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La majoria dels empresaris preveu un 

empitjorament dels negocis al segon trimestre 
    

 L’hostaleria és l’únic sector amb perspectives positives de facturació 

 La Cambra preveu que el PIB de l’economia catalana caurà un 1,5% el 2012 

 

 

Barcelona, 11 de juny de 2012 

 
 

Es presenten els resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial de Catalunya de la 

Cambra de Comerç de Barcelona i de l’Idescat per al primer i el segon trimestre del 

2012. Els resultats són fruït d’una enquesta a 2.300 empreses, realitzada al maig. 

 

Els resultats de l’Enquesta posen de manifest que la construcció i el comerç són els 

que es troben en una pitjor situació el primer trimestre.  

 

Pel que fa a la indústria, les branques amb una marxa dels negocis més desfavorable 

són el tèxtil i la metal·lúrgia, mentre que l’alimentació presenta un comportament 

menys negatiu entre gener i març. Cal destacar el dinamisme de les seves 

exportacions, que fan que sigui el tercer sector que més contribueix al creixement 

de les vendes a l’exterior el primer trimestre del 2012.  

 

A l’hostaleria, les zones amb un comportament més negatiu el primer trimestre són 

els Pirineus i l’interior de Catalunya. El Barcelonès és la zona que es troba en una 

situació menys negativa.  

 

A la resta de serveis, tots els sectors presenten una marxa força desfavorable i 

homogènia. Les menys negatives són les branques d’R+D, publicitat, estudis de 

mercat i activitats científiques i tècniques. 

 

Pel que fa a la demanda, la Cambra estima que la demanda interna ha restat més 

punts al creixement del PIB el primer trimestre que al període anterior (octubre-

desembre de 2011), ja que s’accentua el descens del consum de les famílies i de la 

inversió.  

 

Respecte a la inversió, cal destacar l’empitjorament en béns d’equipament.  Segons 

l’Enquesta de Clima Empresarial, el percentatge d’establiments industrials que 

assenyala una disminució de la inversió pràcticament es dobla, fins al 31%. Mentre 

que el percentatge que assenyala un augment de la inversió és molt in ferior. 
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2011 2012 (P) 2013 (P)

PIB 0,7 -1,5 -0,1

Consum privat -0,2 -1,9 -1,1

Consum públic -3,1 -5,1 -3,3

Formació Bruta de Capital -5,1 -5,5 -3,2

Béns d’equipament -0,6 -3,8 -1,6

Construcció -8,3 -7,2 -4,6

Exportacions 7,5 3,3 6,4

Importacions -2,8 -1,9 -0,5

VAB agricultura 1,1 1,5 1,0

VAB indústria 1,7 -1,7 0,5

VAB construcció -4,7 -4,7 -3,2

VAB serveis 1,3 -0,4 0,1

La demanda externa compensa en part el retrocés de la demana interna, tot i que 

parcialment, ja que entre gener i març s’ha produït una desacceleració de les 

exportacions de béns i serveis. 

 

Pel que fa al segon trimestre, els resultats de l’Enquesta mostren un empitjorament 

generalitzat de les perspectives empresarials. El 55% de les empreses enquestades 

diu que la marxa dels negocis serà “desfavorable” entre abril i juny, mentre que 

només el 8% creu que serà “positiva”. Els sectors de la construcció i del comerç 

són els que tenen pitjors perspectives.  

 

Pel que fa a la facturació, el 40% estima que disminuirà, enfront d’un 15% que creu 

que augmentarà. L’únic sector on la facturació serà positiva és l’hostaleria, gràcies a 

l’inici de la temporada d’estiu, la qual cosa redundarà en la creació moderada de llocs 

de treball, segons l’Enquesta. 

 

A la indústria, les perspectives d’exportació per al segon trimestre es mantenen 

moderadament positives. I a la resta de sectors, les previsions són més negatives. 

La branca d’activitats jurídiques i comptables és la que presenta pitjors perspectives. 

 

L’actualització de les previsions de la Cambra per a l’economia catalana situen la 

caiguda del PIB en l’1,5% per al 2012 i en el 0,1% per al 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P) Previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona, juny 2012 

 

 

 

  www.premsa.cambrabcn.org 


