L’hostaleria, sector amb millors resultats
Les dificultats de finançament continuen augmentant i ja afecten al 50% dels
empresaris catalans, un màxim històric.
Barcelona, 31 de juliol de 2012.- La Cambra de Comerç de Barcelona presenta l’anàlisi dels
resultats de l’Enquesta de Clima Empresarial a Catalunya, realitzada conjuntament amb
l’Idescat, a 3.200 empresaris catalans el mes de juny.
Situació del segon trimestre del 2012
La marxa dels negocis el segon trimestre continua sent desfavorable, tot i que en
menor mesura que el primer, un resultat generalitzat per a tots els sectors de l’Enquesta: la
indústria, la construcció, el comerç, l’hostaleria i la resta de serveis.
Els resultats de l’Enquesta també mostren com, en general, la caiguda de la facturació se
suavitza el segon trimestre amb relació al primer, un resultat generalitzat per a tots els
sectors, excepte per a l’hostaleria. En aquest sector, es registra un saldo positiu per a la
facturació. És a dir, el percentatge d’empresaris que assenyala un augment de la facturació el
segon trimestre (del 44%) supera el que assenyala una disminució (del 28%). Per tant,
l’hostaleria és l’únic sector que registra un augment de la facturació el segon trimestre.

Facturació per sectors
Saldos*, en %
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*Saldos: diferència entre el percentatge d’establiments que assenyala un augment de la facturació i el
que assenyala una disminució
Font: Enquesta de clima empresarial de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT

Perspectives empresarials per al tercer trimestre del 2012
Les perspectives dels empresaris catalans sobre la marxa dels negocis el tercer
trimestre són una mica menys negatives, un resultat generalitzat a tots els sectors. Ara bé,
hi ha diferències pel que respecte a les perspectives de facturació.
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El comerç té perspectives menys negatives per a la facturació del tercer trimestre. A la
construcció, les perspectives també són negatives, però s’estabilitzen. En canvi, la indústria i
la resta de serveis tenen perspectives pitjors respecte al trimestre anterior. Novament,
destaca el sector de l’hostaleria, que registra perspectives positives de facturació per al
tercer trimestre. El 40% dels empresaris del sector preveu un augment de la facturació,
superant el 22% que preveu una disminució.
Factors que limiten la bona marxa dels negocis
La feblesa de la demanda continua sent el factor més esmentat com a condicionant de
la bona marxa dels negocis: ho és pel 90% dels empresaris, però aquest factor es manté
estable respecte al trimestre anterior. En canvi, continuen guanyant importància
l’augment de la competència i les dificultats de finançament.
Històricament, l’augment de la competència sempre ha estat assenyalat per un percentatge
elevat d’empresaris com a factor limitador de la bona marxa dels negocis. No és aquest el cas
de les dificultats de finançament. Actualment, aquest factor és esmentat pel 50% dels
empresaris catalans, un màxim històric. Pràcticament tots els sectors han registrat un
augment de les dificultats, excepte l’hostaleria, on s’estabilitzen. La construcció és el sector
que més ho pateix — és esmentat pel 67% dels empresaris—, però les dificultats de
finançament afecten amb força a tots els sectors.

Factors que limiten la bona marxa dels negocis
En percentatge
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