La confiança empresarial a Catalunya millora el
tercer trimestre
A Espanya empitjora i se situa en 100,1 punts, per sobre dels 95,9 punts de
Catalunya.
La millora de la confiança a Catalunya es dóna a tots els sectors, però sobretot a
l’hostaleria.
Tot i això, la marxa dels negocis continua sent desfavorable.

Barcelona, 10 de juliol del 2012.- La Cambra de Comerç de Barcelona i l’Institut
d’Estadística de Catalunya presenten per primera vegada l’Índex de Confiança
Empresarial (ICE) per a Catalunya, que permet la comparació amb el mateix
indicador que elabora l’INE per al conjunt d’Espanya. Les dades per al càlcul dels ICE
provenen de la integració de la mostra de l’Enquesta de clima empresarial, que
elaboren conjuntament la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Idescat, i la mostra per
a Catalunya de l’enquesta de l’ICEA (Indicador de Confianza Empresarial Armonizado)
que realitza l’INE.
L’índex mostra una millora de la confiança empresarial a Catalunya per al tercer
trimestre respecte al segon, tot i que aquest continua sent desfavorable atès que
la majoria dels empresaris catalans així qualifiquen la marxa dels negocis.
En canvi, a Espanya, la confiança per al tercer trimestre empitjora respecte al segon,
si bé l’índex és superior a l’Estat espanyol que a Catalunya (100,1 punts i 95,9 punts,
respectivament).
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La millora de la confiança empresarial a Catalunya es produeix a tots els sectors
analitzats a l’Enquesta, però especialment a l’hostaleria (puja 9,4 punts i passa de
96,9 a 106,3). De manera que el sector preveu una bona temporada d’estiu.
En aquest sentit, el sector del comerç puja 3,4 punts la seva confiança (de 92,2 a
95,6); la indústria 2,5 (de 91,3 a 93,8) i la construcció ho fa 4,9 punts (de 90,0 a
94,9).
En sentit contrari, el sector que registra la millora més lleu de la confiança
empresarial per al tercer trimestre és el de la resta de serveis.
Índex de confiança empresarial per sectors
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Nota metodològica: L’ICE per a Catalunya es calcula com la mitjana geomètrica
normalitzada dels indicadors de situació i expectatives sobre la marxa dels negocis,
obtinguts a partir de la integració de la mostra de l’Enquesta de clima empresarial
(elaborada conjuntament per la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Idescat), i de la
de l’ICEA de l’INE. Aquesta metodologia es basa en l’índex TANKAN del Japó.
Per a més informació, consulteu les següents adreces electròniques:
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=7&id=0903&dt=201104
http://www.ine.es/metodologia/t37/t3730199.htm

www.premsa.cambrabcn.org
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