Enquesta clima empresarial de l’ADEPG
L’ADEPG ha engegat un nou projecte, l’Enquesta de Clima Empresarial. Aquesta enquesta,
plantejada com un panell d’opinió i prospecció, ens servirà per a conèixer l’opinió dels
empresaris representats per l’ADEPG en relació a la marxa del seu negoci.
Els panellistes han estat triats com una mostra representativa del teixit empresarial del
territori. Aquests panellistes respondran trimestralment a un total de onze preguntes en
relació a tres aspectes de la marxa del negoci: la situació actual, l’evolució respecte el
trimestre anterior i la previsió de cara al proper trimestre.
Gràcies a mantenir una mostra d’enquestats constant, i administrant-los sempre la mateixa
enquesta, no només obtenim dades en relació al moment actual, sinó que ens permet
dibuixar una tendència de l’opinió i perspectives dels empresaris en relació a la marxa del
seu negoci.

Resultats de la 1a onada 2016

SITUACIÓ ACTUAL

38,71

Bona

Situació del negoci
58,06 Normal

3,23 Dolenta

EVOLUCIÓ RESPECTE EL TRIMESTRE ANTERIOR

Evolució del Negoci

58,06

Ha millorat

32,00 S'ha mantingut

9,68 Ha empitjorat

51,61

Facturació

Augmenta

41,94 Es manté

6,45 Disminueix

12,90

Augmenten

Preus de venda
74,19 Es mantenen

12,90 Disminueixen

29,03

Augmenta

Nombre d'empleats
64,52 Es manté

6,45 Disminueix

41,94

Augmenta

Inversió realitzada
54,84 Es manté

3,23 Disminueix

PERSPECTIVES PER AL PROPER TRIMESTRE

58,06

Millorarà

Evolució del Negoci
38,71 Es mantindrà

3,23 Empitjorarà

67,74

Augmentarà

Facturació prevista
29,03 Es mantindrà

3,23 Disminuirà

19,35

Evolució dels preus de
venda

Augmentaran

77,42 Es mantindran

3,23 Disminuiran

29,03

Ocupació prevista

Augmentarà

70,97 Es mantindrà

0,00 Disminuirà

32,26

Augmentarà

Inversió prevista
64,52 Es mantindrà

3,23 Disminuirà

Comentaris dels resultats.
Situació del negoci: A primer cop d’ull destaca que només un 3% dels empresaris del
Penedès i el Garraf valoren com a dolenta la situació del seu negoci, mentre que el 39% la
consideren bona.

Evolució del negoci: La gran majoria dels enquestats afirmen que el negoci ha millorat, i
que encara ha de millorar.
Facturació: Seguint la tendència detectada en l’opinió sobre l’evolució del negoci, també en
el cas de la facturació els empresaris constaten que ha augmentat, i encara en un
percentatge més alt, afirmen que augmentarà de cara al proper trimestre.
Preus de venda: Aproximadament 3 de cada 4 empresaris opinen que els preus de venda
s’han mantingut, i es mantindran en el futur immediat.
Nombre d’empleats: És remarcable que un 29% dels empresaris afirmen que l’ocupació a
les seves empreses ha augmentat en l’últim trimestre, i preveu que augmentarà de cara el
proper.
Inversió: Gairebé la meitat (42%) dels empresaris afirmen que en l’últim trimestre han
augmentat la seva inversió, i de cara al proper trimestre, un de cada tres empresaris
augmentarà la inversió.

En resum: L’enquesta del clima empresarial de l’ADEPG posa de manifest que els
empresaris han començat a veure la recuperació econòmica, i també preveuen que en el
futur immediat continuarà millorant. Això es pot veure en tots els indicadors utilitzats, i és
especialment significativa la perspectiva d’un augment de la ocupació a les empreses del
nostre territori.

