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Trobada amb Marta Raurell
Aquest dijous dia 7 el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, la 
directora, Pilar Minguez, i l’adjunta de direcció, Fina Ros, es van reunir 
amb la cap de l’Àrea de Comerç del Consorci de Comerç Artesania i 
Moda de la Generalitat de Catalunya, Marta Raurell; amb la secretària 
general del Gremi de Carnissers, Xarcuters i Aviram de Barcelona i 
Comarques, Elena Carrasco; i amb el director del Gremi de Peixaters 
de Catalunya, Ignasi del Rio; a la seu de Pimec.
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La pujada dels preus de l’energia impacta de ple en el sector del comerç
PIMEComerç ha fet una consulta a tots els seus socis preguntant sobre l’impacte de l’augment dels preus de l’energia 
(llum i gas) i n’ha obtingut com a primer element a destacar que un 86,13% dels consultats s’han vist afectats per la 
tendència ascendent dels preus de l’energia, dels quals un 71,14% han patit un augment de la factura energètica que 
oscil·la entre un 10% i més d’un 50%. Aquest fet ha provocat que 
un 62% dels consultats ha hagut o haurà d’apujar els preus 
dels seus productes o serveis.

Una altra dada rellevant a destacar, és que el 85,77% dels 
consultats han percebut una disminució de les vendes des 
de l’inici de la situació geopolítica actual, un percentatge que 
aniria lligat amb el fet queun 71,53% dels consultats afirma que 
aquesta situació geopolítica està tenint un impacte directe en el 
seu establiment, i un 24,27% afirma que podria tenir impacte si la 
situació s’allarga.

Aquestes dades es manifesten també amb el fet que un 96,90% 
dels consultats han detectat una preocupació negativa (por 
pel futur, incertesa, preocupació…) en l’estat d’ànim dels seus 
clients respecte a la situació actual, i això ha frenat el consum 
de manera notable.

Pel que fa a la vaga de transportistes i els problemes logístics, la consulta ha posat en relleu que el 55,30% dels consultats 
no han tingut cap problema per proveir-se, si bé un 23,18% preveuen que podria passar, mentre que un 44,71% sí que 
ha tingut problemes de proveïment per falta de matèries primeres o per temes de logística i transport dels productes.

I amb totes aquestes dades a la mà, s’ha de destacar que 
encara que el comerç estigui patint les conseqüències de 
l’augment dels costos energètics, de la situació geopolítica 
actual, de l’augment dels preus de matèries primeres, o els 
problemes logístics, un 63,32% dels consultats preveuen 
que tindran el mateix o més volum de negoci que la 
Setmana Santa de l’any passat, en contraposició al 36,68% 
que creuen que disminuirà.

El president de PIMEComerç, Àlex Goñi, ha destacat que 
es mostra preocupat pels resultats de la consulta,ja que “el 
sector del comerç actualment es troba en un moment 
delicat a causa de la pujada del cost de l’energia, que 
repercuteix en els preus dels productes, i la situació 
geopolítica actual, que afecta al’estat d’ànim de la 
gent”, i afegeix que “tenim la necessitat de sortir de 
la situació actual, cosa que farem, per continuar tirant 
endavant com sempre ho hem fet, i esperem que 

aquesta Setmana Santa ajudi una mica a la reactivació econòmica”.  


