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La desacceleració

e(

EL DEBILITAMENT DEL CREIXEMENTES DETECTA JA EN L~RRENCADADE L~NY EN EL CONSUM, LES GRANS IN

DOSSIER ECONÒMIC

lrefredament del’ecunomiaja
noés solament
qllestió de xifres
macmeconbmique~
En tots els
~mbits,des de les infraestructures
fins al constanpassantper les finances o el comergexterior, es comen~
ja
a palparunadesaeceleraci6queapunta que tot just ha comengat.
Malgrat
algunesveus optimistes que apunten
quela crisi pet ser moltcurta, de momentse’n veuenels efectes méscres.
Aquestamateixasetmana,elBanc
d’Espanyaha fet públic un informe
quecertifica el quefa mesesques’intu’fa: un progressiu empitjorament
de la conjuntnra. ((Les dades més
recents apuntenuna desacceleració
méspronunciada
de l’activitat a rinici
del 2008,enunentornen el quals’ .han
intensilicatles tensionsen els mercats
financers internaeionals», apunta
l’entitat. I’origende la situacióactual és, dones,creditici, comfa mes~s
que noten les entitats financeres,
perbs’ha traslladat ja a tots els ~mbits. El pert.i l’aerepert,ambereixementsinferiors als de comen¢;ament
de l’any passat, en ~n un exempls.
La intu~ciódel Baned ’F,~panya
que
les cesesempitjoraran
se sustentaen
indicadorscomla confmnqa
dels consumidors,que((el generva registrar
la sisena caigudaconsecutivai es
va situar en el nivell mésredffit des
del maigde 1994>>.
Si la cunfianqa
se
situa en els nivells de la crisi postoIfmpica,alxb afecta directamentel
tonsuro, des de les matriculacions
de vehicles, que han expeñmentat
un desceas del 12,7%el gener (influit, ’,fixbsí, pelscanvia
fiecalsenel
sector) fmsa les previsionsdels comerciants, tan petits comgem~que
admetenque la situació no és bona.
Enmigdel clima de pessimisme
s’escolen, perb, algunes bones noticies. Lautilització de la capacitat
productivaen la indústriaes va situar el primertrimestre del 2008en el
81J%,mésd’un punt pereentual per
sobre del nivell del darrer trimestre
del 2007. En els béns intermedis i
d’equipament,apunta el Bancd’Espanya, la inversi6 de les empreses
continunrhcreixent, el contrari del
que passa ambels béns de conmr~
La construceió,per la seva banda,
continuaessent el taló d~Aquil.les
d’una economiaque s~i havia confmtels darrersanysper créixer. I ~s
tambéel sector en que es registra
un repunt mesaccentuatdel’attm []

E

MERCADERIES,
El trflfic

de contenldors del port, per on entra q surta una bona part de les mercaderies, és un dels indicadors clau de la salut de reconomiacatalana

INFRAESTRUCTURES.
REBAIXADELS CREIXEMENTS

El port il’aeroportja
noten descensos en el
trk6c de mercaderies
OIIlak IH~’T
BARCELONA

l pert de Barcelonava decréixer el mesde gener pel
quefa al trensport de conteniders.Enel casde l’aerepert,el fenomenes repetebc S6nladicadors
de dues infraestructures bksiques
que apunten que el constipat de
l’economiacoment;aa tenir efectes en l’anomenadaeconomiareal.
Per al director generaldel port,
JosepOriol, les xifres d’aquestmes
de gener mostrenque ~no creixem
a les taxes a que esthvemacostumsts, perbjovinedels EstatsUnita,
onhi ha la certesaquela crisi sorh

E

curta>>.Oriol explica que el port
de Barcelonano arribar& als extrems dels ports nord-amerieans
de LungBeachi Los Angeles, que
van registrar respectivament un
descensde 1’11,9%
i el 5,7%respecte
al mateixmesdel 2007pel quefa al
tr~fic de eontenidors.Enel cas del
port de Barcelona,en conteniders
(TEU),el descons (que feia anys
que no es produIa)va sor el gener
del 0,83%,encaraquepel quefa al
movimentde tonesla dinámica és
encara positiva, ambun augment
del 5,75%entre aquest gener i el
mateixmesdel 2007. La part bona
d’aquestesdadesés, sogonsOriol,
que introdueLx menyspressi6 en

un pert que comenqava
a estar al
limit de la capaeitat i queha patit
un endarreriment en les obres
d’ampliaeióa causa de l’esfundramentel mesde gener del 2007al
MollPrat.

xement del 10,4%del gener del
200Z
Pel que fa al transpert de mercaderies, els transitaris (empreses
encarregadesde tot el procés, des
de mourela mercaderíafins a decidir ambquin mitjh de transport
viatja) comentena notar ja eldebP

-0,83%
Ésel descens
en el transport
de
contenidors
al portde Barcelona
el mesdegenerrespecte
del
mateixmesde I’anypassat.

litamentde la situaei6.EnricTic~,
director de Feteia, l’orgunitzaeió
u~ vIA ~ Pel que fa a l’aereport
que agrupa aquestes empreses
del Prat, el mesde generes va pro- a tot l’Estat, asseguraque ((hi
duir un fenomen
similar al del port. preocupacióperqueel darrer triEl creixementdels passatgers va mestre del 2007ja hiva haver una
ser del 2,8°,6, fins a 2~75.301,
xifra balxadai el 2008en algun moment
allunyadadel 10,4%d’augmentque podemtenir algun repunt negaes va produiralgenerdel 2007.Pel tiu)>. A aquest possible descens
quefa a la e~rregaaeria, les xifres en el transport, apunta Tic~, cal
s6n encaramésil.lustmtives,ja que afegir-hi, coma factor agreujant,el
el gener es va produir un deseens cost del combustible,ques’usa intensivamenten aquest sector. []
del 6%que contrasta ambel erei-
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:{AESTRUCTURES, EL TURISME, LES FINANCES O EN LA INDÚSTRIA DE BÉNS D’EQUIPAMENT

FINNqC~

Bancs
i caixesassumeixen
quela morositat
es multiplica
relativa,queafectaen
Els re~ de momsitat
de bancsicab(es. Ésunamoresitat
instaHatsfa pecen unsconfortables moltscasos
cr~ditsdelsdltirnsmesos,
0,5%o 0,6%,al Ilarg del 2008i del noels deIlarg recorregut
Larestricci6
2009podrien
enfllar-seflns
a un3%.Cal decrbditquepractiquen
bancs
i caixes
inquietar-se? Desde diverses d~ td efectes,
com
diuen
lespatronols,
enel
generals
de bancs
i caixeses recorda fre a noves
inversions
en les emprese¢
queeh; enysnorarAa,
quanes vaentrar Mentrestant,
el petdmoni
i els parb’cips
enrecesskí,la moresitat
estavaen un delsfonsd’inversió
vancaureun5%el
7%;pertarA,nopensan
enundaltabaix. mesdegener./J.G.

TURISME

LESCOMPRES.
I alegríaconsumista
s’ha esfumat
ambI’encanment
deles hipoteques
i la sensaci6decrisi

CON~UM. RETROCÉS EN LES COMPRES

Els hipermercats rebaixen
el creixement a la meitat

Lademanda
decostai la despesa
enincentius
es ressenten
Elsp¢imem
aviens
esvanproduir
el 2(X)’¿, d’ag~ncies
emlssores,
RafaelSerra,
quanel craixement
de I’arribada de asengura
queles pe6tes
a~mcies
noestan
turlst~esva moderar,
sob~¿~
elturlsme tenint menys
reserves
pen~nobeballen
espanyol
endestinacions
delitoral Peral ~ e~~iplatla.P~,¿ e~opemeo~
rn~s
2008s’endevina
la mateixa
tend¿,ncia. graes,quetenen
rnésclientdevacances,
Segons
Exceltur,els nivellsde venda ja estancomen~nt
a petir. EJpmssupest
seran
¢similsr~o),
perbelsempresaris
s0n pera viat8esd’incentius
deles empreses
cautes,
i3 p¢esiderA
d’UCAVE,
l’asendmciótambées rednoix./RM.

CONSTla¢Cló
bona xifra, perb allunyada dels
ereixements propors al 5%d’anys
anteriors.
a fortalesa de la demanda
Queel eonsumno acaba de tirar
interna, és a dir, el consum, És el creixement
de les vendes
ho posen de manifest alguns secha estar durant anys un dels
en granssuperficiesel 2007,
tots de béns que no són imprescinresponsables de la bonanga ecomolt Iluny dels augments
prodibles, por6 queindiquen eonñanga
n6mica espanyola. Ho saben molt
persal 5%registratsal Ilarg dels en la situació general. Es tracta de
b~ els comereiunts, que, quan les
exercicisantedors.
lesjoies iels rellotges. I’any passat,
coses s’han torqat, han vist l’altra
la facVaraci6del seetor a Catalunya
cara de la moneda. No sense una
va augmentar un eseas 5%ila precerta ironia, el secretari general
comel catastrofisme econ6micd’alvisió d’aquest any és encara pitjor:
de la Conlbderació de Comerqde
guns,per qu/_~«a l’hora de la veritat
un augmentdel 3%. Malgrat aix6,
Catalunya, Miquel ~ngel Fraile,
no hi ha tanta gent a l’atur; la major des del Col.legi Oficial de Joiers
es queixa que nom6s falten les
part dels treballadors té clattsules
de Catalunya s’asaenyala que, tal
eleccions generals (amb l’agro
de revisió salarial per protegir-se
comestan les coses, es pot dir que
debat sobre la situació econbmi- de la inflació i la quantitat de gent el sector aguanta molt dignament
ca que esta generant) per acabar
excessivament hipotecada no és
enmigde la situació.
d’empitjorar les coses. <~EIgener i
tan gran com la gunt es pensa>>.
Al eontrari del que passa amb
el febrer, un cop passada I’~poca
Fraile s’apunta a la tendencia
la venda de cotxes. Per al preside rebalxes, sempre són mesos dels que pensen que el segon sedent del Grerni de Venedors de
dolents, pero aquest any ho són
mestre serh més bo que el primer.
Vehieles de Motor de Barcelona,
cspociabnent>~,apunta Fraile, que
Pel que fa alesgrans superficies
MiquelDormay,la davallada de les
ja d’entrada aposta per un remei
d’alimentació, les estimaeions de vendesde eotxes pot ser de fins al
practic: <~Hauriem
d’evitar que les
la patronal que les agrupa,Anged, 4%aquest any (el 2007 va ser del
eleccions es fessin el mesde rnarq~>. apuntan un creixement el gener
3%),porb el pitjor és que, fins i tot
Per n aquest responsable del’orgasimilar al del 2007, que en temes en les reparacians de vehicles, ((el
nització que agrupa el petit comerg constants (descomptada la inflagener hi ha hagut una aturada molt
catal’a no hi ha res que ihci tan mal ció) es va situar en el 2,5%, una brusca de l’aetivitab>. D
o,1~
BARCELONA

L

2,5%

De motorde creixementa
ovella negrade I’economia
Ladavallada
dela cnostrucció
residencial desconfianqa
capal totxoi la demanda
(especialment
tocadaper la crisi de s’hadeixatrefredarperraugment
dels
confian~.a
i refecte de les subprime tipusi I’eduriment
deles hipoteques.
El
delsEUA)ha sitaat undelsmotors
de sectorespera
ampoder
salvarla facturo
recononda
espa’qob
en el pentde miro ambI’activitat de I’obrapúblicao la
detotaelsanaliste~
ELsd~,ficits
flnancersrehabilitació,perbels agerds
demanen
de mohs
empreses,
fins i trA les grar~ unimpulsdecidita les adminisbacions
hancorAdbuR
a generar
unasemaci6
de públiques
perfer-hopee~ible./B.R.

mmíSTlaA

Els productors
debéns
d’equipament
rebaixenvendes
Lescompaeti~de bémde~~~merA,
un p~ el sector de la cnostrucci6
delspdncipals
mesar’adors
dela inversió len elsquemquemixen
rndsfinano~nnot
industrial, hannotatunadesaccele~¢iÓ
peralsseus
projectes
perla mstricci6
a la
cleles vendes
enel mercar
irAedor.
Ambé. ~ de c~dit~ Tñstany comidera
segor~
explicael~~etarigeneralcrAme~
que,unavegada
s’acabin
les eleeninos,
JoenTdstany,
aqnosta
tend~t¢m
a la baixa el climainversar
esrecuperara,
(<Sino
es concenba
endes modelsd’indúsbia, tinguéssim
els condcis,
ningü
noparlaria
en els prodactorsque proveeixen de recessió~,
considera./A.R
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