Informe de resultats de la indústria de la fusta i moble a Espanya

Segons l’informe Confemadera Hàbitat Galícia sobre els resultats de la indústria de la fusta i el
moble d'Espanya, es va tancar l'any 2012 amb 28.072 empreses, la qual cosa suposa la
pèrdua de 1.459 empreses respecte a l'any anterior. Les últimes dades disponibles de 2011,
assenyalen que la facturació del sector cau gairebé un 10% respecte a l'any 2010 i situa la xifra
de negoci en els 11.886,5 milions d'euros. Per subsectors, la caiguda de la indústria del moble
registra unes pèrdues del 14,3% respecte a l'any anterior, mentre que la indústria de la fusta
registra una caiguda de facturació del 5%.

Quant a l'ocupació, les dades publicades per l'INE en l'Enquesta de Població Activa (EPA) del
quart trimestre de 2012, indiquen que ha baixat en 8.400 treballadors. El major descens es
produeix en les empreses de mobiliari, que a Espanya van perdre 8.200 llocs de treball (-9,2%).

En quant a les exportacions, Catalunya continua estant al capdavant del rànking de les
exportacions de la fusta i moble. Les exportacions de fusta i moble també van caure en 2012 i
sumen quatre anys de descensos consecutius. La baixada va ser del -4,6% en el cas dels
productes de fusta, situant el seu valor en els 1.063.000 d'euros, i del -0,94% al moble, deixant
el valor de les exportacions del mobiliari a 1.389 milions d'euros. Pel que fa a les importacions,
les estadístiques també dibuixen un descens en dos subsectors. Les importacions de fusta van
baixar un 18%, situant el seu valor en els 1.032 milions d'euros, i les del mobiliari 13,29%, amb
un valor de 1.951 milions d'euros. Per comunitats autònomes, Catalunya continua al capdavant
amb 548 milions. Galícia puja al segon lloc amb 493,9 milions d'euros només per darrere de
Catalunya.
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