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A l'anterior número s'explicava que el butlletí Ritme
econòmic neix amb l'objectiu de fer un seguiment
sistemàtic i acurat de la conjuntura de les comarques de
Lleida. Així doncs, en aquest segon número del butlletí
referit als resultats de l'enquesta del darrer semestre del
2007 a les empreses de Lleida, es manté l'estructura, ja
coneguda, de dividir el qüestionari en tres grans blocs, el
primer fa referència a preguntes sobre l'activitat realitzada
durant el semestre estudiat, el segon pregunta sobre les
expectatives pel semestre següent i el tercer bloc planteja
qüestions d'actualitat. Val a dir que aquesta estructura es
mantindrà en els propers números del butlletí. Això
facilitarà l'assimilació i la comparació dels resultats.

Valoració del segon semestre de 2007

En el semestre estudiat, la valoració de les empreses
respecte la marxa del negoci és la següent: un 46,5%
opina que ha estat igual que el semestre anterior, un
30,1% creu que la situació ha millorat i un 23,5% considera
que ha empitjorat, percentatge que s'ha incrementat
lleugerament respecte el semestre anterior quan aquesta
categoria prenia un valor de 13,7%. Pel que fa a la cartera
de comandes, la inversió i el nombre d'ocupats, la figura
1 en mostra els resultats.
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Figura 1. Indicador general de conjuntura
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La taula 1 exposa els resultats, en percentatges, pel que
fa a la marxa del negoci, segons els 4 grans sectors
econòmics en què s'ha dividit l'economia de Lleida: la
indústria, la construcció, el comerç i la resta de serveis.

* L’anàlisi i presentació dels resultats ha comptat amb el suport
de l’Observatori Econòmic de Ponent, Serveis Territorials a
Lleida del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya.

Pel que fa al capítol de comandes, el sector industrial
creu que les vendes al mercat interior han augmentat en
un 33,4% dels casos, per sobre les vendes al mercat
exterior (32,1%). Com ja passava el primer semestre de
2007, gairebé un 73% de les empreses industrials
enquestades han declarat que els estocs no han variat.
No ha estat així, però, amb l'ocupació, on un 20,2% creu
que ha disminuït.

Cal destacar el canvi de tendència del sector de la
construcció. Els resultats de les empreses enquestades
denoten una disminució en la seva activitat, destacant la
disminució en obra pública (40,8%) i obra privada (36,7%).
Així mateix, el 22% de les empreses enquestades també
perceben un descens en el nombre de persones ocupades
i el 67,8% creuen que la seva cartera de comandes es
mantindrà al llarg del semestre.

El comerç a l'engròs i al detall ha vist augmentar la seva
cartera de comandes i la seva ocupació en un 13,9 i
24,1% de casos. Pel que fa a les disminucions aquestes
han afectat un 27,8 i 17,7%, respectivament. Es denota
una certa desacceleració en l'activitat, més accentuada
en el volum de comandes que en nivell d'ocupació del
sector.

El sector industrial ha estat dividit, a la seva vegada, en
5 subsectors: la indústria alimentària; la tèxtil; la del metall,
extractives i transport; la química i la indústria de la fusta,
paper i altres. Les respostes a la pregunta sobre la marxa
del negoci es mostren a la taula 2. A la vista dels resultats,

Pel conjunt de la mostra, les respostes obtingudes
s'exposen a la següent figura 5.

El 57,1% de les empreses enquestades considera l'evolució
en l'activitat de la construcció afectarà negativament la
seva activitat, mentre que un 33,6% considera que no els

Així doncs, es pot observar que els sectors més preocupats
per l'evolució de la construcció són el subsector del metall,
extractives i transport, on un 70,2% creu que els afectarà
negativament. A continuació, el 68,4% del subsector de
la fusta, paper i altres i el 60,8% del comerç a l'engròs i
al detall, consideren que també incidirà negativament en
la seva activitat l'evolució del sector de la construcció.
Per l'altra banda, els subsector tèxtil i alimentari creuen
que l'evolució de la construcció no els afectarà.

Augmenta Es manté Disminueix

Indústria 33,1 39,5 27,4

Construcció 16,9 55,9 27,1

Comerç engrós i detall 36,7 39,2 24,1

Resta serveis 34,9 46,5 18,6

Marxa del negoci

Taula 1.
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Enquesta de conjuntura de Lleida

Resultats de l’enquesta*

Ritme econòmic
Figura 5. Afectarà a la seva empresa l’evolució del sector de

la construcció?

Com creu que afectarà a la seva empresa l’evolució del sector de la construcció?

Positivament Negativament No li afectara NS/NC

Alimentació

Tèxtil

9,1

0,0

24,2

33,3

63,6

58,3

3,0

8,3

Taula 6.

Metall, extractives i transport

Química

Fusta, paper i altres

Comerç a l’engròs i al detall

Resta serveis

8,5

0,0

70,2

50,0

21,3

50,0

0,0

0,0

5,3

5,1

68,4

60,8

26,3

31,6

0,0

2,5

7,0 54,3 37,2 1,6

afectarà. Si s'analitzen els resultats per sectors i subsectors
els resultats són els de la taula 6.
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Es pot observar, que l’evolució prevista en el grau d’ús
de la capacitat instal·lada és superior al 80% en la majoria
dels subsectors, mentre que es troba entre el 70 i el 80%
en el subsector del metall, extractives i transport.

Figura 2. Expectatives generals
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Un 48,9% de les empreses enquestades
pertanyents al sector de la indústria del
metall, extractives i transport creu que les
seves vendes interiors han experimentat un
augment, així com el 45,6% de les empreses
del sector alimentari en el mercat exterior.
Cal destacar que el destí bàsic del sector
industrial lleidatà és el mercat interior per a
tots els subsectors excepte per l'alimentari.

Expectatives immediates

Les expectatives pel primer semestre de
2008 denoten una certa tendència decreixent
respecte a les dades de la segona meitat
de l'any 2007. D'aquesta manera, tot i que
un 45,6% dels enquestats consideren que la marxa del
negoci mantindrà la tònica actual, un 24,4% creu que les
coses milloraran i un 30% pensa que l'activitat disminuirà.
Per àmbits de gestió de l'empresa, les respostes
obtingudes s'han representat a la figura 2.

Tots els sector econòmics coincideixen en considerar un
augment dels costos de les primeres matèries i un
manteniment del nombre d'ocupats per als propers mesos.

Si s'analitzen els diferents àmbits de gestió, en el sector
industrial destaca la confiança en el manteniment de la
seva activitat. Un 63% també creu que es mantindran les
exportacions, i un 46,8% que les vendes nacionals es
mantindran similars al semestre anterior.

Si en les dades del segon semestre de 2007, el sector
de la construcció expressava un cert pessimisme, les
seves expectatives continuen amb la mateixa tendència,
ja que es preveu una disminució tant en edificació

residencial com no residencial, com en
l'obra privada, tot i que s'espera un
augment en l'obra pública.

El sector del comerç i el de la resta de
serveis consideren que les coses
continuaran més o menys igual que el
semestre passat, tot i un previsible
augment dels preus dels proveïdors.

La taula 4 aplega les opinions relatives
a les expectatives sobre la marxa del
negoci per al proper semestre pels cinc
subsectors industrials.

Es pot observar que les mil lors
expectatives corresponen als sectors
alimentari, i la indústria de la fusta, paper
i altres. La situació contrària és la del

sector tèxtil, mentre que a la indústria química i a la del
metall, extractives i transport, les opinions es troben més
repartides.

Figura 4. Evolució prevista de la capacitat productiva utilizada

Desagregant la informació en subsectors industrials,
l'alimentari, el tèxtil i el químic, consideren l'increment
entre l'1 i el 5%, mentre que el del metall, extractives i
transport, considera que el seu increment de facturació
estarà entre el 6 i el 10% en un 46,8%. El sector de la
fusta, paper i altres, situa el seu increment en més del
10%.

Sector de la construcció

Com ja va succeir el semestre anterior, l'enquesta inclou
preguntes relatives a temes d'actualitat del món
empresarial. Donada la repercussió econòmica i social
del sector de la construcció a l'economia lleidatana, s'ha
demanat a les empreses com creuen que els afectarà la
seva evolució.

Marxa del negoci Augmenta Es manté Disminueix

Alimentació 27,3 48,5 24,2

Tèxtil 8,3 50,0 41,7

Metall, extractives i transport 46,8 29,8 23,4

Química 20,0 60,0 20,0

Fusta, paper i altres 31,6 31,6 36,8

Expectatives-Marxa negoci Disminueix

Indústria 33,0 42,8 24,2

Construcció 16,9 45,8 37,3

Comerç engrós i detall 20,3 50,6 29,1

Resta serveis 27,9 44,2 27,9

Augmenta Es manté

Taula 3.

Disminueix

Alimentació 36,4 60,6 3,0

Tèxtil 16,7 33,3 50,0

Metall, extractives i transport 29,8 38,3 31,9

Química 30,0 50,0 20,0

Fusta, paper i altres 42,1 21,1 36,8

Expectatives-Marxa negoci Augmenta Es manté

Taula 4.

Les expectatives dels diversos sectors s'exposen a la
taula 3.

Així mateix, la majoria de les empreses de tots els
subsectors, coincideixen en  preveure un augment dels
preus pagats als proveïdors, així com el manteniment de
l'ocupació. Les expectatives del sector tèxtil respecte
l'evolució de les seves vendes a l'exterior ha millorat molt
respecte les expectatives del semestre anterior. També
s'espera un augment dels preus de venda, excepte en el
sector tèxtil.

Ús de la capacitat productiva industrial

A les empreses industrials se'ls hi ha preguntat quin grau
d'utilització han fet de la capacitat instal·lada el passat

segon semestre del 2007, així com les seves expectatives
en aquest punt. Pel que fa a la mitjana d'aquesta variable
en el diversos sectors, la figura 3 mostra el seu nivell
d'utilització l'any 2007 i les expectatives pel
primer semestre de 2008.

Es constata una davallada en la utilització
mitjana de la capacitat productiva del sector
metall, extractives i transport i de la fusta,
paper i altres, molt més accentuat en aquest
últim. Per contra, els sectors químic i
alimentari han augmentat la mitjana del grau d´ús de la
seva capacitat productiva.

Figura 3. Grau d’utilització de la capacitat instal·lada.

La figura 4 detalla la informació anterior. S'ha representat
la variació com la diferència, sector a sector, entre el grau
de capacitat productiva emprada el segon semestre de
2007 amb l'esperada per a la primera meitat del 2008.
D'aquesta manera, s'ha dividit el grau d'ús de la capacitat
en tres categories.

Previsions de facturació

Un 30,5% de les empreses enquestades consideren que,
en el primer semestre de 2008, la seva facturació

augmentarà, mentre que un 44,7% pensen
que es mantindrà igual i un 24,8% preveuen
un descens. Aquestes dades denoten un
cert pessimisme respecte les expectatives
plantejades l'anterior període. Per al conjunt
dels sectors d'activitat, tots mostren unes
expectatives similars, destacant el sector de

la  construcció, on un 32,2% de les empreses enquestades
considera que la seva facturació disminuirà, un 52,5%
que es mantindrà i només un 15,3% que augmentarà.

Contrasta l'optimisme del subsector químic amb una
previsió d'augment de la seva facturació en un 50% dels
enquestats.

La taula 5 mostra l'evolució prevista de la facturació,
acotant-la en percentatges. Per a la major part dels sectors,
el creixement de la facturació es situa entre el 1 i el 5%,
a diferència del semestre anterior on es situava entre el
6 i el 10%. Cal destacar que en el sector de la construcció
les empreses que preveuen una reducció la quantifiquen
majoritàriament en més del 5%.

Total indústria 36,1

Construcció 37,4

Comerç engrós i detall 50,0

Resta serveis 54,8

més del -5%De 6% a 10%D'1% a 5%

Taula 5.

Previsió sobre l’evolució de facturació 1r semestre 2008

Augment Reducció

Total 47,3

34,6

25,3

22,9

40,6

33,4

29,0

37,4

27,1

4,6

19,3

13,1

25,0

46,9

38,5

31,1

86,9

75,0

53,1

61,5

68,9

del -1% a -5%més del 10%

Desacceleració
en el sector

de la construcció

el sector del metall, extractives i transports és el que més
ha millorat la seva activitat, seguit de la indústria alimentària.
El sector tèxtil continua sent el sector que presenta un
percentatge major de disminució, tot i que presenta una
millora respecte al semestre anterior.
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Es pot observar, que l’evolució prevista en el grau d’ús
de la capacitat instal·lada és superior al 80% en la majoria
dels subsectors, mentre que es troba entre el 70 i el 80%
en el subsector del metall, extractives i transport.

Figura 2. Expectatives generals
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Un 48,9% de les empreses enquestades
pertanyents al sector de la indústria del
metall, extractives i transport creu que les
seves vendes interiors han experimentat un
augment, així com el 45,6% de les empreses
del sector alimentari en el mercat exterior.
Cal destacar que el destí bàsic del sector
industrial lleidatà és el mercat interior per a
tots els subsectors excepte per l'alimentari.

Expectatives immediates

Les expectatives pel primer semestre de
2008 denoten una certa tendència decreixent
respecte a les dades de la segona meitat
de l'any 2007. D'aquesta manera, tot i que
un 45,6% dels enquestats consideren que la marxa del
negoci mantindrà la tònica actual, un 24,4% creu que les
coses milloraran i un 30% pensa que l'activitat disminuirà.
Per àmbits de gestió de l'empresa, les respostes
obtingudes s'han representat a la figura 2.

Tots els sector econòmics coincideixen en considerar un
augment dels costos de les primeres matèries i un
manteniment del nombre d'ocupats per als propers mesos.

Si s'analitzen els diferents àmbits de gestió, en el sector
industrial destaca la confiança en el manteniment de la
seva activitat. Un 63% també creu que es mantindran les
exportacions, i un 46,8% que les vendes nacionals es
mantindran similars al semestre anterior.

Si en les dades del segon semestre de 2007, el sector
de la construcció expressava un cert pessimisme, les
seves expectatives continuen amb la mateixa tendència,
ja que es preveu una disminució tant en edificació

residencial com no residencial, com en
l'obra privada, tot i que s'espera un
augment en l'obra pública.

El sector del comerç i el de la resta de
serveis consideren que les coses
continuaran més o menys igual que el
semestre passat, tot i un previsible
augment dels preus dels proveïdors.

La taula 4 aplega les opinions relatives
a les expectatives sobre la marxa del
negoci per al proper semestre pels cinc
subsectors industrials.

Es pot observar que les mil lors
expectatives corresponen als sectors
alimentari, i la indústria de la fusta, paper
i altres. La situació contrària és la del

sector tèxtil, mentre que a la indústria química i a la del
metall, extractives i transport, les opinions es troben més
repartides.

Figura 4. Evolució prevista de la capacitat productiva utilizada

Desagregant la informació en subsectors industrials,
l'alimentari, el tèxtil i el químic, consideren l'increment
entre l'1 i el 5%, mentre que el del metall, extractives i
transport, considera que el seu increment de facturació
estarà entre el 6 i el 10% en un 46,8%. El sector de la
fusta, paper i altres, situa el seu increment en més del
10%.

Sector de la construcció

Com ja va succeir el semestre anterior, l'enquesta inclou
preguntes relatives a temes d'actualitat del món
empresarial. Donada la repercussió econòmica i social
del sector de la construcció a l'economia lleidatana, s'ha
demanat a les empreses com creuen que els afectarà la
seva evolució.

Marxa del negoci Augmenta Es manté Disminueix

Alimentació 27,3 48,5 24,2

Tèxtil 8,3 50,0 41,7

Metall, extractives i transport 46,8 29,8 23,4

Química 20,0 60,0 20,0

Fusta, paper i altres 31,6 31,6 36,8

Expectatives-Marxa negoci Disminueix

Indústria 33,0 42,8 24,2

Construcció 16,9 45,8 37,3

Comerç engrós i detall 20,3 50,6 29,1

Resta serveis 27,9 44,2 27,9

Augmenta Es manté

Taula 3.

Disminueix

Alimentació 36,4 60,6 3,0

Tèxtil 16,7 33,3 50,0

Metall, extractives i transport 29,8 38,3 31,9

Química 30,0 50,0 20,0

Fusta, paper i altres 42,1 21,1 36,8

Expectatives-Marxa negoci Augmenta Es manté
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Les expectatives dels diversos sectors s'exposen a la
taula 3.

Així mateix, la majoria de les empreses de tots els
subsectors, coincideixen en  preveure un augment dels
preus pagats als proveïdors, així com el manteniment de
l'ocupació. Les expectatives del sector tèxtil respecte
l'evolució de les seves vendes a l'exterior ha millorat molt
respecte les expectatives del semestre anterior. També
s'espera un augment dels preus de venda, excepte en el
sector tèxtil.

Ús de la capacitat productiva industrial

A les empreses industrials se'ls hi ha preguntat quin grau
d'utilització han fet de la capacitat instal·lada el passat

segon semestre del 2007, així com les seves expectatives
en aquest punt. Pel que fa a la mitjana d'aquesta variable
en el diversos sectors, la figura 3 mostra el seu nivell
d'utilització l'any 2007 i les expectatives pel
primer semestre de 2008.

Es constata una davallada en la utilització
mitjana de la capacitat productiva del sector
metall, extractives i transport i de la fusta,
paper i altres, molt més accentuat en aquest
últim. Per contra, els sectors químic i
alimentari han augmentat la mitjana del grau d´ús de la
seva capacitat productiva.

Figura 3. Grau d’utilització de la capacitat instal·lada.

La figura 4 detalla la informació anterior. S'ha representat
la variació com la diferència, sector a sector, entre el grau
de capacitat productiva emprada el segon semestre de
2007 amb l'esperada per a la primera meitat del 2008.
D'aquesta manera, s'ha dividit el grau d'ús de la capacitat
en tres categories.

Previsions de facturació

Un 30,5% de les empreses enquestades consideren que,
en el primer semestre de 2008, la seva facturació

augmentarà, mentre que un 44,7% pensen
que es mantindrà igual i un 24,8% preveuen
un descens. Aquestes dades denoten un
cert pessimisme respecte les expectatives
plantejades l'anterior període. Per al conjunt
dels sectors d'activitat, tots mostren unes
expectatives similars, destacant el sector de

la  construcció, on un 32,2% de les empreses enquestades
considera que la seva facturació disminuirà, un 52,5%
que es mantindrà i només un 15,3% que augmentarà.

Contrasta l'optimisme del subsector químic amb una
previsió d'augment de la seva facturació en un 50% dels
enquestats.

La taula 5 mostra l'evolució prevista de la facturació,
acotant-la en percentatges. Per a la major part dels sectors,
el creixement de la facturació es situa entre el 1 i el 5%,
a diferència del semestre anterior on es situava entre el
6 i el 10%. Cal destacar que en el sector de la construcció
les empreses que preveuen una reducció la quantifiquen
majoritàriament en més del 5%.

Total indústria 36,1

Construcció 37,4

Comerç engrós i detall 50,0

Resta serveis 54,8

més del -5%De 6% a 10%D'1% a 5%
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Previsió sobre l’evolució de facturació 1r semestre 2008
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ha millorat la seva activitat, seguit de la indústria alimentària.
El sector tèxtil continua sent el sector que presenta un
percentatge major de disminució, tot i que presenta una
millora respecte al semestre anterior.
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A l'anterior número s'explicava que el butlletí Ritme
econòmic neix amb l'objectiu de fer un seguiment
sistemàtic i acurat de la conjuntura de les comarques de
Lleida. Així doncs, en aquest segon número del butlletí
referit als resultats de l'enquesta del darrer semestre del
2007 a les empreses de Lleida, es manté l'estructura, ja
coneguda, de dividir el qüestionari en tres grans blocs, el
primer fa referència a preguntes sobre l'activitat realitzada
durant el semestre estudiat, el segon pregunta sobre les
expectatives pel semestre següent i el tercer bloc planteja
qüestions d'actualitat. Val a dir que aquesta estructura es
mantindrà en els propers números del butlletí. Això
facilitarà l'assimilació i la comparació dels resultats.

Valoració del segon semestre de 2007

En el semestre estudiat, la valoració de les empreses
respecte la marxa del negoci és la següent: un 46,5%
opina que ha estat igual que el semestre anterior, un
30,1% creu que la situació ha millorat i un 23,5% considera
que ha empitjorat, percentatge que s'ha incrementat
lleugerament respecte el semestre anterior quan aquesta
categoria prenia un valor de 13,7%. Pel que fa a la cartera
de comandes, la inversió i el nombre d'ocupats, la figura
1 en mostra els resultats.
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Figura 1. Indicador general de conjuntura
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La taula 1 exposa els resultats, en percentatges, pel que
fa a la marxa del negoci, segons els 4 grans sectors
econòmics en què s'ha dividit l'economia de Lleida: la
indústria, la construcció, el comerç i la resta de serveis.

* L’anàlisi i presentació dels resultats ha comptat amb el suport
de l’Observatori Econòmic de Ponent, Serveis Territorials a
Lleida del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya.

Pel que fa al capítol de comandes, el sector industrial
creu que les vendes al mercat interior han augmentat en
un 33,4% dels casos, per sobre les vendes al mercat
exterior (32,1%). Com ja passava el primer semestre de
2007, gairebé un 73% de les empreses industrials
enquestades han declarat que els estocs no han variat.
No ha estat així, però, amb l'ocupació, on un 20,2% creu
que ha disminuït.

Cal destacar el canvi de tendència del sector de la
construcció. Els resultats de les empreses enquestades
denoten una disminució en la seva activitat, destacant la
disminució en obra pública (40,8%) i obra privada (36,7%).
Així mateix, el 22% de les empreses enquestades també
perceben un descens en el nombre de persones ocupades
i el 67,8% creuen que la seva cartera de comandes es
mantindrà al llarg del semestre.

El comerç a l'engròs i al detall ha vist augmentar la seva
cartera de comandes i la seva ocupació en un 13,9 i
24,1% de casos. Pel que fa a les disminucions aquestes
han afectat un 27,8 i 17,7%, respectivament. Es denota
una certa desacceleració en l'activitat, més accentuada
en el volum de comandes que en nivell d'ocupació del
sector.

El sector industrial ha estat dividit, a la seva vegada, en
5 subsectors: la indústria alimentària; la tèxtil; la del metall,
extractives i transport; la química i la indústria de la fusta,
paper i altres. Les respostes a la pregunta sobre la marxa
del negoci es mostren a la taula 2. A la vista dels resultats,

Pel conjunt de la mostra, les respostes obtingudes
s'exposen a la següent figura 5.

El 57,1% de les empreses enquestades considera l'evolució
en l'activitat de la construcció afectarà negativament la
seva activitat, mentre que un 33,6% considera que no els

Així doncs, es pot observar que els sectors més preocupats
per l'evolució de la construcció són el subsector del metall,
extractives i transport, on un 70,2% creu que els afectarà
negativament. A continuació, el 68,4% del subsector de
la fusta, paper i altres i el 60,8% del comerç a l'engròs i
al detall, consideren que també incidirà negativament en
la seva activitat l'evolució del sector de la construcció.
Per l'altra banda, els subsector tèxtil i alimentari creuen
que l'evolució de la construcció no els afectarà.

Augmenta Es manté Disminueix

Indústria 33,1 39,5 27,4

Construcció 16,9 55,9 27,1

Comerç engrós i detall 36,7 39,2 24,1

Resta serveis 34,9 46,5 18,6

Marxa del negoci

Taula 1.
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Enquesta de conjuntura de Lleida

Resultats de l’enquesta*

Ritme econòmic
Figura 5. Afectarà a la seva empresa l’evolució del sector de

la construcció?

Com creu que afectarà a la seva empresa l’evolució del sector de la construcció?

Positivament Negativament No li afectara NS/NC

Alimentació

Tèxtil

9,1

0,0

24,2

33,3

63,6

58,3

3,0

8,3

Taula 6.

Metall, extractives i transport

Química

Fusta, paper i altres

Comerç a l’engròs i al detall

Resta serveis

8,5

0,0

70,2

50,0

21,3

50,0

0,0

0,0

5,3

5,1

68,4

60,8

26,3

31,6

0,0

2,5

7,0 54,3 37,2 1,6

afectarà. Si s'analitzen els resultats per sectors i subsectors
els resultats són els de la taula 6.
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