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Els empresaris catalans es mostren força més 

optimistes de cara al 2015   

  

 Perspectives molt positives per a les variables relacionades amb les vendes, tant 

interiors com exteriors, que tornen a nivells pre-crisi.  

 L’ocupació i la inversió també milloren respecte al 2014. 

 El serveis és el sector amb millors perspectives per al 2015, sobretot gràcies a la 

reactivació del mercat domèstic. 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2014.-  

 

La Cambra presenta els resultats de l’Enquesta de Perspectives Empresarials  2015 a 

Catalunya, fruit del projecte liderat per Eurochambres, en el qual participen les Cambres 

de Comerç d’Europa, entre elles, la Cambra de Barcelona, que hi col·labora des de fa 1 8 

anys. 

 

Els empresaris catalans es mostren clarament optimistes de cara al 2015, per a 

totes les variables d’anàlisi: xifra de negocis  (vendes totals), vendes interiors, 

exportació, ocupació i inversió. Aquests resultats confirmen la recuperació econòmica, 

en línia amb les darreres previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona que estima 

una acceleració del creixement de l’economia catalana fins al 2,1% l’any 2015. 

 

Gràfic 1. Situació 2014 i perspectives 2015 a Catalunya 
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Font: Cambra de Comerç de Barcelona 

 (E) Estimació, (P) Previsió   

                                                 
1
 El saldo es defineix com la diferència entre el percentatge de respostes positives (en aquest cas, augment 

de la xifra de negocis) i el percentatge de respostes negatives (disminució de la xifra de negocis). 
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Destaca la millora de les perspectives en les variables relacionades amb les 

vendes, tant interiors com exteriors. Així, la xifra de negocis registra el millor resultat 

des del 2007: el 41% dels empresaris preveuen un augment de les vendes , mentre l’11% 

que preveu una disminució. 

 

Gràfic 2. Evolució de la xifra de negocis a Catalunya 

Saldos
2
, en % 

 
Font: Cambra de Comerç de Barcelona 

 (E) Estimació, (P) Previsió  
 

 

Aquesta millora de la xifra de negocis no es deu únicament a les bones perspectives per 

a l’exportació sinó també a la de les vendes interiors, és a dir, les que es fan a 

Catalunya i a la resta d’Espanya . Els empresaris preveuen un gran impuls i 

dinamisme en les vendes en el mercat domèstic de cara al 2015: augmenta el 

percentatge d’empresaris que estima un creixement de les vendes interiors (del 30% el 

2014 al 36% el 2015), alhora que disminueix el percentatge d’empresaris que estima una 

disminució (del 25% el 2014 al 11% el 2015). Pel que fa al sector exterior, els 

empresaris catalans continuen tenint molt bones perspectives d’exportació per al 

2015. 

 

Aquestes perspectives de major activitat  en les vendes podrien tenir un efecte positiu 

tant en l’ocupació com en la inversió. Efectivament, les perspectives dels empresaris 

catalans per a la inversió i l’ocupació  el 2015 són positives i més favorables que les de 

2014. Pel que fa a l’ocupació, les empreses catalanes creuen que crearan ocupació 

per segon any consecutiu el 2015 i a un major ritme, registrant els millors resultats des 

de l’inici de la crisi. Així, el 20% dels empresaris catalans anticipen un augment de 

l’ocupació vers només el 12% que preveu una disminució.  Quant a la inversió es 

preveu que recuperi el creixement l’any vinent . 
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 El saldo es defineix com la diferència entre el percentatge de respostes positives (en aquest cas, augment 

de la xifra de negocis) i el percentatge de respostes negatives (disminució de la xifra de negocis). 
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Els resultats sectorials de l’Enquesta posen de manifest la millora de les perspectives 

empresarials tant als serveis com a la indústria
3
. Destaca la recuperació del  sector 

serveis, que estima que la seva xifra de negocis augmentarà de forma notable el 

2015. Així ho indiquen els resultats de l’Enquesta: el 42% dels empresaris  del sector 

serveis creu que la seva xifra de negocis creixerà, un percentatge molt superior al que 

creu que aquesta disminuirà, només el 10%. La indústria també preveu que la seva xifra 

de negocis augmentarà al 2015, amb un resultat  que millora lleugerament el registrat a l 

2014. En ambdós sectors, l’augment de la xifra de negocis es basa principalment en la  

millora de les vendes interiors, però també en la fortalesa de les exportacions.  

 

Així mateix, els empresaris del sector serveis preveuen que el creixement de l’ocupació 

s’accelerarà el 2015, mentre que a la indústria els ocupats s’estabilitzen. Quant a 

l’evolució de les inversions, al sector industrial pràcticament no creixeran el 2015, 

mentre que al sector serveis es recuperen després de la caiguda registrada el 2014. 

 

Gràfic 3. Situació 2014 i perspectives 2015 a Catalunya per sectors. Saldos
4
, en % 

 

Sector serveis          Indústria i construcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona 

 

 
NOTA TÈCNICA DE L’ENQUESTA:  

 

L’Enquesta de perspectives empresarials 2015 es va realitzar durant el setembre del 2014 a 1.518 

empresaris de Catalunya (Marge d’error: 3%). 
 

Al conjunt de la UE han participat 49.000 empresaris. 
 

L’enquesta es dirigeix a tots els sectors econòmics. Es tracta d’una enquesta qualitativa anual en què es 

pregunta per l’evolució de la xifra de negocis (o vendes totals), les vendes al mercat interior, les vendes a 

l’exterior (o exportació), l’ocupació i la inversió, tant per a l’any que s’acaba  (2014), com per l’any vinent 

(2015). Les respostes consten de tres opcions: augment / estabilitat / disminució amb relació a l’any 

precedent. I a partir de cadascuna de les respostes es calcula el saldo que es representa als gràfics, com la 

diferència entre el percentatge d’empresaris que assenyala que la variable en qüestió augmentarà i el 

percentatge d’empresaris  que assenyala que la variable en qüestió disminuirà . 
 

   

       http://premsa.cambrabcn.org 
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Els resultats de l’Enquesta de perspectives empresarials d’Eurochambres per a la indústria, inclouen també els de la 

construcció. 
4
 El saldo es defineix com la diferència entre el percentatge de respostes positives (en aquest cas, augment de la xifra de 

negocis) i el percentatge de respostes negatives (disminució de la xifra de negocis). 

http://premsa.cambrabcn.org/

