AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Desembre 2013

Les diferències entre Catalunya i Espanya
s’accentuen: el consum de ciment cau el doble de
ràpid que al conjunt de l’estat
La crisi de la indústria catalana del ciment s’ha vist agreujada, en el darrer quadrimestre,
per una caiguda del consum que gairebé duplica la del conjunt de l’Estat. Durant els darrers 4
mesos de 2013, el mercat espanyol ha vist atenuada la davallada, i ja es mou en caigudes d’un
dígit (9,2% sobre el darrer quadrimestre de 2012). En alguna regió, a més, ja s’ha invertit el
cicle, i el consum ha augmentat un 8,4% l’últim mes. A Catalunya, per contra, l’ensorrament
pren proporcions apocalíptiques, i arriba en el darrer quadrimestre de 2013 a una disminució
del consum del 16,3%, gairebé el doble que l’espanyol.
Les diferències entre Catalunya i Espanya s’accentuen com a conseqüència, també, de la
manca d’inversions en infraestructures de les diferents administracions públiques sobre el
territori català. Això ha portat que, per primera vegada en 50 anys, el consum de ciment
mensual hagi estat inferior a les 100.000 tones (96.039 tones al desembre de 2013).
Una altra dada explica la tragèdia: mentre que Catalunya representa, aproximadament, el
20% del PIB espanyol, el consum de ciment a Catalunya no arriba al 14% del total d’Espanya.
Sigui pel tracte fiscal que l’Estat dóna a Catalunya, sigui per l’endeutament i la manca de
licitacions d’infraestructures del Govern català, el present i el futur de la indústria catalana del
ciment i negocis derivats és ple d’incògnites: la supervivència n’està amenaçada.
La situació que es viu a Catalunya ha encès totes les alarmes entre els fabricants catalans
de ciment. Les empreses, que ja viuen un context de competitivitat molt difícil per causa dels
costos elèctrics -l’augment dels quals frena les exportacions- estan abocades a la fallida si
continua la tendència constatada als darrers 4 mesos.

Dades en tones
Consum de ciment Setembre 2013
Consum de ciment Octubre 2013
Consum de ciment Novembre 2013
Consum de ciment Desembre 2013
TOTAL DARRER QUADRIMESTRE 2013

Catalunya
117.491
130.753
110.141
96.039
454.424

Espanya
947.170
1.003.618
904.483
724.500
3.579.771

Variació
Variació Diferencial
CAT sobre ESP sobre
caiguda
mateix
mateix anualitzada
mes 2012 mes 2012 CAT / ESP
-16,0%
-9,1%
-6,9%
-16,2%
-11,2%
-5,0%
-21,8%
-9,3%
-12,5%
-11,1%
-7,0%
-4,1%
-16,3%
-9,2%
-7,1%
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