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Augmenta la confiança dels comerciants de la
Comunitat Valenciana en el segon trimestre de l'any.
En el segon trimestre de 2018 la confiança dels comerciants de la Comunitat Valenciana
ha millorat gràcies especialment a les bones expectatives posades en els pròxims mesos.
L'Índex de Confiança dels comerciants ha crescut un punt i mig en el segon trimestre
de l'any respecte al trimestre anterior. Amb aquest increment aquest indicador es situa
en 9,0 punts1 i aconsegueix valors similars als del comerç minorista a nivell nacional 2,
(10,4) .
L'increment de la confiança es deu a l'evolució favorable de les vendes entre els mesos
d'abril i juny i especialment a les bones expectatives per als mesos de juliol a setembre.
Durant aquest període, s'espera un repunt de les vendes per la campanya de rebaixes
de juliol i pel dinamisme del turisme.
Aquesta és la informació que es desprèn de l'Enquesta Trimestral del Comerç
Minorista elaborada per l'Oficina Comerç i Territori-PATECO del Consell de Cambres
de Comerç de la Comunitat Valenciana3.
En el segon trimestre de l'any el 35% dels comerços afirma que la marxa del seu
negoci ha sigut millor que la del trimestre anterior i el 38% afirma que les vendes s’han
mantingut al mateix nivell.
Les expectatives dels empresaris per als mesos d'estiu són positives. El 44% dels
comerciants pensa que la marxa del negoci en el pròxim trimestre de l'any serà millor
que en el segon trimestre. El 40% considera que serà igual i només el 16% afirma que
la marxa del negoci anirà pitjor.

Elaborat per l'Oficina Comerç i Territori-PATECO amb la metodologia Eurostat (Comissió
Europea).
2 Comissió Europea.
3 Enquesta realitzada amb la participació dels comerços minoristes que componen el panell de
comerços de l'Oficina Comerç i Territori-PATECO.
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Durant el segon trimestre de l'any el 16,1% dels comerciants han decidit incrementar
la plantilla de treballadors per a fer front a l'increment de les vendes, quatre punts
percentuals per damunt respecte al mateix període de l'any passat. Per la seua banda,
solament el 5,3% va disminuir el nombre de treballadors, la meitat que en el segon
trimestre de 2017.
De cara al tercer trimestre de l'any, el percentatge de comerços que té previst
incrementar la plantilla de treballadors és de l'11,1% i el 8,3% afirma que reduirà la
plantilla.
Respecte a les inversions dutes a terme durant el segon trimestre, el 19,2% dels
comerços entrevistats ha augmentat la seua inversió en el negoci. Aquest percentatge
és similar al del mateix període del 2017. De cara al tercer trimestre de l'any, un de
cada deu comerços té previst augmentar la inversió en el seu negoci.

Indicador de Confiança del Comerç Minorista, Espanya i Comunitat Valenciana.
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