Milloren les perspectives empresarials el 2017 per a
les vendes interiors, les exportacions i la inversió, i
es mantenen per a l’ocupació
 El sector serveis protagonitzarà el creixement de l’ocupació i de la inversió el 2017.
 Destaca les millors perspectives d’exportació a Catalunya en comparació amb la UE, fet
que incidirà positivament en la millora de la marxa dels negocis a la indústria el 2017.

Barcelona, 19 de desembre del 2016.- Es presenten els resultats de l’Enquesta de Perspectives
Empresarials 2017, un projecte liderat per Eurocámaras en el qual participa la Cambra de
Barcelona des fa més de 20 anys. L’enquesta ha estat elaborada al setembre de 2016 a partir de
l’opinió de 50.500 empreses europees, de les quals 1.057 estan ubicades a Catalunya. Es
consulta als empresaris sobre la situació i expectatives d’una sèrie de variables d’interès per als
seus negocis.
Augmenten les expectatives de vendes de les empreses catalanes el 2017 i
s’assoleix el valor més alt dels darrers 10 anys
Els empresaris catalans preveuen una millor evolució el 2017 en comparació amb l’any en curs per
a totes les variables analitzades (xifra de negocis, vendes interiors, exportació i inversió), excepte
per a l’ocupació que pràcticament manté constant el saldo positiu de l’any 2016 (gràfic 1). Però
l’augment més significatiu es dóna en l’evolució de la xifra de negocis, que assoleix el saldo més
elevat des de l’any 2007, tal com es pot veure al gràfic 2.

Gràfic 1. Situació 2016 i perspectives 2017. Saldos1, en %
2016 (E)

Gràfic 2. Evolució de marxa dels negocis. Saldos1, en %
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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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Per tant, els empresaris catalans anticipen un creixement de la xifra de vendes (nacionals i
estrangeres) superior el 2017 a la de 2016, descartant així una possible desacceleració de la
marxa dels negocis. Aquestes perspectives empresarials reforcen la previsió de creixement del
PIB per al 2017 realitzada per la Cambra, que se situa en el 2,7%, i que fins i tot podria superar-se
si es confirmen aquestes bones perspectives.
La favorable evolució de les vendes es traduirà en un increment de la inversió el 2017, que
assolirà la xifra més positiva des de l’inici de la crisi, una dada que cal valorar molt
positivament perquè confirma la recuperació. Així, el 23% dels empresaris preveuen incrementar la
inversió el 2017 enfront a només el 9% que preveu disminuir-la.
Aquest major creixement de les vendes i de la inversió permetrà mantenir el creixement de
l’ocupació en els mateixos registres de l’any 2016, però no l’augmentarà. Així, el 22% de les
empreses catalanes anticipen un augment de l’ocupació vers només l’11% que preveu una
disminució, resultant un saldo positiu de l’11%, similar a l’obtingut per al 2016.
Les empreses catalanes són més optimistes que les europees en quant a les
expectatives d’evolució de l’exportació el 2017
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Quan es comparen els resultats de Catalunya amb els de la Unió Europa , s’observa que les
perspectives de les empreses catalanes sobre la marxa de les exportacions l’any vinent són més
positives però, en canvi, es compensa amb una evolució no tan favorable de les vendes interiors a
Catalunya, si bé aquesta darrera variable assoleix el saldo més positiu a les empreses catalanes
en els darrers 10 anys. Quant a les perspectives d’evolució de l’ocupació per al 2017, a Catalunya
són similars a les de la UE, i en el cas de la inversió són lleugerament inferiors.
Gràfic 2. Perspectives empresarials per al 2017. Saldos, en %
Unió Europea
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Les dades corresponents a la Unió Europa fan referencia a la mitjana ponderada dels saldos del països de la UE
participants en l’enquesta excepte Eslovènia perquè les seves dades no són significatives o comparables. No participen a
l’enquesta Bèlgica, Dinamarca, França, Lituània, Polònia, Regne Unit i Suècia.

2

Les perspectives de xifra de negocis el 2017 són millors a la indústria per la millora
de les exportacions, però els serveis tenen perspectives d’ocupació i d’inversió
més favorables
Els resultats sectorials mostren que la millora de les perspectives en la marxa dels negocis el 2017
es produirà tant en el sector serveis com en el sector industrial i construcció, però amb algunes
diferències.
Els empresaris del sector serveis preveuen un augment molt destacable de les vendes
interiors, fet que va associat a la millora del consum privat, mentre que els empresaris del sector
de la indústria i la construcció anticipen que l’augment de la xifra de negocis provindrà d’un
millor comportament de les exportacions—que assoleix el saldo més positiu de totes les
variables—, tot i que les seves vendes interiors també milloraran.
D’altra banda, els serveis destaquen per ser el sector que preveu un millor comportament de la
inversió i de l’ocupació el 2017. En canvi, a la indústria i la construcció l’ocupació creixerà menys
el 2017 que el 2016 i les inversions mantindran un creixement estable en relació amb l’any en
curs.
Gràfic 3. Situació 2016 i perspectives 2017 a Catalunya per sectors. Saldos, en %
Sector serveis
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Els principals condicionants de l’activitat empresarial el 2017 seran la demanda
nacional i els costos laborals, aquests últims guanyen importància respecte al
2016
Les empreses catalanes consideren que el principal condicionant de l’activitat el 2017 continuarà
sent la demanda nacional (el 69,1% ho indiquen), seguit pels costos laborals (assenyalat pel 47%
de les empreses) i pel preu de l’energia i les matèries primeres (segons assenyalen el 31% de les
empreses). Però mentre que les empreses donen més importància als costos laborals el 2017 en
comparació amb l’any actual, el factor del preu de l’energia i les matèries primeres disminueix, com
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també ho fan les condicions de finançament, que és el quart factor condicionant de l’activitat
empresarial.
Les preocupacions de les empreses catalanes són diferents a les europees, en tant que les
mesures de política econòmica i l’escassetat de personal qualificat són factors que preocupen més
a la Unió Europea, mentre que a les empreses catalanes els hi preocupa molt més la manca
de demanda nacional.
Gràfic 4. Principals condicionants per a l’activitat de l’empresa previstos per al 2017.
En % sobre el total empreses
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NOTA TÈCNICA DE L’ENQUESTA:
L’Enquesta de perspectives empresarials 2017 es va realitzar durant el setembre del 2016 a 1.057 empresaris de
Catalunya (Marge d’error: 3%).
A Espanya han participat més de 3.000 empresaris i al conjunt de la UE prop de 50.500.
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 (2016), com per l’any vinent (2017). 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
@presscambrabcn #Cambrabcn
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