWilliams i Siegel (2001) defineixen la RSC com “Les accions que semblen promoure 
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algun bé social, més enllà dels interessos de l’empresa i del que exigeix la legislació”. 

 Marín Rubio i Aragón (2003), com  “La forma en la que l’empresa afronta les seves 

obligacions de tipus econòmic, legal, ètic o discrecional en benefici de tots els seus 

grups d’interès” 

 Castellano i Chércoles (2005), defineixen “la RSC neix del propi concepte d’ésser humà i 

està lligada a la necessitat que tenen les persones de dignitat pels nostres semblants i 

de llibertat responsable. On ser responsables implicaria participar en un projecte en el 

que la llibertat i els drets de qualsevol persona siguin reconeguts”. 

 Berbel, Reyes i Gómez (2007) expliquen com “la RSC comença a entendre’s i aplicar-se 

de forma més integrada en les empreses i en la societat, transcendint del simple 

compliment legal, la creació d’utilitats, i la filantropia que es manifesta en el patrocini 

d’activitats de caritat o d’inversió en assistència social”.  

 Daniel Franklin (2008) en una entrevista publicada al ‘The Economist’, (“Just good 

business”) menciona l’alta importància que donen avui en dia els inversors i els empleats 

a les pràctiques de RSC i que, per tant, les grans companyies cada cop emfatitzen més 

les seves bones pràctiques per tal d’atraure inversions i talent. 

 Les últimes publicacions (2011) més rellevants pertanyen als americans més reconeguts 

en la matèria, Michael Porter i Mark Kramer, professors de la Universitat de Harvard. En 

la seva última publicació en la revista Harvard Business Review presentaven un nou 

enfoc del concepte de RSC, “Crear valor compartit”, que, a diferència de la resta 

d’autors, assenyalen la importància de rendibilitzar les accions socials per tal de fer-les 

sostenibles a llarg termini. En l’article ‘Creant valor compartit: Com reinventar el 

capitalisme i promoure una ona d’innovació i creixement’ (“Creating Shared Value: How 

to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth”) assenyalen que  

“El ‘Valor compartit’ no és responsabilitat social, filantropia, ni tant sols sostenibilitat, sinó 

una nova manera d’aconseguir l’èxit econòmic”. 

Cal esmentar també les definicions que han plantejat les institucions més rellevants en RSC a 

nivell mundial i nacional:  

 El Consell Empresarial Mundial pel Desenvolupament Sostenible (World Business 

Council for Sustainable Development - WBCSD), associació mundial de més de 200 
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empreses creada al 1995 amb seu a Ginebra, planteja la RSC com “el compromís de les 

empreses a contribuir al desenvolupament econòmic i sostenible, treballant amb els 

empleats, les seves famílies, la comunitat local i la societat en general per millorar la 

seva qualitat de vida” 

 La UE va definir la RSC en el seu “Llibre Verd” (2005) com “la integració voluntària per 

part de les empreses de les preocupacions socials i mediambientals en les seves 

operacions comercials i les seves relacions amb els interlocutors” 

 El “Business in the community” del Regne Unit (pertanyent al grup d’organitzacions de 

caritat del Príncep de Gales) fundada al 1982, està considerada una de les pioneres en 

el camp de la RSC, avui en dia tenen més de 830 membres. Aquesta organització 

defineix la RSC com “l’expressió del compromís d’una empresa amb la societat i 

l’acceptació del seu rol en ella. Això inclou el ple compliment de la llei i accions 

addicionals per assegurar que l’empresa no opera en detriment de la societat. Per ser 

efectius i visibles, aquest compromís deu estar recolzat per recursos, lideratge, a més de 

ser mesurable i mesurat” 

 A nivell nacional, es crea al 2004 una Subcomissió del Congrés dels Diputats dins de la 

Comissió de Treball i Assumptes Socials per potenciar i promoure la RSE. El Foro 

d’Experts sobre RSC, constituït el 17 de Març de 2005 per iniciativa del Ministeri de 

Treball i Assumptes Socials, va publicar al 2007 el document “Informe del Foro d’Experts 

de RSC a Espanya”. En aquest document es defineix la RSC com “el compliment 

estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària en el seu govern i 

gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, 

laborals i mediambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el 

diàleg transparents amb els seus grups d’interès, responsabilitzant-se així de les 

conseqüències i els impactes que es deriven de les seves accions. Una empresa és 

socialment responsable quan respon satisfactòriament a les expectatives que sobre el 

seu funcionament tenen els diferents grups d’interès. Finalment, al 2009 es crea el 

Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses, òrgan adscrit al Ministeri de 

Treball i Immigració que té caràcter “assessor i consultiu”, encarregat d’impulsar i 

fomentar les polítiques de RSC a Espanya. 

Analitzant l’evolució de les definicions, podem concloure que el concepte de RSC ha passat des 

d’una perspectiva merament econòmica, on els recursos destinats a accions socials eren 
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considerats com un cost de màrqueting (imatge de marca, etc.), fins a una perspectiva molt més 

ampla on es considera com una obligació més de l’empresa cap els seus grups d’interès, 

considerant-ho com una inversió i no com un cost. Seguint aquesta tendència, les empreses 

anomenades “socialment responsables” enfoquen la seva estratègia cap a un  “Triple resultat” 

(“triple bottom line” descrit al llibre Cannibals With Forks), concepte utilitzat per primera vegada 

al 1994 per John Elkington i descrit com l’acompliment d’una empresa expressat en tres 

dimensions: econòmica, ambiental i social. 

En el present treball d’investigació es considerarà la RSC (o RSE) com la contribució activa i 

voluntària, de les empreses, al millorament social, ambiental i econòmic, generalment amb 

l’objectiu de millorar la seva situació competitiva i valorativa i el seu valor afegit.  

Sota aquest concepte d’administració i de gestió s’engloba un conjunt de pràctiques, estratègies 

i sistemes de gestió empresarial que persegueixen un nou equilibri entre les dimensions 

econòmica, social i ambiental. 

4.1.1. La RSC com a estratègia de negoci 

Les estratègies que apliquen les organitzacions en els seus negocis tenen la finalitat 

d’incrementar el benefici econòmic, ja sigui, a curt o llarg termini.  

És per això que al parlar d’estratègies de RSC sorgeix la necessitat de demostrar la vinculació 

que aquestes tenen amb el rendiment econòmic de la companyia. 

La recerca empírica dins de la ètica empresarial porta molts anys tractant de trobar una relació 

entre la RSC i el benefici econòmic, els primers estudis van aparèixer a principis dels anys 70 

(Moskowitz 1972) amb la finalitat de lluitar en contra de l’escepticisme que va sorgir al voltant de 

la RSC, com demostra un article del professor Milton Friedman: “The social responsibility of 

business is to increase its profits” (“La responsabilitat social dels negocis és incrementar el 

benefici econòmic”).  

 

Tot i la quantitat de treballs empírics que han aparegut al llarg d’aquests últims 40 anys, els 

últims estudis demostren que no existeixen encara resultats concloents.  

Això pot explicar-se per la complexitat en l’avaluació dels resultats de les estratègies de RSC, ja 

que, no se’ls pot donar sempre un tractament purament numèric i molts d’ells apareixen a llarg 

termini. 

En aquest sentit es fa present la necessitat de tenir en compte els actius intangibles, actius de 
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l’organització, sense substància física, que poden donar lloc a valor o benefici futur.  

Així doncs, la dificultat de mesurar l’èxit de la RSC radica en la pràctica impossibilitat de 

mesurar exactament les conseqüències dels actius intangibles generats o modificats per 

l’aplicació d’aquestes estratègies. 

4.1.2. Normalització de la RSC 

En la última dècada, la RSC ha pres una nova òptica, variant el seu enfocament tradicional de 

caràcter filantròpic, on les empreses responien a la comunitat on treballaven donant suport 

mitjançant accions caritatives, cap a una nova visió on la RSC hauria de ser part integral de la 

estratègia de negocis. 

Per tant, les estratègies de RSC haurien de planificar-se i quantificar-se amb l’objectiu 

d’incrementar la rendibilitat i contribuir simultàniament a assolir els objectius estratègics de 

l’empresa.  

Actualment la RSC té la missió de millorar la competitivitat i sostenibilitat de les empreses, ja 

que, considera les necessitats i percepcions dels grups d’interès en la seva activitat, integrant 

en la estratègia empresarial el respecte pels valors ètics, les persones, la comunitat i el medi 

ambient. 

Amb l’objectiu d’impulsar la RSC arreu del món, per a que les empreses implantin polítiques de 

RSC sostenibles i les puguin comunicar, apareixen els dos organismes més reconeguts a nivell 

internacional i amb més empreses adherides. Tant la Unió Europea com la Organització per la 

Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OECD) han reconegut els principis en els que 

aquestes organitzacions emmarquen la RSC. Aquests organismes presenten uns models 

d’informes de seguiment de polítiques i activitats de RSC que orienten a les empreses per tal 

que la seva activitat acompleixi amb aquest tipus de polítiques: 

 El Pacte Mundial (Global Compact) de Nacions Unides 

 Iniciativa d’Informe Global (Global Reporting Initiative - GRI) 

Altres organismes, també amb l’objectiu de col·laborar en la difusió de la RSC, han marcat unes 

normatives d’acompliment voluntari, reconegudes oficialment, per integrar la gestió socialment 

responsable en les operacions comercials i les relacions amb tots els grups d’interès, entenen 

com a grups d’interès aquelles persones o entitats amb les que s’estableix una relació comercial 
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(proveïdors, clients, etc.). 

Aquestes normatives serveixen de referència per a les companyies de qualsevol sector i país, 

les més destacades internacionalment i al nostre país són: 

 La ISO 26000, de la Organització internacional de Normalització. Normativa de caràcter 

voluntari, llançada al 2010, que proporciona una guia, per les empreses i organitzacions, 

per a que puguin operar de manera socialment responsable, és a dir, de manera ètica i 

transparent que contribueixi a la salut i benestar de la societat. 

 La norma Social Accountability Standard 8000 (SA 8000) definida per l’organisme 

Responsabilitat Social Internacional - Social Accountability International (SAI) 

 La norma SGE 21, Sistema de gestió ètica i socialment responsable, de Forética única 

norma en el món que permet auditar i certificar processos en gestió ètica i 

responsabilitat social 

 EFR1000 de la Fundació MásFamilia organisme que incideix especialment en que la 

vida laboral suposi una millora de la qualitat de vida i benestar de les famílies en 

contraprestació al important paper com element de cohesió social.  

Cal remarcar que la RSC va més enllà de l’acompliment de les lleis i les normes, donant per 

suposat el seu respecte i el seu estricte acompliment. En aquest sentit, la legislació laboral i les 

normatives relacionades amb el medi ambient són el punt de partida amb la responsabilitat 

social i ambiental. 

Tot i que la cultura empresarial socialment responsable és universal per tots els països del món 

hi han alguns més avançats en la matèria que d’altres, influenciats especialment pel grau de 

desenvolupament i la cultura del país. Segons la ONG Accountability en un estudi dels 108 

països, on les empreses tenen major grau de desenvolupament en RSE, els líders en 2007 van 

ser Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Regne Unit, Noruega i Nova Zelanda. 

 

4.2. Resultat econòmic 

Observant la historia del pensament comptable es fa evident que el resultat econòmic no ha 

patit una evolució continua sinó que ha presentat diferents corrents (Chambers, 1965).  
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Els autors de l’escola clàssica normativa deductiva, que es fonamenten essencialment en la 

Teoria Econòmica Neoclàssica, centren els seus esforços en el mesurament del “resultat 

vertader”. En aquest pensament destaca  MacNeal (1939) que afirmava “ hi ha una correcte 

definició dels beneficis des d’un punt de vista comptable. Un benefici és un increment en la 

riquesa neta. Una pèrdua és una disminució en la riquesa neta. Aquesta és la definició d’un 

economista. És lacònica, obvia i matemàticament demostrable...La funció de la comptabilitat és 

la de registrar, recopilar i presentar veritats econòmiques...”. 

En aquesta línia apareix la definició del Premi Nobel Britànic Hicks (1986), acceptada tant per 

teòrics de l’empresa com per professionals de la gestió, que deriva del concepte “renda”: 

“l’increment en el net patrimonial obtingut en un període, mantenint intacte el net patrimonial 

inicial”.  

Belkaoui (2004) assenyala a Adam Smith (1890) com el primer economista en definir el benefici 

com un increment en la riquesa – increase in wealth - . A més, matisa “la idea generalment 

acceptada del benefici econòmic com el consum més els estalvis esperats en un període 

determinat, sent aquests igual al canvi en el capital econòmic”. 

Una definició alternativa la trobem amb Mahoney i Pandian(1992) que relacionen els resultats 

empresarials amb l’èxit empresarial, aquest últim interpretat com les rentes superiors a les de 

les empreses competidores.  

El Financial Accounting Standards Board (FASB) va ser l’organisme pioner introduint el 

concepte de resultat econòmic al 1980 com “els canvis en el patrimoni net d’una empresa de 

negocis durant un període, que tenen el seu origen en transaccions i altres successos i 

circumstàncies no relacionades amb operacions amb la propietat. Inclouen tots els canvis en el 

net durant un període, excepte aquells resultants de les inversions dels propietaris i de les 

distribucions de fons als mateixos”.  

Més endavant alguns autors han relacionat el resultat empresarial amb l’eficàcia i eficiència com 

García-Tenorio i Pérez (1999) que relacionen el resultat empresarial amb el grau en que 

l’empresa aconsegueix el seu objectiu principal, la maximització del benefici. 

En aquesta mateixa línia, el reconegut Milton Friedman (1953) defensor de la teoria de 

l’empresa, on es comparteix la hipòtesis de que l’empresa actua “com si” l’objectiu dels seus 

directius fos la maximització dels beneficis o el valor de l’empresa pels seus propietaris, és a dir, 

l’objectiu de l’empresa és la maximització consistirà en generar la major riquesa possible, 
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donades les restriccions vigents, a través de la màxima eficiència. 

Segons Argandoña (2005) aquesta maximització de la eficiència s’aconsegueix quan les 

empreses maximitzen els seus beneficis, és a dir, quan els directius maximitzen el valor del 

capital pels propietaris. 

En aquesta línia es troba el concepte de “Resultat Empresarial” utilitzat en l’actual treball de 

recerca: “Indicador que mesura el rendiment de l’empresa. El valor òptim d’aquest 

s’aconsegueix a través de l’eficiència òptima de l’activitat de l’empresa.  
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5. Metodologies existents per l’avaluació de la relació 

entre la RSC i el rendiment econòmic/financer 

Durant els últims 40 anys han aparegut nombrosos treballs de recerca en l’àmbit de la RSC, 

diferenciant entre estudis teòric i estudis empírics.  

 

5.1. Estudis teòrics 

Aquests estudis basen els resultats de les seves conclusions en determinar el signe de la 

relació RSC-Rendiment econòmic i/o en la seva relació causa-conseqüència, és a dir, si la RSC 

és causa o conseqüència d’un bon (o dolent) resultat econòmic en la organització. 

Segons la vinculació RSC-rendiment econòmic (relació causa-conseqüència i signe de la 

relació), els estudis teòrics poden classificar-se en una sèrie d’hipòtesis que van descriure, per 

primera vegada, Preston i O’Bannon (1997) en l’estudi “The Corporate Social-Financial 

performance relationship. A typology and analysis”. A continuació es descriuen les hipòtesis 

plantejades i es presenta el resum: 

- H. impacte social: nivells més alts (baixos) de RSC condueixen a nivells més alts 

(baixos) de resultats financers. Aquí trobem la Teoria “stakeholder” (grups d’interès) que 

afirmava que l’aplicació de RSC amb els grups d’interès de les companyies conduïa a 

una bona reputació i per tant uns millors resultats financers. Un gran exemple d’aquesta 

hipòtesis van ser Cornell i Shapiro (1987) amb la seva hipòtesis de que un mal 

comportament amb algun grup d’interès pot causar desconfiança en els mercats i per 

tant, incrementar la prima de risc de la companyia, els costos i/o la pèrdua d’oportunitats 

de benefici. 

- H. del “Trade-off”: nivells més alts (baixos) de RSC condueixen a nivells més baixos 

(alts) de resultats financers. Aquesta teoria es basa en que l’aplicació de RSC a les 

companyies comporta una sèrie de costos que afecten als resultats financers. Vance 

(1975) i Aupperle (1985) són seguidors d’aquesta teoria. 

- H. disponibilitat de fons: nivells més alts (baixos) de resultats financers condueixen a 

nivells més alts (baixos) de RSC. Segons aquesta teoria, tot i que les companyies estan 
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d’acord en l’aplicació de RSC, les accions en aquesta matèria depenen de la 

disponibilitat de recursos econòmics. Quan una companyia obté un increment de  

beneficis és quan decideix aplicar accions de RSC, sinó no. Alguns exemples són 

McGuire (1988) i Kraft&Hage (1990) 

- H. de l’oportunisme dels directius: nivells més alts (baixos) de resultats financers 

condueixen a nivells més baixos (alts) de RSC. Es basa en l’argument de que els 

directius persegueixen els seus propis interessos privats. En aquest cas, quan s’obtenen 

resultats financers elevats, els directius aprofiten per maximitzar els seus ingressos 

personals a curt termini. En canvi, quan els resultats són baixos els directius tracten de 

compensar la mala situació amb accions socials per acontentar i motivar al personal. 

Williamson (1967 i 1985) i Weidenbaum&Vogt (1987) són alguns seguidors d’aquesta 

teoria.  

- Sinergies positives o negaitves: Teoria que  assumeix que existeixen sinergies entre la 

RSC i el resultat financer que fan que quan una va bé (malament) l’altre també i així a 

l’inrevés. 

Seqüència 

causa-

conseqüència 

Signe de la relació 

Positiu Negatiu 

RSC  RF 

Hipòtesis de l’impacte social 

RCM (8) 

HSRT (10) 

QSP (7) 

Hipòtesis del “Tradeoff” 

RCM (0) 

HSRT (0) 

QSP (0) 

RF  RSC 

Hipòtesis de la disponibilitat de fons 

RCM (9) 

HSRT (10) 

QSP (10) 

Hipòtesis de l’oportunisme dels directius 

RCM (0) 

HSRT (0) 

QSP (0) 

RSC  RF 

Sinergia positiva 

RCM (8) 

HSRT (10) 

QSP (10) 

Sinergia negativa 

RCM (0) 

HSRT (0) 

QSP (0) 

Nota: RF= resultats financers, RCM= Responsabilitat comunitària i mediambiental, Personal=Habilitat per 
seleccionar i retenir talent i PSQ= Qualitat de serveis i productes. Els números entre parèntesis són 
resultats significatius d’estudis elaborats fins al 1997 

 Fig. 5.1.a) Tipologia de les possibles relacions entre RSC i els resultats financers 
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L’objectiu del present estudi es basa en la Hipòtesi d’impacte social, tractant de mesurar de 

forma empírica les avantatges econòmiques en l’aplicació d’estratègies de RSC, en empreses 

espanyoles de diferents sectors. 

 

5.2. Estudis empírics 

En aquesta tipologia podem trobar els estudis basats en dades qualitatives i els basats en 

dades quantitatives.  

Els primers no presenten conclusions gaire sòlides donat que es basen en dades qualitatives 

difícils de mesurar o avaluar i són difícilment extrapolables a diferents sectors o mercats. Alguns 

dels objectius que s’avaluen en aquest tipus d’estudi demostren com la RSC serveix 

d’instrument per evitar riscos, impulsa la sostenibilitat en la gestió de la companyia, etc. 

En el cas dels estudis empírics quantitatius trobem dues vessants en relació a la metodologia: 

- El mètode on es valora l’impacte d’una bona o dolenta RSC amb el preu de les accions 

d’una empresa (mètode “event studies”) com fa Beccheti (2007) 

- L‘anàlisi de la vinculació entre diverses variables de RSC i indicadors de rendiment 

econòmic. L’equació tipus d’aquests estudis empírics acostuma a prendre les variables 

de RSC com exògenes però també hi ha estudis on la variable RSC és la endògena:  

RE=α+βRSC+δVC+ε   EC. 1 

On ‘RF’ és l’indicador de rendiment econòmic, ‘RSC’ les variables de RSC, ‘VC’ són les 

variables de control (sector, mida de la indústria, països on opera, etc.) i “ε” el terme 

error.  

Aquest últim cas d’estudi empíric (vinculació entre diverses variables de RSC i rendiment 

econòmic o econòmic) és el que permet avaluar l’objectiu plantejat a l’inici del present estudi i 

és, per tant, la metodologia aplicada en aquest treball de recerca, on els coeficients de les 

variables i els indicadors estadístics conclouen el tipus de vinculació entre la RSC i el resultat 

econòmic. 
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El principal indicador de la relació, objecte d’estudi, és β, ja que, el seu signe representa la 

vinculació positiva o negativa de la RSC en els resultats econòmics de les companyies o a 

l’invers (els resultats econòmics sobre la RSC, en el cas de RSC com variable endògena).  

Des de fa més de 40 anys s’han publicat diversos estudis amb diferents signes pel coeficient β 

(per equacions tipus RE=α+βRSC+δVC+ε i RSC=α+βRF+δVC+ε).  

A continuació es resumeixen les publicacions (per autor) més rellevants, per any i tipus de 

vinculació (positiva, neutral o negativa), aquest meta-anàlisi ens permet partir d’un punt molt 

més delimitat pel nostre estudi. 

Signe 

de la 

relació 

70s  
(21 estudis) 

80s 
(29 estudis) 

90s 
(68 estudis) 

00s 
(22 estudis) 

Positiu 
(83 
estudis) 

Moskowitz (1972) 

Bragdon i Marlin 

(1972) 

Parket i Eilbert 

(1975) 

Moskowitz (1975) 

Reimann (1975) 

Belkaoui (1976) 

Heinze (1976) 

Sturdivant i Ginter 

(1977) 

Ingram (1978) 

Bowman (1976) 

Preston (1978) 

Spicer (1978) 

Anderson i 

Frankle (1979) 

Levy i Shatto (1980) 

Maddox i Siegfried (1980) 

Kedia i Kuntz (1981) 

Fry et al. (1982) 

Shane i Spicer (1983) 

Cochran i Wood (1984) 

Mills i Gardner (1984) 

Stevens (1984) 

Newgren et al. (1985) 

Conine i Madden (1986) 

Marcus i Goodman 

(1986) 

Cowen et al. (1987) 

Spencer i Taylor (1987) 

Wokutch i Spencer 

(1987) 

Clarkson (1988) 

Navarro (1988) 

Lerner i Fryxell (1988) 

McGuire et al. (1988) 

Cottrill (1990) 

Holman et al. (1990) 

Morris et al. (1990) 

Preston i Sapienza (1990) 

Coffey i Fryxell (1991) 

Freedman i Stagliano (1991) 

Riahi-Belkaoui (1991) 

Roberts (1992) 

Herremans et al. (1993) 

Luck i Pilotte (1993) 

Blacconiere i Patten (1994) 

Brown i Perry (1994) 

Dooley i Lerner (1994) 

Johnson i Greening (1994) 

Simerly (1994) 

Porter i van der Linde (1995) 

Wright et al. (1995) 

Hart i Ahuja (1996) 

Klassen i McLaughlin (1996) 

Nehrt (1996) 

D’Antonio et al. (1997) 

Blacconiere i Northcut (1997) 

Galaskiewicz (1997) 

Griffin i Mahon (1997) 

Konar i Cohen (1997) 

Posnikoff (1997) 

Preston i O’Bannon (1997) 

Russo i Fouts (1997) 

Waddock i Graves (1997) 

Tichy et al. (1997) 

Travers (1997) 

Judge i Douglas (1998) 

Verschoor (1998) 

Klassen i Whybark (1999) 

Roman et al. (1999) 

Verschoor (1999) 

Christmann (2000) 

Dowell et al. (2000) 

Graves i Waddock (2000) 

Jones i Murrell (2001) 

Konar i Cohen (2001) 

Bragdon i Karash (2002) 

Epstein i Schnietz (2002) 

Orlitzky et al. (2003) 

Boutin i Savaria (2004) 

Tsoutsoura (2004) 

Allouche i Laroche (2005) 

Heese (2005) 

Salama (2005) 

Bartkus et al. (2006) 

Peloza (2006) 

Wu (2006) 

Casadesus-Masanell ( 

2009) 
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Neutral  
(50 
estudis) 

Fogler i Nutt 

(1975) 

Bowman i Haire 

(1975) 

Buehler i Shetty 

(1976) 

Fry i Hock (1976) 

Alexander i 

Buckholz (1978) 

Bowman (1978) 

Abbott i Monsen 

(1979) 

Chen i Metcalf (1980) 

Freedman i Jaggi (1982) 

Ingram i Frazier (1983) 

Mahapatra (1984) 

Aupperle et al. (1985) 

Aupperle, Carroll i 

Hatfield (1985) 

Freedman i Jaggi (1986) 

Rockness et al. (1986) 

Lashgari i Gant (1989) 

Belkaoui i Karpik (1989) 

O’Neill et al. (1989) 

Fombrun i Shanley (1990) 

McGuire et al. (1990) 

Patten (1990) 

Patten (1991) 

Hylton (1992) 

Luther et al. (1992) 

Hamilton et al. (1993) 

Blackburn et al. (1994) 

Luther i Matatko (1994) 

Diltz (1995) 

Greening (1995) 

Mallin et al. (1995) 

Kurtz i DiBartolomeo (1996) 

Pava i Krausz (1996) 

Brown (1997) 

Gregory et al. (1997) 

Guerard (1997a) 

Guerard (1997b) 

McWilliams i Siegel (1997) 

Sauer (1997) 

Reyes i Grieb (1998) 

Berman et al. (1999) 

Hickman et al. (1999) 

Johnson i Greening (1999) 

Ogden i Watson (1999) 

Teoh et al. (1999) 

McWilliams i Siegel 

(2000) 

Hillman i Keim (2001) 

Moore (2001) 

Elsayed i Paton (2005) 

Callado i Utrero (2005) 

Barnett i Salomon (2006) 

Negatiu 
(7 estudis) 

Vance (1975) - 

Mueller (1991) 

Teper (1992) 

Meznar et al. (1994) 

Boyle et al. (1997) 

Kahn et al. (1997) 

Wright i Ferris (1997) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2.a) Relació entre la RSC i els resultats econòmics en 141 estudis empírics. 

Font: Griffin i Mahon (1997), Itkonen (2003), Margolis i Wash (2003) i elaboració pròpia  
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Per entendre d’una manera més intuïtiva la tendència d’aquest tipus d’estudis, es presenta la 

informació de la taula anterior en el següent gràfic plasmant l’evolució de la quantitat d’estudis 

de cada tipus (signe de β): 

 

 

 

Font: Griffin i Mahon (1997), Itkonen (2003), Margolis i Wash (2003) i elaboració pròpia  

 

En el gràfic s’observa que pràcticament no existeixen estudis on la vinculació entre RSC i 

rendiment econòmic sigui negativa. Als anys 90, en concret, van sorgir 6 estudis d’aquest tipus 

però en la majoria d’aquests casos la relació negativa era fruit d’accions corporatives il·legals. 

L’evolució de les publicacions d’aquest tipus d’estudis, que presenta el gràfic de la fig. 5.2. b), 

ens permet deduir que els estudis amb una vinculació positiva entre la RSC i el rendiment 

econòmic són els que proliferen amb un creixement més elevat, sobre la resta de teories. 

Aquesta tendència és coherent amb el fet que la RSC és una “estratègia innovadora 

d’intangibles” i per tant necessita el seu temps d’adaptació i maduració en les empreses i els 

mercats, no sent mesurable fins al mig-llarg termini, des de la seva implantació. Aquesta 

característica, que alguns autors no van tindre en compte, és la causa per la que en alguns 

estudis l’impacte de la RSC fos negatiu. 

A més, en molts dels estudis analitzats (els neutrals) no s’ha trobat una relació evident entre 

RSC i rendiment econòmic, per falta de resultats estadísticament significatius. Això es deu 

principalment a les variables de control escollides en cada cas. Les diferencies existents en 

aquestes variables (principalment, mida de la companyia i sector), en les diverses companyies 

de la mostra, no permeten la estandardització u homogeneïtzació de les variables exògenes. 

Fig.5.2.b) Pes del estudis segons el tipus de vinculació RSC-resultats econòmics (positiva, neutral o 

negativa) per dècada 
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Per tant, l’anàlisi ens permet concloure amb que, empíricament, l’aplicació correcta de RSC no 

disminueix el rendiment econòmic, afirmació que anul·la la hipòtesis de “trade-off” en front la 

hipòtesis d’impacte social, descrites a l’apartat anterior. 

En els estudis analitzats, on la variable RSC era endògena, no s’ha trobat cap cas de vinculació 

negativa, fet que permet anul·lar la hipòtesis d’oportunisme dels directius i de sinergies 

negatives. 

A partir de les hipòtesis formades en el meta-anàlisis dels estudis teòrics de Preston i O’Bannon 

(1997), el meta-anàlisis de Griffin i Mahon (1997), Itkonen (2003), Margolis i Wash (2003) i els 

últims estudis empírics més rellevants, podem mantenir les hipòtesis inicials d’Impacte Social i la 

de disponibilitat de fons com a punt de partida pel present estudi empíric.  

D’aquesta manera arribem a la conclusió que: 

 Per una banda, l’aplicació de RSC, en les companyies, beneficia el rendiment econòmic 

d’aquestes o que aquestes estratègies de RSC tant sols es plantegen en les empreses 

amb increments de rendiment econòmic.  

 Per un altre, el meta-anàlisi posa de manifest la importància en homogeneïtzar la mostra 

al màxim,  en el cas d’estudi es seleccionen companyies espanyoles, i es creen les 

variables de control (dummy)  mida i sector, però poder analitzar diferències en els 

resultats. 
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6. Metodologia aplicada 

Per poder arribar als objectius marcats en el present treball de recerca és convenient analitzar la 

vinculació (positiva o negativa) entre variables de RSC amb variables de rendiment econòmic. 

A continuació es representa el flux de la recerca d’informació i anàlisis de les dades necessari 

per arribar a les conclusions. 

 

6.1. Model de recerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera fase: 

 Plantejament d’Hipòtesis d’investigació que permetin explicar l’objectiu  de l’estudi 

 Recerca de la informació disponible en matèria de RSC i rendiment econòmic sobre companyies 

espanyoles. Anàlisi i selecció d’informes i memòries publicades 

 Un cop escollides les fonts de dades, selecció de les variables més rellevants, tant de RSC com 

de rendiment econòmic, per tal de respondre als interrogants plantejats en les Hipòtesis 

d’investigació plantejades 

  

Tercera fase: 

 Anàlisi de la correlació entre les variables explicatives, per les diferents opcions de regressions en 

funció de la variable endògena seleccionada 

 Anàlisi de les hipòtesis formulades. Realització de les regressions lineals e interpretació dels 

resultats numèrics obtinguts 

 Selecció del model òptim 

Fig.6.1.a) Esquema de la metodologia aplicada en el present estudi de recerca 

Segona fase: 

 Creació de la base de dades, amb les variables explicatives, indicadors de nivell d’acompliment 

de RSC, les variables endògenes, amb indicadors de rendiment econòmic, i les variables de 

control 

 Anàlisi de les característiques i limitacions del model 
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6.1.1. Primera fase 

6.1.1.1. Hipòtesis d’investigació 

El meta-anàlisi de l’apartat 5 permet plantejar el punt de partida de l’anàlisi regressiu múltiple 

per tal d’arribar a l’objectiu d’estudi. Els dos supòsits que planteja són: 

 Per una banda, l’aplicació de RSC, en les companyies, beneficia el rendiment econòmic 

d’aquestes o que aquestes estratègies de RSC tant sols es plantegen en les empreses 

amb increments de rendiment econòmic.  

 Per un altre, el meta-anàlisi posa de manifest la importància en homogeneïtzar la mostra 

al màxim, ja que, algunes característiques de l’empresa poden condicionar els resultats. 

En relació a la primera assumpció, l’objectiu de l’estudi és analitzar si la influència de la RSC 

sobre el rendiment econòmic presenta un símbol positiu o negatiu i quantificar-ho, per tant, no 

és qüestió d’estudi si el rendiment econòmic presenta influència sobre la RSC. 

En canvi la segona assumpció planteja uns interrogants en la relació que persegueix analitzar 

l’estudi, influència de la RSC sobre el rendiment econòmic. Per tal de resoldre els interrogants 

que permetran explicar l’objectiu de l’estudi, es plantegen les següents hipòtesis que permetran 

arribar al model regressiu òptim per explicar l’objectiu d’estudi.  

- H1: “La influència de l’acompliment en estratègies de RSC sobre el resultat econòmic de 

l’empresa canvia depenent del tipus d’indicador de rendiment econòmic utilitzat ”  

- H2: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa en funció del tipus de sector” 

- H3: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa en funció la mida de la companyia” 

- H4: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa” 
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6.1.1.2. Recerca d’informació disponible 

Recerca de la informació disponible en matèria de RSC i rendiment econòmic sobre 

companyies espanyoles. Anàlisis i selecció d’informes i memòries publicades 

El primer pas ha estat analitzar la informació disponible online per la creació de la base de 

dades amb indicadors d’acompliment de RSC i de resultat empresarial.  

Com es comenta en el punt 2.2 del present estudi, el fet de disposar de memòries de RSC 

publicades online ha facilitat l’elaboració d’una base de dades més acurada i fiable que 

realitzant-ho a través d’entrevistes o qüestionaris. Acurada perquè les memòries publicades són 

informes universals per tot tipus d’indústria, on l’empresa realitza un seguiment exhaustiu i amb 

temps, i fiable perquè són informes signats i publicats per l’empresa en qüestió.  

Els dos tipus d’informes més utilitzats a nivell nacional e internacional són el GRI i l’Informe de 

Progrés de la Xarxa del Pacte Mundial, aquest últim, a més de ser una iniciativa de les Nacions 

Unides, és el que té més informes publicats d’empreses nacionals, per això és la font de dades 

de la que parteix el present estudi de recerca. 

Els Informes de RSC publicats a la pàgina web de la Xarxa del Pacte Mundial estan redactats 

en diferents formats, per tal de crear indicadors homogenis a partir de la informació disponible 

en aquestes memòries s’ha seleccionat el format online perquè les empreses responen a 

preguntes tancades(sí, no o altres) el que facilita la creació d’uns indicadors de RSC 

homogenis.  

Com s’especifica en l’apartat 2.2, s’ha seleccionat l’any 2009 perquè a partir de 2010 es troben 

indicis de l’impacte de la crisis en les polítiques de RSC de moltes empreses nacionals. 

L’Informe Forética 2011 publica que més del 30% de les empreses espanyoles havien reduït les 

seves polítiques de RSC per tal d’equilibrar els pressupostos i ajustar-s’hi a les noves 

condicions del mercat. El present estudi de recerca persegueix analitzar l’impacte de les 

polítiques de RSC sobre els resultats, i per això, l’estudi s’havia de construir a partir de les 

dades d’un període, relativament actual, en el que no influís(en la mesura de lo possible) la 

conjuntura econòmica ni política. 

Per la informació econòmica de les empreses s’ha disposat de l’aplicació SABI on es publiquen 

els informes d’empresa que proporcionen dades econòmiques de la companyia (com els 

balanços, cash flows, etc.).  
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La Xarxa del Pacte Mundial disposa de 228 Informes de Progrés en format on-line, amb dades 

de l’exercici 2009. Per estudis empírics amb regressions lineals múltiples es recomanen entre 

10 i 15 observacions per variable explicativa (Green et al., 1991) per tal d’optimitzar l’eficiència 

del treball de recerca. Com el model de regressió múltiple dissenyat per l’estudi consisteix en 4 

indicadors de RSC, la base de dades s’ha creat amb la informació de RSC i econòmica de 40 

empreses espanyoles. 

Degut a les diferències en mida i sector de les empreses de la mostra, s’ha considerat rellevant 

per les conclusions, analitzar la relació entre l’acompliment en RSC i el resultat econòmic de la 

mostra amb les variables de control mida (nombre d’empleats) i sector. Aquesta informació està 

disponible en els informes de SABI (nombre d’empleats) i en els Informes de Progrés en format 

on-line (sector). 

6.1.1.3. Selecció de les variables 

Un cop escollides les fonts de dades, selecció de les variables més rellevants, tant de 

RSC com de rendiment econòmic i de control, per poder respondre als objectius marcats 

en l'actual treball de recerca 

L’objectiu principal de l’estudi és trobar la influència de les estratègies de RSC en el rendiment 

econòmic de les companyies espanyoles. 

Com es comenta en l’apartat 4 del present estudi (E.C.1), el tipus d’equació necessària per tal 

de respondre als principals interrogants és: 

RE=α+βRSC+δVC+ε 

On ‘RE’ és l’indicador de rendiment econòmic, ‘RSC’ nivell d’acompliment dels principis 

de RSC, ‘VC’ són les variables de control (sector, mida de la indústria, països on opera, 

etc.) i “ε” el terme error.  

D’aquesta manera els coeficients de les variables exògenes estableixen la influència del nivell 

d’acompliment RSC sobre el resultat econòmic (variable endògena) i les variables de control 

(dummy), estableixen les diferències entre els diferents tipus de companyies, segons la mida i el 

sector. A continuació es detallen les variables de RSC, de control i de resultat econòmic. 

Variables exògenes: El model de regressió lineal, objecte d’estudi, s’ha dissenyat amb 

4 variables explicatives: 
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o Nivell d’acompliment dels principis de Drets humans 

o Nivell d’acompliment dels principis de Medi Ambient 

o Nivell d’acompliment dels principis laborals i d’anticorrupció  

o Anys que porta la companyia adherida a la Xarxa del Pacte Mundial 

Com ja s’ha explicat anteriorment, aquests informes del Pacte Mundial s’estructuren en 

l’acompliment de 10 principis, esmentats a la figura 3.2.a) de l’apartat 3, i recullen tots 

els àmbits de RSC: medi ambient, conciliació laboral, relació amb els grups d’interès 

(clients, empleats, accionistes i proveïdors), bon govern i desenvolupament social. Per a 

cada principi, els signants del pacte responen una sèrie de preguntes tancades (“SI”, 

“NO” o “ALTRES”) sobre la implantació de certes polítiques/accions relacionades amb el 

principi. Aquestes respostes tancades s’amplien, a continuació, amb el detall de les 

accions que tenen implementades, el seguiment i mesura dels impactes obtinguts i les 

millores aconseguides a la seva organització en aquella política concreta. Como els 10 

principis s’han considerat rellevants per l’objectiu de l’estudi, s’han seleccionat totes les 

preguntes tancades, classificant cada principi pel càlcul de la corresponent variable 

explicativa de RSC:  

o P1: Nivell d’acompliment dels principis de Drets humans (Principis: 1,2 i 5) 

o P2: Nivell d’acompliment dels principis de Medi Ambient (Principis: 7, 8 i 9) 

o P3: Nivell d’acompliment dels principis laborals i d’anticorrupció (Principis: 3, 4, 6 

i 10)  

També s’ha considerat com a variable de mesura del nivell d’acompliment de RSC els 

anys que porta la companyia com a signant del Pacte Mundial, aquesta dada ens dóna 

una idea orientativa dels anys que porta la companyia aplicant polítiques i estratègies de 

RSC.  

- Per altre banda, per observar la influència de les estratègies de RSC sobre el rendiment 

econòmic es pren com a variable endògena un indicador que mesuri resultats 

econòmics o directament el propi rendiment econòmic. Per poder trobar un model més 

precís, s’han seleccionat una sèrie de variables (definides a l’apartat 3.2, Fig.3.2.b)) a 

partir de les quals es realitzen les diferents regressions per trobar la variable endògena 

que millor expliqui la relació objecte d’estudi: 

Ingressos d’explotació (€), resultat de l’exercici (€),  EBIT (€) i EBITDA (€) 
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- Per últim, tenim les variables de control (dummy), aquelles que expliquen el perfil de la 

mostra. Pel model d’estudi, les variables dummy que s’han considerat que podrien 

marcar diferències entre les empreses de la mostra són: el sector i la mida (nombre 

d’empleats). El sector sempre ha estat un factor d’influència en l’aplicació de RSC, ja 

que, en alguns sectors com, per exemple, serveis professionals o indústria, aconseguir 

la confiança dels clients e inversors en la companyia és imprescindible per a que 

contractin o inverteixin, respectivament. En canvi, en altres sectors, com transports o 

emmagatzematge, la comunicació en matèria de RSC no és tan rellevant per a que els 

clients contractin els serveis. 

 

 

6.1.2. Segona fase 

6.1.2.1. Creació de la base de dades 

Creació de la base de dades, amb les variables explicatives, indicadors de nivell 

d’acompliment de RSC, les variables endògenes, amb indicadors de rendiment 

econòmic/econòmic, i les variables de control. 

- Com s’ha comentat anteriorment, el model de regressió lineal múltiple parteix d’un 

disseny amb 4 variables de RSC, 3 de les quals agrupen els 4 camps de la RSC i es 

calculen amb una puntuació que indica el grau d’acompliment en cada àmbit de RSC(a 

major puntuació major compromís de l’empresa en aquella àrea): 

o P1: Nivell d’acompliment dels principis de Drets humans (Principis: 1,2 i 5) 

o P2: Nivell d’acompliment dels principis de Medi Ambient (Principis: 7, 8 i 9) 

o P3: Nivell d’acompliment dels principis laborals i d’anticorrupció (Principis: 3, 4, 6 

i 10)  

El càlcul de cadascuna d’aquestes variables explicatives es realitza amb la puntuació 

mitja dels principis que li corresponen, prenen tots els principis el mateix pes. D’aquesta 

manera les variables explicatives d’acompliment dels principis de Drets Humans(P1) es 

calcularà sumant la puntuació del principis 1, 2 i 5 i a continuació dividint per 3 (nombre 

de principis). 
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El càlcul de la puntuació de cada principi és més complexa. Recordem que cada principi 

té unes preguntes tancades assignades, per tant, per obtenir la puntuació s’ha assignat 

un valor concret per a cada tipus de resposta:  

 Respostes amb un “SI” valen 1 

 Respostes amb un “NO” valen 0 

 Respostes amb un “Altres” valen 0.5 

Per obtenir la puntuació total de cada principi, s’han sumat les puntuacions 

corresponents a les preguntes  del respectiu principi. Aquest últim càlcul de la puntuació 

total comporta una de les limitacions que s’especifiquen més endavant, en l’apartat 6.1.1 

del present estudi: com les companyies no estan obligades a respondre totes les 

preguntes, hi ha empreses que deixen respostes en blanc. La majoria de preguntes 

apliquen a totes les empreses de diferents mides i sectors, per això, s’ha considerat que 

les preguntes que no s’hagin respòs, representen un “NO” en la corresponent pregunta, 

per tant, les empreses amb menys preguntes respostes obtindran menor puntuació en 

cada principi. A la taula següent s’enumeren les preguntes tancades que finalment s’han 

considerat pel càlcul de les variables exògenes, tant sols s’ha prescindit d’aquelles 

preguntes tancades que cap de les 40 companyies de la mostra ha respòs i, per tant, no 

s’ha comptabilitzat pel càlcul de la mitja. 

Var. Expli. Principi Codi de la pregunta tancada 

P1 

Principi 1 
P1C1I1 P1C2I1 P1C2I2 P1C2I3 P1C2I4 P1C2I5 P1C3I1 P1C4I1 P1C4I2 
P1C5I2 P1C6I1  

Principi 2 P2C1I1 P2C2I1 P2C3I2 P2C3I1 

Principi 5 P5C1I1 P5C2I2 P5C3I2 P5C4I1 

P2 

Principi 7 P7C1I1 P7C2I2 

Principi 8 P8C1I1 P8C2I1 P8C2I2 P8C2I3 P8C3I1 P8C4I1 P8C10I3 P8C12I1  

Principi 9 P9C1I1 

P3 

Principi 3 P3C1I1 P3C2I1 P3C2I2 P3C3I1 P3C3I2 

Principi 4 P4C1I1 P4C2I2 P4C3I1 P4C3I2 P4C4I1 

Principi 6 P6C1I1 P6C2I1 P6C2I2 P6C2I3 P6C3I1 

Principi 10 P10C1I1  P10C2I1 P10C2I2 P10C3I1  P10C4I1  P10C5I1  P10C6I1 

 
Fig.336.1.2.1.a) Codificació que la Xarxa del Pacte Mundial assigna a cada pregunta tancada dels 

Informes de Progrés, corresponents a cada principi 
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- Les variables endògenes (variable depenent) s’han introduït a la base de dades en les 

unitats descrites en el punt anterior. No s’ha prescindit de cap de les mencionades, per 

tal de trobar quina és la que descriu millor la relació entre RSC i rendiment econòmic. 

- Per tal d’analitzar les hipòtesis plantejades a l’apartat 5.2., s’han creat variables “dummy” 

(pren valor 1 ó 0) per a cada tipus de mida i sector. Les empreses s’han classificat en 

tres mides (petites, mitjanes i grans) i en 16 sectors diferents, la base de dades conté, 

per tant, 16+3 variables “dummy”. 

 

6.1.2.2. Característiques i limitacions del model 

La possible principal limitació d’un model és que la mostra no sigui representativa. En el cas 

d’estudi, la mostra ha de representar al conjunt de companyies de l’Estat espanyol que 

acompleixen polítiques de RSC.  

Per poder veure si la mostra és representativa o no, s’han comparat el perfil de la mostra amb el 

de les empreses espanyoles que publiquen memòries de RSC a la Xarxa del Pacte Mundial, ja 

que, és l’organització on participen més empreses espanyoles. També s’ha considerat rellevant 

analitzar si la mostra presenta una distribució semblant en quant a mida i sector, respecte de la 

base de dades de la Xarxa del Pacte Mundial de 2009. 

Segons les dades recollides al document elaborat i publicat per la Xarxa del Pacte Mundial, 

“Resultats Informe de Progrés 2009”, (pàgines 2-7), el nombre total d’empreses espanyoles que 

van publicar , aquell any, va ser 320, on el 8% eren micro-empreses(de 0 a 49 empleats), el 

42% empreses mitjanes (de 50 a 199 empleats) i el 50% restant, empreses grans (amb 200 o 

més empleats). A continuació es mostra un gràfic amb la distribució d’empreses espanyoles 

amb Informe de RSC publicat  al 2009, segons la mida: 
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A diferencia de les dades observades, la mostra presenta major pes d’empreses mitjanes, 

disminuint, especialment, el pes de les micro-empreses. A continuació es presenten les 

distribucions de les empreses de la mostra, segons la mida (nombre d’empleats):   

 

 

Per tant, la mostra no es distancia molt de la xarxa d’empreses registrades a la Xarxa del Pacte 

Mundial. Els resultats de l’anàlisi regressiu seran més representatius d’empreses mitjanes i 

grans, que de petites (micro-empreses). 

Aquesta primera limitació no vol dir que les micro-empreses no apliquin estratègies de RSC, 

sinó que la gran majoria, no redacta memòries de RSC. Aquesta condició era previsible, ja que, 

Fig.6.1.2.2.b) Distribució del teixit empresarial de la mostra per mida. Font: Xarxa Pacte Mundial 2009 

Fig.6.1.2.2.a) Distribució de les empreses adherides a la Xarxa del Pacte Mundial amb publicacions 

l’any 2009, per mida. Font: Pacte Xarxa Mundial 
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la redacció d’aquestes memòries és una tasca laboriosa que requereix temps i recursos (eines 

de seguiment de les estratègies implantades, recollida de dades, redacció de la memòria, etc.) 

que moltes empreses petites no poden suportar. 

Un cop segmentat l’estudi per empreses micro, mitjanes i grans, analitzem amb més profunditat 

les limitacions del model. A continuació es mostra en el gràfic la distribució per sector, de les 

empreses espanyoles adherides a la Xarxa del Pacte Mundial al 2009 i de la mostra: (Nota:. La 

classificació “Altres” inclou el sector sanitari i de turisme) 

 

 

En el cas de la distribució per sector el perfil de la mostra és molt semblant al de les empreses 

adherides al 2009 a la Xarxa del Pacte Mundial . On es troben més diferències és en els sectors 

‘Metalls i mineria’, ‘TIC*(Telecomunicacions i tecnologies de la informació)’, ‘Serveis 

Fig.6.1.2.2.c) Distribució de les empreses per sector. Font: Xarxa del Pacte Mundial 2009 
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professionals’ i “Altres”, això és principalment per la rellevància que té la publicació de la 

memòria de RSC en cada sector. Per exemple, en els sectors “Serveis professionals”, 

“Telecomunicacions i tecnologies de la informació” i “Construcció i enginyeria” la mostra 

presenta major nombre de companyies perquè en aquests sectors la transparència i les bones 

pràctiques són molt valorades pels inversors avui en dia, en part degut a la desconfiança 

heretada històricament en aquests mercats. En canvi, en els mercats, on els inversos no tenen 

tanta desconfiança, les publicacions de memòries de RSC  no són tan valorades i per això 

trobem menys publicacions. La classificació “Altres” inclou diversos sectors, per això no és 

comparable, sinó una mera manera de simplificar la visualització dels resultats. 

En resum, observant els gràfics  amb la distribució en funció del nombre d’empleats i sector, 

s’observa que la mostra està composta, principalment, per companyies grans (50%) i mitjanes 

(35%), principalment, dels sectors ‘Serveis professionals’(S4), ‘Construcció i enginyeria’(S2), 

‘TIC’(S5) i ‘Metalls i mineria’(S6).  

Calculant les diferències percentuals entre la mostra i el que seria la ‘població’ de l’estudi 

(empreses que acompleixen polítiques de RSC), per ambdós classificacions (mida i sector), es 

detecta una desviació mitja d’un  2% en els sectors i un 10% en la mida. Per tant, tot i presentar 

alguna limitació, especialment en la mida, es pot considerar que la mostra és representativa de 

la població objecte d’estudi. 

Descartant la representativitat com una limitació, es plantegen les dues limitacions identificades 

en els models de regressió: 

- Informació incompleta dels informes.  

- Correlacions entre les variables seleccionades 

La informació incompleta dels informes, pot portar a una puntuació errònia en l’acompliment 

dels Principis de RSC. En la segona fase de la metodologia es comenta que el model assumeix 

que les respostes  no contestades representen un ‘No’ perquè la majoria de preguntes apliquen 

a totes les empreses.  Com les empreses no estan obligades a respondre a totes les preguntes, 

moltes deixen alguna resposta en blanc, la majoria de preguntes apliquen a totes però, 

observant per mida i sector el percentatge de preguntes resoltes, s’identifiquen algunes 

diferències a tenir en compte: 
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Fig.6.1.2.2.d) Percentatge de preguntes respostes segons la mida de l’empresa (nombre d’empleats) 

Observant el gràfic en termes generals (tenint en compte les excepcions), es detecta que les 

empreses més grans responen a totes les preguntes, en canvi, les petites presenten dues 

tendències, les que responen la meitat i les que responen menys del 10%. Aquest resultat 

manifesta la falta de recursos dedicada a l’edició d’un informe de RSC complert, per part de les 

micro-empreses, i la importància d’avaluar en el model regressiu la influència de la mida en els 

resultats. 

En el gràfic següent s’analitza el percentatge de preguntes resoltes vs. el sector, en aquest cas 

s’ha calculat la mitja de preguntes respostes per sector.    

 

Fig.6.1.2.2.e) Percentatge mig de preguntes respostes segons el sector al que pertany l’empresa  
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En aquest últim gràfic es fa evident que hi ha sectors on les companyies responen més 

preguntes que en altres, per una banda perquè hi ha sectors on la comunicació de les polítiques 

en RSC és més important que en altres I per altre banda, perquè l’abast de l’activitat de 

l’empresa afecta a uns principis en major grau que en altres. Serà important, doncs, també 

analitzar els resultats segons el sector de l’empresa al que pertanyin. 

Les correlacions entre les variables de RSC (analitzades en detall en la tercera fase) poden 

portar a conclusions errònies en l’anàlisi regressiu. S’indueix que les empreses que apliquen en 

gran(poca) mesura polítiques de RSC relacionades amb un principi, també ho faran en gran 

(poca) mesura en la resta. 

6.1.3. Tercera fase 

6.1.3.1. Anàlisi de correlacions 

Anàlisi de la correlació entre les variables explicatives, per les diferents opcions de 

regressions en funció de la variable endògena seleccionada 

 

En aquesta fase es realitza l’anàlisi de la correlació entre les variables explicatives. Per 

l’anàlisi de dades s’ha pres com a referent un nivell de confiança del 94%, amb un α=6%. Per 

entendre millor els resultats numèrics i valorar millor la influència de les variables que apareguin 

en les aproximacions del model, es calcula la matriu de correlació entre les variables 

explicatives principals.  

 

                          P1             P2             P3 

P2                     0,630 

                       0,000 

 

P3                     0,912          0,572 

                       0,000          0,000 

 

Anys adherits          0,327          0,295          0,290 

                       0,040          0,064          0,069 

 

Cell Contents: Pearson correlation 

               P-Value 

Fig. 6.1.3.1.a) Matriu de correlacions entre les variables de RSC 

A l’hora de comprovar la seva correlació, podem observar que existeix una correlació molt alta i 
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positiva entre les variables P1, P2 i P3, el factor “P-Value” és 0,000, el que pot induir a 

multicol·linealitat en el model, segons el valor del factor d’increment de la variància que 

presentin en la regressió lineal múltiple. Aquesta correlació demostra que les empreses amb alt 

(baix) nivell d’acompliment en un àmbit de RSC també presenten un alt (baix) nivell 

d’acompliment en la resta d’àmbits, posant de manifest que les empreses que es comprometen 

amb estratègies de RSC ho fan en tots els àmbits, i en nivells d’acompliment semblants.  

Aquest compromís global encaixa en la definició d’empresa socialment responsable, per tant, és 

intuïtiu que l’empresa que es mantingui socialment responsable al llarg del temps ho farà en tots 

els àmbits i no seleccionant uns i descartant uns altres 

La variable “anys adherits” presenta una correlació molt baixa i positiva amb les variables P2 i 

P3, per les que també s’analitza el factor d’increment de la variància en els diferents models 

regressius. 

Quan un model regressiu presenta correlació entre variables explicatives, per tal de comprovar 

la seva significació en la variable endògena, és  necessari realitzar el càlcul regressiu 

prescindint d’alguna de les variables correlacionades. 

El factor d’increment de la variància permet identificar la multicol·linealitat ocasionada per 

correlacions entre variables dintre el model. Aquesta multicol·linealitat entre variables 

explicatives comporta: 

- Estimadors MQO consistents però amb altes variàncies 

- Intervals de confiança elevats 

- El model acostuma a ser significatiu però les variables individualment no ho són (al ser 

la variància elevada l’estadístic t
2 

de contrast és menor el que indica que una variables 

es irrellevant quan en realitat ho és) 

Aquestes conseqüències poden acceptar-se per estimar un model sempre que aquesta 

multicol·linealitat perduri en el temps, ja que, un canvi en la correlació representa grans 

canvis en els coeficients estimats per mínims quadrats ordinaris (MQO), del model 

regressiu.  
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6.1.3.2. Anàlisi de les hipòtesis formulades.  

Realització de les regressions lineals e interpretació dels resultats numèrics obtinguts 

Tenint en compte les correlacions, es realitzen diferents models regressius per a cada hipòtesis 

plantejada.  

.Les hipòtesis plantejades són: 

- H1: “La influència de l’acompliment en estratègies de RSC sobre el resultat econòmic de 

l’empresa canvia depenent del tipus d’indicador de rendiment econòmic utilitzat ”  

- H2: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa en funció del tipus de sector” 

- H3: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa en funció la mida de la companyia” 

- H4: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa” 

La funció “Best Subsets” del MInitab, permet seleccionar el model de regressió més òptim, 

donada una variable endògena i diverses variables explicatives,  ja que calcula els paràmetres 

R-Sq(adj) , “Mallow Cp” i S (error estàndard de la regressió) del model de regressió per els 

diferents combinacions de les variables explicatives. 

A continuació, per a cada hipòtesis, es calcula el “Best Subsets” per les diferents variables 

endògenes. Aquest pas previ al càlcul de la regressió lineal múltiple, permet descartar les 

variables que comportin multil·linealitat al model. En aquest anàlisi, el model òptim serà aquell 

que presenti un major R-Sq (adj), un “Cp Mallows” més pròxim al nombre de variables 

explicatives incloses i un S el més baix possible. (Els resultats es presenten en taules i es 

subratlla en blau els models òptims per l’anàlisi regressiu) 

Un cop analitzat les variables explicatives a incloure, es calcula la regressió múltiple, dels 

models òptims seleccionats, i  es presenten els resultats de l’equació de la regressió i els valors 

R-Sq i P-valor obtinguts. El valor de R-Sq (adj) indica el nivell de vinculació entre les variables 

explicatives amb la endògena, el factor “P-valor” indica la multicol·linealitat entre la variable 

independent i les variables explicatives. 
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H1: “La influència de l’acompliment en estratègies de RSC sobre el resultat econòmic de 

l’empresa canvia depenent del tipus d’indicador de rendiment econòmic utilitzat ”  

Variable endògena: Ingressos 

Nombre de 

variables 
R-Sq(adj) 

Cp 

Mallows 
S P1 P2 P3 

Anys 

adherit 

1 28,1 0 9,16E+08  X   

1 4,6 11,8 1,05E+09 X    

2 27,3 1,5 9,21E+08 X X   

2 27,2 1,5 9,22E+08  X X  

3 26,3 3 9,27E+08 X X  X 

3 26,1 3,1 9,28E+08  X X X 

4 24,2 5 9,4E+08 X X X X 

Fig. 6.1.3.2. a) Resultats obtinguts del “Best Subsets” del Minitab prenen com a variable endògena els 

Ingressos i com a variables explicatives P1, P2, P3 i anys adherits 

Variable endògena: Resultats 

Nombre de 

variables 
R-Sq(adj) 

Cp 

Mallows 
S P1 P2 P3 

Anys 

adherit 

1 28,6 -0,5 97284726  X   

1 7,5 10 1,11E+08 X    

2 27,5 1,1 98012490  X  X 

2 26,8 1,4 98462246 X X   

3 25,6 3 99315882 X X  X 

3 25,5 3,1 99359336  X X X 

4 23,5 5 1,01E+08 X X X X 

Fig. 6.1.3.2. b) Resultats obtinguts del “Best Subsets” del Minitab prenen com a variable endògena el 

Resultat de l’exercici i com a variables explicatives P1, P2, P3 i anys adherits 
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Variable endògena: EBIT 

Nombre de 

variables 
R-Sq(adj) 

Cp 

Mallows 
S P1 P2 P3 

Anys 

adherit 

1 11 8,7 -0,5  X   

1 1,8 0 3,2 X    

2 12 7,2 1,1  X X  

2 12 7,2 1,2 X X   

3 12,3 5 3  X X X 

3 12,3 5 3 X X  X 

4 12,4 2,3 5 X X X X 

Fig. 6.1.3.2. c) Resultats obtinguts del “Best Subsets” del Minitab prenen com a variable endògena el EBIT 

i com a variables explicatives P1, P2, P3 i anys adherits 

Variable endògena: EBITDA 

Nombre de 

variables 
R-Sq(adj) 

Cp 

Mallows 
S P1 P2 P3 

Anys 

adherit 

1 11,1 1,1 67591348  X   

1 0,8 5,3 71383582 X    

2 13,7 1 66576305  X  X 

2 9 2,9 68352272 X X   

3 11,4 3 67478691 X X  X 

3 11,4 3 67479310  X X X 

4 8,8 5 68435001 X X X X 

Fig. 6.1.3.2. d) Resultats obtinguts del “Best Subsets” del Minitab prenen com a variable endògena el 

EBITDA i com a variables explicatives P1, P2, P3 i anys adherits 

 

Els baixos nivells de vinculació (R-Sq(adj)) que presenten els models regressius de les taules de 

EBIT i EBITDA, permet descartar-los per l’anàlisi dels coeficients de regressió. Per tant, a 

continuació (i en els propers anàlisi, s’avaluaren les opcions per les variables endògenes: 

ingressos i resultat de l’exercici) 
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Variable independent Regressió R-Sq (adj) P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 6,48E+08 - 1,80E+08 P1 + 8,68E+08 

P2 + 42639908 Anys adherits 26,3% 0,003 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 83136613 - 4193393 P1 + 90126513 P2 

- 3888854 Anys adherits 25,6% 0,003 

Fig. 6.1.3.2. e) Resultats de les regressions lineals, prenen com a variables explicatives: P1, P2, P3 i anys 

adherits 

Ambdós models de regressió presenten nivells de vinculació mols semblants, de casi el 30%, i 

l’únic coeficient que presenta significació (P-valor< 6%) és el de la variable P2, per tant, és 

conclou que l’acompliment en matèria de Medi ambient  influeix de manera positiva en un 25% 

sobre els ingressos i resultats de l’empresa. El factor d’increment de variància és inferior a 5 en 

tots els casos, eliminant qualsevol hipòtesis de multilinealitat. Es conclou, doncs, que la primera 

hipòtesis s’accepta ja que l’acompliment en polítiques Medi ambientals influeix en major mesura 

en els ingressos (8,68 E+08) que en el resultat d’explotació (0,90E+08). 

 

H2: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa en funció del sector de la companyia” 

 A continuació es presenten els sectors als que pertanyen les observacions de la mostra, amb la 

seva codificació: 

Sector Codi 

Equips Electrónicos, electricitat i hardware S1 

Construcció i enginyeria S2 

Comerç i distribució S3 

Serveis professionals S4 

Telecomunicacions i tecnologies de la informació (d’ara endavant TIC) S5 

Metalls i mineria S6 

Serveis financers, banca i assegurances S7 

Tèxtil, llenceria, articles de luxe i calçat S8 

Utilitats S9 

Transport i emmagatzematge S10 

Altres S11 

Serveis sanitaris S12 

Energètic S13 

Alimentació i beguda S14 

Fundacions, associacions i  S15 

Medis de comunicació, cultura i gràfics S16 
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La funcionalitat “Best Subsets” no permet el càlcul amb un nombre de variables tant gran, per 

tant, en aquest cas s’utilitza la funció “Stepwise” del MInitab, que realitza diferents càlculs de 

regressions incloent/excloent diferents variables explicatives segons acompleixen amb un 

“Alpha-to-enter” i un “Alpha-to-Remove”, en el cas d’estudi es contemplen els resultats amb un 

6%  per ambdós casos.  

 

Variable endògena: Ingressos 

Step                1           2           3           4 

Constant    300969169   224442042   109316667  -339624941 

 

S13        3846030831  3922557958  4037683333  3395447420 

T-Value          4,20        4,98        5,88        4,66 

P-Value         0,000       0,000       0,000       0,000 

 

S16                    2984557958  3099683333  2566565173 

T-Value                      3,79        4,51        3,63 

P-Value                     0,001       0,000       0,001 

 

S7                                 1458254745  1434352761 

T-Value                                  3,58        3,67 

P-Value                                 0,001       0,001 

 

P2                                              327353256 

T-Value                                              2,06 

P-Value                                             0,047 

 

S           904412414   778136416   677566890   648932987 

R-Sq            31,69       50,77       63,68       67,61 

R-Sq(adj)       29,90       48,11       60,65       63,91 
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Variable endògena: Resultat de l’exercici 

Step               1          2          3          4          5 

Constant   -91711848  -54666559  -11207921   -8384250   -7243757 

 

P2          82943235   49087275   11378028    8300227    5830228 

T-Value         4,07       3,64       3,20       2,36       1,69 

P-Value        0,000      0,001      0,003      0,024      0,100 

 

S16                   504404735  574073836  580483569  586753073 

T-Value                    7,72      36,35      38,98      41,28 

P-Value                   0,000      0,000      0,000      0,000 

 

S13                              404261160  411696827  418789663 

T-Value                              24,86      26,75      28,41 

P-Value                              0,000      0,000      0,000 

 

S14                                          26886054   31508892 

T-Value                                          2,58       3,16 

P-Value                                         0,014      0,003 

 

S2                                                      15335776 

T-Value                                                     2,40 

P-Value                                                    0,022 

 

S           97284726   61019591   14514682   13493858   12661288 

R-Sq           30,41      73,34      98,53      98,77      98,95 

R-Sq(adj)      28,58      71,90      98,41      98,63      98,79 

 

Fig. 6.1.3.2. f) i g) Resultats de la funció “Stepwise” , prenen com a variables explicatives: P1, P2, P3, anys 
adherits i les variables sectorials 

 

Els models regressius òptims són els representats a la taula: 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 3,40E+08 + 3,27E+08 P2 + 

1,43E+09 S7 + 3,40E+09 S13 + 2,57E+09 S16 63,9% 0,000 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 7243757 + 5830228 P2 + 

15335776 S2 + 4,19E+08 S13 + 5,87E+08 S16 

           + 31508892 S14 
98,8% 0,000 

Fig. 6.1.3.2. h) Resultats de les regressions lineals, prenen com a variables explicatives les seleccionades 

per la funció “Stepwise” per les diferents variables endògenes 

En el cas del model amb variable endògena ‘Ingressos’, totes les variables introduïdes en el 

model regressiu presenten un P-valor<6% i un factor d’increment de la variància<5, per tant, els 

coeficients d’aquestes variables son significatius en la relació RSC-ingressos. La variable 

d’acompliment de polítiques Medi ambientals (P2) torna a aparèixer com la única variable de 

RSC rellevant i significativa. Els sectors que més influeixen en la relació, i de manera positiva, 
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són: ‘Serveis financers, banca i assegurances’(S7), ‘Energètic’(S13) i ‘Medis de comunicació, 

cultura i gràfics’ (S16). Aquests resultats són coherents perquè en aquests sectors la 

comunicació als clients i inversors, sobre l’acompliment de polítiques  de RSC és molt rellevant 

per atraure’ls, i en conseqüència incrementar els ingressos. 

En el cas del model de regressió amb variable endògena ‘resultat de l’exercici’, la variable de 

RSC amb un P-valor inferior és la P2 (10%), tot i ser superior al 6% es pot considerar que 

l’acompliment  en matèria medi ambiental és rellevant en el ‘Resultat de l’exercici’ en els 

sectors: ‘Construcció i enginyeria’(S2), ‘Energètic’(S13), ‘Alimentació i begudes’ (S14) i ‘Medis 

de comunicació, cultura i gràfics’ (S16).  

La principal diferència entre els dos models, pot ser conseqüència de que en el sector ‘Serveis 

financers, banca i assegurances’(S7) la comunicació de RSC presenta majors oportunitats 

d’incrementar el ingressos, ja que, es guanya la confiança de clients i inversors. En canvi en els 

resultats té major influència en els sectors, com la ‘Construcció i enginyeria’ perquè 

aconsegueixen guanyar la confiança des proveïdors que es tradueix en millors preus, menors 

costos. 

 

H3: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa en funció la mida de la companyia” 

En aquest cas, es parteix dels models regressius òptims obtinguts en la hipòtesi anterior, 

incloent les variables “dummy” que representen la mida de l’empresa (nombre d’empleats) 

‘Gran’, ‘Mitjana’ i ‘Petita’ 

Variable independent Regressió R-Sq (adj) P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 1,65E+08 - 1,17E+08 P1 + 6,45E+08 

P2 + 45147423 Anys adherits  - 4,47E+08 Petita - 

4,68E+08 Mitjana 
25,0% 0,010 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 54552702 + 1,48E+08 P1 + 93107017 

P2 - 13273711 P3 - 4164217 Anys adherits - 

13869307 PEtita - 32092756 Mitjana 
21,5% 0,020 

Fig. 6.1.3.2. i) Resultats de les regressions lineals, prenen com a variables explicatives les de RSC i les de 

control de mida de l’empresa (nombre d’empleats) 

Analitzat els models de regressió amb les variables de control “mida”, s’observa que els 
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coeficients de les variables control presenten p-valors>6%, per tant no es troben tendències 

diferents en acompliment de RSC, segons la mida. En aquest cas, l’única variable explicativa 

que presenta coeficient amb P-valor<6% és, de nou, la P2, per tant, l’acompliment en polítiques 

de Medi ambient no es veu afectat per la mida de l’empresa. 

Observant les correlacions entre les variables explicatives i les de control, s’entenen millor els 

resultats: 

                          P1             P2             P3  Anys adherits 

P2                     0,630 

                       0,000 

 

P3                     0,912          0,572 

                       0,000          0,000 

 

Anys adherits          0,327          0,295          0,290 

                       0,040          0,064          0,069 

 

Petita                -0,424         -0,433         -0,374         -0,106 

                       0,006          0,005          0,018          0,513 

 

Mitjana                0,227         -0,178          0,230         -0,006 

                       0,159          0,271          0,154          0,973 

 

Gran                   0,221          0,592          0,168          0,111 

                       0,171          0,000          0,299          0,494 

 

 

                     Petita        Mitjana 

Mitjana               -0,447 

                       0,004 

 

Gran                  -0,600         -0,447 

                       0,000          0,004 

 
 

Fig. 6.1.3.2. j) Matriu de correlacions entre les variables de RSC i les de control de mida 

Les empreses petites presenten correlació amb les variables P1, P2 i amb la variable de control 

“Mitjana”. La variable “Gran”, en canvi, presenta correlació amb la variable P2 i les dues altres 

variables de control. Per tant, és necessari estudiar cada variable de control per separat. 

La opció “Best Subsets” del MInitab, permet analitzar quines variables de RSC són més 

adequades combinar amb cada variable de control, per obtenir un model regressiu amb 

variables explicatives de RSC i variables de control “Mida”. A partir dels resultats obtinguts, 

s’han realitzat les corresponents regressions lineals i cap de les variables de control presenta 

significació en  cap model regressiu. Per tant, no podem afirmar que la mida de les empreses 

sigui un factor per a que les polítiques de RSC prenguin major/menor influència sobre el resultat 

econòmic, però si que es pot afirmar que treuen puntuacions més elevades les empreses grans 
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i mitjanes que les petites (la correlació de la variable “Petita” amb P1, P2 i P3 és negativa en els 

tres casos) 

 

H4: “L’acompliment en estratègies de RSC influeix de manera positiva en el resultat 

econòmic de l’empresa” 

L’anàlisi regressiu de les anteriors hipòtesis permet arribar  a aquest punt amb una solució més 

orientada.  

Dels casos analitzats, s’ha identificat que la influència de la RSC sobre el resultat econòmic de 

l’empresa és positiva. El millor resultat per aquesta hipòtesis són les regressions lineals que 

inclouen les variables de sector, perquè aconsegueixen explicar la relació RSC-resultat 

econòmic en un 64% o 99%, i el signe de l’indicador P2 de RSC, és positiu y significatiu. A 

continuació es mostra la taula representada en la Fig. 6.1.3.2.h): 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 3,40E+08 + 3,27E+08 P2 + 

1,43E+09 S7 + 3,40E+09 S13 + 2,57E+09 S16 63,9% 0,000 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 7243757 + 5830228 P2 + 

15335776 S2 + 4,19E+08 S13 + 5,87E+08 S16 

           + 31508892 S14 
98,8% 0,000 

Degut a la correlació entre les variables de RSC, no és possible obtenir un resultat significatiu 

amb les tres variables inicials en el model. El que es planteja a continuació, és l’anàlisi de la 

influència dels 4 indicadors de RSC, per separat, sobre el resultat econòmic (ingressos i resultat 

de l’exercici): 

 

 

 

 



Anàlisi de l’Impacte econòmic de l’aplicació de la RSC en les empreses Pág. 51 

 

 

Variable P1: 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) Ingressos = - 1,99E+08 + 3,08E+08 P1 4,6% 0,097 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 45185359 + 38773465 P1 7,5% 0,048 

Fig. 6.1.3.2. l) Resultats de les regressions lineals, prenen com a variable explicativa P1 

Variable P2: 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) Ingressos = - 7,36E+08 + 7,73E+08 P2 28,1% 0,000 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 91711848 + 82943235 P2 28,6% 0,000 

Fig. 6.1.3.2. m) Resultats de les regressions lineals, prenen com a variable explicativa P2 

Variable P3: 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 1,77E+08 + 2,81E+08 P3 2,9% 0,148 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 48073389 + 38170822 P3 6,4% 0,063 

Fig. 6.1.3.2. n) Resultats de les regressions lineals, prenen com a variable explicativa P3 

Variable Anys Adherit: 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = 1,26E+08 + 96147358 Anys 

adherits 3,0% 0,144 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = 20495798 + 3342453 Anys adherits 0,0% 0,638 

Fig. 6.1.3.2. o) Resultats de les regressions lineals, prenen com a variable explicativa Anys adherits 



Pág. 52  Memoria 

 

En els quatre casos els indicadors de RSC apareixen en els models regressius amb signe 

positiu, però, amb una confiança del 94%, els únics models que realment són significatius (P-

valor<=6%) són: 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 45185359 + 38773465 P1 7,5% 0,048 

Resultat = - 91711848 + 82943235 P2 28,6% 0,000 

Resultat = - 48073389 + 38170822 P3 6,4% 0,063 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 7,36E+08 + 7,73E+08 P2 28,1% 0,000 

Fig. 6.1.3.2. p) Selecció de les regressions lineals més significatives 

 

En aquesta última taula es corrobora la influència de la RSC sobre el resultat econòmic de 

l’empresa, especialment en el “Resultat de l’exercici”. La variable P2 és la que representa major 

influència, en el “Resultat de l’exercici” com en els “Ingressos”, al voltant d’un 28% amb una 

gran significació. La resta de variables, presenten menor significació i tant sols representen al 

voltant del 7% del “Resultat de l’exercici”. 

Per tant, el nostre anàlisi conclou que existeix la relació positiva entre RSC i resultat econòmic i 

que les polítiques respectuoses amb el Medi Ambient són les estratègies de RSC que 

presenten un major benefici econòmic per l’empresa. 

 

6.1.3.3. Selecció del model òptim 

Com s’ha vist en les hipòtesis anteriors els sectors prenen molta rellevància en la relació RSC-

rendiment econòmic. Hi ha activitats empresarials que, per cultura sectorial i per demanda dels 

clients, requereixen ser més transparents i comunicar les seves polítiques socials, per això 

presenten major influència sobre la relació RSC-rendiment econòmic 

En quant a la mida, s’ha comprovat que no és rellevant en la influència de les polítiques de RSC 
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sobre el resultat econòmic de l’empresa, és a dir, empreses que acompleixen polítiques de 

RSC, siguin petites, mitjanes o grans, obtindran un retorn semblant en el seu resultat econòmic. 

Per tant, el model òptim que descriu la relació RSC-Rendiment econòmic amb un nivell de 

confiança del 94% és el format per la variable P2, acompliment en polítiques medi ambientals, i 

les variables de control sectorials S7, S13 i S16, prenent com a variable endògena els 

ingressos. Aquest model explica la relació en un 63% amb una alta correlació entre les variables 

endògena i explicatives. En el cas de disminuir el nivell de confiança al 90%, el model que millor 

explicaria la relació seria l’obtingut amb la variable endògena ‘Resultat de l’exercici’ i les 

variables explicatives: P2, S2, S13, S14 i S16. A continuació es recullen els resultats plasmats a 

la fig. Fig. 6.1.3.2.h) 

 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 3,40E+08 + 3,27E+08 P2 + 

1,43E+09 S7 + 3,40E+09 S13 + 2,57E+09 S16 63,9% 0,000 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 7243757 + 5830228 P2 + 

15335776 S2 + 4,19E+08 S13 + 5,87E+08 S16 

           + 31508892 S14 
98,8% 0,000 
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7. Interpretació dels resultats 

El model òptim regressiu obtingut, permet comprovar que la mida de les empreses no permet 

treure major/menor benefici de les polítiques de RSC, de manera que qualsevol companyia pot 

beneficiar-s’hi de les polítiques de RSC. 

La limitació la trobem a nivell sectorial. Observem que certs sectors aconsegueixen treure un 

benefici econòmic més elevat a les polítiques Medi ambientals que d’altres. En concret els 

sectors que prenen rellevància en el model són: ‘Construcció i enginyeria’(S2), ‘Serveis 

financers, banca i assegurances’(S7), ‘Energètic’(S13), ‘Alimentació i begudes’ (S14) i ‘Medis de 

comunicació, cultura i gràfics’ (S16). 

Per comprendre millor aquest resultat s’enumeren, a continuació, les principals fonts d’on pot 

obtenir-s’hi el benefici econòmic amb l’aplicació de polítiques de RSC: 

 Clients i inversors que seleccionen empreses socialment responsables en front 

les que no ho són per contractar o comprar e invertir, respectivament, 

principalment per la confiança que transmeten aquestes empreses 

 Increment del rendiment del capital i recursos(humans i materials) de l’empresa 

Aquestes fonts, permeten entendre la divergència entre els sectors més rellevants en el model, 

ja que, uns treuen benefici per la confiança que transmeten als seus clients/inversors i els altres 

aconsegueixen incrementar el seu rendiment econòmic sent més eficients en matèria Medi 

ambiental, encara que en la majoria dels sectors mencionats podríem assignar les dues fonts 

de benefici econòmic: 

 Confiança dels clients/inversors: ‘Construcció i enginyeria’(S2), ‘Serveis 

financers, banca i assegurances’(S7), ‘Energètic’(S13), ‘Alimentació i begudes’ 

(S14) i ‘Medis de comunicació, cultura i gràfics’ (S16). 

 Increment del rendiment del capital en matèria Medi ambiental: ‘Construcció i 

enginyeria’(S2), ‘Energètic’(S13) i ‘Alimentació i begudes’ (S14) 

 

Realitzat l’anàlisi qualitatiu, amb l’anàlisi quantitatiu s’observen matisos importants. A partir del 

valor dels coeficients d’aquestes variables de control sectorials s’observa quins sectors, dels 
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mencionats, aconsegueixen major benefici. A continuació es mostren els resultats de la Fig. 

6.1.3.2.h) 

 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 3,40E+08 + 3,27E+08 P2 + 

1,43E+09 S7 + 3,40E+09 S13 + 2,57E+09 S16 63,9% 0,000 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 7243757 + 5830228 P2 + 

15335776 S2 + 4,19E+08 S13 + 5,87E+08 S16 

           + 31508892 S14 
98,8% 0,000 

 

En el cas del primer model, encara que el grau d’influència de la variable de RSC i les de control 

és menor (63,9% vs. 98,9%) el nivell de confiança de les variables és més elevat (94% vs. 90%) 

i, a més, els valors dels coeficients de les variables són majors, el que indica un major benefici. 

Pels sectors S7, S13 i S16, el resultats són: 

 S7: Ingressos (eur)=  3,27E+08 P2 + 1,09E+09 

 S13: Ingressos (eur)=  3,27E+08 P2 + 3,06E+09 

 S16: Ingressos (eur)=  3,27E+08 P2 + 2,23E+09 

Per tant, s’observa que, amb un mateix nivell d’acompliment de polítiques de RSC, el sector 

Energètic és el que obté majors ingressos.  

L’ordre de magnitud del coeficient de P2 és molt elevat, ja que, aquesta variable, tot i 

representar l’acompliment en principis Medi ambientals, representa indirectament eficiència 

empresarial que és el que permet obtenir uns ingressos d’aquesta magnitud. A més, tenint en 

compte la mitjana del valor que pren la variable P2 (1,5), es conclou que el sector és el que 

marca l’ordre de magnitud dels ingressos. 

En el segon model regressiu, les conclusions són molt semblants, destacant que en aquest cas 

els sectors que aconsegueixen major benefici són: Alimentació i begudes’ (S14) i ‘Medis de 

comunicació, cultura i gràfics’ (S16). 

En la resta de sectors, els que no afecten a la influència de P2 en el rendiment econòmic de 
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l’empresa, el benefici econòmic resultat de l’acompliment d’estratègies medi ambientals 

socialment responsables s’obté amb nivells d’acompliment superiors a 1,04 i 1,24, en el primer i 

segon model respectivament. 

Per altre banda, s’ha analitzat la influència de les variables de RSC per separat, per tal d’evitar 

correlacions. Els resultats significatius obtinguts són els corresponents a la Fig. 6.1.3.2.p): 

Variable independent Regressió 
R-Sq 

(adj) 
P-valor 

Resultat de l’exercici 
(euros) 

Resultat = - 45185359 + 38773465 P1 7,5% 0,048 

Resultat = - 91711848 + 82943235 P2 28,6% 0,000 

Resultat = - 48073389 + 38170822 P3 6,4% 0,063 

Ingressos (eur) 

 

Ingressos = - 7,36E+08 + 7,73E+08 P2 28,1% 0,000 

A partir dels models obtinguts  per a que les empreses obtinguin benefici econòmic en el seu 

“Resultat de l’exercici” es dedueix que han d’aconseguir els següents nivells d’acompliment en 

cada àrea: 

 P1: Drets Humans  1,17 (mitjana de la mostra: 1,9) 

 P2: Medi Ambient  1,11 (mitjana de la mostra: 1,5) 

 P3: Drets laborals i anticorrupció  1,26 (mitjana de la mostra: 2,0) 

Amb aquestes dades, s’indueix que la majoria de companyies de la mostra presenten beneficis 

econòmics amb la implantació de polítiques de RSC. 

En el cas del model que pren com a variable independent els “Ingressos” de la companyia, el 

nivell d’acompliment en matèria Media Ambiental per tal d’aconseguir benefici econòmic és de 

0,95 (mitjana de la mostra: 1,5), per tant, la majoria de la mostra, que aplica polítiques Medi 

ambientals responsables aconsegueix un benefici. 

 

Observant l’ordre de magnitud dels coeficients de les variables de RSC vs. el coeficient del 
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terme independent del model, és fàcil deduir que el benefici econòmic no és gaire elevat, però 

cal mencionar que el nivell de significació obtingut, en tots els models, pel terme independent és 

molt baix (P-valor>>6%), per tant, no en tots els casos s’haurà d’incloure i el benefici econòmic 

serà molt més rellevant. 
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8. Impacte ambiental 

El projecte realitzat ha consistit en la recopilació d’informació, l’anàlisi d’aquesta i la elaboració 

del present document amb la descripció del procés d’anàlisi i les conclusions obtingudes. 

En aquest sentit, l’impacte mediambiental durant l’elaboració del projecte ha estat el paper 

imprès i la l’electricitat utilitzada pel ordinador, la impressora i la llum. 

Consum de paper: 

- S’han imprès unes 200 pàgines, gairebé tota la investigació s’ha realitzat de forma digital 

Consum elèctric: 

- Impressora, uns 15W per 1hora d’impressió = 15 Wh 

- Servidor, uns 9W per 450 hores de feina = 4.050 Wh 

- Portàtil poc potent, uns 25W per 450 hores de feina = 11.250 Wh 

- Llum, uns 50W per 300 hores de feina amb llum artificial = 15.000 Wh 

- Total= 30.315 Wh= 30 KWh 

 

D’altra banda, s’avaluen les conseqüències d’implantar polítiques en RSC en les companyies. 

Les polítiques de RSC es diferencien entre les enfocades a l’acompliment mediambiental i les 

enfocades a l’acompliment social. Les primeres tenen la finalitat d’aconseguir que les entitats 

redueixin l’impacte mediambiental per tant la implantació d’aquestes no comportarà cap impacte 

mediambiental. En quant a les iniciatives per l’acompliment social, pot ser que algunes tinguin 

un petit impacte mediambiental però sempre respectaran les regulacions i lleis mediambientals, 

ja que, qualsevol iniciativa de RSC ha d’entrar en el marc legal i en el marc mediambiental per 

tal d’evitar incoherències entre les activitats prestades per les entitats. 
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9. Pressupost 

El procés d’elaboració del projecte es diferència en la part d’investigació i la part de redacció. 

Per valorar el cost per hora, s’han tingut en compte els recursos destinats per la confecció del 

treball, en aquest sentit l’equip ha esta format per un estudiant d’últim curs que ha realitzat 

l’estudi i la tutora que ha guiat l’elaboració i el contingut d’aquest. 

Per tant, considerarem 30€/hora pel temps de dedicació de l’estudiant i 60€/hora pel temps 

dedicat per part del tutor. 

A continuació es mostren les partides incloses al cost total del projecte, diferenciant el procés 

d’investigació amb el de redacció del document 

 

  Quantitat Cost unitari Cost total (€) 

Procés d'investigació 119,0h   3.750,0 

Dedicació de l'estudiant en la recollida i anàlisi d'informació 113,0h 30,0€/h 3.390,0 

Dedicació del tutor en la correcció i recomanacions 6,0h 60,0€/h 360,0 

Material    1,8 

Paper imprès 100,0pàgines 0,01€/pàgina 1,0 

Consum d'electricitat 10,0KWh 0,1€/KWh 0,8 

Desplaçaments per entrevistes destinades a la investigació 4,0trajectes   7,6 

Trajectes en metro a Barcelona 2,0trajectes 1,3€/trajecte 2,6 

Trajectes en rodalies Barcelona-Vilassar de mar 2,0trajectes 2,5€/trajecte 5,0 

Total cost del procés d'investigació     3.759,4 

    

 Quantitat Cost unitari Cost total (€) 

Procés d'elaboració de l'informe 347,0h   10.710,0 

Dedicació de l'estudiant en la recollida i anàlisi d'informació 337,0h 30,0€/h 10.110,0 

Dedicació del tutor en la correcció i recomanacions 10,0h 60,0€/h 600,0 

Material    2,7 

Paper imprès 100,0 pàgines 0,01€/pàgina 1,0 

Consum d'electricitat 20,0KWh 0,1€/KWh 1,7 

Total cost del procés d'elaboració de l’informe     10.712,7 

 

Cost total del projecte         14.472,1€   
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10. Conclusions 

Responent a l’objectiu del projecte, podem concloure que existeix una relació positiva entre 

l’aplicació d’estratègies de RSC i el rendiment econòmic d’una entitat. 

L’estudi regressiu ha mesurat la influència del nivell d’acompliment d’iniciatives en “Drets 

Humans”, “medi ambientals” i en “Drets laborals i d’anticorrupció” sobre els ingressos i el 

resultat de l’exercici de les empreses espanyoles que publiquen informes de RSC. 

El resultats del models regressius analitzats, indiquen que les iniciatives en RSC que 

proporcionen major impacte positiu sobre el benefici de les empreses són les corresponents a 

estratègies medi ambientals responsables (P2),  ja que, presenten un efecte positiu sobre els 

ingressos i el resultat de l’exercici amb major significació que la resta de variables de RSC. 

A diferència de la resta d’estratègies de RSC, l’acompliment en matèria Medi Ambiental pren 

major rellevància en el rendiment econòmic de les empreses quan aquestes pertanyen als 

sectors: ‘Construcció i enginyeria’, ‘Serveis financers, banca i assegurances’, ‘Energètic’, 

‘Alimentació i begudes’ i ‘Medis de comunicació, cultura i gràfics’. En aquests sectors, 

l’eficiència medi ambiental i la bona reputació en la matèria influeixen de forma positiva en els 

ingressos i el resultat de l’exercici. 

En canvi, la influència del nivell d’acompliment d’estratègies de RSC en matèria de Drets 

Humans, Drets Laborals i d’anticorrupció sobre els ingressos i el resultat econòmic de l’empresa 

no està condicionada  pel tipus de sector d’aquesta. Aquestes estratègies també presenten un 

efecte positiu sobre el rendiment econòmic de l’empresa però l’impacte és molt menor que en el 

cas de les estratègies en matèria Medi ambientals, ja que, no repercuteixen tan directament en 

una eficiència del capital com ho fan aquestes últimes, però la seva implantació també és més 

econòmica. És important recalcar que l’acompliment en estratègies de Drets Humans i Laborals 

i en anticorrupció són proves de que l’empresa acompleix amb la normativa vigent i que, per 

tant, eviten multes que podria ocasionar el no acompliment d’aquesta. Per tant, per poder 

comprovar l’impacte complet d’aquestes estratègies sobre el rendiment econòmic, la mostra 

hauria d’haver inclòs empreses que no publiquessin Informes de RSC, però, com les variables 

de l’estudi representen l’acompliment en principis, descrits en aquests informes, s’hauria d’haver 

canviat el plantejament de l’estudi. El que si podem concloure amb els resultats del present 

estudi, és que l’acompliment d’iniciatives en aquestes matèries proporciona certs ingressos i un 

increment en el resultat de l’exercici que encara no és gaire rellevant. 
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La mida de les empreses no ha estat rellevant pels resultats de l’anàlisi en cap tipus 

d’estratègia. Això indica que la mida de l’empresa no limita ni afavoreix l’impacte positiu de les 

estratègies de RSC sobre els ingressos ni el resultat d’explotació, informació rellevant per 

l’impuls d’aquest tipus d’estratègies en tot tipus d’indústria. 

L’anàlisi regressiu, a més, afirma que els anys adherits a la Xarxa del Pacte Mundial no és un 

fet que influeixi sobre el rendiment econòmic de l’empresa. Per tant, es conclou que els anys 

que porta la companyia aplicant iniciatives de RSC i publicant Informes de RSC, no influeix de 

cap manera sobre els ingressos o resultat de l’exercici. 

En resum, l’anàlisi regressiu ha permès identificar i quantificar la influència positiva de les 

estratègies de RSC sobre els ingressos i el resultat de l’exercici, destacant una influència 

sectorial. 

Però no tot l’impacte de les estratègies de RSC és tangible i mesurable, també és important 

destacar que aquestes estratègies representen unes sèrie de beneficis que, al llarg termini, 

permeten la  sostenibilitat i solidesa de la companyia. Com deia el científic Albert Einstein, “No 

tot lo que compta pot ser quantificat i no tot el que pot ser quantificat compte”. Els principals 

beneficis intangibles són: 

- Desenvolupament dels valors corporatius. 

- Retenció del talent de la companyia i motivació dels empleats, incrementant d’aquesta 

manera la productivitat sense cost econòmic adherit 

- Accés a mercats financers sostenibles. Cada cop més mercats internacionals exigeixen 

aquests informes sobre RSC per la desconfiança generada en molts mercats en els 

últims anys. Aquests mercats promouen aquestes iniciatives per a que els accionistes 

tinguin més confiança en la robustesa i solidesa de la companyia.  

- Impuls en la investigació, el desenvolupament, i la innovació en molts camps. 

 

Per tant podem concloure que l’impacte de les estratègies de RSC impulsen l’eficiència del 

capital i els recursos i permeten millorar els ingressos i marges. 
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