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Valoració positiva de les expectatives sobre la marxa dels negocis
per al tercer trimestre de 2018, que indica que el ritme d’activitat
pot augmentar lleugerament per al conjunt d’activitats
econòmiques
L’índex de confiança empresarial es modera fins als 4,6 punts en
consonància amb el comportament de la marxa dels negocis en el
segon trimestre de l’any

Terrassa, 21 de setembre de 2018. La Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa fa públiques les conclusions de l’estudi de conjuntura
econòmica corresponent al segon trimestre de 2018 i les expectatives dels
empresaris de la demarcació territorial de Terrassa per al tercer trimestre de
l’any.
L’informe l’elabora la institució en col·laboració amb l’IDESCAT des de l’any
2003. Un canvi en la sistemàtica vinculada al volum de la mostra per a
l’elaboració de l’Informe de Conjuntura del segon trimestre de l’any obliga a
extreure conclusions globals i no ha permès, excepcionalment, oferir una
anàlisi sectorial a nivell territorial.
Els resultats d’aquest informe de conjuntura han estat valorats pels
empresaris del Ple de la Cambra de Terrassa en la seva reunió del passat 17
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de setembre. Els empresaris del màxim òrgan de govern de la Cambra han
analitzat l’evolució de l’activitat empresarial de la demarcació que, després
d’experimentar una notable recuperació del seu ritme a l’inici de l’any 2018,
continua mantenint una millora en la percepció d’estabilitat de la marxa dels
negocis, tot i la lleu moderació experimentada en el segon trimestre de
l’any. Tot i les circumstàncies de l’entorn nacional i internacional que podrien
incidir en l’evolució de l’economia, els empresaris es mostren confiats en una
evolució a l’alça de l’activitat de les empreses de la demarcació de Terrassa
que, després de tres anys i mig amb valor positiu de l’indicador de la marxa
dels negocis, expressat de forma ininterrompuda, mantindrà la dinàmica
positiva i el ritme de creixement en línia amb les previsions sobre l’evolució
de l’economia catalana.

Resultats globals
Els resultats de l’estudi indiquen que l’evolució de l’activitat econòmica
durant el segon trimestre del 2018 ha experimentat una lleugera
desacceleració en la valoració del ritme d’activitat per al conjunt d’activitats
econòmiques de la demarcació, amb un valor del saldo de la marxa dels
negocis de 9,6 punts. Si bé l’indicador reflecteix una reducció d’1,5 punts
respecte al trimestre anterior, es manté per sobre del nivell d’activitat amb
que va tancar l’any 2017, aleshores amb un valor del saldo 4,6 punts en la
marxa dels negocis.
Una tendència que es manté en consonància amb l’evolució de l’activitat
econòmica en el conjunt de Catalunya que, d’acord amb l’últim informe
trimestral de conjuntura publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona,
assenyala que el PIB trimestral a Catalunya ha augmentat un 0,8% durant
el segon trimestre de l’any deixant la taxa anual de creixement del PIB en
un 3,3%. Després d’un primer trimestre amb un creixement econòmic del
3,4% interanual i del 0,8% trimestral, superiors als enregistrats per a
l’economia espanyola, es preveu que es mantingui un ritme d’estabilitat en
el creixement per als propers trimestres assolint, per quart any consecutiu,
taxes superiors al 3% durant l’any 2018.
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Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa - 2n trimestre de 2018
Marxa dels negocis - Total
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Així mateix, l’informe no descarta que algunes circumstàncies que incideixen
en l’evolució econòmica internacional dels propers mesos pugui influir en el
ritme de creixement a llarg termini. En aquest sentit, l’informe assenyala
que es podria produir una lleu desacceleració del ritme de creixement de
cara a l’any 2019 amb una previsió de la taxa de creixement del 2,7% com
a conseqüència dels probables increments del preu del petroli i l’evolució
dels tipus d’interès a Europa, així com els efectes derivats de la
implementació del full de ruta definitiu per al Brexit, la crisi aranzelària
originada pels Estats Units i la crisi de la lira turca i del pes argentí.
Així mateix, l’informe constata que a Catalunya la indústria es manté com el
motor econòmic de l’economia, amb una previsió de taxes de creixements
superiors als de la construcció i del comerç, tot i que pronostica una lleugera
desacceleració en el ritme de creixement de les exportacions.

Expectatives per al tercer trimestre de 2018
L’indicador de les expectatives sobre la marxa dels negocis a la demarcació
de Terrassa per al tercer trimestre de 2018 ofereix un valor de 10,8 punts
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de saldo, superant en 1,2 punts el valor del segon trimestre, el que indica
que el ritme d’activitat pot augmentar lleugerament per al conjunt
d’activitats econòmiques en relació al trimestre anterior i es preveu que la
marxa dels negocis mantingui el ritme de creixement i trenqui la
desacceleració experimentada en el tancament del 2017.

Evolució del clima empresarial a la demarcació de Terrassa
Expectatives per al 3r trimestre de 2018
Expectatives - Total
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L’índex de confiança empresarial es modera en el segon trimestre de
2018
Durant el segon trimestre de 2018 el valor mitjà de l’índex de confiança
empresarial s’ha situat en un valor de 4,6 punts, experimentant un
descens de 3,5 punts en relació amb el valor presentat el primer
trimestre de l’any. La feble desacceleració experimentada en la marxa
dels negocis durant el primer trimestre explica el resultat en el
comportament de l’índex de confiança empresarial per al conjunt dels
sectors econòmics, tot i les expectatives de certa millora expressades per
al tercer trimestre de l’any.
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Índex de confiança empresarial
Total sectors
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Indicadors econòmics
El segon trimestre de 2018 s’ha tancat amb una ocupació a la demarcació
de Terrassa d’un total de 182.500 persones en actiu. Aquesta xifra, 151.635
dels quals corresponen a treballadors assalariats i 30.865 en condicions
d’autònom, revelen un increment de 0,8% i del 0,6%, respectivament,
respecte al trimestre anterior. Durant el segon trimestre del 2018 el nombre
total d’empreses amb treballadors inscrits al Règim General de la Seguretat
Social ha estat de 12.920, el que representa un lleu increment del 0,8% en
relació al mateix període de l’any 2017.
Pel que fa a la distribució dels treballadors assalariats per activitat sectorial,
el 0,06% treballen en l’agricultura, 21,35% en la indústria, 5,52% en la
construcció i 73,08% en el sector serveis. Per la seva part, la distribució del
col·lectiu de treballadors autònoms per sectors d’activitat revela que un
0,38% desenvolupen la seva activitat dins del sector de l’agricultura, 9,05%
la indústria, 13,45% la construcció, i 77,13% el sector serveis.
Pel que fa a l’evolució de l’atur, s’ha observat una millora en l’evolució
d’aquest indicador en tancar el segon trimestre de 2018 i una moderació en
el ritme de contractacions.
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En relació a l’atur, el segon trimestre de l’any s’ha tancat amb un total de
23.542 persones enregistrades al servei d’ocupació de Catalunya, xifra que
indica una variació de -2,97% respecte al mes anterior i una reducció
interanual del 5,98%. Per sectors d’activitat, el sector serveis agrupa el 65%
del total, mentre que la indústria aglutina el 14,7% i la construcció el 10,4%
del total. Les persones en situació d’atur sense ocupació anterior
representen el 9,2% del total. En el conjunt de Catalunya, amb un nombre
de persones en atur de 370.192, s’ha experimentat un descens del 3,99%
mensual i 5,42% interanual.
Pel que fa a la contractació, el segon trimestre s’ha tancat amb la
formalització de 15.105 contractes laborals en el mes de juny, 2.136 dels
quals -14,1%- corresponen a la modalitat de contractació fixa i 12.969
contractes -85,9%- a la modalitat de temporal. Aquesta xifra expressa un
descens en el ritme interanual de contractació del 6,64%, evolució induïda
sobretot per la baixada del 8,57% experimentada
en el ritme de la
contractació temporal mentre que la contractació fixa ha augmentat per
sobre el 7% anual.
Així mateix, des del mes de gener s’han formalitzat un total de 86.101
contractes laborals a la demarcació de Terrassa, xifra que representa un
increment global del 5,62% en relació al mateix període de l’any 2017. En el
conjunt del primer semestre de l’any, la contractació fixa ha experimentat
un increment anual d’un 11,8% i la contractació temporal un 4,54%.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
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La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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