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Esperàvem resultats i, és clar, les prediccions 
van ser certes. Els nostres comerciants de tot 
Catalunya ens ho van corroborar a través de 
la consulta que l’Observatori de PIMEComerç 
va posar en marxa sobre les vendes a l’octu-
bre: el mes passat va ser molt dolent per a 
nosaltres en vendes i així quedava clarament 
reflectit per territoris i per sectors.

Però la consulta diu més, bastant més. Tam-
bé ens diu que les perspectives de cara a les 
vendes de Nadal són positives i que la majo-
ria culpen de la davallada de vendes el mo-
ment polític que estem vivint a Catalunya. 
És evident que l’economia és una ciència que 
se sustenta bàsicament en estudis seriosos, 
amb elaborats informes i amb estratègies 
basades en la globalitat i l’entorn, però també 
té un punt diferenciador: el “nas”. Sí, el “nas” 
que tots els que formem part d’aquest món 
tan exigent tenim per aplicar, al final, la decisió 
més correcta.

No podem, però, obviar que quasi el 63% ho 
vinculen a la situació política. Això és greu, 
i ho és perquè la situació política no sembla 
que hagi de tenir una solució ràpida, i segons 
el resultat de les eleccions del dia 21 de des-
embre encara podria agreujar-se més. Tot i 
així, sembla que tots confiem en el bàlsam del 
Nadal i les seves vendes, però siguem cons-
cients que després vindrà la fredor del gener 
i del febrer. Hem d’estar atents a les previsions 
i a les antenes que tenim al territori per ac-
tuar amb rapidesa i fermesa, si cal; no podem 
esperar que les coses empitjorin. Necessitem 
els nostres òrgans polítics en funcionament 
per atendre les diferents problemàtiques del 
comerç català. Volem govern, necessitem 
govern!!!!

Enquesta de l’Observatori de PIMEComerç sobre l’evolució de 
les vendes al mes d’octubre

Afectació a les vendes 
PIMEComerç ha dedicat la primera 
enquesta del seu Observatori a 
preguntar als associats si l’actual 
situació a Catalunya ha afectat 
les seves vendes. L’enquesta, que 
ha tingut un ampli ressò mediàtic, 
l’han contestat 423 comerciants 
de sectors com alimentació, tèxtil, 
serveis, ferreteria i bricolatge, 
restauració i turisme. A la pregunta 
de si han tingut menys vendes 
respecte a l’octubre de l’any passat, 
el 21,99% ha respost moltes menys, 
el 20,57% bastantes menys, el 
20,33% algunes menys i el 6,86% 
poques menys. Més d’un 23% no ha 
notat variacions i un 7% ha venut 
més. 

Situació política 
Quant als motius de la baixada, 
aquesta s’atribueix majoritàriament 
a la situació política (61,67%), tot 
i que un 15,56% ho vincula amb la 
situació econòmica, un 2% amb la 
menor presència de turistes, i un 
20,75% no ho relaciona amb cap 
d’aquestes situacions.

No hi ha boicot
En allò que coincideixen la majoria 
d’enquestats (gairebé el 93%) és 
que els seus comerços i productes 
no han notat cap tipus de boicot pel 
fet de ser catalans.

Optimisme respecte al futur
Preguntats per la previsió de vendes 
al llarg dels propers mesos, prop de 
la meitat de les respostes (47,99%) 
afirmen que milloraran. Gairebé un de 
cada quatre enquestats creu que no 
hi haurà ni millora ni empitjorament, 
i un 27,19% són pesimistes i estimen 
que el seu sresultats seran pitjors els 
propers mesos.

L’enquesta completa
L’enquesta sencera, desglossada per 
sectors, es pot consultar al web de 
PIMEC, al següent enllaç.

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

DONCS SÍ, TENIM “NAS”!

https://www.pimec.org/sites/default/files/consulta_octubre_2017_pimecomerc.pdf

