
EVOLUCIÓ ECOXARXA COOP

Comparativa entre els períodes de gener a novembre de 2011 i els mateixos de 2012 i 2013

DADES GLOBALS

Respecte al 2012, el 2013 el nombre d'intercanvis mostra un augment mínim, estadísticament nul

amb gran probabilitat, però la mitjana mensual d'ecocoops manejats sí que experimenta un clar

ascens de prop d'un 25%, fet explicable per l'augment de la mitjana d'ecocoops per transacció en

més d'un 20%.

Nombre d'ALTES

Entre els tres trams temporals analitzats no sembla haver-hi tendències significatives en el nombre

d'altes, ni en la quantitat mitjana ni en la variabilitat.

Nombre de TRANSACCIONS

Després d'un període (el mesos estudiats de 2011) d'explosió i gran volatilitat, possiblement en

bona part per l'efecte de la novetat, la continuïtat en el nombre d'intercanvis entre els mateixos

mesos de 2012 i 2013 sembla establir una mitjana basal al voltant dels 60 intercanvis mensuals.

La  variabilitat  entre  els  mesos  dins  de  cadascun  d'aquests  dos  darrers  anys,  ha  disminuït

bastant, el que podem interpretar com un signe de regularització que augura un comportament

similar els pròxims anys.

Nombre d'ECOS

Quant al nombre d'ECOS amb què es valoren els intercanvis, s'ha produït un procés molt similar

(que podríem anomenar «basalització»). Hi ha mesos puntuals (juny de 2012 i maig de 2013),

Mitjana mensual de Transaccions 59,27 60,45 1,99%
2479,11 3073,31 23,97%

40,41 49,35 22,12%

  Gen-Nov'12     Gen-Nov'13  Variació 13-12

Mitjana mensual d'Ecocoops manejats
Mitjana d'Ecocoops per Transacció

Nombre d Transaccions     Mitjana Màxim Mínim         Rang Desv. Típica
Gen-Nov'11 315,27 620 73 547 187,44
Gen-Nov'12 59,27 101 21 80 27,65
Gen-Nov'13 60,45 84 42 42 14,58

45,82 9483,22 2538,81 6944,41 16,58
36,64 8192,50 647,41 7545,09 20,25
41,45 8672,71 605,37 8067,34 19,04

Nombre d'Altes      Mitjana Màxim Mínim Rang Desv. Típica
Gen-Nov'11
Gen-Nov'12
Gen-Nov'13



però, que mostren un comportament clarament diferent que no podem explicar sense conèixer-ne les

circumstàncies concretes.

ECOS per TRANSACCIÓ

El preu mitjà dels intercanvis ha anant augmentant progressivament en els trams analitzats, així

com també la seva variabilitat. Combinant aquestes dues dades, podem pensar en la interpretació

que  una  vegada  assentada  una  confiança  en  el  sistema  d'intercanvi  i/o  en la  comunitat  que  el

sustenta,  les  persones  s'atreveixen  a  fer  intercanvis  de  més valor  que  en els  moments  més

primerencs, encara que continuen fent-se també els de valors inferiors.

Nombre d ECOS
5320,07 9483,22 2538,81 6944,41 2067,74
2476,11 8192,50 647,41 7545,09 2080,97
3073,31 8672,71 605,37 8067,34 2269,72

      Mitjana Màxim         Mínim        Rang Desv. Típica
Gen-Nov'11
Gen-Nov'12
Gen-Nov'13

ECOS per Transacció       Mitjana  Màxim         Mínim        Rang Desv. Típica
Gen-Nov'11 20,89 49,94 11,83 38,11 10,94
Gen-Nov'12 40,41 98,70 22,06 76,64 21,48
Gen-Nov'13 49,35 104,49 14,41 90,08 30,77




