AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Gener 2013

La caiguda del consum amb índex
superiors al 20% es prolonga per 6è any
• Les exportacions de clínquer i ciment superen el volum del mercat
interior, i salven les fàbriques del daltabaix
El desastre econòmic al sector continua per 6è any consecutiu. Segons les dades estadístiques
provisionals recollides per l’agrupació empresarial Ciment Català, 2013 manté la mateixa línia
d’ensorrament de mercat que es ve patint des de l’any 2008. Al mes de gener, el consum de
ciment a Catalunya ha estat de poc més de 140 mil tones, un 20,1% inferior al del mateix mes
de 2012, quan es van utilitzar més de 175 mil tones. Estem, doncs, davant del sisè exercici
seguit en què el mercat es contrau a un ritme superior al 20%, una situació que provoca que el
consum a Catalunya s’hagi reduït gairebé un 80% des dels màxims assolits l’any 2007.
La crisi és tan extrema que la indústria ha hagut de recórrer a l’exportació com la única
via per mantenir la supervivència. Així, també segons dades referides al mes de gener, les 4
empreses associades han exportat 163 mil tones, una xifra un 50% superior a la del mateix mes
de l’any passat. L’exportació, però, no servirà de garantia a mitjà termini per a la subsistència,
perquè els costos logístics que porta associats debiliten molt la rendibilitat de les fàbriques.
La tendència de fons del mercat no resulta més optimista. Als darrers 12 mesos s’ha
enregistrat una caiguda del 29,6% en el consum i del 27,1% en la producció de ciment. En
valors absoluts, l’ús del ciment a Catalunya ha disminuït més de 800 mil tones, fins a situar-se
en poc més de 1,9 milions anuals. La producció d’aquest material encara evoluciona pitjor,
amb un descens de més d’1 milió de tones, fins a quedar-se en només 2,8 milions.

% Var.
% Variació Any mòbil
respecte a
Gener 2013 respecte a (darrers 12
any mòbil
Gener 2012 mesos)
anterior
(I)
(I)

(I)

Producció de clínquer
Producció de ciment
Consum de ciment
Importació de ciment i clínquer
Exportació de ciment i clínquer

170.579
140.401
140.364
534
163.258

Dades en tones i referides al mercat català
(I) Informació relativa a les empreses associades a Ciment Català

-51,9%
-44,2%
-20,1%
-23,5%
50,2%

3.513.050
2.816.848
1.905.409
8.305
2.091.129

-11,5%
-27,1%
-29,6%
-82,4%
17,5%
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