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Presentació

Barcelona està fent front amb decisió a la crisi econòmica a

través de la iniciativa econòmica i empresarial, tant pública com

privada. Tot sembla indicar que la nostra ciutat resisteix millor
que la gran majoria de ciutats els efectes de la desacceleració
econòmica.

En efecte, malgrat la tònica de desacceleració econòmica
—especialment industrial— que reflecteixen els indicadors que
publiquem en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA, hi ha
elements positius i esperançadors. D'una banda, l'augment de
l'atur s'ha temperat, alhora que creix a un ritme més lent que a

la resta del país. Això és així gràcies al bon comportament d'al
guns serveis i a una incipient recuperació de l'activitat construc
tora en el subsector residencial. D'una banda, augmenta el nom
bre de visitants—especialment turistes i assistents a fires i
congressos— i de pernoctacions hoteleres. El nombre de viat
gers en vols internacionals ha continuat a l'alça, a diferència del
que ha succeït a la resta d'aeroports espanyols. El consum privat
es manté, igual que les conferències telefòniques internacionals.

En aquest número de la nostra revista, a través de les tres
monografies que publiquem, ens fem ressò de dues iniciatives de
gran importància dins la resposta general de la ciutat als nous

reptes econòmics i de la situació d'un sector productiu estratègic
per a Barcelona.

La primera monografia és dedicada a una transformació cab
dal per al nostre desenvolupament econòmic: l'ampliació i en
fortiment de la Fira de Barcelona. El seu Director General, Sr.
Adolf Cabruja, ens explica en detall no tan sols els avenços en

la construcció del nou recinte firal a Pedrosa, sinó que analitza
també quins són els seus nous horitzons comercials, tant pel que
es refereix als nous productes que està generant, comals nous
acords amb operadors firals que està negociant i signant. El Sr.
Cabruja indica, també, com totes aquestes activitats s'inscriuen
en una estratègia a mig termini de la nostra institució firal.
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La segona monografia d'aquest número es refereix a unaaltra
institució cabdal per al nostre creixement econòmic: el Port de
Barcelona. El seu President, el Sr. Josep Munné, ens hi explica
com el paper del port és estratègicper a fer créixer el paper de
Barcelona com a Centre Logístic. Esmolt el que podem fer en
cara en aquesta direcció i, en tots els casos, l'ampliació i millora
del port és cabdal. El port està emprenent transformacions deci
sives, tant en la seva vessant comercial, com en la seva dimensió
logística o ciutadana. El Sr. Munné destaca la gran importància
del desenvolupament de la Zona d'Activitats Logístiques per a
poder captar més i millors operadors d'arreu del món.

La darrera monografia ens introdueix a la realitat d'un sector
econòmic important a Barcelona: La indústria farmacèutica. Un
sector en el què tenim un notable diferencial que hauríem de
potenciar. Ho explica el Sr. Rafael Foguet, Conseller Delegat de
Ferrer Internacional, una de les principals firmes del sector amb
una excel.lent trajectòria empresarial.

Barcelona, doncs, belluga. Per a reconèixer aquest esforç
d'iniciativa, la nostra revista acaba d'instituir els Premis Barce
lona economia. El passat 13 d'octubre del 1993, l'Alcalde de la
ciutat lliurava els primers guardons, tal com recollim en aquest
número. El premi a l'empresa correspongué als Laboratoris Dr.
Esteve, i el premi a l'institució recaigué en el Cercle d'Econo
mia. Una empresa i una institució exemplars en la tasca de pro
moure la competitivitat i la internacionalització de la nostra
àrea econòmica.

Manuel Ludevid
Editor
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La revista BARCELONA.ECONOMIA, nascuda l'any 1988, al bell
mig del darrer cicle alcista de l'economia, va iniciar, amb el pas
sat número 18, una nova etapa en la que vol jugar un paper més
actiu en la tasca de promoció econòmica de la ciutat. Una major
acció de promoció que es vol compatibilitzar amb la principal
tasca desenvolupada durant la seva primera etapa de seguiment
de la conjuntura econòmica i de posar a l'abast dels principals
agents econòmics i socials que operen a l'àrea econòmica de
Barcelona informació puntual i periòdica que creiem del seu in
terès, degudament tractada i recopilada.

Aquesta voluntat de tenir una presència més activa en la pro
moció econòmica de la ciutat desenvolupada des de l'Ajunta
ment, amb la col-laboració d'altres institucions i de les empreses
barcelonines, ens ha portat a instituir els premis Barcelona
economia.
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Aquests són uns guardons que neixen amb lapretensió de re

conèixer públicament la tasca desenvolupada per aquelles em
preses, institucions i excepcionalment, aquelles persones que,
amb la seva tasca professional diària, hagin contribuït a la pro
moció econòmica de l'àrea de Barcelona. En moments social
ment i econòmicament difícils comels actuals creiem que és

quan més falta fa que des de les institucions es doni suport a
l'esforç i a la feina ben feta de les empreses i entitats que diària
ment refermen la credibilitat de Barcelona arreu del món.

El passat 13 d'octubre, en un acte celebrat al saló de Cent,
l'Alcalde de la nostra ciutat va lliurar els primers premis Barce
lona economia a Laboratorios Dr. Esteve i al Cercle d'Econo
mia. Van rebre els premis els respectius presidents, el Dr. Josep
Esteve i el Sr. Joan Molins.

En el transcurs de l'acte, el professor de la Universitat de
Harvard i de laPompeu Fabra, Sr. Andreu Mas Colell, va pro
nunciar una interessant conferència sobre «L'economia de les

ciutats», que oferirem als nostres lectors en el proper número de

la revista.
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Barcelona economia
Resolució del Jurat de la primera edició dels premis Barcelona economia

El Jurat dels premis Barcelona economia, format pels mem
bres dels Consells de Redacció i Assessor de la revista BARCE
LONA.ECONOMIA, acorda guardonar en aquesta primera edició
dels premis, en la modalitat d'empresa, a

Laboratorios Dr. Esteve

Amb aquesta distinció, el Jurat dels premis Barcelona econo

mia vol manifestar públicament la seva reconeixença a l'esforç
d'investigació i internacionalització desenvolupat en els darrers
anys per aquesta empresa familiar i autòctona, líder del sector
farmacèutic a Espanya i amb un merescut reconeixement a ni
vell internacional.

El Jurat ha valorat especialment la confiança que l'empresa
—capçalera del Grup Esteve— ha demostrat en el futur de
l'àrea econòmica de Barcelona com a nucli industrial i terciari
avançat de primer ordre a nivell europeu, amb la instanació
d'un nou centre de producció equipat amb la tecnologia més
avançada pel que fa a automatismes, seguretat i protecció del
medi.

Aquesta inversió, necessària per a mantenir l'expansió futura
del grup i per a consolidar-se comuna veritable multinacional
europea de nivell mitjà, tindrà un efecte directe en la consolida
ció de la resta del sector a Barcelona i àrea metropolitana.
El prestigi assolit per Laboratorios Dr. Esteve en els mercats

internacionals ha estat possible gràcies a l'esforç de recerca prò
pia desenvolupat des dels seus inicis ara fa més de seixanta anys,
de la mà del Dr. Antoni Esteve Subirana. Actualment, a banda
de les seves línies d'investigació pròpia, manté unapolítica
d'àmplia col.laboració amb centres d'investigació, públics i pri
vats, tant espanyols comestrangers.

El Jurat, amb aquest premi, vol fer extensiva també la seva

rerconeixença al conjunt de la indústria farmacèutica catalana
per l'esforç que esmerça en la innovació constant dels seus pro
ductes el benefici que representa per a la salut i el benestar
de les persones— i la internacionalització de la seva activitat
sense perdre el caràcter d'indústria familiar i catalana.

El Jurat dels premis Barcelona economia, format pels mem
bres dels Consells de Redacció i Assessor de la revista BARCE
LONA.ECONOMIA, acorda guardonar en aquesta primera edició
dels premis, en lamodalitat d'institucions, el

Cercle d'Economia

Amb aquesta distinció, el Jurat dels premis Barcelona econo

mia volmanifestar públicament la seva reconeixença a aquesta
entitat per una trajectòria de 35 anys de servei i esforç constant
per la modernització del país des de la nostra ciutat.

De tots els trets definidors que ha caracteritzat la trajectòria
del Cercle d'Economia, el Jurat en vol destacar tres.

D'una banda, el caràcter integrador i plural, que des dels seus
inicis ha caracteritzat el Cercle d'Economia, ha permès que tra
dicionalment fos un punt de trobada d'empresaris, professionals,
economistes, tècnics de l'Administració i altres agents econò
mics i socials, alhora que afavoria que es convertís en un lloc de
diàleg i discussió entre els diferents grups socials. Aquest ha es

tat un factor important d'estabilitat durant la transició i que ac

tualment es revela com a imprescindible per tal de superar els
reptes que planteja la crisi econòmica i elprocés d'integració
europea.

Precisament la reconeguda vocació europeista del Cercle
d'Economia és l'altre tret a destacar i reivindicar de nou. Des
d'un principi va manifestar explícitament la seva voluntat
d'acostament i integració a Europa com a model de societat li
beral, avançada i democràtica, i alhora com a via d'accelerar la
democratització del país.

En tercer lloc, hom reconeix en el Cercle d'Economia i especialment gràcies a l'organització periòdica de les Reunions Cos
ta Brava —que amb el temps han esdevingut un dels principals
fòrums de debat— la seva tasca constant de sensibilització i di
fusió de la necessitat d'una major competitivitat del nostre siste
ma econòmic per a fer front als reptes d'una economia cada cop
més global. Sols amb majors cotes d'eficiència i competitivitat
podrem gaudir dels nivells de benestar social als quals Barcelo
na i els seus ciutadans aspirem.

Octubre 1993

7



Primeres jornades tècniques

II
Primeres Jornades Tècniques
Barcelona economia

Primeres jornades tècniques
'

,1111.1

La demanda de s empreses
a la Regió MerQ le> e Barcelona

El passat nou de novembre l'Ajuntament de Barcelona va

presentar a ESADE un estudi recentment editat sobre La de
manda de serveis a les empreses a la Regió Metropolitana de Bar
celona, realitzat per un equip de tècnics del Centre d'Estudis de
Planificació i promogut pel mateix Ajuntament, la Diputació i la
Mancomunitat de Municipis de l'AMB.

Aquest acte, que és el primer d'una sèrie que vol programar
la Direcció de Promoció Econòmica d'aquest Ajuntament amb
el nom genèric de «Jornades tècniques Barcelona economia»,
fou presidit pel Sr. Joan Clos, tinent d'Alcalde d'Organització i

Economia de l'Ajuntament de Barcelona. Van intervenir-hi el
Sr. Juan Antonio Delgado, president del Patronat d'ESADE, el
Sr. Robert Tornabell,degà d'ESADE i el Sr. Ezequiel Baró,
professor d'Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i
codirector de l'estudi que es presentava.
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La presentació de l'estudi es va centrar bàsicament en una

síntesi d'alguns dels resultats més rellevants i alhora es va fer
una interessant incursió en les perspectives de futur que té
aquest sector, i especialment de les empreses ubicades a Barce

lona i àrea metropolitana, de cara a competir a Europa en igual
tat de condicions amb unes empreses de serveis generalment
més potents i amb més experiència que les nostres. Ja que
creiem que la conferència del Sr. Baró pot ser d'interès per a
molts dels nostres lectors, la publicarem íntegrament en elpro
per número de BARCELONA.ECONOMIA.

Amb la celebració periòdica d'aquestes «Jornades tècniques»
es vol —per part de l'Ajuntament de Barcelona— acostar i di
fondre entre els professionals de l'economia i la resta d'agents
econòmics i socials, estudis i treballs dirigits a millorar el conei
xement del teixit productiu de la ciutat. Per aconseguir-ho,
creiem que el més efectiu és fer-ho amb la conaboració d'insti
tucions i entitats amb un reconegut prestigi en aquest camp; en
aquest cas, ESADE.



Monografia 1
Els nous horitzons
de la Fira de Barcelona

Adolf Cabruja
Director General de la Fira





Els nous horitzons de la Fira de Barcelona

1. El nou recinte firal de Pedrosa.

L'ampliació de la Fira de Barcelona en el nou recinte firal
Montjuïc-2, ubicat en el Polígon Pedrosa de l'Hospitalet de Llo
bregat, constitueix un projecte de vital transcendència pel futur
de la Institució i una iniciativa de gran importància per a lapro
jecció econòmica de Barcelona i de Catalunya.

Fruit de l'acord assolit gràcies al consens de les institucions i
la creació de la «Societat Patrimonial Fira 2000, S.A.», de la que
en formen part la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Nave
gació de Barcelona i la pròpia Fira de Barcelona, la construcció
del nou recinte és un projecte estratègic que obre una nova eta

pa d'expansió i consolidació de l'activitat firal, d'acord amb les
noves exigències que planteja el mercat i lapròpia dinàmica fi
ral internacional.

El President del Comitè Executiu de la Fira de Barcelona,
Antoni Negre, i l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, Joan Ig
nasi Pujana, van signar el Conveni que contempla la cessió de
dret de superfície dels terrenys del nou reciente firal per un ter
mini de 75 anys, amb un cànon a pagar per la Fira de Barcelona
a l'Ajuntament de l'Hospitalet de 30 milions de pessetes anuals.

Emplaçat a l'entorn de Montjuïc, a l'altra vessant de la mun

tanya i en connexió interna amb les actuals instal.lacions a tra

vés de l'Anella Olímpica, el nou recinte firalMontjuïc-2 perme
tràuna ampliació de més de 100.000 in2 de superfície amb la
incorporació d'uns serveis i d'una moderna tecnologia de mane

ra que, conclòs el projecte, la Fira de Barcelona se situï entre les
instal•acions firals més avantguardistes i funcionals d'Europa.

Situat dintre de la parcella d'equipament metropolità del sec
tor del Pla Parcial de Pedrosa, en el municipi de l'Hospitalet de
Llobregat, el solar, de traçat quadrangular, es disposa paral.lela
ment a la Gran Via, entre la prolongació del carrer del Foc i el
carrer de les Ciències. Limita amb el carrer de laMetal.lúrgia a

l'est i una franja de zona verda el separa de l'avinguda d'Ama
deu Torner, per l'oest.

El seu emplaçament farà possible que el nou recinte pugui ac
tuar com a espai complementari de les actuals installacions de
la Fira de Barcelona a la plaça d'Espanya, ja que la distància
que les separa és de només 2,5 quilòmetres. La connexió interna
entre ambdós recintes esprodueix de forma directa per la Gran
Via, eix sobre el qual es troben tant el Polígon Pedrosa com la
Plaça d'Espanya, i de forma alternativa a través del sector de
l'Anella Olímpica que ha obert la façana ponent de la muntanya
de Montjuïc. En aquest últim cas, existeix la possibilitat d'utilit
zació dels grans aparcaments del Sot delMigdia com a element
de nexe i unió entre els dos recintes.

Els grans eixos viaris de què es disposa, amb el Passeig de la
Zona Franca-Primer Cinturó, la Gran Via o Autovia de Castell
defels i la Ronda del Litoral (a través de la Gran Via), ens per
metran, doncs, gaudir d'unes condicions òptimes de connectivi
tat entre ambdós recintes i d'un emplaçament privilegiat, a la
porta d'entrada de la ciutat de Barcelona.
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La proximitat de l'aeroport de Barcelona i l'existència d'una
àmplia xarxa de transports públics, amb la concentració en

aquesta zona de 10 línies d'autobusos interurbanes i de 5 d'ur
banes, el ferrocarril, l'estació de mercaderies i la previsió de
prolongació de línies del metro confereixen a aquest emplaça
ment una excel.lent dotació per l'accés al recinte.

El projecte arquitectònic de les noves instal.lacions firals es
configura com una edificació especialment adequada per una
utilització de l'espai de manera intermitent, flexible i molt diver
sa en funció dels diferents certàmens. L'ordenació dels pave
llons es disposa enfront del gran parc, que constitueix el valor
representatiu d'aquest equipament. Aquet disseny està orientat
a singularitzar l'edifici, emplaçat en el centre dels dos eixos via
ris més importants del sector, a la qual cosa hi contribuirà una
torre de gran alçària que serveix d'emblema del nou reciente i
que facilita la seva identificació des de les vies i infraestructures
del sector.

El conjunt es disposa com una petita ciutat amb una estructu

ra urbana que asseguri el bon funcionament del període de

muntatge i desmuntatge i del propi període firal. En tot l'entorn

i entre els pavellons se situen, a més dels espais d'esbarjo i co
municació, els serveis propis per als visitants i els expositors així
com les instal.lacions tècniques necessàries per concedir al con
junt una distribució en harmonia amb l'emplaçament de salons
monogràfics i pofessionals.

En una primera fase, una vegada realitzats els moviments de
terres i l'adjudicació de l'obra civil, es procedirà a la construcció
de 40.000 rn2 de superfície d'exposició, distribuïts en dos pave
llons, un d'ells considerat per les seves dimensions elmajor de
tota Espanya. Ambdós pavellons estaran units per una rambla
de recepció i acollida de visitants. Annex al segon, hi haurà
l'edifici de serveis amb una superfície de 4.325 m2 destinada a

les oficines de l'organització i sales de reunió per a la celebració
de les jornades tècniques dels salons firals. Aquesta execució
està prevista que comenci l'octubre del 1993 per tal que, segons
les previsions, les obres d'aquesta fase estiguin concloses en el
primer trimestre de 1995. La inversió d'aquesta primera etapa és
de més de 5.000 milions de pessetes que permetran construir un
recinte molt modern dotat amb serveis de gran qualitat.

La incorporació d'aquest espai a les actuals instal.lacions de la
Fira de Barcelona donarà resposta a curt termini a les demandes
actuals tant pel que fa referència a la congestió del calendari fi
ral com a la creació de nous salons monogràfics i professionals,
la qual cosa ens permetrà mantenir-nos en el futur en una situa
ció de lideratge en el context europeu quant a l'organització de
manifestacions firals.
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Activitat firal. 1992

Expositors Passis i

Pielespaila
Gaudí Home
Gaudí Dona
FIB
BCN Regal
Mostra de Maquinària
per a la Confecció

Expodidàctica
Saló d'Antiquaris de Barcelona
Alimentariam
Intervin

Sport
23a. Mostra de Teixits
Rehabitec
Mostra Internacional de Disseny
Saló Internacional del Turisme

a Catalunya
Expomóbil
Informat
GaudíHome
GaudíDona
Sonimag
Expohogar
Expotrónica
Expominer
Fira Espanyola del Recreatiu
24a. Mostra de Teixits
Barnajoia
Eurosurfas
Mercat Vehicles d'Ocasió
Saló Internacional del Caravaning
Nivàlia
Saló Nàutic Internacional
Festival de la Infància i la Joventut

18-21 de gener
20-22 de gener
20-22 de gener
21-25 de gener
24-27 de gener

12-15 de febrer
13-16 de febrer
29 de feb. a 8 de març
8-12 de març
7-12 de març
22-24 de març
25-28 de març
31 de març a 5 d'abril
31 de març a 4 d'abril

23-26 d'abril
24-28 d'abril
11-16 de maig
31 d'agost a 2 de set.
31 d'agost a 2 de set.
14-20 de setembre
3-7 d'octubre
13-16 d'octubre
16-18 d'octubre
21-23 d'octubre
21-24 d'octubre
24-28 d'octubre
3-7 de novembre
7-15 de novembre
7-15 de novembre
12-15 de novembre
28 de nov. a 6 de des.
26 de des. a 4 de gener

Total salons

7.202
5.841
1.444
14.028
5.100

12.129
3.500
4330
73.584

10.052
6.305
17.561
5.824

3.801
33.454
22.532
4.736
2.404
28.276
31.050
7.642
1.160
5.033
7.190
9.077
5376
7.454
19.734
1.208

35.454
24.994

417.475

223 0
126 0
64 0
223 401
145 0

127 219
103 0
128 0

1.073 4.783

214 447
285 0
333 230
121 82

96 176
565 564
490 879
91 0
71 0
194 341
732 868
213 684
91 0

330 0
110 32
328 193
142 121
58 0

101 202
57 53
412 1.030
82 0

7.328 11.305

(1) Visitants professionals identificats ivisitants que han passat per taquilla.
(2) Estimació de visitants segons les invitacions i els passis proporcionats per Fira de Barcelona i/o expositors.
(3) Les dades d'Alimentària inclouen Intervin.

223 9.653
126 10.037
64 8.123
624 13.690
145 3.288

346 12.328
103 13.320
128 15.220

5.856 351.778

661 7.170
285 11.445
563 31.684
203 4.935

272 67.519
1.129 21.794
1.369 43.448

91 7.094
71 7.506
535 66.578

1.600 26.661
897 18.379
91 8.289
330 14.037
142 10.656
521 6.888
263 7.343
58 21.529

303 33.205
110 19.221

1.442 29.476
82 95.206

18.633 997.500

12.9-75
8.695

21.126

2.675
53.370
9.213
81.259

219.1-22
10.3-94
6.980

1.650

12.3-25
12.500
134.186
78.933

665.403

2. Noves perspectives comercials de laFira.

La perspectiva comercial de la Fira de Barcelona està marca

da per una sèrie d'esdeveniments que, de fet, han portat a noves

estratègies que refermen la seva condició de lideratge en el mer
cat firal. L'entrada en vigor del MercatÚnic, amb l'existència
d'un potencial de 300 milions de consumidors, ha facilitat nous
plantejaments per adequar l'oferta a la demanda, inscrites amb
dues en un espai molt competitiu.

Les organitzacions firals s'han trobat a més amb una forta
competència en l'àmbit del nostre propi país i a la resta d'Euro
pa, amb la incorporació d'operadors privats que dediquen la
seva activitat a l'organització de certàmens a tot el món.
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Aquestes circumstàncies, que afecten de ple la dinàmica firal,
han aportat altres condicions i regles de joc, al mateix temps
que la necessitat d'adaptar-nos a una forta competència que exi
geix revisar criteris, oferir nous productes i donar millors serveis
amb l'objectiu de mantenir les posicions d'una forma estable i
consolidada en aquest gran mercat.

En aquest context, la Institució firal ha de donar resposta no

solament a la situació existent en el mercat, sinó també al de
senvolupament que s'ha de produir en els pròxims anys. La nos

tra Institució és conscient que cal satisfer tots els requeriments
que comporten les noves condicions del mercat, posant-hi els
mitjans necessaris per mantenir-nos com un gran motor de l'ac
tivitat econòmica i així incrementar les cotes d'activitat que hem
assolit. Per això, la Fira de Barcelona es troba immersa actual
ment en un procés que contempla l'adequació de les seves prò
pies instal.lacions a d'altres possibilitats i l'organització d'un ca

lendari de manifestacions que ofereixi plena solvència pel futur.

La incorporació de la nova infraestructura a l'actual recinte
servirà per desenvolupar altres productes tenint en compte que
existeixen al llarg de l'any determinats períodes de temps en els
que, per ser mesos molt comercials des del punt de vista firal, es
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produeix l'ocupació de la totalitat del recinte actual, fent impos
sible la celebració d'altres manifestacions de forma para•ela
precisament en els mesos en què hi ha major demanda d'espai.

Aquesta congestió, que coincideix amb un atapeït calendari
de certàmens de grans dimensions, obliga necessàriament a bus
car alternatives d'espai a l'actual recinte. L'ampliació de les nos

tres actuals instal.lacions amb la superfície de Montjuïc-2 en el
Polígon Pedrosa ens permetrà la disponibilitat d'espai a què
abans feiem referència, al mateix temps que obrirà la possibilitat
d'expansió del nostre calendari i l'oferta de nous productes en
un pròxim termini.

Així doncs, l'estratègia comercial que la Fira de Barcelona
desenvoluparà en el futur se centra en la consolidació i el man
teniment dels certàmens que en aquest moment s'organitzen en

el nostre recinte firal, prestant-los elmàxim suport, així com en

la creació de nous productes. La seva incorporació a la nostra
oferta pot ser fruit de la iniciativa de la pròpia organització firal,
atenent la demanda dels sectors professionals, o bé a través
d'acords i convenis amb operadors firals per coorganitzar mani
festacions o llogar l'espai i els serveis amb els que compta la
Fira de Barcelona.

En aquest sentit, la nostra Institució manté contactes amb la

gran majoria dels organitzadors privats de fires, tant nacionals
com internacionals, i està en disposició de subscriure nous

acords amb aquest tipus d'entitats, sempre i quan els projectes
que es presentin siguin vàlids i no provoquin cap distorsió en

l'oferta actual del nostre calendari.

Per altra part, i profunditzant en aquesta mateixa línia, s'estan
realitzant gestions per tal que les fires anomenades itinerants, de
diversos sectors professionals, i que es realitzen periòdicament
en diversos punts d'Europa, incloguin Barcelona en els seus pro
grames. En aquest sentit existeixen ja diverses experiències i
projectes concrets encaminats en aquesta direcció.

Des d'un punt de vista comercial, el nostre interès radica en

fer un esforç per fer rendible l'espai de què disposem, amb la
participació d'un major nombre d'expositors i visitants als nos

tres certàmens, molts dels quals estan situats en el calendari in

ternacional com a manifestacions de primer ordre pel seu presti
gi, el seu volum de contractació i representativitat dels seus

sectors professionals.

Aprofundint més en aquesta línia, la millora dels serveis als
expositors i als visitants constitueix un objectiu de primer ordre.
Serveixi com a exemple l'incorporació del nou sistema Firacard
que, a través d'una targeta magnètica que conté el nom, domici
li, càrrec, etc. del visitant professional, permet transmetre aques
ta informació a una base de dades. Aquest sistema, el software
del qual s'ha desenvolupat a la pròpia Fira, ha permès millorar
substancialment el control dels visitants professionals.

La Fira de Barcelona està en condicions d'abordar el futur
amb noves iniciatives adreçades a aquesta via d'actuació, que,
unides a l'ampliació del nostre recinte i a la seva dotació amb
unamoderna tecnologia, constitueixen una base sòlida per a
mantenir-nos en una posició de lideratge de cara al futur.

3. Els nous productes firals del 94.

Un dels objectius perseguits per la Fira de Barcelona de cara

al futur és incorporar al seu calendari nous productes, sempre
en consonància amb el ritme i les necessitats dels diversos sec

tors industrials i comercials del nostre país.
De fet, en els últims anys s'ha anat mantenint aquesta matei

xa tendència i en elnostre calendari es pot apreciar la presència
de nous certàmens que s'han incorporat a la nostra oferta. Així,
recentment, és el cas del Saló Internacional de Turisme a Cata
lunya (SITC), BCN Regal (Regal Jove i Informal) com a sector

independent d'Expohogar, Tecnocàrnica (Indústria Càrnica) o
Firestiu (Festival de Cultura Popular). Pel 1994, la Fira de Bar
celona té previst també acollir nous productes firals que s'afegi
ran a la nostra oferta amb distinta periodicitat.

Com és ben sabut, el desdoblament de la tradicional Fira de
Mostres ha donat lloc a la creació de Firestiu, per un costat, que
va celebrar la seva primera edició el 1993, i per un altre, la Fira
Industrial de Barcelona, que se celebrarà el pròxim any.

Així, del 9 al 12 de febrer de 1994 la Fira de Barcelona con

vocarà laprimera edició d'un certamen dedicat a diverses bran
ques de l'activitat industrial, el qual tindrà la denominació de
Fira Industrial de Barcelona. Aquesta fira multisectorial centra
rà la seva oferta en els béns d'equipament industrial i de serveis
a l'empresa i estarà adreçada, bàsicament, al professional empla
çat en els processos de producció.

Aquesta primera edició ocuparà la part inferior del recinte fi
ral. Tindrà periodicitat biennal (és a dir, se celebrarà els anys
parells) i hi està prevista l'organització d'actes paral.lels, tals
com jornades tècniques professionals o seminaris d'empreses.
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Si bé aquesta iniciativa suposa el naixement d'una nova fira,
al mateix temps entronca amb la tradició i el paper que les fires
de Barcelona han tingut en la formació de la indústria del país.
En aquest sentit, la Fira Industrial de Barcelona aspira a con

vertir-se en una tribuna pública on exposar les línies mestres de
la renovació industrial.

La idea de la Fira de Barcelona és la de crearuna fira d'inno
vació tecnològica i de transferència de tecnologies que mostri
autèntiques novetats dintre del mercat, així com la d'oferir un
ventall de sectors que es complementin al màxim possible entre

sí. És a dir, una fira en la que el més important sigui el caràcter
complementari i no exclusiu i especialitzat dels sectors presents.
En altres paraules: que el visitant pugui estar, sovint, interessat
en tres o quatre dels processos que s'exhibeixen.

Els sectors present a la FIB seran al mateix temps diversos i
complementaris: Subcontractació; Tecnologies urbanes; Energia
i medi ambient; Màquina eina; Soldadura; Logística; Seguretat
Industrial; i Serveis a l'Empresa.

Una altra important novetat en el calendari firal del pròxim
any serà la incorporació del Saló Expobaby, un certamen dedi
cat a tots els sectors implicats en el món del nen: des de l'emba
ràs fins als 6 anys. Aquestamanifestació té ja un precedent en la
nostra oferta, ja que va celebrar la seva primera edició anys en
rera, coincidint en dates amb la Fira de Mostres.

A Expobaby s'hi reunirà una oferta relacionada amb les se

güents àrees: Pre-Mamà, Nadó, Guarderia i primera formació,
Salut infantil, Primera literatura, Áudio-visuals, Joguines, etc.

Aquest certament està especialment pensat per a actuals i fu
turs pares; especialistes en salut i medicina (pediatres, farmacèu
tics, logopedes, psicòlegs infantils, etc.); especialistes en el part i
en la preparació del mateix; comerç (botigues especialitzades,
grans superfícies, etc.); educadors (professors, guarderies, esco
les, etc.), entre d'altres.

Altres novetats d'interès de cara al 1994 són la convocatòria
per primera vegada del Punt de Venda, dedicat a l'Autoservei
no alimentari, que tindrà lloc pel març coincidint amb Alimentà
ria, i la concentració en unes mateixes dates de tota l'oferta dels
salons de la moda, que en la convocatòria d'hivern reunirà Gau
díHome, GaudíDona, Intimoda, Interfashion i Pielespaña.

A més dels certàmens que puntualment exhibeixen els seus

productes en el recinte de la Fira de Barcelona, el 1994 compta
rem amb la presència d'altres manifestacions de caràcter itine
rant que periòdicament exhibeixen la seva oferta i que tenen la
seva seu en les principals capitals del món, com In Cosmetics.
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4. Nous acords amb operadors firals.

La Fira de Barcelona ha signat fins a la data diversos acords
amb operadors firals que desenvolupen la seva activitat tant en
el mercat nacional com internacional, alguns dels quals garantei
xen la celebració de manifestacions en el nostre recinte en el fu
tur, al mateix temps que d'altres permeten la incorporació de
certàmens itinerants i obren noves expectatives al nostre calen
dari firal en els pròxims anys.

Així, per exemple, el conveni signat entre la Fira de Barcelo
na i l'operador firal Prosema, S.A.-Grup Blenheim per a la
coorganització en els pròxims anys dels salons Alimentària, In
tervin, Tecnoalimentària,Tecnocàrnica i Punt de Venda, suposa
una iniciativa que obre noves vies de col.laboració entre la Insti
tució i aquesta entitat amb la que, de fet, la Fira de Barcelona ja
treballava conjuntament.

La firma d'aquest acord s'ha valorat de maneramolt positiva
per totes les parts ja que consolida i garanteix la celebració de
certàmens de gran pes específic en el calendari firal de Barcelo
na en el futur, emparats per sectors d'una llarga trajectòria i
amb creixent demanda a l'hora de participar en manifestacions
firals monogràfiques i professionals.

Signat el 6 de novembre de l'any passat, aquest conveni ex
pressa que la FOIM encarrega a Prosema, S.A. l'organització de
totes les edicions dels certàmens Alimentària, Intervin, Tecno
alimentària i dels nous salons en el calendari firal, Tecnocàrnica
i Punt de Venda, durant els pròxims 10 anys.

Aquesta collaboració mútua, establerta ja entre ambdues en

titats des de la creació d'Alimentària en l'any 1976, confirma la
celebració dels certàmens vinculats al sector de l'Alimentació en

la ciutat de Barcelona, i en concret, segons estipula el conveni
signat, fins a de juliol de l'any 2002. Aquest termini serà pro
rrogat tàcitament durant 10 anys més, sempre que cap de les
dues parts sol.liciti el contrari amb previ avís.

En la signatura d'aquest conveni, tant la Fira de Barcelona
com Prosema, S.A. van expressar la seva satisfacció per l'evolu
ció en els últims anys del Saló Alimentària a Barcelona, que se

situa en el calendari firal internacional com la segona manifesta
ció de la seva especialitat més important d'Europa, així com
d'Intervin i Tecnoalimentària, que des de les seves primeres
convocatòries han vist créixer de mica en mica el nombre d'ex
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positors i de visitants. Aquests dos certàmens, junt amb els de
Tecnocknica i Punt de Venda, són fruit del desdoblament de
subsectors d'Alimentària, que pel seu important volum i espe
cialització han adquirit ja una personalitat pròpia i s'han conver
tit en salons monogràfics.

Per altra part, el conveni subscrit més recentment entre la
Fira de Barcelona i la Federació Espanyola d'Associacions de
Fabricants de Maquinària per a Hosteleria, Col-lectivitats i In
dústries Afins (FELAC) estableix que la institució firal organit
zarà Hostelco (Saló Internacional de l'Equipament per Restau
ració, Hosteleria i Col.lectivitats) fins l'any 2002.

A partir d'aquest acord es reconeix la titularitat de la Fira de
Barcelona en totes les responsabilitats d'organització d'aquest
certamen, i fins i tot és possible que es pugui convocar en qual
sevol altre punt d'Espanya o de l'estranger, sempre sota la di
recció, administració, finançament i contractació de serveis per
part de la institució firal de Barcelona.

La signatura de convenis amb altres operadors, com, per
exemple, amb el Club 48, per la celebració del certamen Tec In
dústria en el nostre recinte almes de maig de 1994; amb Feyco,
amb els que ja fa temps que operem per l'organització d'Expo
didàctica; amb el grup TOK, per la celebració del certamen
Mercaseguro; amb el grup Reed, que ens portarà el certamen In
Cosmetics, entre d'altres, la qual cosa confirma la voluntat de la
Institució per obrir-nos a grups organitzats que aportin nous

productes a la nostra oferta, sempre i quan no alterin la cohe
rència del nostre calendari firal.

Encara que cadascun d'aquests convenis gaudeixi d'unes pre
misses particulars en funció del tipus de certamen, en els pró
xims anys hi ha una línia dirigida a professionalitzar i sectoritzar
el contingut d'alguns salons monogràfics plenament consolidats,
per tal de donar resposta a les necessitats d'aprofundir i seg
mentar l'oferta dels sectors productius presents en els certàmens
de la Fira de Barcelona. Aquest és el cas, per exemple, de les
manifestacions que han nascut arran d'Alimentària, que gaudei
xen del suficient contingut per adquirir identitat pròpia en el
conjunt de l'oferta firal.

En definitiva, la col-laboració dels operadors firals amb la
nostra Institució, constitueix un procés que s'emmarca en l'apor
tació de nous productes d'interès al nostre calendari, que po
dran incorporar-se a la nostra oferta i fer més rendible l'actual
recinte i en el futur, l'ampliació de les nostres instal-lacions.

5. Perspectiva estratègica a mig termini.

L'activitat de laFira de Barcelona al llarg del 1993, permet
afirmar que ha estat un any positiu per a lanostra Institució. El
nostre calendari ha comptat amb la celebració de més de 40 cer
tàmens especialitzats, molts dels quals són de gran transcendèn
cia internacional, com en el cas de Tecnoalimentària, Hispack,
Graphispag, Construmat, Automòbil, Expoquímica i Expoaviga.

La coincidència de certàmens de gran magnitud, que es pro
dueix cada 12 anys per la periodicitat biennal, triennal o qua
driennal de molts d'ells, no pot fer-nos perdre de vista les espe
cials circumstàncies econòmiques que ens envolten ni el context
de recessió que afecta els sectors de producció de la nostra eco

nomia.

En aquest entorn no hi entra doncs cap altra resposta que
l'adaptació a les noves condicions que planteja el mercat, al qual
òbviament no hi és aliena la Fira de Barcelona. Amb tot, els
projectes d'actuació de la nostra Institució a mig termini, em
marcats en la ferma voluntat d'aplicar criteris estrictament em
presarials en el desenvolupament de l'activitat de la Fira de Bar
celona, ens permeten mirar el futur amb confiança.

Promoure salons líders de nova aparició, assegurar la perma
nència a Barcelona dels grans salons que s'han anat realitzant,
garantir la presència de certàmens de gran pes específic a través
de la signatura de convenis estables, potenciar la presència en el
nostre recinte de manifestacions rotatives en el mercat firal in
ternacional, fomentar la notorietat de l'oferta presentada en els
nostres salons, promocionar i atraure la celebració de grans con
gressos internacionals i impulsar la participació activa de la Fira
de Barcelona a organismes internacionals són alguns dels pilars
en els què s'assenta la nostra actuació de cara als propers anys.
Tot això, en el marc d'una nova cultura de gestió que ens per
met una visió integral, un esperit competitiu i un model empre
sarial que proporcioni un equilibri estable entre la rendibilitat i
la promoció econòmica.

Aquesta actuació no seria possible sense el consens de les ins
titucions, que ha permès la creació de la Societat Patrimonial
Fira 2000 i desbloquejar una sèrie de qüestions pendents de
gran transcendència per al futur de la Fira de Barcelona. Entre
elles, com ja s'ha assenyalat en l'altre apartat, l'ampliació del
nostre recinte, un procés en el qual ens trobem immersos en
aquest moment.

Tal i com s'ha definit en el Pla d'Actuació Estratègic (PAE),
un dels nostres objectius prioritaris és consolidar la Fira de Bar
celona com a màxim exponent de l'activitat firal a l'Europa me

diterrània. Per atènyer aquest objectiu, i essent conscients de la
forta competència que existeix en la dinàmica firal i de les difí
cils circumstàncies econòmiques que ens envolten, comptem
amb plans de futur que garanteixen el desenvolupament d'una
activitat firal continuada i amb un calendari estable en el que
s'inscriuen manifestacions de gran prestigi internacional.
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Paral-lelament, la Fira de Barcelona ha anat desenvolupant en
els últims anys una gran activitat internacional que tenim inten
ció de mantenir i incrementar en el futur. La representació de la
Fira de Barcelona en els òrgans de govern de la Unió Interna
cional de Fires (UFI), després del nomenament del president
del Comitè Executiu de la Fira de Barcelona, Antoni Negre,
com a membre del Comitè de Direcció d'aquest organisme; l'ac
tiva presència de la nostra Institució en les institucions firals
dels països de l'àrea comunitària; la participació en el Congrés
Iberoamericà de Fires, organitzat per l'Associació de Fires Es
panyoles (AFE) i l'Associació de Fires Internacionals d'Amèri
ca (AFIDA); la celebració a la nostra ciutat de la sessió de tre

ball dels representants de la European Major Exhibition
Centres Association (EMECA), que agrupa únicament recintes
firals amb una superfície útil d'exhibició superior als 100.000 m2,
constitueixen exemples de la nostra recent actuació en l'àmbit
internacional, que contribueixen a consolidar la nostra presència
més enllà de les nostres fronteres i a desenvolupar una impor
tant tasca de promoció exterior. D'altra part, la Fira de Barcelo
na ha desplegat una gran activitat internacional a partir del pro
grama de cooperació empresarial en el sector agroalimentari
entre empreses europees i mexicanes, projecte encarregat per la
CE. La nostra Institució va actuar com a consultora per garantir
els intercanvis comercials o tecnològics necessaris per a desen
volupar els projectes empresarials que l'organització es va com

prometre a portar a terme davant la CE.

Com a resultat de l'èxit en la realització del Programa de
Cooperació Empresarial en el sector Agroindustrial, la CE ha
signat un nou conveni amb la Fira de Barcelona per executar el
projecte «Pesca-Aquacultura Mèxic-CE 1993» durant el període
de de juny de 1993 a de gener de 1995. El projecte, que es

realitza en col-laboració amb Bancomext, té els mateixos objec
tius que l'executat en l'àmbit agroindustrial, és a dir,promoure
la cooperació i la coinversió entre petites i mitjanes empreses,
mexicanes i europees mitjançant l'establiment de joint-venture,
d'acords de distribució, de transferència de tecnologia o de fi
nançament.
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Un altre capítol important, el de les inversions, ens permetrà
millorar la quantitat i la qualitat dels serveis firals, un aspecte en

el que la nostra Institució ha posat especial interès en els últims
anys. Fruit d'aquesta trajectòria és, per exemple, l'esforç que
s'ha realitzat en la millora dels serveis informàtics i en el desen
volupament tecnològic d'un nou sistema d'acreditació de visi
tants professionals que amb el nom de Firacard s'ha implantat
en tots els nostres salons.

La Fira de Barcelona preveu percebre l'any 1993 uns ingres
sos superiors als 10.000 milions de pessetes, els excedents dels
quals es canalitzaran en inversions que permetin millorar els
nostres serveis, avalats ja per una llarga trajectòria i per l'alt
grau de professionalitat acumulat en la continuada organització
de manifestacions firals. Tenim la intenció de continuar en

aquesta mateixa línia, adequant la nostra oferta a les necesitats
delmercat i continuant en la dinàmica de millorar els nostres
serveis.

L'enorme transcendència econòmica que té la Fira de Barce
lona, en els salons de la qual hi participen anualment un promig
de 10.000 empreses que atrauen una xifra de més de 2.000.000
de visitants, permet afirmar que hem de continuar en la línia de
millorar la nostra infraestructura i les seves installacions, poten
ciar la nostra carpeta de serveis, avançar en la qualitat dels siste
mes d'informació a expositors i visitants, donar major rendibili
tat als espais firals en períodes d'inactivitat firal, incrementar la
nostra presència activa en organismes internacionals i dinamit
zar els grans projectes que fan referència a l'ampliació del nos
tre recinte i a la incorporació de nous salons i modalitats firals.
Aquesta línia estratègica ens permetrà mantenir-nos en el futur
en una posició de lideratge en el competitiu mercat firal interna
cional i consolidar la nostra imatge en la zona emergent del sur
d'Europa a partir de la posició hegemònica actual.
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Barcelona com a centre logístic: el paper estratègic del port
L'expansió del comerç internacional i del transport està trans

formant l'economia mundial en un sistema globalitzat, i afavo
reix cada cop més el desenvolupament dels intercanvis entre

països, les transferències de tecnologia i la generació de llocs de
treball i corrents d'inversió i per tant, creixement econòmic.

Amb el desenvolupament dels transports i de les comunica
cions, el món ha esdevingut més petit. Avui en dia, els sistemes
mundials de transport i de comunicacions no tan sols cobreixen
un mercat cada cop més ample, sinó que també són molt més
ràpids, més barats i de més fàcil utilització.

En tot aquest marc evolutiu, els ports són la principal part in
tegrant de la cadena del transport internacional i del comerç
mundial: el 80 per cent del comerç mundial es realitza per via
marítima. Per tant, el treball d'un port no és una activitat aillada
i independent; l'activitat que s'hi desenvolupa és una part vital i
un element integrant del comerç exterior i de l'economia de tota
la seva àrea d'influència. El bon funcionament d'un port permet
que les mercaderies que hi passen siguin més competitives.

L'àrea de Barcelona es caracteritza per una forta concentració
del sector industrial i de serveis, que en són el motor econòmic.
Aquesta àrea absorbeix més de la quarta part de la inversió es
trangera a Espanya i genera al voltant del 20 per cent del PIB
espanyol. Per tant, el port de Barcelona es constitueix com un

pol estratègic per a l'obertura i l'expansió del comerç nacional:
la vocació internacional del port de Barcelona el fa mereixedor
d'aquest rol tan important.

Tanmateix, no cal oblidar que el port, com a part integrant
d'un entorn que evoluciona constantment, ha d'adaptar la seva

estructura de funcionament als canvis que actualment es pro
dueixen al panorama mundial, canvis que condicionen la seva

estratègia futura:

1. Som testimonis d'excepció d'una nova dimensió en el panora
ma mundial:
— La creació del Mercat Únic Europeu significa la lliure cir

culació de mercaderies, i precisament en aquest context de
desaparició de les fronteres físiques entre països, les re
gions tindran un paper cabdal coma factor d'integració
econòmica, política, cultural i social.

— El procés d'obertura i creixement de l'economia del sudest
asiàtic està produint un canvi quantitatiu en els fluxos del
comerç internacional: preponderància de la ruta del Pacífic
i de la Mediterrània-Extrem Orient en detriment de la

ruta Atlàntica.

2. La nova estratègia de les empreses comporta la concentració
d'activitats en zones geogràfiques i dóna lloc a noves necessi
tats de logística i de distribució. Aquest procés provoca una

integració més gran dels transports marítim-terrestes amb els
fluxos de producció per oferir un servei integral al client,
l'anomenat servei porta a porta.

3. La millora de les vies de comunicació terrestre, el desenvolu
pament de les telecomunicacions i la liberalització del trans
port i del comerç estan reduint les distàncies entre els ports
marítims. Davant d'aquesta situació, la seva localització geo
gràfica i la capacitat per oferir serveis diferenciats que satisfa
cin les necessitats dels clients seran cabdals per seleccionar
aquells ports marftims que es constitueixin com a porta d'en
trada al mercat europeu.

Davant d'aquest entorn canviant, el port de Barcelona forma

partd'una regió que se situa en una posició relativament central
dins de l'àrea coneguda com el Corredor del Sol (Sunset Belt).
Aquesta àrea s'estén des del nord d'Itàlia fins al nord-est d'Es
panya i és complementària de l'Euro-regió denominada la bana
na blava i que s'estén des del sud-est del Regne Unit fins al
nord d'Itàlia.

El port, com a integrant d'aquesta macro-regió, ha d'exercir
un lideratge singular en el desenvolupament futur de les regions
europees, especialment en el procés de reequilibri econòmic de
les àrees de l'arc mediterrani. Precisament, la posició geoestratè
gica del port de Barcelona II atribueix una doble complementa
ritat:

— com a pol estratègic d'equilibri entre
del sud d'Europa, i constituir-se com

del mercat del sud d'Europa.
— com a catalitzador de la ruta d'Extre

d'Àfrica.

les regions del nord i
a centre de distribució

Orient i del Nord

El fet que el port de Barcelona opti a convertir-se en el port
del sud d'Europa no ve únicament avalat per la seva situació
geoestratègica: en els darrers anys, ha aconseguit situar-se al pri
mer lloc dels portsmediterranis quant a tràfic de contenidors i
en l'actualitat connecta directament amb 400 ports de més de
100 països a través de 250 línies regulars.

No obstant això, per configurar un port competitiu en l'àmbit
en què ho ha de ser el de Barcelona, no cal oblidar que la com

petitivitat depèn també d'altres factors, i no solament del propi
port. Depèn de la integració que tingui dins de les economies
dels sistemes generals de transport terrestres i dels fluxos d'in
formació que l'acompanyen. En aquest sentit, és fonamental la
connexió del port a un sistema de modernes autopistes, a una
eficient xarxa ferroviària i als sistemes de telecomunicacions que
cada dia utilitzen més els operadors del transport.

El port de Barcelona, conscient d'aquesta necessitat, ha con

juminat esforços per aprofitar la seva capacitat estratègica d'uti
lització de les seves infraestructures, la seva especialització en

carga contenidoritzada i la seva posició geoestratègica, per
adaptar-les als canvis de l'entorn i configurar el futur del port
com a centre base de distribució de mercaderies i com a esglaó
de l'intercanvi modal del transport.

Les actuacions encaminades a assolir aquests objectius han
dut el port de Barcelona a fomentar la intermodalitat en la prò
pia zona de serveis, mitjançant connexions de ferrocarril que en

llacen les principals terminals portuàries i el seu centre de distri
bució de mercaderies i també mitjançant l'habilitació dels seus

accessos a les principals xarxes de ferrocarril i autopistes nacio
nals.
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Evolució del tràfic de contenidors als principals ports del Mediterrani (Teus)

1983

1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991
1992

242.113

325.592
352.799
340.870
385.318

409.542
439.969
447.920
488.917
552.309

355.278
380.800
487.796
474.000
389.000

390.613
476.070
482.123
446.548
350.331

237.549
296.247
324.506
316.223
229.231

325.119
238.205
310.217
344.353
330.000

n. índex (1983 = 100)
250

200 -

150 -

100

50
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

- Barcelona - Marsella Gènova

Evolució del tràfic de cotxes nous pel port
Exterior Total

Embarcats ffi -

1985 20.678 1.853 22.531 15.663 2.156 17.819 36.341 4.009 40.350
1986 26.628 1.987 28.615 29.592 2.159 31.751 56.220 4.146 60.366
1987 43.333 1.817 45.150 33.229 26.110 59.339 76.562 27.927 104.489
1988 51.135 2.921 54.056 58.849 32.883 91.732 109.984 35.804 145.788
1989 53.025 3.083 56.108 61.051 51.299 112.350 114.076 54.382 168.458
1990 36.372 4.463 40.835 63.767 53.819 117.586 100.139 58.282 158.421
1991 36.564 5.083 41.647 82.764 49.136 131.900 119.328 54.219 173.547
1992 29.750 2.907 32.657 80.678 57.279 137.957 110.428 60.186 170.614

Com a segon eix d'actuacions, el port de Barcelona és cons
cient de la importància que estan adquirint els sistemes d'infor
mació en el món del transport multimodal. Per aixà, s'està habi
litant una infraestructura pròpia de comunicacions que doni
suport als sistemes de telefonia, informàtica i seguretat, utilit
zant la fibra òptica com a mitjà de transmissió. Paral.lelament,
s'ha implementat un sistema d'Intercanvi Electrònic de Dades
(E.D.I.) d'àmbit portuari que engloba tots els agents implicats
en la cadena del transport, per contribuir així a l'agilització de la

gestió global del tràfic de mercaderia i a la millora de la segure
tat del port.

Per altra banda, també s'està construint un port basat en una

alta qualitat del servei i en la màxima especialització. En aquest
sentit, l'incentiu a la productivitat i l'eficiència s'han assumit
com a principis inqüestionables en la gestió del port.

Les actuacions per fomentar la productivitat i l'eficiència dels
serveis han estat aplicades en tres àmbits:

- reordenació dels molls en terminals especialitzades per a
adaptar-los a les noves tendències de concentració de càrre

gues, la qual cosa permet el tractament de les mercaderies
amb mitjans específics per a cada tipologia.

- establiment d'un programa de garanties orientat a la cobertu
ra i satisfacció de les necessitats de l'usuari. Aquest programa
de garanties és la materialització d'un compromís formal de
tots els agents econòmics que presten els seus serveis a l'àm
bit del port i té com a finalitat aconseguir unamillora contí
nua de la qualitat en els serveis prestats als seus usuaris. Més
comunicació i més transparència aconseguiran fer un port
més segur, més ràpid, més estable econòmicament i social
ment i més eficient en termes de cost.
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- Coordinació entre els diferents serveis portuaris (estibadors,
remolcadors, pràctics, serveis para-duaners, duanes, etc.), que
és fonamental per concebre una col•lectivitat portuària orga
nitzada i estructurada, l'objectiu comú de la qual sigui partici
par de forma harmoniosa en la gestió del port. En aquest
sentit, la creació d'Estibarna, societat participada pel port de
Barcelona i les principals terminals que hi operen ha permès
de garantir la racionalització dels treballs portuaris en el port
de Barcelona i dotar-los d'una major flexibilitat i eficàcia, dos
elements necessaris per al desenvolupament de les tasques
d'estiba i desestiba i garantir un servei permanent les 24 ho
res del dia.

A més, els programes de formació continuada en què partici
pa l'equip humà de la comunitat portuària constitueix un com

promís fonamental per oferir un servei cada cop més especialit
zat i professionalitzat. El conjunt d'aquest equip humà implicat
directament en l'activitat portuària aplega actualment uns 15.000
professionals.

També som conscients que el port presenta una funció social
positiva en contribuir a elevar el nivell i les condicions de vida
de la zona on està situat. Per aquest motiu, el port contribueix
cada cop més en la vida de la ciutat en què es troba i hi està lli
gat. Barcelona no n'ha estat unaexcepció; el suport i la col.labo
ració mutus entre el port i les institucions representants de la
ciutat han fet possible la definitiva obertura del port en la vida
urbana i ciutadana de Barcelona.

La participació del port de Barcelona en la organització del
gran esdeveniment dels Jocs Olímpics va suposar una estimable
aportació a la imatge d'una ciutat transformada, d'una ciutat
amb vocació marítima i d'una ciutat que creix de cara a la seva

mar, la Mediterrània.



Evolució del tràfic exterior de Càrrega General

Resta
Països

Total: 4,4 milions de tones

Ruta Extrem Orient: 0,7 milions de tones

Ruta
Extrem
Orient

1992

Ruta
Extrem
Orient

Resta
Països

Total: 5,3 milions de tones

Ruta Extrem Orient: 1,4 milions de tones

Singapur, Corea del Sud, Hong-Kong, Taiwan, Japó i Xina.

= Resta països ruta Extrem Orient: Bangla Desh, Índia, Pakistan, Reunió, Sri Lanka, Indonèsia, Malàsia, Tailàndia,Vietnam, Corea delNord iFilipines.

Tenint en compte totes aquestes singularitats que caracterit
zen el port de Barcelona, l'ordenació funcional del seu territori
s'ha basat en una triple concepció:
— Port ciutadà
— Port comercial
— Port logístic

Port ciutadà

El projecte PortVell ha significat la remodelació de 54 Ha. de
zona portuària considerada com a obsoleta per a la manipulació
de mercaderies per la seva falta d'espai i excessiva proximitat a
la ciutat. Fa només tres anys, aquesta zona encara operava co

mercialment, la qual cosa comportava serioses molèsties per les
externalitats negatives que implicava aquesta activitat: excessiu
tràfic pesant pel centre de la ciutat, pol-lució, degradació urba

nística, etc.

La reforma del Port Vell suposa la definitiva obertura del
port a la ciutat i a la seva integració en la vida urbana, tant de
lleure comcomercial i de negocis. Els molls de la Barceloneta,
Barcelona, Espanya i del Rellotge, són oberts als ciutadans que
vulguin gaudir de les seves installacions i espais públics.

Port comercial

S'ha procedit a la redistribució dels espais portuaris per a
adaptar-los així a les noves tendències de concentració de càrre

ga. Amb la creació de terminals especialitzades i lapotenciació
de fusions empresarials per conformar empreses més potents,
amb més capacitat inversora, es propicia l'obtenció d'economies
d'escala, a través de racionalitzar les instal-lacions, l'equipament
mecànic i la pròpia operativa portuària.

Aquesta política ha donat lloc a la distribució del port en un

conjunt de terminals especialitzades. En aquestsmoments, el
port compta amb terminals per a lamanipulació de contenidors,
productes caducífers i fruita, productes siderúrgics, cafè i cacau,
automòbils, paper, metalls, ciment, productes inflamables i quí
mics.

Les últimes actuacions en relació amb l'ampliació de l'oferta
d'instal-lacions portuàries s'ha concretat amb la construcció
d'una nova terminal de contenidors per a tràfic internacional.
Aquesta construcció es duu a terme en dues fases: una primera,
de 39 Ha. que entrarà en funcionament a final d'any i una sego
na, de 27 Ha. per a l'estiu del 1995. En total, tindrà una capaci
tat per a 700.000 Teusanuals.

Per altra part, s'ha procedit a l'ampliació de la terminal d'au
tomòbils, per convertir-la en la més important de la Mediterrà
nia. Actualment, les dues terminals ocupen 35 Ha. i l'any 1992
hi van passar més de 170.000 vehicles. L'eficient distribució ma

rítima dels automòbils és un factor fonamental per al manteni
ment i ampliació de la indústria automobilística ubicada a Bar
celona. Nissan, un dels socis de la terminal, hi ha iniciat
recentment la distribució dels seus vehicles per a tot el sud
d'Europa. Les superfícies dedicades a aquest tipus de tràfic en

els principals ports del nord d'Europa són molt superiors a les
que actualment existeixen a Barcelona. Assolir els nivells òptims
de tràfic i superfície és de vital importància per a la viabilitat
econòmica de les operacions.
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Paral.lelament, les accions encaminades a fomentar la inter
modalitat seran les que donaran coherència a l'objectiu de con

vertir el port de Barcelona en centre de distribució per al sud
d'Europa. Aquestes accions es basen en actuacions que perme
tran les connexions directes des de la zona sud del port amb la
Ronda Litoral i la futura autovia de la riba dreta del Llobregat.
A més, la connexió amb el sistema ferroviari i la solució definiti
va del ferrocarril posaran el port de Barcelona en condicions de
competir amb els altres ports europeus pel tràfic punyent que,
amb origen o destinació Europa, utilitza la Mediterrània com a

corredor marítim, especialment el generat per l'intens comerç
de la CE amb l'Extrem i el MitjàOrient.

Port logístic

En el seu procés d'expansió cap al sud, el port de Barcelona
està desenvolupant la Zona d'Activitats logístiques (ZAL).
Amb aquest centre, es complementa l'oferta portuària d'infraes
tructures especialitzades amb una extensa gamma de serveis lo
gístics a la mercaderia que passa pel port. Així, amb l'ampliació
del concepte de negoci, es consolida el port de Barcelona com al
principal centre de distribució per al sud d'Europa.

La ZAL és bàsicament un centre de distribució intermodal,
especialitzat en el tractament logístic del tràfic marítim. En
aquesta zona, l'empresa aprofita l'intercanvi modal per desenvo
lupar en el moment de la ruptura de la cadena del transport una
sèrie d'operacions que augmenten el valor afegit de les merca
deries. A la ZAL, a més de realitzar-s'hi les operacions habi
tuals d'intercanvi modal (marítim-terrestre-aeri) i la consolida
ció/ruptura de càrrega, l'empresa pot desenvolupar-hi tots els
serveis relacionats amb lagestió d'estocs i la seva distribució,
per exemple:
— Processos industrials lleugers, com ara acabats i personalitza

ció de productes
—Control de qualitat
— Embalatge i reembalatge
— Etiquetatge.

La ZAL és un projecte que es desenvolupa en dues fases:

— La primera, de 68 Ha., es materialitza en els terrenys del
port, situats al nord de l'actual Ilit del riu Llobregat. És la
fase en la qual es treballa actualment, tant en la seva urba
nització i construcció de naus, com en la seva comercialitza
ció.

— La segona fase, amb una superfície de 140 Ha., es desenvolu
parà en terrenys situats actualment al sud del Llit del riu, un
cop s'hagi desviat.

En conjunt, el centre representa més de 200 Ha. de sòl dedi
cat a la Logística i suposa una gran oferta especialitzada, tant
per a les empreses productores que importen o exporten a tra

vés del port de Barcelona, com per als operadors logístics, cada
cop més exigents a l'hora d'exigir l'encaminament dels tràfics.
La inversió prevista pel període 1993-97 és de 43.400 milions de
pessetes, distribuïts en 33.000 d'inversió privada i 10.400 de pú
blica.
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Juntament amb l'oferta d'infraestructura especialitzada i d'al
ta qualitat que suposa, l'aspecte diferencial de la ZAL són els
serveis que s'hi ofereixen i que suposen grans avantatges estra
tègics per a les empreses, així com un important estalvi de cos

tos.

Bàsicament, els avantatges que una empresa obté en ubicar el
seu centre logístic a la ZAL són els següents:

1. Possibilitat de concentració per part de l'empresa al seu
«Core Business», amb la possibilitat de subcontractar aque
lles fases de la cadena logística que consideri convenient,
amb tota flexibilitat.

2. Immillorable situació geogràfica, tant pel que faal tràfic
provinent d'Extrem Orient i Àfrica com per a plataforma de
distribució a la resta de la Mediterrània i sobretot al sud
d'Europa.

3. Total capacitat d'intermodalitat: al costat de les terminals
portuàries, a pocs quilòmetres de l'aeroport, amb conne

xions directes a la xarxa viària i ferroviària, permet la con

centració en una única ubicació d'un centre que doni serveis
als diferents mitjans de transport.

4. Concentració de diversos segments de mercat, complemen
taris entre ells. Aixó suposa tenir accés fàcil a una oferta va

riada de serveis i/opotencials clients.

5. Concentració de serveis. Els més destacables són: terminal
pública de ferrocarril, que permetrà un intercanvi modal al
tamenteficient; àrea de manteniment i logística; àrea central
de serveis; serveis al vehicle (truck center) i serveis de man

teniment i explotació.

6. Serveis duaners. Despatx als propis magatzems, dipòsit
franc.

7. Xarxa de comunicacions interna, connectada amb la xarxa
de fibra òptica del port i que permetrà la connexió d'una
empresa amb la resta d'empreses, amb les institucions que
treballen al port i amb l'exterior, a través de la xarxa públi
ca de Telefónica.

8. Eficiència en el transport intermig terminal/magatzem propi.
S'estalvien moviments en buit entre magatzem/dipòsit/termi
nal, amb estalvi de distàncies, temps i cost.

9. Possibilitat d'instal.lar conjuntament oficines centrals i ma
gatzem, en estar en el mateixmunicipi, però fora del centre.

10. Gestió del centre a càrrec d'una empresa de gestió
(CILSA), responsable del manteniment dels estàndards de
qualitat a tots els nivells.

La qualitat de l'infraestructura, així com els serveis que ofe
reix, ha permès que importants operadors logístics i empreses
productores, tant de caire nacional com internacional, hagin es

collit la ZAL del port de Barcelona com al seu centre de distri
bució al sud d'Europa.
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La indústria farmacèutica catalana en el context mundial

1. Introducció

El progrés sanitari es recolza en els avenços continuats que
s'obtenen amb els nous fàrmacs que es descobreixen, fruit dels
grans esforços que la indústria farmacèutica realitza en Investi
gació i Desenvolupament.

Per mitjà d'aquest afany investigador, ja històric, s'han pogut
combatre moltesmalalties que en altre temps eren veritables xa
cres socials i que ara estan pràcticament desterrades dels països
desenvolupats i en vies de desenvolupament. Totplegat permet
dedicar grans esforços d'investigació en nombrosos camps, i en
especial, per la seva actualitat, els que es dediquen a la lluita
contra el càncer i la sida, dues greus enfermetats del nostre
temps.

Si acceptem que un sector industrial pot ésser jutjat pels parà
metres d'investigació, d'inversió industrial, de creació de llocs de
treball, de competitivitat, etc., convindrem que en tots ells la in
dústria farmacèutica espanyola presenta una bona qualificació, a
més d'importants implicacions en elmón de la sanitat, de la quí
mica i de l'activitat empresarial en general.

Per exemple, a l'àrea de la salut, contribueix a la major espe
rança i qualitat de vida i redueix l'absentisme laboral, conjunta
ment amb la reducció de l'estada i dels costos hospitalaris. En
general, a més, és un sector dinamitzador de l'economia i genera
ocupació indirecta en d'altres sectors.

2. La indústria farmacèutica europea, nord-americana
i japonesa.

Pot ser convenient donar algunes dades de la indústria farma

cèutica d'algunes regions delmón. Com es pot veure al gràfic
corresponent, elprimer país productor de fàrmacs al món és Es
tats Units, seguit del Japó. Tanmateix, la producció de només

els quatre primers països europeus ja és netament superior a la
producció d'Estats Units, i la de la totalitat de la CE representa
el 76 per cent de la d'Estats Units més Japó.

Les despeses destinades a Investigació i Desenvolupament
també són un paràmetre significatiu d'aquesta indústria, com
també ho és l'ocupació directa que aquesta indústria genera a

Europa.

3. La indústria farmacèutica espanyola

Encara que la indústria farmacèutica espanyola, coma sector,
és relativament jove, en els darrers vint anys s'ha produït un im
portant procés de reconversió, a través de fusions o absorcions
d'empreses. Així, en aquests anys, s'ha passat de 1.500 laborato
ris a uns 260 d'operatius el 1992.

Dins d'aquest procés de reconversió, s'ha produït una impor
tant modernització del sector a través de la construcció de noves

plantes productives o bé de l'ampliació i modernització de les
existents. Aquest procés també s'ha donat en el camp investiga
dor, on s'han ampliat o construït nous centres d'investigació.
Tot això s'ha realitzat complint les més exigents normes de con

trol de qualitat: GMP (Good Manufacturing Practices), GLP
(Good Laboratory Practice), GCP (Good Clinical Practice) i
FDA (Food and Drug Administration).

Canvi en la R + D espanyola. Pla Farma

Nombre d'empreses 35 40 57

Despeses R +D (milions ptes.) 8.365 14.818 24.600
Inversions R+ D (milions ptes.) 1.318 4.100 4.516
Personal R +D 1.494 1.883 2.338
Personal titulat R + D 856 1.091 1.390
Per. tit. R + D / Per. R + D (%) 57,30 57,94 59,45

Font:MICYT, Farmaindústria 1992.

Noves entitats químiques (NCE)

Espanya
Alemanya
França

Font: Scrip (1993).

Despeses R + D. Sector Empreses (Espanva 1990)

Electrònica i comunicació
Automòbils
Indústria química
(excepte Prod. farmacèutics)

Productes farmacèutics

Maquinària oficina i ordinadors

Maquinària elèctrica
Electricitat, aigua i gas
Alimentació, begudes i tabac
Altres sectors
Total

Font:MICYT, INE (1992).

38.555 15,7
25.238 10,2
23.736 9,7

19.340 7,9
18.920 7,4
10.839 4,4
7.215 2,9
6.335 2,6
96.060 39,2
246.238 100

En el procés de modernització de la indústria, no cal oblidar
el paper que han jugat l'Administració, el Pla de Foment de la
Recerca, el Pla Farma I (1986-90) i II (1991-93), el Pla CDTI o
el programa EUREKA.

Amb l'ajut del Plan Farma (I i II), la investigació del sector
farmacèutic al nostre país ha aconseguit un canvi no solament
qualitatiu, sinó també quantitatiu. Com esmostra a la taula
corresponent, les 35 empreses incloses al Plan Farma al 1987 de
dicaren més de vuit mil milions de pessetes a Recerca i Desen

volupament, una xifra realment important. Al 1991, el nombre
d'empreses incloses era de 57, i les despeses foren de quasi 25
mil milions. Veiem, per tant, el canvi important que s'ha pro
duït, i que està obtenint els seus fruits amb tres novesmolècules
aprovades a Espanya al 1992, la qual cosa ens apropa al nivell
d'Alemanya (4) i de França (2).
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Producció farmacèutica. 1990
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Per situar aquest context de Recerca i Desenvolupament dins
de la investigació espanyola, podem afirmar que un 18 per cent
de la despesa realitzada en Recerca i Desenvolupament per les
empreses espanyoles correspon al sector químic, i que dins de la
despesa efectuada en aquest àmbit per aquest sector, la meitat
correspon a la indústria farmacèutica, la qual cosa u atorga un

paper important en la investigació espanyola.

Tot aquest esforç s'ha realitzat individualment per la Indústria
Farmacèutica sensepràcticament cap cost econòmic ni social per
al país, amb la perspectiva des de fa anys en la nostra integració
a la Comunitat Europea i en la competitivitat del mercat. Per
això, s'ha treballat no solament en la reconversió del sector,
sinó també en unadotació més gran de recursos en Recerca i
Tecnologia i en una major presència exterior.

Al 1990, la producció farmacèutica representava un 5,1 per
cent de la producció industrial espanyola, al voltant del dos per
cent de l'ocupació, però suposava un vuit per cent de la despesa
industrial en Investigació i Desenvolupament, tal com es mostra
a la taula corresponent.
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4. Tradició industrial farmacèutica a Catalunya

És conegut que Catalunya té una tradició industrial molt for
ta, i dins d'aquesta tradició, podríem destacar com a un dels sec

tors clàssics la indústria químico-farmacèutica.

De totes les empreses farmacèutiques —de dimensió diver
sa— ubicades a l'Estat, el 55 per cent són espanyoles, i d'aques
tes, el 66 per cent són catalanes. Això representa un 36 per cent
del total d'empreses del sector. Catalunya té, per tant, un pes
específic important dins del sector farmacèutic.

Per la seva part, la ciutat de Barcelona té, al seu torn, una
forta implantació de la indústria farmacèutica, amb el 48 per
cent dels laboratoris espanyols, el 60 per cent de la producció i
un 70 per cent de les despeses en Recerca i Desenvolupament
del país.

El sector farmacèutic té, com tots, les seves peculiaritats. En
tre d'altres, podem citar el fet que elmercat farmacèutic està
molt repartit entre força empreses farmacèutiques: no hiha
unes quantes empreses que dominin el mercat, i sí un bon grup
amb una quota significativa.

Per exemple, la quota de mercat de les 40 primeres empreses
farmacèutiques oscil•la entre un 1 i un 4 per cent cadascuna.
Aixb suposa que per a obtenir un 50 per cent del mercat, hem
de considerar uns 30 laboratoris. Es veu, doncs, que es tracta
d'un sector peculiar per la dispersió de les seves empreses.



Personal ocupat a la Indústria Farmacèutica. 1990
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Un cop feta aquesta puntualització, i tornant a la importància
d'aquest sector a Catalunya, podem dir que les empreses catala
nes ocupen un lloc preferent en la indústria, tant per llur tradi
ció com per llur dimensió, on alguns grups farmacèutics se si
tuen entre els deu primers d'Espanya. Actualment, els cinc
primers laboratoris farmacèutics espanyols estan implantats a

Barcelona.

Unes consideracions que s'haurien de realitzar és que a Cata
lunya estan establertes, des de fa molts anys, grans companyies
internacionals —especialment de la CE, però també d'altres pal
sos— que han fet i fan inversions considerables i aportacions
notables a l'estructura farmacèutica espanyola.

Com a exemple de la tradició multinacional, podem citar:

— Bayer: al 1884 atorga la representació dels seus productes a

«Matthis Cía.» de Barcelona. Al 1921 es crea «Federico
Bayer y Cía.», també a Barcelona.

— Basf: al 1911 dóna la seva representació a «Lluch y Cía.», de
Barcelona. Posteriorment, s'estableix al 1966 a aquesta ciutat.

— Ciba-Geigy: al 1920, s'estableix Ciba i al 1930 ho fa Geigy,
totes dues a Barcelona.

— Hoeschst: al 1921, inicia relacions comercials amb Minerva,
S.A., de Barcelona i posteriorment s'estableix al 1953.

— Sandoz: s'estableix a Barcelona al 1924 a través de Materiales
Colorantes, S.A., i comença al 1941 la fabricació de productes
farmacèutics.

— Merck & Igoda: al 1924, dóna la seva representació a Produc
tos Químicos Farmacéuticos, S.A., de Barcelona.

Les multinacionals representen actualment el 35 per cent dels
laboratoris instal.lats a Catalunya.

A més de tot el que s'ha comentat, cal afegir la nombrosa
base científica que existeix a Catalunya, amb laqual col•labora
la indústria farmacèutica.

Les principals institucions que poden enumerar-se són:

— Universitats: Barcelona (UB); Autònoma de Barcelona
(UAB); Politècnica de Catalunya (UPC); Pompeu Fabra
(PF); i d'altres universitats no menys importants, com ara la

Ramon Llull, Girona, Lleida o la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona.

— Escoles de negocis: ESADE (Escola Superior d'Administra
ció i Direcció d'Empreses); IESE (Institut d'Estudis Supe
riors de l'Empresa); EADA (Escola d'Alta Direcció i Admi
nistració) i EAE (Escola d'Administració d'Empreses).

— Centres I + D: CIRIT (Comissió Interdepartamental per la
Recerca i la Innovació Tecnològica); ICT (Institut Català de
la Tecnologia); Fundació Catalana per la Recerca (FCR); La
boratori General d'Assaig i Investigació (LGAI); IRTA i
d'altres: BC-CAD, CETS-IQS, etc.

— Els més importants centres privats nacionals de R + D: Labo
ratoris Almirall; Laboratoris Dr.Esteve; Grup Ferrer; Pro
desfarma i Uriach.

La indústria farmacèutica apareix, així, com un dels sectors

econòmics en els què Barcelona té un diferencial. Una bona op
ció estratègica pot ser potenciar aquest pol industrial, aprofitant,
a més, l'excel.lència dels nostres centres mèdics i dels seus pro
fessionals.
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Indicadors econòmics
O. Síntesi





Síntesi

Quadre de síntesi

Darrera Variació Acumulat darrers
12 meses

Activitat productiva
Consum d'electricitat (usos cials-ind.) (Gwh)
Tràfic de mercaderies pel port

- Total (milers tones)
Embarcades (milers tones)
Desembarcades (milers tones)

- Càrrega general (milers tones)
Embarcades (milers tones)
Desembarcades (milers tones)

- Contenidors (Teus)
Construcció d'habitatges

- Iniciats
- Projectes d'habitatges visats (prov.)
Obra nova prevista a les llicències d'obres
aprovades:

- Habitatges
- Places d'aparcament
- Superfície total (m2)
- Superfície en edificis residencials (m2)
- Superfície en construccions no residencials (m2)
Conferències telefòniques internacionals (milers)
Línies telefòniques en servei (milers)
Trànsit de passatgers per l'aeroport

- Total (milers)
- Interior (milers)
- Internacional(milers)
Tràfic de mercaderies per l'aeroport (tones)
Fira de Barcelona

- Superfíciecontractada (m2)
- Expositors directes
- Expositors representats

Pernoctacions en hotels de Barcelona, segons
motiu de la visita (milers) - Total

- Negocis
- Turisme
- Fires
- Congressos
- Altres

2n.tr.93 795,8

lr.sem.93 8.739
lr.sem.93 2.324
lr.sem.93 6.415
lr.sem.93 3.232
lr.sem.93 1.840
lr.sem.93 1392
lr.sem.93 217.233

2n.tr.93 613
2n.tr.93 6.826

2n.tr.93 737
2n.tr.93 1.670
2n.tr.93 161.212
2n.tr.93 133.331
2n.tr.93 27.881
2n.tr.93 7.621
30-VI-93 883.212

2n.tr.93 2.566
2n.tr.93 1.516
2n.tr.93 1.050
2n.tr.93 15.341

lr.sem.93 312.764
lr.sem.93 5.068
lr.sem.93 5.554

maig-jul. 1.157
maig-jul. 659

maig-jul. 354
maig-jul. 19

maig-jul. 23
maig-jul. 102

-4,0

-9,8
-6,6
-10,9
-14,4
-8,0
-21,7
-21,7

-25,0
11,0

1,5
-53,5
-45,9
-21,3
-78,3

0,6
-0,2

-2,2
-5,9
3,8

-14,9

-9,2
-17,9
14,2

3,2
3,5

35,6
26,7
-52,1
-36,3

L'evolució de l'activitat econòmica de Barcelona durant
el segon trimestre de 1993.

L'activitat econòmica de la ciutat durant el segon trimestre
del 1993 s'ha caracteritzat pel manteniment d'una tendència a la
baixa -fora de comptades excepcions- de les taxes de creixe
ment de la majoria d'indicadors d'activitat disponibles i una re
lativa estabilització de les grans magnituds empresarials, espe
cialment entre aquells sectors industrials que s'han pogut
beneficiar més i de forma més immediata de les devaluacions de
la pesseta. A grans trets, l'evolució econòmica del segon trimes
tre d'enguany no difereix substancialment de la de principi
d'any, però convé tenir present -per tal de no magnificar una
tendència aparentment negativa- que la seva comparació inte
ranual es fa amb un període -l'immediat abans dels Jocs- de
màxima activitat a la ciutat.

3.427,4

17.387
5.166
12.221
7.056
4.097
2.959

492.063

2.533
21.851

2.323
7.827

775.160
477.024
298.136
28.397

9.968
5.930
4.038

70.374

503.552
8.080
9.078

4313
2.271
1.104
143
238
557

1992/
1991

3,8 8,0

-5,3 0,1
-1,6 1,4
-6,8 -0,4
-3,3 12,6
1,8 13,2
-9,6 11,9
-7,4 13,0

12,8 30,7
-2,0 1,4

-10,9 -22,3
-48,9 -40,8
-32,2 -33,1
-19,1 -17,9
-46,2 -45,3

5,0 21,9
1,1

3,6 11,9
-1,1 7,3
11,3 20,1
7,5 19,0

-11,1 -5,7
-14,9 -5,7

9,9 11,0

-0,7 4,9
-7,3 7,8
15,7 6,2
-7,7 -58,3
30,8 30,4
-7,5 20,0

Tendènciamoderadament a la baixa
La desaceleració del creixement que viu l'economia
catalana ien general les economies europees es

reflecteix clarament en l'evolució del tràfic de
mercaderies pel port. Les successives devaluacions de
la pesseta i el seu impacte beneficiós sobre les

exportacions han temperat el descens del volum de
mercaderies embarcades

L'inici de nous habitatges manté una trajectòriade
creixementmoderada, especialment a Pentom
metropolità

Seguint la tendència dels darrers trimestres, només el
subsector residencial, i especialment el nombre
d'habitatges, mostra signes de lleugera recuperació. El
nombre de places d'aparcament de promoció privada
evoluciona també a la baixa enlínia amb l'evolució del
sostre no residencial previst
Demanda estabilitzada als nivells històrics assolits un
any enrera, abans dels Jocs

L'interès que desperta Barcelona arreu del món té el
seu reflex en el manteniment d'uns fluxos creixents de
visitants estrangers. Es consolida la xifra d'onze mil

passatgers de mitjana diària en vols intemacionals

La voluntat per part de les empreses de reduircostos
enmoments de crisi pot més que la necessitat de
promocionar-se idonar a conèixer els seus productes.
Per tercer trimestre consecutiu augmenta de forma
significativa el nombre de pemoctacions lligades al
turisme. Aquest incrementpermet compensar la

pèrdua de visitants per altres motius no estrictament
lligats al món dels negocis, i que un any enrera, amb
ocasió dels Jocs, van generar moltes pernoctacions

El terciari continua mantenint el tremp de l'activitat econòmica
de la ciutat...

Com en trimestres anteriors, continua sent cert que en termes

agregats el Terciari manté un comportament més positiu que la
resta de branques productives. Això no ha d'amagar, però, signi
ficatius canvis de tendència a determinats subsectors, especial
ment dels més depenents de l'activitat industrial, com ara el de
transport de mercaderies. L'esquema dels darrers trimestres -el
dinamisme dels serveis compensa la menor activitat industrial a
l'àrea de Barcelona- comença a presentar esquerdes.
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Quadre de síntesi (continuació)

Darrera
dada

dis ouible_iAL

Variació
(%)

Acumulat darrers
12 mesos

19921
1991

At.soluts_LID %

639.914 -0,7 -3,1
10,9
12,9
12,4
16,5

78.251 24,8 4,8
38.471 39,8 18,3
39.780 13,1 -4,9
16.447 39,0 2,2
4.236 12,6 -13,5
65.540 -29,1 307.276 -21,0 -2,8

3.784 -40,1 17.273 -43,1 -26,0
629 -47,8 2.957 -61,6 -46,6

22.129 -27,6 101.331 -27,2 -10,7

8.185,7 8,4 635,82 7,6

5.904,1 8,0 436,72 13,7
411,1 3,0 1.549,6 6,6 6,5
695,8 -4,9 2.570,3 -1,2 4,0

173,3 0,5 675,7 1,5 2,9

39.821 -29,2 156.499 -21,6 3,7
1,21 2,73 n.d. n.d.
1,21 2,73 5,74 5,5
1,01 2,33 4,94 5,3

Mercat de treball
Nombre de residents ocupats (estimació)
Taxa gral. d'atur (Barcelona ciutat) (%)
Taxa gral.d'atur (Barcelona prov.) (%)
Taxa gral.d'atur (Catalunya) (%)
Taxa gral.d'atur (Espanya) (%)
Atur total registrat (persones)
Atur masculi (persones)
Atur femení (persones)
Atur juvenil (16-24 anys) (persones)
Aturats sense ocupació anterior
Contractes registrats per l'INEM
Distribució sectorial dels contractes

incentivats: - Indústria
- Construcció
- Serveis

Estalvi, consum ipreus
Dipòsits del sector privat en el sistema bancari
(prov.) (milers de milions de ptes.)
Crèdits del sistema bancari al sector privat
(prov.) (milers de milions de ptes.)
Consum d'electricitat (usos domèstics) (Gwh)
Consum de gas canalitzat (milions tèrmies)
Escombraries domiciliàries (milers tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Barcelona (prov.) (°/0)

Catalunya (%)
Espanya (%)

30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
30-VI-93
2n.tr.93

2n.tr.93
2n.tr.93
2n.tr.93

30-VI-93

30-VI-93
2n.tr.93
2n.tr.93

2n.tr.93

2n.tr.93
2n.tr.93
2n.tr.93
2n.tr.93

Es modera la pèrdua de llocs de treball
La taxa d'atur a Barcelona augmenta dos punts en un
any, força menys que a la resta de la província i
Catalunya. S'eixampla el diferencial positiu amb
aquests àmbits
Malgrat l'augment generalitzat del nombre d'aturats
en relació amb unany abans, la taxa de creixement
s'ha alentit notablement en relació amb la del primer
trimestre d'enguany. Durant el juliol, disminueix
lleument el nombre d'aturats registrats
Per tercer trimestre consecutiu, la recessió econòmica
incideix directament en una menor generació i
renovació de contractes de treball a totes les branques
productives sense excepció

Creixement puntualment superior al del crèdit i a la
banda alta de les previsions
Evolució en sintonia amb la desacceleració del
creixement econòmic
Es modera el creixement
Consum a la baixa, en línia amb l'evolució de
l'activitat econòmica
Creixement estancat com a conseqüència d'un menor
nivell de consum
Es manté la recessió de les vendes del sector
Evolució semblant a la de Catalunya, en un entorn de
moderació de les tensions inflacionistes

(A) s/mateix període any anterior

(B) Taxade variació interanual

I Dades provisionals
Variació absoluta darrers 12 mesos

Variació acumulada juny 1993/desembre 1992
Variació acumulada juny 1993/juny 1992

...alhora que les expectatives a curt i mitjà termini a algunes
branques industrials i de la construcció comencen a canviar
de signe.

Certament, l'activitat industrial en el seu conjunt i la construc
ció són les activitats productives que, encara ara, pateixen més
intensament l'actual fase recessiva de l'economia. Però, com
apunten alguns indicadors, sembla que s'albiren símptomes de
lleu recuperació per a diferents sectors industrials de forta im
plantació a l'àrea de Barcelona i també per a alguns dels subsec
tors de la construcció.

A la indústria, i segons els resultats de les enquestes de con

juntura industrial, les dues devaluacions de l'any passat ja s'han
fet notar en un augment moderat de les exportacions. La darre
ra devaluació del més de maig -amés de millorar les expectati
ves empresarials a curt i mitjà termini- ve a consolidar aquest
guany de competitivitat de les nostres exportacions alhora que
afavoreix una certa recuperació de quota de mercat interna per
part de la producció autòctona.
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El tràfic de mercaderies pel port és un dels indicadors que
-a banda de ser un bon exponent de la pèrdua de ritme
d'aquells serveis estretament lligats a les empreses industrials
reflecteix amb més nitidesa aquesta situació dual que viu actual
ment la conjuntura econòmica catalana. Situació que es caracte
ritza per la recessió que afecta l'activitat industrial i en menor

mesura, el consum intern, alhora que millora significativament
el grau de competitivitat de les exportacions via tipus de canvi.

Així, durant el primer semestre, lapèrdua de volums de tràfic
de mercaderies ha estat més acusada entre els fluxos d'entrada
que no pas de sortida, i especialment en càrrega general i conte
nidoritzada, la que incorpora més valor afegit.

Pel que fa a la construcció, s'ha de diferenciar entre el nivell
efectiu d'activitat -obra en construcció- durant el primer se

mestre d'enguany i el nivell d'activitat prevista a curt i mitjà ter
mini. I també s'ha de diferenciar entre el subsector residencial i
la resta.

Tot fa pensar que la construcció a Barcelona ha iniciat ja
una lleugera reactivació. Que aquesta represa es consolidi
o no dependrà en bona mesura del grau de dinamisme
de la resta de l'economia.

En concret a Barcelona, el nivell d'activitat actual del sector
de la construcció i especialment el previst d'iniciar en els pro
pers mesos es concentra especialment en el subsector residencial
a mesura que es va acabant l'execució dels grans projectes
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d'equipament terciari iniciats abans del Jocs. Les llicències de
construcció aprovades durant el primer semestre d'enguany pre
veuen la construcció de més de 460.000 m2 de sostre nou, dues
terceres parts dels quals són en edificis residencials.

Les dades disponibles —però provisionals— del tercer trimes
tre confimen aquest més que previsible rellançament de l'activi
tat constructiva a la ciutat de la mà del subsector residencial
puntualment, de l'execució del Pla d'aparcaments impulsat per
l'Ajuntament.

Sembla que l'oferta del sector tendeix a satisfer les necessitats
d'una demanda creixent d'habitatge nou a preu assequible per a
una franja significativa de lademanda. Per poc que les condi
cions de finançament continuïn millorant a mitjà termini, aug
mentarà la porció de demanda solvent i en conseqüència, la de
manda efectiva d'habitatge. Tambéés cert que en la teòrica
recuperació delmercat immobiliari residencial hi juguen factors

tant o més importants que el finançament, com ara aquells que
afavoreixen una evolució positiva de la renda permanent de les
persones.

Notable desacceleració de les taxes de creixement del nombre
de desocupats.

Durant el segon trimestre s'ha temperat notablement lapèr
dua de llocs de treball en comparació amb la registrada a princi
pi d'any. Malgrat aquesta millora relativa de la taxa d'atur
—que es manté clarament per sota de les taxes de Catalunya i
d'Espanya—, el nombre de residents desocupats ha augmentat
per quart trimestre consecutiu, tot i que tradicionalment el se
gon trimestre acostuma a ser un dels períodes més favorables
com a generadors d'ocupació a la ciutat. Enguany, però, a més
de la conjuntura recessiva que viuen moltes activitats producti
ves, s'hi afegeix el fet que el trimestre de referència d'un any
abans fou extraordinàriament expansiu en aquest sentit.

Aquest relatiu bon comportament de l'ocupació a Barcelona
en relació amb la resta d'àmbits s'ha d'imputar en bona mesura

al to mantingut per alguns subsectors del terciari, com posa de
relleu l'evolució d'indicadors com ara el nombre de pernocta
cions en hotels, el nombre de visitants, l'activitat firal, el trànsit
de passatgers en vols internacionals per l'aeroport, el nombre de
conferències telefòniques internacionals, etc. Un conjunt de ser

veis heterogenis però estretament lligats amb el nou paper que
ha assumit Barcelona com a metròpoli europea i capital econò
mica del sud d'Europa.

Durant aquest segon trimestre es confirma la pèrdua de dina
misme d'alguns dels indicadors relacionats amb el consum. Així,
els consums energètics moderen el seu creixement —alguns fins
i tot amb taxes interanuals negatives—mentre que el volum
d'escombraries recollides s'estabilitza després d'un procés d'ex
pansió ininterromput durant els darrers set anys. En tot cas, i si
deixem de banda l'escassa inelasticitat de determinats consums,
l'evolució d'alguns d'aquests indicadors fan pensar en un aug
ment de l'activitat econòmica submergida.

Possiblement la variació negativa en termes de taxa interanual
per quart trimestre consecutiu de la matriculació de vehicles a la
província sigui un dels indicadors més emblemàtics de l'accen
tuació del nivell de feblesa de la demanda i dels volums d'activi
tat empresarial —la davallada és moltmés notable entre els
vehicles industrials que entre els turismes— i producte també
del nivell d'incertesa que impera en les expectatives a mitjà ter

mini dels consumidors.

L'atractiu turístic de la ciutat es confirma cada dia més
com un dels principals actius a potenciar. Amb aquest objectiu
s'ha constituït el Consorci de Promoció Turística.

La cara més positiva de l'evolució econòmica del trimestre
s'ha de buscar entre les activitats més directament relacionades
amb el turisme i l'organització de fires, congressos i tota mena

de reunions empresarials i professionals. Aquestes activitats han

aconseguit atreure cap a laciutat un nombre important i crei
xent de visitants. Aquest fet s'ha traduït en un impacte notable
sobre l'activitat econòmica de la ciutat i alhora ha contribuït a
reforçar la bona imatge de Barcelona a nivell internacional.

Les dades de pernoctacions als hotels de la ciutat posen de re
lleu que en una conjuntura econòmica adversa com l'actual, la
diversificació del teixit productiu i les potencialitats de Barcelo
na com a ciutat turística permeten compensar amb un menor

cost econòmic i social lapèrdua d'activitat a sectors manufactu
rers tradicionals. Així, la reducció del nombre de visitants per
motius de negocis durant el primer semestre s'ha compensat
àmpliament amb l'augment de turistes i assistents a congressos.

En definitiva, l'evolució de l'activitat econòmica de la ciutat
durant el segon trimestre permet una lectura moderadament op
timista malgrat la contundència de les dades. Especialment pel
que fa a les expectatives a mitjà termini. Si be és cert que lama
joria d'indicadors continuen presentant resultats negatius, no ho
és menys que es detecta una clara desacceleració d'aquestes tra
jectòries descendents.

En tot cas, tot indica que estem a l'inici d'un canvi de tendèn
cia modest i fràgil que fàcilment es pot veure alterat segons qui
nes siguin les solucions que finalment es donin a crisis sectorials
importants per l'economia de Barcelona, com és el cas del sec
tor de l'automòbil. Qualsevol solució que no contempli el man
teniment de la capacitat productiva del sector en nivells sem

blants als actuals, aplicant reduccions temporals d'ocupació per
ajustar puntualment la producció a la demanda, agreujarà la si
tuació de crisi del conjunt de la indústria de l'àrea i especial
ment de la indústria auxiliar de l'automòbil, amb un pes deter
minant al conjunt de l'àrea metropolitana.

33



Quadre de síntesi. Avanç darreres dades disponibles

'
-

Indicador Període
,

Darrera
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,

Variació Acumulat anual
1992/
,,

o

Projectes d'habitatges visats (prov.)
Obra nova prevista a les llicencies d'obres aprovades

- Habitatges
- Superfície total (m2)

Aeroport. Trànsit de passatgers
-Total (milers)
- Interior (milers)
- Internacional (milers)

Tràfic de mercaderies (tones)
Atur total registrat (persones)
Atur juvenil (16-24 anys) (persones)
Atur masculí (persones)
Atur femení (persones)
Aturats sense ocupació anterior
Escombraries domiciliàries recollides (milers de tones)
Matriculació de vehicles (prov.)
IPC. Barcelona (prov.) (cro)

Catalunya (%)
Espanya (%)

Transport públic urbà (milers de viatgers)
- Xarxa Metro
- Xarxa Bus
- FCG

juliol-agost
3r.trim.
3r.trim.

juliol-agost
juliol-agost
juliol-agost
juliol-agost
31-VII-93
31-VII-93
31-VII-93
31-VII-93
31-VII-93
3r.trim.
3r.trim.

juliol-agost
juliol-agost
juliol-agost

juliol-agost
juliol-agost
juliol-agost

3.768

683
585.980

1.883,3
1.034,4
848,9

9.394,8
76.986
16.197
38.035
38.951
4.157
147,7

31.314

0,8'
0,9'
1,01

29.436
20.672
1.813

-18,9

152,0
738,1

-8,9
-9,3
-8,4
-34,6
26,4
42,1
40,7
15,0
15,8
-3,0
-23,3

3,42
3,52
3,32

-16,0
-12,9
-13,3

15.553

2.289
1.048.242

1.506,3
3.816,4
2.689,9
40.174,3

-

-

-

-

-

494,1
104.183
n.d.

5,83
4,63

158.991
106.980
11.785

-5,4

67,2
87,8

-3,9
-7,3
1,3

-16,6
-

-

-

-

-

-0,8
-30,6

-

-

-

-5,4
-4,4
-8,1

1,4

-22,3
-33,1

11,9
7,3

20,1
19,0
4,8
2,2
18,3
-4,9
-13,5
2,9
3,7

n.d.
5,5
5,3

-2,7
0,8
0,3

(A) Variació sobre el mateix període de l'any anterior (%) ' Dades provisionals.
(B) Taxa de variació acumulat 1993/acumulat 1992 2 Variació acumulada agost 1993/desembre 1992.

Variació acumulada agost 1993/agost 1992.
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I. Indústria





Enquestes de conjuntura industrial

La conjuntura industrial albimestre juliol-agost del 1993

Presentem en aquest número els resultats de les enquestes de

conjuntura industrial corresponents als bimestres demaig-juny i
juliol-agost. L'anàlisi se centrarà bàsicament en l'evolució
d'aquest darrer període.

Com és habitual, aquests resultats es refereixen a una mostra

d'empreses ubicades a la província de Barcelona. Només publi
quem els resultats d'aquells sectors manufacturers amb una im
plantació significativa a Barcelona i a la resta de l'àrea metropo
litana, que és, en definitiva, el nostre àmbit de referència bàsic.

Malgrat que l'activitat industrial desenvolupada a l'àrea
de Barcelona a principi d'estiu no mostrava signes clars
de recuperació...

Una primera ullada als resultats globals que reflecteixen les
enquestes transmet la sensació que pràcticament res ha canviat
en relació amb els primers mesos d'enguany. Totes les dades re
ferides a l'evolució del bimestre apunten a una situació recessi
va, encara que menys crítica, a la majoria de sectors. En aquest
sentit no ens hem de confondre amb l'aparent evolució negativa
que resulta de comparar les dades del bimestre juliol-agost, que
inclou el període vacacional d'estiu, amb les del bimestre imme
diatament anterior. En definitiva—fet aquest aclariment— sem

bla que la tendència a la baixa de les taxes de creixement de bi
mestres anteriors es manté, grosso modo, pràcticament
inalterable.

Segons les opinions recollides per les enquestes, ja fa més de
dos anys que els empresaris industrials d'aquest país manifesten
una especial preocupació per dues qüestions que consideren al
tament explicatives de la recessió industrial actual: la feblesa
creixent de la demanda interna —especialment de productes in
termedis i de béns de capital— i una competència estrangera
igualment creixent a la majoria de sectors. Des de fa ja uns

quants mesos, a aquestes dues preocupacions s'ha afegit una re
tracció de la demanda de consum —especialment de béns de
consum duradors— i creixents dificultats de finançament —o de
tresoreria—, bàsicament com a conseqüència de les restriccions
creditícies practicades pel sistema financer i de la creixent moro
sitat interempresarial.

...deixava entreveure que el pitjor de la crisi previsiblement
ja s'havia superat.

L'anàlisi de les respostes empresarials considerades de forma
agregada i en un intent de copsar l'evolució de la indústria en el

seu conjunt, posa de manifest que l'activitat industrial tant en
termes de producció comde vendes —amb l'excepció de les ex

portacions— no mostra, com ja s'ha dit, signes evidents de recu

peració. En tot cas aquests indicadors sí que semblen apuntar
que la situació extremadament negativa de principi d'any ja s'ha
superat. Especialment en sectors comara l'Alimentació, que ha

gaudit d'una bona campanya turística, i el de la Fusta imobles,
gràcies a la represa de la construcció residencial.

Conjunt indústria
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Els valors grafiats són mitjanes mòbils dels saldos de 6 bimestres.

Aquesta relativa millora a la majoria de sectors —especial
ment quant a vendes a l'exterior— ha estat possible gràcies a

una substancial millora del grau de competitivitat via tipus de
canvi dels productes autòctons a lamajoria dels mercats foranis
i al mateix temps a una menor pressió, via preus, en el mercat
interior per part de molts productes importats que fins aleshores
s'havien aprofitat d'una pesseta forta. Un primer resultat per a
les empreses ha estat un alleugeriment dels nivells d'estocs i una
millora de les expectatives de producció i vendes a curt i mitjà
termini. Especialment mentre l'efecte devaluació perduri.

Així, la darrera devaluació delmes de maig —els efectes de la

qual tot just s'havien començat a fer sentir en el bimestre que
analitzem— rebaixarà momentàniament el neguit que la compe
tència estrangera provoca en l'empresari autòcton. Especialment
d'aquell que no té una excesiva dependència de primeres matè
ries i productes intermedis foranis.
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Malauradament, la negativa evolució de l'ocupació industrial
no presenta signes de redreçament a mitjà termini.

Aquest moderat canvi d'expectatives no ha estat prou impor
tant com per suavitzar la trajectòria negativa que, de forma inin
terrompuda i des de fa ja dos anys, segueix l'ocupació a la in
dústria. A més, en els darrers mesos, l'agreujament de la crisi
del sector de l'automòbil i de la indústria auxiliar ha enterbolit
notablement les esperances d'una imminent recuperació dels ni
vells d'ocupació industrial a l'àrea de Barcelona.

Els necessaris augments de productivitat que necessita l'em
presa catalana per competir amb garanties a Europa continuen
passant de forma preferent per una reducció de la capacitat pro
ductiva utilitzada i especialment de la mà d'obra ocupada. En
definitiva, s'està optant majoritàriament per millores aparents
de productivitat que no garanteixen la viabilitat futura de les
empreses.
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La nova paritat de la pesseta pot repercutir en una certa

recuperació dels preus de venda industrials.

Un altre factor que també cal destacar és l'esforç de conten
ció dels preus de venda que han fet i fan les empreses indus
trials. Contenció de preus imposada per factors externs a les
empreses per tal de defensar la quota de mercat davant la mag
nitud de la feblesa de la demanda, especialment interempresa
rial i de la forta competència de productes foranis. El manteni
ment d'aquesta política de preus més enllà d'un període de
temps raonable, en combinació amb uns costos de producció
creixents —costos salarials, socials, fiscals, financers i d'altres
serveis— és un dels factors que expliquen el nivell d'endeuta
ment i les dificultats de finançament que pateixen actualment
les empreses del nostre entorn.

L'apartat de les enquestes industrials que dóna peu a la valo
ració més positiva a la majoria de sectors és, sens dubte, el que
fa referència a les perspectives de cara a finald'any. El procés
de devaluació de la pesseta i la decidida represa de la tendència
a la baixa dels tipus d'interès oficials han estat claus per passar
d'un to dominat per l'apatia i la incertesa a un optimisme sense

reserves en la majoria d'apartats. Amb l'excepció, és clar, de
l'evolució del nombre d'ocupats.



Total indústria (sense Construc

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (`)/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Estocs de productes elaborats

8) Cartera de comandes

9) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0
10) Producció

11) Vendes

12) Cartera de comandes

13) Preus de venda

14) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

ió) ,,i,,,I,, p,,,111,,,,i.,
1992

Igual 23 29 30 37 40 41 25
Saldo -48 8 -46 -29 4 -9 -47

Variació en % -0,78 -1,35 -2,72 -1,15 -2,4 -3,12 -1,23

Igual 20 21 26 28 37 36 22
Saldo -50 6 -47 -36 7 0 _46

Igual 19 22 25 24 28 33 22
Saldo -52 2 -49 -42 -8 -7 -53

Igual 36 34 35 42 39 45 25
Saldo _44 17 -21 -12 21 14 -32

Igual 88 86 85 64 73 78 85
Saldo -3 -6 -9 -4 -7 -9 -6

No n'hi ha mai 3 3 4 3 3 2 2
Normals 65 62 60 59 59 57 57
Saldo 15 17 20 22 19 23 8

Normal 48 42 35 34 30 32 36
Saldo -48 -46 -59 -62 -58 -61 -56

Dies 51 53 58 57 55 46 52

■

Manteniment 44 52 57 57 59 49 46
Saldo 28 -18 -2 11 1 -17 26

Manteniment 37 46 44 47 52 52 41
Saldo 34 -21 9 27 11 -5 31

Manteniment 55 51 47 60 56 48 52
Saldo 12 -16 -1 17 0 -8 15

Manteniment 88 75 57 69 77 77 75
Saldo 1 12 20 10 0 6 8

Manteniment 61 60 52 48 45 35 48
Saldo -32 -39 -43 -39 -46 -53 -47

79,8 79,1 78,3 72,3 73,0 73,9 68,6

Font: Totsels quadres igràfics de les enquestes s'han elaborat amb dades de la COCINB.
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39



Alimentació ( dades p -ovincials

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

Igual
Saldo

18
28

13
0

19
—3

61
—9

34
53

28

34
19
27

Variació en % 1,92 —2,90 —4,65 1,83 —1,18 2,23 4,68

3) Vendes totals Igual 17 8 26 39 31 28 12
Saldo 37 6 21 3 62 44 45

4) Vendes en el mercat interior Igual 20 8 26 41 34 24 17
Saldo 36 5 21 2 59 45 29

5) Vendes en el mercat exterior Igual 76 33 67 79 67 79 16
Saldo 6 62 17 —14 25 2 55

6) Preus de venda Igual 95 98 86 72 88 97 97
Saldo 5 2 12 27 11 3 3

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 46 56 58 62 50 44 52

Saldo —54 —35 —42 —38 —33 —56 —45

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 33 31 34 37 35 33 39

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 18 17 51 39 37 17 19

Saldo —9 —43 —23 42 40 33 —15

10) Vendes Manteniment 1 25 40 39 43 18 23
Saldo —11 —47 —11 46 48 47 -13

11) Cartera de comandes Manteniment 21 18 38 42 76 20 25
Saldo —44 —58 —34 58 13 71 -48

12) Preus de venda Manteniment 92 49 60 74 89 66 91
Saldo 8 48 40 26 11 34 9

13) Ocupació Manteniment 43 81 83 67 70 46 47
Saldo —42 —18 —4 27 14 25 —43

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 87,2 74,3 77,5 73,2 75,5 84,2 87,0

Per segon bimestre consecutiu, es revela com un dels pocs
sectors industrials que presenta una evolució moderadament po
sitiva—o molt positiva atesa l'evolució del conjunt de la indús
tria— dels principals indicadors d'activitat, inclòs el volum
d'ocupació. Destaca la forta embranzida de les exportacions
alhora que la creixent feblesa de la demanda no afavoreix aug
ments de les vendes en elmercat interior. En conjunt es recupe
ra la capacitat productiva utilitzada i se situa al nivell d'un any
enrera.

Les expectatives a curt termini revelades pels empresaris són
escassament optimistes si es considera el nivell de la cartera de
comandes al final del bimestre i l'escassa capacitat de la deman
da, factor que el sector considera determinant a l'hora de plan
tejar-se augments de producció.
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Tèxtil (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

1992 1993

S-0

31
-56

45
-39

31
-35

43
-40

40
-52

Igual
Saldo

14
-75

45
12

Variació en % -1,89 -2,04 -1,54 -1,51 -3,11 -3,79 -2,00

Igual 9 33 27 38 29 20 31

Saldo -81 1 -60 -44 -35 -63 -58

Igual 9 31 29 37 30 19 31

Saldo -82 0 -59 -52 -40 -68 -63

Igual 35 40 23 54 47 40 22

Saldo -47 23 -1 -9 2 25 -26

Igual 77 77 74 61 64 65 86

Saldo -8 -10 -24 -18 -30 -3 -4

Normal 26 29 26 10 7 7 21

Saldo -73 -43 -74 -90 -73 -83 -74

Dies 54 56 55 55 52 45 48

1

Manteniment 51 55 55 59 70 58 53

Saldo 19 -3 -28 -25 -15 -30 25

Manteniment 45 51 47 73 63 51 44

Saldo 27 7 -6 -8 -13 -17 41

Manteniment 48 55 57 73 47 47 49

Saldo 26 9 2 3 2 -10 36

Manteniment 79 66 55 63 60 90 87

Saldo 5 13 11 1 5 -4 1

Manteniment 60 59 29 43 30 30 62

Saldo -40 -37 -69 -56 -69 -69 -33

76,5 79,3 74,3 72,1 74,0 73,6 69,5
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Ti Competència estrangera ffi Altres causes

L'evolució de l'activitat del sector durant el bimestre juliol
agost és molt semblant a la de períodes anteriors amb l'excepció
d'un augment de les vendes —tant exportacions com en els mer
cats interiors— i d'una lleu recuperació dels nivells de produc
ció. La resta d'indicadors—ocupació, preus de venda, cartera de
comandes i capacitat productiva utilitzada—mantenen la ten

dència a la baixa d'un any abans.

Les expectatives a curt termini apunten alguns indicis favora
bles. La nova paritat de la pesseta ha tingut i tindrà un impacte
molt positiu en la disputa de les quotes demercat local i en una

major presència dels nostres productes fora. En definitiva, per
metrà avançar en dos dels factors —debilitat de la demanda i
competència estrangera— que més limiten el creixement de l'ac
tivitat del sector.
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61
—12

59
—9

54
8

72
18

57
—32

20
—56

71

29
—61

—1,48

30

—57

19
—72

24
—29

84
—7

Pell, calçat i confecció (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

Igual
Saldo

Variació en %

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Igual
Saldo

Normal
Saldo

Dies

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

Manteniment
Saldo

24
—71

—4,61

27
—51

27
—51

25
—50

73
8

22
—62

60

64
5

41
10

46
O

85
—4

58
—42

81,0

21 27
8 —60

—3,43 —1,80

17 17
—1 —75

31 14
4 —73

17 11
26 —36

90 96
—5 —4

27
—28

—1,15

17
—2

17
—3

14
2

80
—13

33 35
—43 —33

—7,46 —1,86

29 30
—39 —39

34 37
—57 —55

27 35
—6 —28

81 68
—13 —19

21

—50

22

—73
13

—66
25

—52
31

—69

65 72 54 89 55

48 63
8 —21

47 21
3 19

40 17
18 —2

86 67
14 16

75 45
—21 —44

79,5 83,9

46
—17

26
—4

22
—20

69
9

61

—39

79,3

48 35
—9 —37

40 60
—22 —9

32 58
—33 —19

79 92
—16 2

50 55
—50 —42

77,0 70,1 79,3

Es manté la tendència a la baixa de bimestres anteriors. A di
ferència del Tèxtil, la millora que registra via exportacions es

veu compensada per un empitjorament de les vendes en elmer
cat interior. Tant la producció com les vendes interiors han evo

lucionatmolt negativament en un context de preus de venda
orientats a la baixa. En aquestes condicions les empreses conti
nuen reduint ocupació.

La cartera de comandes no presenta variacions significatives.
Igual que la capacitat productiva utilitzada. Les expectatives a

curt termini no són gens optimistes. La feblesa de la demanda i
en menor mesura la competència estrangera són els factors asse

nyalats com a responsables d'aquesta situació.

42

Factors limitadors de la producció
100

80

60

40

20

0
1991 1992 1993

ffi Debilitat demanda í1 Dificultats finançament
El Competència estrangera EJ Altres causes



Fusta i mobles de fusta

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0)

(dades provincials)
1992 1993

47
-53

65
-35

77
-15

72

-21

91
5

28
-2

30
6

Igual
Saldo

Variació en % 0,97 -2,18 -0,94 0,53 -1,89 -0,08 -2,15

Igual
Saldo

48
-52

30
6

61
-39

60
-32

33
5

90
4

28
19

Igual
Saldo

23
-77

37
5

62
-38

61
-32

31
3

90
4

25
16

Igual
Saldo

30
-70

41
-40

66
-26

87
-4

27
30

79
13

62
0

Igual
Saldo

95
-5

99
1

99
-1

99
-1

94
4

99
0

80
15

Normal
Saldo

53
-32

55
-45

19
-6

19
-10

23
-11

88
1

26

-8

Dies 52 47 61 49 48 35 56

I

Manteniment
Saldo

56
28

87
-13

46
26

50
18

49
24

96
-1

51
36

Manteniment
Saldo

56
29

84
-16

45
25

49
22

46
30

96
-1

48
37

Manteniment
Saldo

58
29

84
-16

86
-10

48
25

81
-2

90
-7

47
39

Manteniment
Saldo

94
-6

97
1

93
-7

93
-3

95
-5

92
5

94
0

Manteniment
Saldo

66
-34

86
-14

89
-11

54
22

41
9

14
-86

92
-8

82,2 75,2 82,0 80,2 78,1 63,5 85,4
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L'evolució de l'activitat durant el període maig-agost sembla
confirmar una incipient recuperació, especialment de les vendes

i dels preus de venda, encetada el bimestre anterior. Ara per ara

però, aquest augment de les vendes no ha repercutit en aug
ments significatius de la producció ni ha generat nova ocupació.
En tot cas, ésmolt significatiu que la capacitat productiva utilit
zada s'hagi situat per sobre del que ha estat la tònica en el dar

rer any i mig.

Les perspectives a curt termini són francament esperançado
res i força consistents amb el nivell de la cartera de comandes
en acabar el període analitzat. Si bé preocupa la competència
estrangera, els empresaris confien que es mantingui la recupera
ció de la demanda, especialment si el cost del crèdit hipotecari
esmanté a la baixa.
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Arts gràfiques (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

Igual
Saldo

52
—45

54
7

55
—19

26
—12

61
19

33

—17
28

—59

Variació en % 0,61 —3,30 —2,08 —0,98 —0,3 —1,58 —1,08

3) Vendes totals Igual 54 50 53 43 61 39 28
Saldo —33 5 —12 —20 6 —18 —66

4) Vendes en el mercat interior Igual 60 51 52 27 62 32 30
Saldo —27 —3 —13 —8 7 —13 —64

5) Vendes en el mercat exterior Igual 64 70 74 42 71 40 32
Saldo —15 8 3 —50 8 —21 —45

6) Preus de venda Igual 98 87 89 70 88 85 77
Saldo —1 —6 —11 5 —10 —15 —23

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 65 66 51 51 64 52 20

Saldo —35 —34 —49 —38 —29 —32 —52

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 70 60 71 60 62 57 55

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció Manteniment 46 78 73 69 74 61 50

Saldo 49 —9 —11 1 9 —33 12

10) Vendes Manteniment 52 78 67 69 77 58 49
Saldo 47 —13 —3 1 10 —36 14

11) Cartera de comandes Manteniment 73 63 66 64 83 55 50
Saldo 25 —22 11 —7 0 —26 1

12) Preus de venda Manteniment 91 77 80 85 96 94 85
Saldo 7 2 —1 6 —4 —1 —15

13) Ocupació Manteniment 90 75 84 62 60 44 47
Saldo —10 —25 —11 —38 —40 —46 —52

D) Capacitat productiva utilitzada (°/0) 72,2 76,6 75,5 78,6 79,3 73,6 64,9

L'evolució del quadrimestre maig-agost ha vingut a confirmar
les sospites que els símptomes de recuperació detectats durant
els mesos de març i abril eren un fenomen puntual enmig d'una
tendència clarament recessiva. Possiblement aquest quadrimes
tre, i especialment els mesos de juliol i agost, hagi estat un dels
períodes de més baixa activitat del sector en molts anys. La re
gressió és general a tots els epígrafs i és especialment rellevant
en termes de preus de venda. La situació de la cartera de co

mandes a començament de vacances i la capacitat productiva
utilitzada, situada en els nivells més baixos dels darrers anys,
són un reflex de la conjuntura d'un sector que tradicionalment
ha estat dels més expansius i dinàmics de la ciutat.

Malauradament, les perspectives a curt termini no apunten
cap canvi significatiu de tendència. En tot cas s'espera unaevo

lució força negativa de l'ocupació i un augment de les dificultats
de finançament de les empreses.
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Indústria farmacèutica

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (')/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en el mercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (`)/0
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (%)

(thides 1)10 \inerils)

43 52 50 27 47 45 50Igual
Saldo _44 40 —41 —19 22 8 —38

Variació en % 0,20 1,50 —2,68 —0,77 —0,24 —0,65 0,78

Igual 43 15 25 27 30 23 45
Saldo —55 30 —59 —6 41 22 —23

Igual 43 15 27 24 30 27 46
Saldo —55 36 —60 —10 —1 19 —29

Igual 46 43 54 .57 33 13 40

Saldo —41 40 —15 —33 6 6 —36

Igual 100 86 100 63 77 92 97

Saldo 0 14 o 0 —18 8 3

Normal 53 63 51 20 18 53 23

Saldo —47 19 —49 —80 —70 —47 —77

Dies 39 39 48 49 51 64 48

Manteniment 46 84 72 78 85 62 56

Saldo 46 0 2 21 0 —33 33

Manteniment 46 41 40 60 57 66 61

Saldo 46 2 34 35 20 —19 31

Manteniment 57 85 65 72 63 34 64

Saldo 37 —3 —17 27 35 —50 30

Manteniment 85 91 80 100 98 95 53
Saldo 15 8 18 0 2 3 —2

Manteniment 94 97 78 61 57 88 43

Saldo —6 —3 6 —36 —39 —6 —53

71,0 82,2 82,0 77,8 79,5 78,5 64,0
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Juntament amb el de l'Alimentació, és un dels sectors que
presenta una evolució més positiva en termes generals. En mo
ments de crisi com els actuals, juga a favor seu el fet que només

parcialment —encara que de forma creixent— les seves vendes
depenen de la conjuntura econòmica i de la major o menor ca
pacitat de la demanda. En relació amb un any abans s'observa
una mínima recuperació de les vendes i de l'ocupació, mentre
que la capacitat productiva utilitzada s'ha situatper sota de la

mitjana de la indústria.

Les perspectives de cara a final d'any són de poques varia
cions. Es preveuen, això sí, reduccions d'ocupació. Les raons

d'aquesta situació s'han de buscar, segons els empresaris del sec
tor, en una demanda extraordinàriament feble i una competèn
cia estrangera cada cop més ferma.
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Productes metàllics (dadcs provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (%)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

14

—75
10
54

30
—46

60
—12

63
—12

20
—55

15
—71

Igual
Saldo

Variació en % —1,90 —2,27 —2,72 —1,59 —1,60 —1,99 —1,42

3) Vendes totals Igual 14 13 26 13 65 69 9
Saldo —77 49 —47 —70 —14 1 —80

4) Vendes en el mercat interior Igual 11 27 25 7 7 72 9
Saldo —83 32 —49 —79 —53 —12 —81

5) Vendes en el mercat exterior Igual 8 17 35 61 19 72 11
Saldo —79 62 —21 —3 41 4 —67

6) Preus de venda Igual 98 91 85 74 37 84 92
Saldo 0 —9 —9 —18 37 —11 —6

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 72 64 35 9 6 12 23

Saldo —22 —17 —19 —31 —59 —88 —77

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 41 40 58 47 38 39 40

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%)
9) Producció Manteniment 30 78 57 70 26 28 18

Saldo 53 —12 —2 —15 —57 —51 59

10) Vendes Manteniment 26 27 44 22 25 27 22
Saldo 60 —62 9 40 —37 —47 60

11) Cartera de comandes Manteniment 87 26 47 70 32 27 87
Saldo —1 —70 —1 —11 —52 —62 —4

12) Preus de venda Manteniment 95 93 57 37 82 96 86
Saldo —2 —1 20 40 —14 1 6

13) Ocupació Manteniment 90 78 52 67 66 30 27
Saldo —10 —22 —43 —26 —27 —70 —71

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 69,6 76,7 78,3 70,0 72,2 71,1 70,5

L'evolució de l'activitat del sector durant el quadrimestre
maig-agost s'ha caracteritzat per una lleugera reducció dels rit
mes de creixement de la producció i de l'ocupació. En tot cas, la
situació del sector durant el bimestre juliol-agost no difereix
substancialment de l'existent un any enrera, amb l'excepció
d'una cartera de comandes enguany més magra. Aquest matís
pot acabar per refredar unes perspectives a curt termini relativa
ment positives i alhora poc consistents amb les negatives previ
sions sobre l'evolució de l'ocupació.
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Maquinària i material elèctric (dades provincials)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

3) Vendes totals

4) Vendes en elmercat interior

5) Vendes en el mercat exterior

6) Preus de venda

B) Situació al final del bimestre (%)
7) Cartera de comandes

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (%
9) Producció

10) Vendes

11) Cartera de comandes

12) Preus de venda

13) Ocupació

D) Capacitat productiva utilitzada (4)/0)

1992 1993

19
-61

50
16

36
-8

42
-57

28
2

27
-36

l
21
-67

Igual
Saldo

Variació en % 1,27 -1,04 -1,48 -3,54 -4,11 -6,98 -1,98

Igual 7 8 22 21 17 25 14

Saldo -78 26 o -77 -10 -30 -76

Igual 5 8 22 20 19 25 17
Saldo -75 13 o -78 -14 -31 -64

Igual 25 30 39 23 28 43 17

Saldo -63 ao -25 -21 31 -5 -61

Igual 94 89 61 56 83 73 72

Saldo -6 -6 -24 13 -3 -27 -28

Normal 38 37 28 27 23 22 37

Saldo -62 -63 -72 -73 -56 -48 -55

Dies 46 52 65 71 50 50 57

I

Manteniment 23 45 57 72 71 64 67
Saldo 34 19 -23 -11 -16 -33 24

Manteniment 25 53 38 31 75 76 49
Saldo 37 11 -4 41 -9 -20 23

Manteniment 36 33 53 53 56 65 37

Saldo 32 32 -23 22 -24 -34 5

Manteniment 79 68 58 78 68 71 69

Saldo 14 28 8 10 -22 -29 -19

Manteniment 65 56 22 58 34 35 35
Saldo -35 _44 -78 -42 -66 -65 -63

76,8 76,7 81,6 80,0 75,8 77,4 76.1

100
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Ti Competència estrangera Altres causes

L'evolució de l'activitat d'aquest sector durant els bimestres
de referència és extraordinàriament semblant a la del sector de
Productes metàllics. L'escassa capacitat de la demanda, difícil
ment substituïble per un major recurs als mercats exteriors, com
posen de relleu les dades, ha afectat molt negativament tant les
vendes com la producció i, lògicament, el nivell d'ocupació. Un
símptoma inequívoc delmoment de crisi que viu el sector el te
nim en les substancials reduccions dels preus de venda dels seus

productes per tal de mantenir quota de mercat en un segment
amb una forta competència estrangera.
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Automoció (dades provincial)

A) Resultats del bimestre observat

comparats amb l'anterior (°/0)
1) Producció

2) Nombre de persones ocupades

Igual
Saldo

9
—54

5
—45

2
—97

8
—50

25
61

30
58

6
—93

Variació en % —0,27 —1,02 —3,54 —2,14 —2,68 —6,46 —2,15

3) Vendes totals Igual 25 5 20 5 21 28 7
Saldo —70 —50 —79 —57 63 56 —91

4) Vendes en el mercat interior Igual 25 23 20 23 21 28 2
Saldo —69 —69 —78 —75 64 53 —93

5) Vendes en el mercat exterior Igual 26 5 24 6 25 28 3
Saldo —69 —43 —69 —43 64 56 —88

6) Preus de venda Igual 97 96 97 91 98 97 77
Saldo —3 —2 1 —5 —2 —1 —20

B) Situació al final del bimestre (°/0)
7) Cartera de comandes Normal 97 9 4 93 92 92 92

Saldo —3 —91 —96 —7 —8 —8 —8

8) Període de treball assegurat amb
l'actual cartera de comandes Dies 57 55 48 55 56 57 54

C) Resultats referits a les perspectives
per als propers tres o quatre mesos (°/0)
9) Producció Manteniment 73 6 6 12 33 34 31

Saldo 16 —58 67 80 63 60 59

10) Vendes Manteniment 31 6 6 12 28 31 28
Saldo 42 —54 67 83 62 61 60

11) Cartera de comandes Manteniment 92 86 6 11 13 31 8
Saldo —3 —13 74 78 81 61 77

12) Preus de venda Manteniment 96 95 8 36 38 36 34
Saldo -4 —2 72 61 60 56 63

13) Ocupació Manteniment 27 22 2 6 12 7 5
Saldo —72 —78 —98 —88 —88 —93 —93

D) Capacitat productiva utilitzada (%) 88,0 84,7 81,1 68,3 69,4 69,8 60,8

A diferència de bimestres anteriors, les dades de les enquestes
corresponents al període juliol-agost sí que reflecteixen amb
contundència el moment de crisi que viu el sector. Contrària
ment a d'altres sectors—on una determinada evolució, ja sigui
positiva o negativa, pot ser el resultat de comportaments hetero
genis per la varietat de productes—, en aquest cas la situació de
recessió és pràcticament unànime a causa de la forta interdepen
dència entre fabricants i indústria auxiliar.

L'evolució de l'ocupació i de la capacitat productiva utilitza
da, molt per sota de la mitjana de la indústria i en el nivell més
baix dels darrers anys, posen de relleu la crítica situació del sec
tor. La durada i la magnitud de la crisi han afectat seriosament
la capacitat financera de les empreses i poden comprometre la
seva viabilitat futura.
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II. Finances





Enquesta de conjuntura financera de Barcelona

Demanda de crèdit en relació amb el trimestre anterior (%)
e=rntjanes empreses

27,,..1141. 93 2n. tr. 93

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior
Molt inferior

o
49
43
5
3

0
19
52
29
0

34
54
12

Grans empreses

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior
Molt inferior

Molt superior
Moderadament superior
Similar
Moderadament inferior
Molt inferior

18
56
23
3

0
39
35
26
0

2
4

60
30
4

19
44
37
0

0
0

27
67
6

30
58
12

39
61

o
o
24
76
0

0
3
8
86
3

Mitjanesmòbils de tres períodes

_

_

—2 —

_

111.90 IV.90 1.91 1191 111.91 IV91 1.92 1192 111.92 IV.92 1.93 11.93 111.93

Pimes — Ges — Particular Total

Notes metodològiques:
El valor total de cada pregunta és 100 (equivalent al 100 per cent) dividit entre les respostes possibles. El percentatge assignat a cada resposta de les possibles s'obté de l'agregació de les
respostes de les entitats ponderades així: (40 per cent/nombre d'enquestes contestades) + 60 percent (nombre d'oficines de l'entitat/total oficines).
Quan no s'especifiqui altra cosa, totes les respostes s'han d'interpretar en relació amb el trimestre immediatament anterior. Les preguntes de prospectiva —aquelles que plantegen la
tendència esperada per als propers trimestres— recullen les opinions per alsdos trimestres següents al de referència. Les respostes del trimestre immediatament posterior al de referència es

publiquen substituint les corresponents opinions manifestades un trimestre abans. Les del segon trimestre que es publiquen per primera vegada, seran modificades o, en el seu cas ratificades,
en el proper trimestre.

Significació de Penquesta: La mostra enquestada en aquesta ocasió (2n. tr. del 1993) ha representat el 89,8 per cent del total de bancs i caixes operatius a la ciutat —segons nombre
d'oficines— mentre el percentatge de respostes obtingudes s'ha situat en un 69,4 percent del total ien gairebé el 77,3 per cent de lamostra enquestada. Enel cas dels bancs el percentatge de
respostes obtingudes en relació amb el totalés del 50,3 per cent, mentre quepel conjunt de lescaixes s'assoleix el 89,1 per cent.

L'enquesta de conjuntura financera vol reflectir les opinions
de directius i tècnics d'una àmplia representació dels bancs i de
les caixes d'estalvis que operen a la ciutat. Els resultats que es

presenten corresponen al segon trimestre d'enguany i al tercer i
quart quan la pregunta fa referència a la tendència esperada. La
recollida d'informació s'ha desenvolupat bàsicament durant el
mes de juliol i principi d'agost.
La demanda de crèdit bancari per part del sector privat
ha continuat alentint-se, en la línia dels darrers trimestres.

L'evolució de la demanda de crèdit bancari per part del sector
privat—tant d'empreses com de famílies— durant el segon tri
mestre d'enguany no presenta canvis en relació amb els trimes
tres immediatament anteriors. És molt significatiu que per segon
trimestre consecutiu la pràctica totalitat de les entitats finance
res enquestades coincideixin a manifestar que la demanda de
crèdit efectivament atesa ha estat inferior a la d'un trimestre
abans. De fet ha estat una desacceleració més accentuada que la
que es preveia a començament d'any. A una accentuació de la
recessió econòmica, s'hi ha afegit una major selectivitat per part
de les entitats creditícies a l'hora de concedir nous crèdits, preo
cupades comestan per frenar l'augment de la morositat.

Aquesta evolució de la demanda de crèdit a l'àrea econòmica
de Barcelona no és massa diferent de la registrada al conjunt de
l'estat. Segons dades del Banc d'Espanya, el crèdit intern del
conjunt del sector privat de l'economia ha crescut durant el se
gon trimestre per sota d'un 0,5 per cent en relació amb el pri
mer trimestre, equivalent a una taxa anual d'un 1,9 per cent.

Les previsions a curt termini no contemplen canvis significatius
de tendència, amb l'excepció d'una Ileugera recuperació
de la demanda de crèdit per part del sector families.

De forma general, les entitats financeres mantenen les seves

previsions de principi d'any sobre una demanda de crèdit escas
sament dinàmica durant el segon semestre, sense descartar,
però, una dèbil recuperació del volum de recursos adreçats al
sector famílies, ja sigui en forma de crèdits hipotecaris o desti
nats al consum. Possiblement, algunes de les entitats amb per
centatges de morositat per sota de lamitjana volen avançar-se a

la resta del sector per tald'ampliar la seva quota de mercat,
aprofitant les expectatives generades arran de la tendència a la
baixa dels tipus d'interès arreu d'Europa i amb la confiança que
el moment més crític de la crisi ja s'ha superat.

Malauradament, on no es detecten senyals de recuperació
clars—en tot cas sembla que la situació s'estabilitza— és en la
inversió industrial. Ara per ara, el finançament de circulant ab
sorbeix majoritàriament els recursos financers de les empreses.
I és precisament l'elevat endeutament que arrosseguen una part
de les empreses industrials un dels factors que més frena l'adop
ció de nous processos d'inversió que ajudin a superar més ràpi
dament la crisi actual.
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Demanda de crèdit esperada (°/0)
Consum Hipotecari

Creixerà fortament
Creixerà moderadament
Es mantindrà
Caurà moderadament
Caurà fortament

38
58
4

o
o
11
82
7

o
o
28
72
O

O
33
23
44
0

0
13
45
42
0

0
3
63
34
0

o
o
44
56
0

o
o

71
29
0

3
10
66
21
0

o
14
62
24
0

Creixerà fortament
Creixerà moderadament

o
o

o
0

o
o

o
o

o
o

0
10

o
o

0
10

0
3

0
7

Es mantindrà 6 0 0 33 21 49 28 56 87 63

Caurà moderadament 82 85 62 64 72 41 72 31 10 30

Caurà fortament 12 15 38 3 7 0 0 3 0 0

Oferta esperada de crèdit (°/0)

18 45 22 12 20 31Sobrarà oferta
Es cobrirà la demanda 79 40 66 71 76 69

Existirà demanda insatisfeta 3 15 12 17 4 0

L'àmplia generalització de la recessió econòmica a tots
els sectors productius ha incidit en un augment dels volums
de morositat i d'impagats que suporta el sistema financer.

En conjunt, i sense desviar-se de les previsions fetes a principi
d'any, els nivells de morositat que suporten les entitats finance
res han continuat a l'alça durant aquest segon trimestre. Les
previsions sobre l'evolució de les ràtios de morositat de cara a

final d'any deixen entreveure que si bé molt possiblement el pit
jor ja ha passat, la situació és prou feble comper mantenir enca
ra les mesures d'autocontenció del crèdit preses tot just fa uns

mesos per tal de frenar ladegradació de la cartera de crèdits de
les diverses entitats. Les expectatives d'una sensible i imminent
retallada del preu del diner —que finalment sembla ben encami
nada— poden trastocar aquestes previsions de les entitats finan
ceres segons quin sigui l'impacte final d'aquest descens en el
preu final al client.

Així, atès que el preu del crèdit és un dels elements —un

d'entre els més rellevants— que determina directament la quan
tia de la seva demanda i indirectament incideix en els nivells de
morositat, la tendència a la baixa del preu del diner —quan
aquesta retallada repercuteixi directament i efectivament entre
els clients d'actiu de bancs i caixes— pot ajudar a reactivar la
demanda de crèdit i alhora disminuir les ràtios de morositat que
manté el sistema financer en el seu conjunt.
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L'enquesta avança una sensible moderació en el procés de
descens del preu del diner de cara al darrer trimestre d'enguany.

En relació amb l'evolució esperada del preu del crèdit, el sec
tor ja preveia una clara tendència a labaixa durant l'estiu, d'una
intensitat superior a la registrada durant el segon trimestre, a

partir de la darrera devaluació de la pesseta i l'ampliació de les

bandes de fluctuació de les monedes dins el SME. Al mateix
temps, però, aposta per una significativa desacceleració d'aques
ta tendència durant el darrer trimestre, sense descartar-ne un

lleuger repunt.

D'altra banda, sembla que el sector financer no confia, mal
grat la retallada del preu del crèdit—o potser és que moltes en

titats no pensen retallar de forma significativa i immediata els

seus tipus d'interès d'actiu—, que es produeixi una recuperació
significativa, d'aquí a finald'any, de la demanda de crèdit ban
cari per part del sector privat.

Quant a la distribució per sectors productius de la demanda
de crèdit bancari, i segons el seu creixement durant el període
de referència, s'ha d'insistir en el predomini de la Construcció,
però en competència molt estreta amb la demanda generada pel
sector de Serveis a les empreses i el conjunt d'activitats tercià
ries incloses sota l'epígraf Altres serveis. Si a la demanda
d'aquests dos sectors hi afegim la generada de forma creixent
per part del Comerçmajorista, es confirma indirectament el pes
cada cop més important del terciari en l'economia barcelonina.

Entre els subsectors industrials manufacturers destaca el del
Cuir, calçat, vestit i confecció, que després d'uns trimestres d'es
cassa o nul.la presència com a demandant de crèdit, assoleix una

posició capdavantera entre les activitats industrials. Possible
menthi ha diverses raons que expliquen aquest canvi, però la
principal gira al voltant d'una lleu recuperació de les expectati
ves de negoci arran de l'impacte negatiu de la devaluació de la
pesseta sobre determinades importacions de productes elaborats
que competeixen amb els fabricats aquí només en preu.



Circulant

2n. tr. 92 3r. tr. 92 4t

21 28 35 24 25 25
21 5 6 19 24 24

18 5 3 7 18
21 3 5 10 19 15
2 9 6 4 7 5
2 4 1 4 1 2
3 1 1 1
1 3 4 5 1 2
1 15 14 4 1
4 1 1

5 1 5
2 5 1 10 5

3 4 1 1
2 8 4

16 10 5 3
4 3 4 2 2

Sectors productius amb una demanda de crèdit important (°/0)

4t. tr. 92 1 . tr. 93

Construcció 26 34 34
Altres serveis 11 14 26
Serveis a les empreses 1 2 7

Comerç a l'engròs 1 1
Tèxtil 4 2 1

Alimentació, begudes i tabac 1 4 1

Energia i aigua 1 1

Comerç al detall 1 3 1

Fabricació de vehicles i altre material transport 2 1 8
Altres indústries manufactureres 3 1

Paper i arts gràfiques 1
Restauració ihoteleria 3 3 2
Química de consum i farmacèutica 7 7 5
Fabricació de maquinària i equipmecànic 17 20 12
Fabricació de productes metà1-lics 1 5 1
Resta sectors 20 4

21
21
20
10
2

1
2
4

1
3
7
5
3

Sectors productius amb un creixement important de la demanda de crèdit (%)
lr. tr.92 2n. tr.92 3r. tr.92 4t. tr.92 lr. tr. 93 2n. tr. 93

Construcció
Serveis a les empreses
Altres serveis
Cuir, calçat, vestit i confecció
Comerç a l'engròs
Energia i aigua
Altres indústries manufactureres
Tèxtil
Alimentació, begudes i tabac
Paper, arts gràfiques i edició
Restauració i hoteleria
Comerç al detall
Fabricació de maquinària i equipmecànic
Fabricació de productes metà1lics
Fabricació de vehicles i altre material de transport
Química de consum i farmacèutica
Química de base i per a usos industrials
Resta sectors

15
3
8
8
4
1

6
3
10
1
1
6
1

11
3
19

13
7
13
3
4
1
4
3
1
1
1
1

17

9
9
2
11

12

4

4
2
1

1
4
23
7
3
4
4
3

28
5
26

3
6

2

11
1
10
6
1
1

20
16
18
4
6
11
2
2

1
2
1
6
5
3

3

El sector d'Energia i aigua—format també per empreses bà
sicament de serveis— apareix, per segon trimestre consecutiu,
com un demandant important. En aquest cas, en tractar-se d'un
sector que en els darrers anys ha buscat preferentment el finan
çament exterior gràcies a la fortalesa de la pesseta i així aprofi
tar-se d'uns menors tipus d'interès a la majoria dels mercats eu

ropeus, ha tornat parcialment al mercat espanyol aprofitant el
descens dels tipus preferencials a Espanya i alhora intentar dis
minuir el seu nivell de risc de tipus de canvi.

El fet que els sectors productius demandants de crèdit bancari
durant el segon trimestre hagin estat bàsicament els mateixos
que en trimestres anteriors —amb l'excepció ja comentada del

sector de Cuir i confecció— fa que esmantingui a grans trets el

rànking de sectors amb una demanda de crèdit més important.
Tant en termes d'inversió fixa com de finançament de circulant,
la Construcció, el conjunt Altres serveis, els Serveis a les empre
ses i el Comerç a l'engròs ocupen els primers quatre llocs de la

classificació. En termes de finançament d'inversions, les activi
tats terciàries esmentades augmenten progressivament el seu pes
sobre el total, a costa de la Construcció i especialment de la ma

joria d'activitats industrialsmanufactureres.

23
21
17
9
7
6
4
3
3
2
1
1

3

La creixent dependència de recursos bancaris per
al finançament de l'activitat diària per part del sector
de Serveis a les empreses posa de relleu la generalització
de la recessió a la majoria de sectors.

Aquesta creixent necessitat de recursos aliens per a finançar
circulant per part de moltes empreses de serveis lligades directa
ment a l'activitat industrial i de distribució, a més d'evidenciar
la progressiva extensió de la crisi a la majoria dels sectors rela
cionats directament amb l'activitat manufacturera, posa de re
lleu l'escassa capitalització d'aquestes empreses, la majoria de
recent constitució, i en conseqüència el risc que corren de de

saparèixer.

En aquest context pot sorprendre que la majoria de sectors

industrials apareguin amb una demanda de crèdit poc rellevant.
Això s'ha d'interpretar més com una conseqüència de la política
aplicada en els darrers mesos per la majoria d'entitats creditícies
de limitar el seu nivell de risc en determinades empreses i sec
tors que no pas com una absència de demanda per part d'aques
tes empreses.
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Grau de morositat i/o impagats en la devolució de crèdits i tendència esperada (°/0)
Hipotecari

41. tr. 92 lr. tr. 93 2n. tr. 93 3r. tr. 93 j 41. tr.
Ha crescut o creixerà fortament
Ha crescut o creixerà moderadament
S'ha mantingut o es mantindrà
Ha caigut o caurà moderadament
Ha caigut o caurà fortament

7
76
17
0
0

35
40
20
5
0

7
32
31
30
0

Ha crescut o creixerà fortament
Ha crescut o creixeràmoderadament
S'ha mantingut o es mantindrà
Ha caigut o caurà moderadament
Ha caigut o caurà fortament

0
65
35
0
0

16
63
17
4
0

10
24
60
6
0

3
67
26
4
0

3
26
67
4
0

0
33
31
36
0

0
25
72
3
0

0 6 O O O
58 53 14 11 17
42 36 86 57 80
O 5 0 32 3
O 0 0 0 0

Circulant d'empreses
11 15 10 0 0
60 66 27 41 34
29 10 56 23 59
0 9 7 36 7
0 0 0 0 0

Preu esperat del crèdit (°/0)
3r. tr. 92 4t. tr. 92 lr. tr. 93 2n. tr. 93 3r. tr. 93

,
4t. tr. 93

Creixerà fortament
Creixerà moderadament
Es mantindrà
Cauràmoderadament
Caurà fortament

7
14
79
o
o

10
32
58
o
o

o
12
57
31
o

o
o
58
42
o

o
0

41
55
4

o
23
74
3
0

A manera de síntesi del que ha estat l'evolució del negoci del
sector financer de Barcelona des de la vessant de l'actiu durant
el segon trimestre d'enguany, es pot parlar d'una forta contenció
de la demanda de crèdit satisfeta, especialment crèdit al consum
i per a inversions empresarials, en un entorn d'expectatives in
certes pel que fa a l'evolució de l'economia en general i a les

portes d'un procés de reducció significativa de tipus d'interès.

La reducció del preu oficial del diner ha estat aprofitada pel
Tresor per rebaixar significativament la rendibilitat de les noves
emissions.

Lògicament, aquesta conjuntura marcada per la incertesa de
les expectatives i especialment aquest inici de reducció dels ti
pus d'interès, ha incidit directament en canvis en les col.loca
cions-dipósits de més atractiuper als clients i de retruc, en l'es
tructuradel passiu del sistema creditici. El conjunt d'actius
emesos pel Tresor—amb unes remuneracions clarament orien
tades a la baixa— han perdut una part del seu atractiu. A ban

da, el Tresor aposta per una tendència a la baixa de les remune

racions d'aquí a final d'any i deixa sense contrapartida moltes

peticions. Una part d'aquests recursos es colloquen momentà
niament en productes bancaris a termini —amb remuneració
també a la baixa— i especialment en fons d'inversió collectiva.
En moments d'expectatives incertes alguns inversors sacrifiquen
rendibilitat a curt per seguretat i disponibilitat.
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Preu esperat del crèdit

2

1

0

—2

3

Mitjanesmòbils de tres períodes

111 90 IV90 1.91 II 91 III 91 IV91 1.92 11 92 111.92 IV92 1.93 II93 III 93

Aquest comportament del segon trimestre s'espera que es

mantingui durant el segon semestre d'enguany, possiblement
amb un augment també dels dipòsits a la vista i d'estalvi, que
s'aprofitarà per part de les entitats per retallar significativament
la remuneració d'aquestamena de col.locacions.



Evolució, per tipus de col.locacions, del volum de recursos ("/0
ttiposits a la vista i d'estalvi

2n. tr.92 3r. tr. 92 4t. tr. 92 klr. tr. 93
Ha augmentat notablement 27 o 4 o
Ha augmentat moderadament 13 o 26 36

S'ha mantingut estable 40 97 45 34
Ha disminuït lleugerament 16 3 25 23
Ha disminuït sensiblement 4 0 0 7

Lletres del

Ha augmentat notablement 0 3 11 3
Ha augmentat moderadament 21 62 73 25
S'ha mantingut estable 72 28 16 56
Ha disminuït lleugerament 3 7 O 6
Ha disminuït sensiblement 4 O O o

Ha augmentat notablement O o O O
Ha augmentat moderadament 4 O O O
S'ha mantingut estable 38 60 49 49
Ha disminuït lleugerament 53 36 44 42
Ha disminuït sensiblement 5 4 7 9

Ha augmentat notablement 50 0 O 3
Ha augmentat moderadament 50 41 72 67
S'ha mantingut estable O 33 15 16

Ha disminuït lleugerament O 26 13 14
Ha disminuït sensiblement O 0 0 0

roductes bancaris a term

En aquest sentit, les respostes del sector són taxatives: a curt
termini —fins a final d'any— s'ha d'esperar una retallada pro
gressiva de les remuneracions de les diferentsmodalitats de
col.locacions-dipòsits en el sistema financer. Especialment pel
que fa a les Lletres del Tresor i productes bancaris a termini, i
sobretot aquells que tenen com a actiu subjacent els títols de
Deute públic. Tot i que s'espera que els títols emesos per em
preses s'aprofitin també d'aquesta retallada de tipus, l'impacte
total sobre les remuneracions dependrà lògicament del volum de
recursos que vulguin captar. Tambéels FIM en renda fixa i els
FIAMM veuran disminuir la seva rendibilitat, encara que a uns

ritmes més temperats pels efectes de la seva cartera. Possible
ment, com ja s'ha vist durant l'agost, la renda variable s'ha de
considerar de noucom una alternativa d'inversió, de la mateixa
manera que la inversió immobiliària.

Si hom es fixa en el dinamisme dels diferents agents que ope
ren a la plaça financera de Barcelona, a banda de la tradicional
posició dominant que ostenten les caixes catalanes i els bancs
d'àmbit estatal en productes tant de crèdit com de dipòsit, cal
remarcar l'evolució, en conjunt molt positiva, dels bancs cata
lans en grups d'àmbit estatal i, a un altre nivell, el dinamisme de
les caixes de la resta de l'Estat en productes de crèdit i el dels
bancs catalans independents en productes de dipòsit.

0
46
33
21
0

0
18
38
23
21

0
5
36
27
32

39
50
2
9
O

29
36
16
19
0

3
68
25
3
0

O
79
11
10
0

13
66
21
o
O

O
19
60
21
O

0
15
53
32
O

8
9
59
23
0

0
7
84
5
4

O
10
16
70
4

O
13
61
19
7

3
4
56
37
O

o
20
53
18
9

36
35
29
0
0

O
19
65
14
2

0
6
24
34
36

A grans trets, hom pot dir que l'escassa demanda de crèdit
bancari per part del sector privat durant el segon trimestre d'en
guany respon a una conjuntura en la que coincideixen un mo

ment d'estancament de la producció industrial i de les vendes,
especialment en el mercat interior, a més de l'ajomament o
alentiment de molts processos d'inversió empresarial. Si es con
solida el descens dels tipus d'interès es podria esperar un rellan
çament a mitjà termini de nous projectes constructius per part
del sector privat que s'afegirien a l'esforç públic d'inversió en

noves infraestructures i equipaments.
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Tendència esperada, per tipus de col.locacions, del volum de recursos (%)
DipitNits a la vkla i d'estalvi Productes bancaris a termini

4!2aJ lr. tr. 93 2n. tr. 93 3ridiájlielbt3 41. tr.92 lr. tr. 93 2n. tr. 9

Creixerà fortament O o o 0 0 o o 3 32 33
Creixerà moderadament 41 3 29 51 69 72 74 74 34 36
Es mantindrà 59 56 65 49 31 28 18 23 26 31
Caurà moderadament 0 34 4 0 8 0 8 o
Caurà fortament 0 7 2 0 0 0 0

Creixerà fortament 3 14 3 0 0 O 7 0 0 o
Creixeràmoderadament 38 72 73 20 14 13 11 13 16 13
Es mantindrà 52 14 24 46 53 65 74 83 73 76
Cauràmoderadament 7 0 0 32 33 22 8 4 11 11
Caurà fortament 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Creixerà fortament 0 0 0 0 0 0 0 0 O O
Creixerà moderadament 0 0 0 6 6 13 7 10 14 6
Es mantindrà 57 66 73 34 52 53 66 78 25 41
Cauràmoderadament 39 27 27 31 14 30 27 12 28 24
Caurà fortament 4 7 0 29 28 4 0 0 33 29

Creixerà fortament 0 0 0 4 7
Creixeràmoderadament 23 30 52 77 78
Es mantindrà 65 63 38 10 6
Cauràmoderadament 6 4 10 9 9
Caurà fortament 6 3 0 0 0

Tendència esperada de la remuneració de les collocacions (% )
Dipòsits a la vista i èstalvi Productes bancaris a termini

tr. 93 3r. tr. 93 4t. tr. 93 4t. tr. 92
.

1r. tr. 93 2a. tr. 93 3r. tr.

Creixerà fortament 0 0 0 0 0

_.

0

,

0 0 0 0
Creixerà moderadament 18 4 12 0 0 49 22 11 0 0
Es mantindrà 82 96 85 66 66 41 78 71 12 18
Caurà moderadament 0 0 3 34 34 10 0 18 79 79
Caurà fortament 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3

Creixerà fortament 13 O O 0 0
Creixeràmoderadament 29 O 3 5 5
Es mantindrà 48 92 61 5 16
Cauràmoderadament 10 8 36 87 76
Caurà fortament 0 0 0 3 3

Creixerà fortament 11 0 0 o 0
Creixeràmoderadament 29 27 0 o 0
Es mantindrà 47 73 68 47 66
Cauràmoderadament 13 0 32 53 34
Caurà fortament o 0 o O O

7 0 0 0 0
31 0 3 6 7
52 97 61 38 48
10 3 36 56 45
0 0 0 0 0
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Dinamisme del mercat

timó del dinamisme per als pròxims trimestres (%)
Mercat bancari

3r.tr.92 4t. tr. 92 lr. tr. 93 2n. tr.93 1 3r,
Desintermediació

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar
Creixerà a menor ritme

2
92
6

28
65
7

4
59
37

67
33

5
83
12

3
81
16

8
90
2

7
78
15

4 3
69 71
27 26

8
74
18

15
57
28

Estimació del diflafltlsníë

Mercat bancari Desintermediació

211z, tt.9 12u.tr. 931 931 4t. tr93kML4 tr.93

Creixerà a un ritme superior
Creixerà a un ritme similar
Creixerà a menor ritme

5
95
0

o
96
4

12
85
3

7
93
o

8
89
3

7
90
3

17
83
0

8
89
3

8
78
14

7
93
O

8
88
4

8
88
4

Dinamisme dels agents
ntitats més dinàmiques iío agressives al mercat de Barcelona
ilsoes~imill~~1.1111.111,11~~111=1111

(%)
.111~~111~1~1119~~~11~1111111~P~_ _ . ...

Caixes catalanes 19 30 31 30 32 31 32

Bancs d'àmbit estatal 33 32 26 28 31 32 31

Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 14 10 7 7 2 21 22

Caixes de la resta de l'Estat 2 10 13 19 26 10 10

Bancs catalans independents 26 11 9 8 6 6 5

Bancs estrangers 2 4 12 5 1 0 0

Financeres de consum 0 3 1 3 1 0 0

Societats hipotecàries 4 0 1 0 1 0 0

Caixes catalanes 29 29 30 32 30 29 32

Bancs d'àmbit estatal 33 30 26 27 32 33 30

Bancs catalans en grups d'àmbit estatal 12 10 3 6 4 14 21

Bancs catalans independents 3 9 10 9 12 9 7

Caixes de la resta de l'Estat 12 10 6 5 4 1 6

Societats assessores, gestores, etc. 7 9 19 13 16 9 2

Bancs estrangers 2 3 6 6 2 4 2
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Sistema financer

Nombre d'olicines del sistema creditici (30-VI-1993)

Àmbit
terri

Nombre d'oficines Variació (`)/0) 30-V1-1993/30-VI-1992
Total sistema

ca

Caixes
' vi

Resta sistema

, ç,r,ç4ffir"
Total sistema

ccaditici— Banca
Caixes Resta sistema

irediffri

Barcelona 2.155 1.086 1.057 12 0,2 —1,7 2,3 0,0
Resta prov. Barcelona 2.591 1.138 1.451 2 0,6 —1,4 2,5 —60,0
Resta Catalunya 2.054 890 1.074 90 —2,9 —5,7 —0,7 0,0
Total Catalunya 6.800 3.114 3.582 104 —0,6 —2,8 1,4 —2,8
Madrid 2.509 1.833 659 17 1,7 0,5 5,1 0,0
Resta prov. Madrid 1.046 694 346 6 4,7 1,6 11,3 20,0
Total Espanya 35.320 17.680 14.358 3.282 —0,9 1,5 2,5

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Diversos números. Elaboració pròpia.

La necessitat d'ajustar i racionalitzar la xarxa d'oficines
resultant de la darrera gran fusió bancària és un dels factors

que expliquen la disminució del nombre d'oficines a Catalunya
en els darrers mesos.

Durant el segon trimestre del 1993, l'evolució del sistema fi
nancer pel que fa al nombre d'oficines obertes al públic s'ha
mantingut en la mateixa linia del trimestre anterior. En total,
durant el primer semestre i a tots els àmbits geogràfics conside
rats, s'ha registrat una sensible reducció del nombre d'oficines
bancàries, compensada parcialment per una lleu expansió del
nombre d'oficines de les caixes. En només mig any, el nombre
d'oficines bancàries a Espanya s'ha reduït en un 2,1 per cent, un
percentatge similar al registrat a Catalunya.

Si centrem l'anàlisi a Catalunya, s'observa com aquesta reduc
ció del nombre d'oficines ha estat molt més moderada a Barce
lona i regió metropolitana que a la resta de comarques. De fet,
mentre que a Barcelona la disminució no supera per cent, al
conjunt de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona aquesta
ràtio s'acosta al quatre per cent. Contràriament, el nombre
d'oficines de les caixes ha augmentat molt lleument a tots els
àmbits, sense superar el 0,4 per cent.
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Els factors que expliquen aquest comportament són diversos.
Des de la necessitat de sacrificar cobertura territorial per tal de
reduir despeses fixes i operatives en uns moments de crisi eco
nòmica, fins a procesos de fusió registrats darrerament —espe
cialment entre dos dels set grans bancs amb una notable implan
tació a Catalunya— i de compra de xarxes d'oficines de bancs
per part d'algunes caixes.

En relació amb els volums de dipòsits i crèdits gestionats pel
sistema creditici, l'evolució del segon trimestre és forçamés po
sitiva que la de principi d'any. Especialment en l'apartat de di
pòsits del sectorprivat. Després d'un creixement negatiu en ter
mes reals durant elprimer trimestre—especialment a

Catalunya— l'evolució del segon trimestre ha situat el creixe
ment dels dipòsits en una taxa interanual a la banda alta de les
previsions oficials de creixement de la massa monetària.

Un cop clarificades les expectatives sobre el tipus de canvi i el
SME, l'augment dels dipòsits es podria explicar, entre d'altres
raons, per una major propensió —associada a un menor cost

d'oportunitat— per part dels particulars de mantenir una pro
porció elevada dels seus recursos monetaris en col•locacions
amb la màxima liquiditat, davant la tendència baixista dels tipus
d'interès oficials i de la rendibilitat del deute públic. La reacció
de lamajoria de les entitats financeres va ser més lenta que la
del Tresor a l'hora de retallar els seus tipus de passiu.



Dipòsits del sector privat en el sistema bancari

Àmbit
teiritorial

Milers de milions de pessetes

30-VI-1992 30-IX-1992 31-XII-1992 31-111-1993

Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Total Catalunya

Prov. Madrid
Total Espanya

7.549,9
1.789,5
9.339,4

8.976,1
43.436,5

7.647,2
1.800,2
9.447,4

8.959,5
43.945,3

7.924,0
1.814,6
9.738,6

9.116,5
45.165,1

7.958,3
1.820,9
9.779,2

9.383,5
45.644,7

Variació (°/0) Dipòsits/Oficina
(milions de pies.)

30-VI-1993
30-VI-19931
31-111-1993

30-VI-1993/
30-VI-1992 30-VI-1992 30-VI-1993

8.185,7 2,9 8,4 1.597,9 1.724,8
1.864,1 2,4 4,2 845,7 907,5
10.049,8 2.8 7,6 1.365,2 1.477,9

9.829,6 4,8 9,5 2.589,8 2.765,0
47.223,2 3.5 8,7 1.218,6 1.337,0

Crèdits del sistema bancari al sector privat
Milers de milions de pessetes Crèdits/Oficina

Prov, Barcelona 5.467,4 5.716,4 5.991,1 5.904,6 5.904,1 0,0 8,0 1.157,1 1.244,0
Resta Catalunya 1.334,4 1.334,0 1.369,1 1.399,2 1.409,8 0,8 5,7 630,6 686,4
Total Catalunya 6.801,8 7.050,4 7.360,2 7.303,8 7.313,9 0,1 7,5 994,3 1.075,6

Prov. Madrid 9.315,7 9.450,7 9.644,6 9.733,5 9.636,7 -1,0 3,4 2.687,7 2.710,7
Total Espanya 34.682,1 35.553,6 36.652,4 36.267,2 36.586,9 0,9 5,5 973,0 1.035,9

Crèdits/dipòsits

Prov. Barcelona 0,724 0,721 —0,4
Resta Catalunya 0,746 0,756 1,4
Total Catalunya 0,728 0,728 -0,1

Prov. Madrid 1,038 0,980 -5,5
Total Espanya 0,798 0,775 -3,0

Font: Banco de España. Boletín Estadístico. Elaboració pròpia.

L'augment del passiu bancari no s'ha vist acompanyat
per una expansió equivalent del crèdit concedit al sector privat
de l'economia.

Si es comparen els saldos de crèdit viu concedit pel conjunt
del sistema creditici al sector privat entre final de juny i final de
març, s'observa que l'evolució ha estat pràcticament nul.la a la
província de Barcelona i a Catalunya, mentre que a la resta de
províncies catalanes s'ha registrat un creixement molt moderat,
equivalent al registrat pel conjunt d'Espanya. En taxes intera
nuals però, tot i que la tendència és a una certa homogeneïtat
entre província de Barcelona i resta de Catalunya, les diferèn
cies són encara rellevants.

Una anàlisi global d'aquestes variables ens porta a destacar

un cert reforçament de la concentració del volum de negoci per
oficina. En tot cas és una tendència que sembla inevitable si es
vol millorar la rendibilitat i viabilitat dels bancs i caixes que
operen al nostre país, encara que sense oblidar que aquest pro
cés té un límit que és elque marca la preferència del públic per
una atenció personalitzada, en oficines no massa grans i prop de
casa.

També cal destacar, com a símptoma inequívoc de la conjun
tura recessiva que viu l'economia, i si considerem que la deman
da de crèdit bancari està clarament lligada a l'evolució de l'acti
vitat econòmica, que per segon trimestre consecutiu les taxes de
creixement del crèdit concedit al sector privat han estat clara
ment inferiors a les dels dipòsits. Un comportament que en els
darrers anys no s'havia produït amb aquesta intensitat. Com a

molt, i de forma puntual, s'havien donat ritmes de creixement
semblants.
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Mercat de valors

La tendència a la baixa del preu del diner ha abocat recursos
nous cap a la Borsa.

L'evolució de la contractació i de les cotitzacions als mercats
de renda variable espanyols en els darrers sis mesos s'ha vist
condicionada positivament per una sèrie de fets com ara la de
valuació de la pesseta, la tendència baixista del preu del diner i
en concret l'impacte que això ha tingut sobre la retallada de re
muneracions de les emissions públiques, i la privatització parcial
d'una de les grans corporacions públiques.

La Borsa acostuma a moure's segons les expectatives, més
que en funció dels fets reals i objectius del món econòmic. Pot
ser perquè les dades econòmiques acostumen a ser, darrera
ment, molt tossudes. A més a més, les borses espanyoles van a

«toc de pito» dels principals mercats i operadors internacionals.
Si tenim en compte aquests condicionants i els factors que abans
s'han esmentat, s'explica perfectament l'increment del volum
efectiu negociat i l'augment -força generalitzat- de les cotitza
cions, alhora que l'evolució econòmica dels sectors «reals» de
l'economia espanyola continuava amb taxes de creixement nega
tives i sense que les forces econòmiques i socials del país acon

seguissin signar un pacte per fer front amb garanties a la sortida
de la crisi, malgrat les nombroses reunions i declaracions al res

pecte.

Possiblement el 1993 marqui un rècord històric quant al vo
lum efectiu negociat a les borses espanyoles, alhora que haurà
estat un dels pitjors anys de la història recent quant a creixe
ment del PIB, de l'ocupació i del benefici empresarial. Un apa
rent contrasentit que ens hauria de fer reflexionar.
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Volum eiectiu negociat a les borses de comerç
,

Milers , e nt o s de pies. Num. Index (1986 = 1"

1982 39,4 175,3 10,8 8,1
1983 71,0 219,2 19,5 10,1
1984 143,8 411,7 39,5 19,0
1985 117,9 685,1 32,4 31,6

1986 363,7 2.164,7 100,- 100,-
1987 791,1 3.863,9 217,5 178,5
1988 592,5 2.568,6 162,9 118,7
1989 550,6 4.015,6 51,4 185,5
1990 498,8 3.761,9 137,1 173,8

1991 572,9 4.206,0 157,5 194,3
lr. tr. 148,1 1.149,5
2n. tr. 120,6 1.144,9
3r. tr. 89,7 896,5
4r. tr. 214,5 1.015,2

1992 466,5 4.497,7 128,3 207,8
lr. tr. 108,9 1.179,5
2n. tr. 173,0 1.046,6
3r. tr. 89,2 909,8
4t. tr. 95,3 1.361,8

1993
lr. tr. 116,9 1.392,7
2n. tr. 99,3 1.546,7
3r. tr. 120,4 1.613,3

Font: Borsa de Barcelona i Borsa de Madrid. Elaboració pròpia. A partir del 1993, les dades
relatives a la Borsa de Barcelona són facilitades pel Departament d'Estadística de l'Ajunta
ment de Barcelona.

Variació (°/0) Barcelona Madrid

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992 35,0 77,3
2n. tr. 1993/2n. tr. 1992 -42,6 47,8
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 -23,3 32,0
1992/1991 -18,6 6,9



Mercat de Futurs Financers Barcelona economia

Nombre de contractes negociats al MEFF*

1990 188.744 12.274
lr. tr. 5.729 753 555
2n. tr. 42.351 3.324 5.863
3r. tr. 70.097 4.116 6.864
4t. tr. 70.567 4.081 5.752

1991 1.005.781 33.095
lr. tr. 148.024 6.284 11.919
2n. tr. 319.093 11.891 20.552
3r. tr. 214.633 6.462 15.575
4t. tr. 324.031 8.458 19.411

1992 2.218.693 78.732
lr. tr. 336.423 7.413 27.037
2n. tr. 593.948 10.779 69.415
3r. tr. 684.884 14.447 51.890
4t. tr 603.438 12.998 37.378

1993
lr. tr. 1.039.700 30.956 89.028
2n. tr. 1.548.960 40.447 190.689
3r. tr. 2.630.852 58.730 295.869

Volumtrimestral contractat per tipus de producte (futurs i opcions)
milers de contractes
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

1-1 1««1 1.19
1.90 11.90 111.90 1V90 1.91 11.91 111.91 1V.91 1.92 11.92 111.92 15192 1.93 11.93 111.93

= Bo nocional Mibor 90 Divisa

*El valor nominal de cada contracte és de 10 milions de pessetes.
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'administració del mercat del MEFF.

Variació (`)/0)
Contractació

total Saldo viu

3r. tr.1993/2n. tr. 1993 69,8 -

3r. tr.1993/3r. tr. 1992 284,1 -

30-IX-1993/30-VI-1993 - 55,2
30-1X-1993130-IX-1992 - 470,2

El procés accelerat de descens dels tipus d'interès oficials
i del deute públic ha disparat els volums de contractació
al mercat de futurs.

La contractació del tercer trimestre de 1993 gairebé ha qua
druplicat la registrada durant el mateix període d'un any abans,
alhora que l'augment del nombre d'operacions ha superat àm
pliament el 300 per cent.

Els motius que justifiquen aquest creixement del mercat són
pràcticament els mateixos que l'han pressionat a l'alça des de
principis d'any, amb la diferència que la incertesa sobre el tipus
de canvi de la pesseta ha fet lloc a la progressiva reducció del
preu del diner i de la remuneració de les emissions noves de
deute públic, a més de la retallada de les comissions i dels dipò
sits de garantia que exigeix el mercatper operar. Aquesta re
ducció dels costos operatius i la creixent popularització d'aquest
mercat entre un públic amb una cultura financera cada dia més
elevada, són factors que permeten aventurar una evolució posi
tiva d'aquest mercat a llarg termini.
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III. Consum, comerç i preus





Preus de consum

Índex general de preus de consum 1992 = 100) (Prov. Barcelona Espanya)

102,21992 B
98,6 99,2 99,6 99,5 99,7 99,7 100,0 101,0 101,8 101,9 101,9 102,2

1993 B 103,2 103,2 103,7 104,2 104,5 104,9 105,2 105,7
103,2 103,2 103,6 104,0 104,3 104,6 105,0* 105,6*

*Dades provisionals. Per a la província de Barcelona, totes les dades són encaraprovisionals.
Font: INE.

Variació (/o) 2n. trim. 93 gener-agost
agost 1993/
agost 1992

Prov. Barcelona 1,6 3,5 n.d.

Catalunya 1,2 3,5 5,8
Espanya 1,0 3,3 4,6
Prov. Madrid 0,8 2,8 n.d.
CE 0,9 2,21 3,42

Gener-juliol.
Juliol 1993/juliol 1992.

El diferencial de preus entre Barcelona, Catalunya i Espanya
és molt més estret que en anys anteriors. Tanmateix, la variació
interanual encara arrossega les diferències de l'any passat.

Al llarg dels vuit primers mesos d'enguany, l'índex de preus
de consum de la província de Barcelona, de Catalunya i d'Espa
nya han tingut un comportament força similar i homogeni al
llarg dels mesos. Així, l'acumulat anual de gener a agost només
ofereix una diferència de dues dècimes entre aquests territoris:
un 3,3 per a Espanya, un 3,4 per a la província de Barcelona i
un 3,5 per a Catalunya. Tanmateix, la taxa de variació intera
nual encara presenta sensibles diferències pel distint comporta
ment que tingueren els preus en aquests àmbits durant l'any
passat. Així, Catalunya té una taxa interanual a l'agost del 5,8
per cent contra un 4,6 per cent a Espanya.

Si diferenciem pels principals components, es refermen les di
vergències assenyalades l'any passat: per una banda, els produc
tes alimentaris que pressionen a labaixa -amb un acumulat
anual a Catalunya del -0,6 per cent- i per altra banda, els ser

veis, els quals continuen presentant un augment per sobre de la
mitjana, en especialmedicina i transport, i tant a Catalunya com

a Espanya. L'habitatge, en canvi, sembla que comença a mode
rar l'expansió de preus d'anys anteriors, tot i que la variació in
teranual roman encara per sobre de lamitjana.

En definitiva, continuen paleses en els nivells de preus la polí
tica comunitària en matèria agrícola, la repercussió de les deva
luacions en el preu dels carburants, la contenció de preus en la
indústria i el diferencial -tot i que lleugerament més mode
rat- dels serveis en relació amb la resta de béns i serveis. Tot
plegat, dins el marc de moderació de les rendes familiars que
contrauen la demanda i afavoreixen una contenció dels preus.

IPC' acumuku anual 1993

G F MAMJ J AS OND

- Prov. Barcelona - Catalunya Espanya CE

IPC per components
juny 93/ jun 93/ des. 199

Alimentació -0,5 -0,6 2,3 0,7
Vestit 1,1 1,4 4,1 4,7
Habitatge 1,4 4,4 6,9 6,3
Parament llar 1,1 2,7 5,2 5,8
Medicina 3,0 6,1 7,4 10,6
Transport 3,0 5,4 10,0 10,8
Cultura 0,5 2,2 6,6 8,1
Altres 1,9 4,4 7,8 10,0
Total 1,2 2,6 5,7 5,5

Alimentació -0,5 -0,5 1,1 1,3
Vestit 1,2 1,5 4,9 5,3
Habitatge 1,3 4,2 6,7 5,8
Parament llar 0,8 2,0 4,7 6,2
Medicina 1,4 3,4 5,1 8,7
Transport 2,4 4,5 8,1 9,6
Cultura 0,6 2,0 6,4 8,2
Altres 1,8 4,6 7,4 9,3
Total 1,0 2,3 4,9 5,3

Font: INE.
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Evolució del parc de vehicles

Toti els resultats per sota de les previsions de principi d'any,
la matriculació de vehicles sembla haver tocat fons i presenta
taxes de variació menys negatives, especialment a Barcelona.

Les dades relatives a la matriculació de vehicles a Barcelona i
província durant el segon i tercer trimestre continuen essent,
comdes de fa un any, inferiors a les de períodes anteriors. De
fet, les previsions de decreixement efectuades a principi d'any
han hagut de ser modificades a la baixa, davant del baix nivell
de matriculacions que s'ha anat registrant mes a mes. Lesmani
festacions relatives al nivell de vendes que han fet tots els fabri
cants són prou eloqüents i il.lustratives de la greu situació que
pateix el sector, més encara si tenim en compte la repercussió
que té en tot el conjunt de sectors subsidiaris.

Dins d'aquesta conjuntura desfavorable, el mercat de vehicles
industrials n'és el principal afectat, amb unes disminucions de
les matriculacions superiors a les de turismes. El sector demo
tocicletes i ciclomotors, després d'uns anys d'augment molt per
sobre de la mitjana, també es veu clarament afectat pels resul
tats negatius.
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Evolució del parc automobilístic'' (prov. de Barcelon.,

1984 92.130 n.d. n.d.
1985 114.077 n.d. n.d.
1986 138.468 46.572 91.896
1987 184.284 59.119 125.239
1988 215.631 78.322 137.309
1989 236.902 86.619 150.283
1990 204.151 64.695 139.456

1991 185.902 61.557 124.345
lr. tr. 43.627 11.517 32.110
2n. tr. 51.838 11.402 40.436
3r. tr. 43.950 10.227 33.723
4t. tr. 46.487 28.411 18.076

1992 192.843 79.213 113.630
lr. tr. 52.983 18.545 34.438
2n. tr. 56.230 17.006 39.224
3r. tr. 40.852 14.375 26.477
4t. tr. 42.778 29.287 13.491

1993
lr. tr. 33.048 16.924 16.124
2n. tr. 39.821 16.616 23.205
3r. tr. 31.314 13.722 17.592

* Exclosos ciclomotor .

Font: Matriculacions:COCINB. Boletín de Estadísticay Coyuntura. Diversos números.
A partir del lr. tr. del 988, les dades són facilitades per la Jefatura Provincial de Tráfico
de Barcelona. Baixes:Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.

Variació Matriculacions Baixes Saldo

3r. tr. 1993/3r. tr. 1992 -23,3 -4,5 -33,6
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 -33,3 -5,7 -45,9

1992/1991 3,7 28,7 -8,6

Tot i aquest panorama desolador, cal remarcar, com a factor
positiu, que del primer trimestre ençà les taxes de variació inte
ranuals són cada cop menys negatives, fet que ens fa pensar que
la tendència baixista de la matriculació de vehicles va tocar fons
a mitjan any. Tanmateix, les expectatives negatives del mercat
de treball, a més de la tendència a la baixa dels tipus d'interès
d'ençà el mes de maig i els rumors sobre una possible modera
ció de la fiscalitat sobre els vehicles han estat factors importants
que han frenat la decisió d'adquirir un nou vehicle i que han ac

centuat els resultats negatius d'aquests dos trimestres. Així
doncs, es preveu que caldrà esperar encara un cert temps per
presentar taxes positives, tot i que molt possiblement durant la
primerameitat del 1994 es poden registrar símptomes puntuals
de recuperació.



Vehicles matriculats i taxa de variació interanual (prov.)

milers de vehicles
80

70

60

50

40

30

taxa de variació interanual %
80

60

40

20

()

-20

20 -40
111.86 1.87 111.87 1.88 111.88 1.89 111.89 1.90 111.90 1.91 111.91 1.92 111.92 1.93 111.93

IV.86 11.87 IV.87 11.88 1V.88 11.89 IV.89 11.90 IV.90 11.91 1V.91 11.92 IV.92 11.93

E-1 Nombre de vehicles matriculats - Taxa de variació interanual

Evolució de la matriculació de turismes
a Barcelona ( triikus

lr. tr. 17.699 18.065 15.182 11.782 14.438 7.748
2n. tr. 18.041 20.450 15.955 14.148 14.229 11.141
3r. tr. 14.697 15.321 11.615 11.047 10.067 9.156
4t. tr. 17.406 16.961 11.271 12.602 11.452

Total 67.843 70.797 54.023 49.979 50.186

Font: Departament d'Estadística de l'A untament de Barcelona.

Variació (°/0)
3r. tr. 1993/3r. tr. 1992 -9,0
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 -34,1
1992/1991 0,4

Atesos els factors que frenen l'augment de noves matricula
cions, no és d'estranyar que l'evolució de les baixes de vehicles
siguin cada cop més moderades i que el consumidor opti per
allargar la vida del seu vehicle i retardar així la decisió de com
pra. Al llarg dels primers nous mesos d'enguany, el volum de

baixes és inferior al de l'any passat en un cinc per cent aproxi
madament.

Per l'evolució de les matriculacions i de les baixes, el parc de
vehicles provincial continua augmentat, però a un ritme cada
cop més lent, amb tot just una incorporació de 57.000 vehicles
en els nouprimers mesos d'enguany, contra 100.000 del mateix
període de l'any passat.
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Consum d'electricitat

Consum d'electricitat a
Total

Barcelona
Estructura d'usos (Gwh)

An
_ ,

n. índex
1975 -100 Gwh Domestic

Comercial
i industr'' I

1980 115,1 3342,5 1.067,5 2.166,3 108,7
1981 114,2 3.313,9 1.105,3 2.105,1 103,5
1982 113,6 3.298,1 1.068,8 2.132,4 96,9
1983 115,8 3.362,1 1.117,4 2.136,9 107,8
1984 119,5 3.470,3 1.155,0 2.180,3 135,0

1985 122,1 3.544,2 1.113,3 2.297,7 133,2
1986 124,8 3.622,7 1.175,2 2.318,3 129,2
1987 138,7 4.025,5 1.276,4 2.602,8 146,3
1988 143,8 4.174,9 1.262,6 2.776,4 135,9
1989 154,2 4.476,6 1.314,3 3.023,9 138,4
1990 155,6 4.516,0 1.273,5 3.093,3 149,2

1991 165,1 4.792,9 1.431,0 3.222,0 128,7
lr. tr. 1.240,7 400,1 801,8 27,7
2n. tr. 1.222,3 401,4 794,0 27,0
3r. tr. 1.141,9 325,7 785,2 31,1
4t. tr. 1.188,0 303,9 841,0 43,0

1992 177,7 5.158,1 1.524,2 3.480,8 153,0
lr. tr. 1.306,8 424,5 849,6 35,8
2n. tr. 1.265,9 399,2 829,4 37,2
3r. tr. 1.233,4 337,5 857,3 38,7
4t. tr. 1.351,9 363,0 947,6 41,3

1993
lr. tr. 1.310,4 438,0 826,6 45,8
2n. tr. 1.246,2 411,1 795,8 39,2

Font: Dades d'ENHER,FECSA iHECSA recollides i facilitades pel Departament
d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (/o)
Consum
total Domèstic

Comercial
i industrial Tracció

2n. tr. 1993/2n. tr. 1992
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992
1992/1991

-1,6
-0,6
7,6

3,0
3,1
6,5

-4,0
-3,2
8,0

5,4
16,4
9,4

L'alentiment del creixement de l'activitat econòmica
es reflecteix en el consum d'electricitat per a usos comercials
i industrials. El domèstic, però, es manté amb un creixement
continu.

El consum d'electricitat durant el segon trimestre d'enguany
palesa les dificultats per les quals estan travessant nombroses
empreses i que es reflecteixen en un menor nivell de producció i
de vendes. Així, no és d'estranyar que el consum per a usos in
dustrials i comercials presenti un descens en relació amb el se
gon trimestre de l'any anterior. Tanmateix, si prenem com a re

ferència l'acumulat dels darrers dotze mesos i el comparem amb
el dels dotze anteriors, encara es registra el creixement positiu,
afavorit per l'alt nivell de consum que hi hagué el 1992.
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Consum d'electricitat (acumulat darrers 12 mesos)
% variació interanual
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A diferència del que succeeix en el conjunt de les activitats
productives, el consum domèstic no s'ha vist reduït, ans al con
trari: continua amb increments interanuals, que pel conjunt del
primer semestre és superior al tres per cent. Sembla que, ara
per ara, la crisi econòmica no afecta massa intensament el pro
cés de renovació de l'equipament de les llars.

Una evolució similar ha tingut el consum d'electricitat per a
tracció: l'allargament dels combois i l'increment de la freqüència
de pas -sobretot als trens de rodalia de RENFE i dels Ferro
carrils de la Generalitat- permeten un registre positiu en com

paració amb el segon trimestre de l'any passat, més encara si te
nim en compte les innovacions tecnològiques que s'han produït
per tal de reduir el consum de cada tren.



Consum de gasos

Consum de gas canalitzat

1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.
2n. tr.

milions

1.802,3
1.700,9
1.821,2
1.906,3
2.024,4

1.967,8
2.083,6
2.047,2
2.141,9
2.188,9

2.525,4
910,5
717,1
377,8
520,0

2.626,0
971,9
732,0
389,7
532,5

952,3
695,8

n. índex Consum/hab.

100,— 995,3
94,4 994,4
101,0 1.019,1
105,8 1.075,2
112,3 1.150,2

109,2 1.125,1
115,6 1.203,7
113,6 1.197,2
118,8 1.269,7
121,4 1.316,2

140,1 1.535,2

145,7 1.615,0

Font: Gas Natural, S.A. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament
de Barcelona. Elaboració pròpia a partir de l'estimació poblacional realitzada
per Barcelona.Economia.
Nota: les dades relatives al consum de gasbutà-propà no són disponibles des del 1990.
Per a consultar-ne la sèria histèrica, remetem als números anteriors de la revista.

Variació (%) Gas canalitzat

2n. tr. 1993/2n. tr. 1992 —4,9
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 —3,3
1992/1991 4,0

La negativa evolució econòmica del segon trimestre referma
la caiguda del consum de gas iniciada a principi d'any.

El consum de gas canalitzat realitzat pels abonats de Barcelo
na durant el segon trimestre d'enguany ha estat menor que el
del mateix període de l'any passat, per segon trimestre consecu
tiu. En efecte, al 1992 s'assolí un rècord històric en arribar a un
consum total de 2.626 milions de tèrmies. La contínua expansió
de la xarxa bàsica ha permès d'anar augmentant any rera any el
consum, afavorit també per un període de creixement econòmic
que féu que tant indústries com serveis i les pròpies economies
domèstiques adoptessin el gas natural com a font d'energia. En
el cas de Barcelona, però, el creixement via extensió de la xarxa

està molt limitat, ja que pràcticament abasteix la totalitat del
municipi.

Consum de gas canalitzat (acumulat darrers 12 mesos)
milions de tèrmies
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Ambel 1993, l'activitat econòmica s'ha frenat i amb ella el
consum de gas canalitzat, com a indicador de la menor activitat
industrial i delmenor consum que comerços i economies domès
tiques n'han fet, tant amb motiu de labonança climàtica
d'aquest hivern com per la necessitat de controlar almàxim les

despeses.
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Escombraries domiciliàries

Escombraries domiciliàries recollides

1983 458.000
1984 453.600
1985 462.700
1986 500.406
1987 542.221
1988 581.909
1989 604.896
1990 625.793

1991 656.371
lr. tr. 165.664
2n. tr. 171.218
3r. tr. 146.265
4t. tr. 173.224

1992 675.215
lr. tr. 173.347
2n. tr. 172.563
3r. tr. 152.355
4t. tr. 176.950

1993
lr. tr. 173.046
2n. tr. 173.334

100,0
99,0
101,0
109,3
118,4
127,1
132,1
136,6

143,3

147,4

254,4
253,3
262,9
286,2
313,2
340,3
358,5
376,3

399,4

410.2

Font: Dades facilitades per la U.O. de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona ielaboració
pròpia a partir de l'estimació poblacional realitzada per Barcelona.Economia.

Variació (°/0)
2n. tr. 199312n. tr. 1992 0,5
lr. sem. 1993/1r. sem. 1992 0,1
1992/1991 2,9

L'impacte de la crisi econòmica sobre el volum d'escombraries
generades possiblement no és tant de quantitat com de qualitat.
Al llarg del primer semestre d'enguany, la recollida d'escom

braries domiciliàries ha continuat en la tònica de moderació del
creixement. Aquesta tendència, que es manifesta de forma clara
des de principi del 1992 després d'un curt període de repunt a
l'alça, es confirma plenament aquest segon trimestre, en què el
volum total és pràcticament igual al del mateix període de l'any
passat.

Així, la variació d'aquest primer semestre en relació amb el
mateix del 1992 és de tot just un 0,1 per cent, i la taxa de varia
ció dels darrers dotze mesos en relació amb els dotze anteriors
de només un 1,5 per cent d'increment, quan un any abans era
del 4,2 per cent.
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Evolució del volum d'escombraries recollides
(acumulat darrers 12 mesos)
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Òbviament, la contenció de l'activitat productiva —tant de
petites indústries urbanes comde tota la gamma d'activitats ter
ciàries— i del consum familiar fan que es registrin volums simi
lars als de l'any passat. A més, tampoc no es pot excloure una

consciència col.lectiva creixent sobre la generació d'escombra
ries que podria començar a ser —com ja ho és en alguns països
més sensibles sobre el tema— un factor que limités el creixe
ment desmesurat de les escombraries domiciliàries.



Fira de Barcelona

Fira de Barcelona. Superfície contractada, nombre d'expositors i de visitants (tr. semestre 1993)

Superfície
coi da

Gaudí Home Bianual 4.260 68
BCN Regal Anual 4.670 116

Hispack Biennal 29.762 328

Tecnoalimentària Biennal 12.158 186

Pielespaña Anual 8.041 145

Gaudi Dona Bianual 1.315 26

Graphispag Quadriennal 35.730 347

Saló d'Antiquaris
de Barcelona Anual 3.939 121

Sport Anual 6.878 114

Mostra de Teixits Bianual 4.447 138

Construmat Biennal 95.312 1.418

Informat Anual 8.518 238

Saló de

l'Ensenyament Anual 8.941 256

Exposalut Biennal 4.016 144

SITC Anual 7.240 135

Automòbil Biennal 71.487 327

Liber Biennal 6.050 221

Firestiu Anual n.d. n.d.

Total lr. semestre 1993 312.764 4.328

111.1.1111111~1ffir
Expositors directes Expositors representats

21
5
55
18
21
18
89

13
73
266
12

27
4

41
50
27
n.d.

740

89
121
383
204
166
44
436

121
127
211

1.684
250

283
148
176
377
248
n.d.

5.068

Estrangers

40
95 599
34 202

129 853

31 269

560 1.077
88 543

83
129 10
n.d. n.d.

544 268
n.d. n.d.

1.733 3.821

"Ir

Total

40
694
236

982

300

1.637
631

83
139
n.d.
812
n.d.

9.023
12.983
33.317
27.709
13.124
5.015
53.215

31.443
7.094
11.084
210.135
143.793

n.d.
35.669
74.780
825.830
7.410
n.d.

5.554 1.501.624

Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel Departament d'Estudis de la Fira de Barcelona. Dades provisionals.

La difícil conjuntura econòmica obliga nombroses empreses
a ajustar llar presència als diferents certàmens.

L'activitat firal del primer semestre d'enguany reflecteix, com
tants altres indicadors, la situació delicada de l'actual conjuntura
econòmica. Toti que enguany coincideixen nombrosos salons de
periodicitat quadriennal i triennal -amés dels habituals de
cada any o de cada dos-, el cert és que la comparació de les
edicions actuals dels certàmens amb les respectives anteriors
posa de manifest les dificultats per les quals estan travessant les
empreses de nombrosos sectors i països.

En general, les empreses han optat per disminuir la superfície
contractada. Aixó no treu que en determinats salons hagi aug
mentat la superfície total, però aquest augment ha vingut més
per la incorporació de noves empreses que per un augment de
la superfície mitjana contractada per expositor.Es tracta, óbvia
ment, dels sectors més dinàmics. Parallelament, el nombre d'ex

positors representats creix en detriment dels directes, ja sigui pel
continu procés de concentració empresarial que estem vivint i
que fa que les diverses empreses d'un mateix grup exposin con

juntament com per la conveniència de nombroses empreses de
controlar llurs costos i exposar conjuntament amb d'altres expo
sitors, ja sigui a través d'associacions de fabricants o d'altres or
ganitzacions que aglutinin diversos expositors.

Els principals certàmens d'aquest semestre, quant a superfície,
nombre de visitants i importància firal, han estat Construmat i
el Saló Internacional de l'Automòbil, ambdós de caràcter bien
nal. Les dades del primer posen de manifest una certa recupera
ció del sector, ja que manté la superfície contractada i augmenta
el nombre d'expositors, tant directes com representants. El se
gon, en canvi, reflecteix la greu crisi del sector automobilístic i
les dificultats financeres per les quals travessen les empreses: tot
i que la demanda potencial sigui elevada -el nombre de visi
tants ha augmentat en comparació amb l'anterior edició fins a

més de 825.000 persones-, la superfície contractada i el nombre
d'expositors directes disminueix considerablement.

En la resta de certàmens, cal destacar la delicada situació del
conjunt de salons relacionats amb la moda, el tèxtil i la confec
ció -en què tots, en general, disminueixen el nombre d'exposi
tors, la superfície i el nombre de visitants. En la resta de salons,
es mantenen a grans trets les característiques abans menciona
des: tendència a reduir la superfície contractada, i a augmentar
els expositors indirectes en detriment dels directes -aquest és
el cas de Hispack i de Liber, entre d'altres- o bé, en el pitjor
dels casos, a disminuir també el nombre d'expositors directes,
com ara en el cas de Tecnoalimentària o d'Informat -aquest
darrer acusant fortament la competència i l'atomització del sec
tor del sotfware. Totplegat reflecteix les expectatives poc opti
mistes de moltes empreses i la reconversió necessària en molts
sectors de cara a afrontar el futur amb garanties.
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IV. Transports, comunicacions i turisme





Tràfic de mercaderies pel port

Evolució del tràfic de mercaderies pel port de Barcelona
1 lnal LdlIva gunclui LAquito a tunt 1...1110 JVIIUJ

Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desembarc. Embarcades Desemba

1981 133,1 108,5 7.289 10.442 3.072 1.388 227 5.746 3.990 3.308
1982 132,1 112,1 7.234 10.796 3.302 1.473 291 5.210 3.641 4.113

1983 150,0 117,2 8.215 11.282 3.628 1.517 259 5.531 4.328 4.234

1984 145,0 106,1 7.940 10.215 3.892 1.634 346 5.064 3.702 3.517
1985 134,6 108,2 7.372 10.413 3.967 1.953 247 5.439 3.158 3.021

1986 121,4 111,1 6.650 10.693 3.475 2.113 374 5.641 2.801 2.939

1987 113,9 110,5 6.236 10.642 3.646 2.343 359 5.949 2.231 2.348
1988 112,0 122,9 6.136 11.828 3.819 2.649 400 6.339 1.917 2.840
1989 114,1 123,6 6.248 11.896 3.903 3.069 418 6.677 1.927 2.150
1990 98,0 131,6 5.368 12.669 3.627 2.817 448 6.990 1.293 2.857

1991 95,9 135,6 5.253 13.059 3.761 2.988 417 7.209 1.075 2.862
lr. tr. 1.084 3.615 778 686 95 1.964 211 965
2n. tr. 1.407 3.538 961 807 119 1.953 327 779

3r. tr. 1.372 2.568 1.007 717 91 1.404 274 447

4t. tr. 1.390 3.339 1.016 779 112 1.889 263 671

1992 97,3 135,1 5330 13.008 4.257 3.343 388 7.140 684 2.525

lr. tr. 1.185 3.620 944 797 87 2.039 153 784

2n. tr. 1.303 3.582 1.057 980 76 1.889 171 713

3r. tr. 1.314 2.662 1.049 808 103 1.383 161 471

4t. tr. 1.528 3.144 1.208 759 122 1.828 197 557

1993
lr. tr. 835 3.017 653 610 85 1.854 96 554

2n. tr. 1.489 3.398 1.187 782 138 1.923 164 693

Font: PortAutònom de Barcelona. Elaboració pròpia.

Variació (°/0)

Embarcades Desembarcades

Total Cabotatge Exterior Total Cabotatge Exterior

lr. sem. 199311r. sem. 1992

Total -6,6 -20,8 4,0 -10,9 -31,8 -5,6
Càrrega General -8,0 -11,2 -6,0 -21,7 -7,9 -24,3
Líquids a doll 37,0 39,3 35,9 -3,9 -34,0 7,1
Dolls sòlids -19,8 -68,1 90,0 -16,7 -61,9 -11,9

1992/1991

Total 1,4 -15,3 18,5 -0,4 -11,9 3,3
Càrrega General 13,2 -5,3 29,1 11,9 -2,0 15,6
Líquids a doll -6,9 -9,4 -5,3 -1,0 -14,1 4,8
Dolls sòlids -36,4 -40,2 -27,9 -11,8 -17,1 -11,1

El tràfic de mercaderies pel port es veu inevitablement
afectat pels efectes de la crisi.

Els efectes de la crisi econòmica, amb una reducció de la pro
ducció i del consum, es fan palesos en el tràfic de mercaderies
pel port de Barcelona. En efecte, durant el primer semestre
d'enguany, el volum total manipulat s'ha situat en els 8,7 milions
de tones, xifra que representa una disminució del 9,8 per cent
en relació amb el mateix període de l'any passat. Tanmateix, i
malgrat aquesta davallada del volum total, les variacions han es

tat molt diferents segons la tipologia de mercaderia, i més d'un
agregat presenta un tràfic superior al del primer semestre del
1992.

En general, el tràfic exterior es veu molt menys afectat per la
crisi que el de cabotatge. D'una banda, pel pes que tenen les im
portacions de Gas natural i de Derivats del petroli en el total de

mercaderia desembaracada -productes amb una demanda de
consum més inelàstica que la d'altres productes més sensibles a

la conjuntura- i per altra banda, per l'augment de les exporta
cions arran de les successives devaluacions, que han fet que els

productes espanyols siguin moltmés competitius al mercat inter
nacional que no pas al primer semestre de l'any passat. Aquest
no només és el cas de productes elaborats, sinó també de matè

ries primeres tradicionalment exportades, com ara el Ciment, la
Potassa i Productes químics. Precisament ha estat el nou nivell
de preus internacionals que ha tornat a fer competitiu el ciment,
després d'uns anys en què no s'havia registrat cap exportació
des del port de Barcelona pel diferencial de preu del ciment
provinent d'altres països de la concamediterrània i del mar Ne
gre.
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Distribució de les mercaderies embarcades i desembarcades al port de Barcelona (1r. sem. 1993)
%Valors absoluts (tones)

Embarcades Desembarcades Embarcades Desembarcades

Líquids a doll 70.345 153.241 691.228 3.085.788 8,33 10,36 68,76 57,04
1. Gas natural 20 o 0 1.828.647 0,00 - - 33,80
2. Gas butà propà 44.067 0 7.944 45.497 5,22 - 0,79 0,84
3. Resta derivats petroli 13.168 331 620.402 788.449 1,56 0,02 61,71 14,57
4. Productes químics 10.921 92.332 61.289 231.240 1,29 6,24 6,10 4,27
5. Olis i greixos 2.075 58.882 9 39.883 0,25 3,98 0,00 0,74
6. Altres 94 1.696 1.584 152.072 0,01 0,11 0,16 2,81
Dolls sòlids 71.865 188.293 55.015 1.191.337 8,51 12,73 5,47 22,02
7. Ciment i clínker 21.533 40.236 25.412 168.125 2,55 2,72 2,53 3,11
8. Llavors i grans 5.840 116 1.798 724.948 0,69 0,01 0,18 13,40
9. Potassa 30.547 124.066 o 228 3,62 8,39 - 0,00

10. Adobs i fosfats 7.135 4.408 231 7.148 0,85 0,30 0,02 0,13
11. Productes minerals 1.079 8.808 0 164.569 0,13 0,60 - 3,04
12. Ferralla 29 167 9.478 72.702 0,00 0,01 0,94 1,34
13. Altres 5.702 10.492 18.096 53.617 0,68 0,71 1,80 0,99

Càrrega general 701.849 1.138.007 259.048 1.132.636 83,15 76,92 25,77 20,94
14. Envasos i contenidors 62.042 289.427 54.180 169.321 7,35 19,56 5,39 3,13
15. Productes siderúrgics 19.410 132.674 255 111.106 2,30 8,97 0,03 2,05
16. Sabons i detergents 32.053 9.039 155 2.506 3,80 0,61 0,02 0,05
17. Productes químics envasats 37.010 119.575 1.482 45.036 4,38 8,08 0,15 0,83
18. Material construcció 40.718 113.674 2.195 23.832 4,82 7,68 0,22 0,44
19. Vehicles, maquinària i accessoris 23.435 93.439 5.201 93.645 2,78 6,32 0,52 1,73
20. Vehicles usats 157.363 16.933 141.695 7.214 18,64 1,14 14,09 0,13
21. Begudes 35.117 29.686 402 6.077 4,16 2,01 0,04 0,11
22. Fruites 8.648 5.389 26.103 18.969 1,02 0,36 2,60 0,35
23. Pinsos i farines 27.919 5.183 654 54.315 3,31 0,35 0,07 1,00
24. Peix i conserves 6.709 10.550 1.095 36.890 0,79 0,71 0,11 0,68
25. Cafè 1.347 3.505 7 18.969 0,16 0,24 0,00 1,12
26. Altres productes alimentaris 102.368 47.479 9.019 79.417 12,13 3,21 0,90 1,47
27. Tabac 2.046 2.508 577 2.623 0,24 0,17 0,06 0,05
28. Teixits i filats 1.996 11.150 78 32.137 0,24 0,75 0,01 0,59
29. Cotó i cuirs 57 6.595 478 47.141 0,01 0,45 0,05 0,87
30. Fusta i derivats 4.143 20.340 461 41.530 0,49 1,37 0,05 0,77
31. Paper i cartró 7.075 52.642 3.827 44.549 0,84 3,56 0,38 0,82
32. Altres mercaderies 132393 168.219 11.184 255.799 15,69 11,37 1,11 4,73
Total 844.059 1.479.541 1.005.291 5.409.761 100,- 100,- 100,- 100,-

Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

Malgrat la disminució conjuntural del volum de tràfic marí
tim, val la pena assenyalar que les autoritats portuàries i tots els
agents implicats continuen amb una àmplia visió de futur i apos
ten per la contínua millora de la competitivitat del port, tant a
nivell de preus com de la millora i agilitat de tots els serveis, en
vistes a confirmar-se com a una de les principals portes d'entrada a Europa dels productes provinents d'Asia.
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Dels 8,7milions de tones manipulades al primer semestre,
quatre milions han estat de Líquids a doll, 1,5 milions de Dolls
sòlids i els 3,2 restants de Càrrega General. En termes relatius,
han representat respectivament, un 46, un 17 i un 37 per cent
del total. Aquesta proporció és força similar a la del primer se
mestre de l'any passat, però amb una lleugera tendència a l'aug
ment dels Líquids a doll -per les importacions de Gas natural i
de Derivats del petroli a què hem fet esment- que compensa
un menor tràfic de Dolls sòlids i de Càrrega General.



Tràfic de contenidors

1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.
2n. tr.

.111,11!

242.113
325.592
352.799
340.870

385.318
409.542
439.969
447.920

488.917
103.370
131.694
114.794
139.059

552.309
123.569
153.910
126.394
148.436

93.359
123.874

Font: Port de Barcelona. Elaboració pròpia.

N. índexill92A =

129,8
174,6
189,2
182,8

206,6
219,6
235,9
240,2

262,2

296,2

Variació (%) Teus

lr. sem. 1993/1r. sem. 1992
1992/1991

—21,7
13,0

Dins del conjunt de Líquids a doll, la disminució de les impor
tacions de Gas natural —un 6,9 per cent en relació amb el pri
mer semestre del 1992— marca l'evolució general, amb una dis
minució del 2,2 per cent entre els mateixos períodes. Com ja
s'observava als primers mesos de l'any, continua la puja de les

importacions de Derivats del petroli, causada—com ja hem co

mentat en anteriors números— per un canvi profund de l'origen
d'aquests productes: en acabar-se el monopoli de l'antiga Camp
sa, gran part dels nous operadors han optat per importar els
productes en lloc de comprar-los a través d'altres ports espa
nyols. Tot i aquest canvi en l'origen, el tràfic total de l'epígraf
de Resta de derivats del petroli esmanté a uns nivells similars
als del primer semestre de l'any passat. Per altra banda, el tràfic
de Productes químics ha romàs a un nivell similar al del primer
semestre del 1992, però s'ha donat un canvi important quant
que ha augmentat considerablement el tràfic exterior en ter

mes relatius, sobretot les exportacions amb un increment del
26,8 per cent— que han compensat les disminucions del tràfic
de cabotatge.

Quant als Dolls sòlids, la reducció és palesa en tots els seus

epígrafs, llevat de la Ferralla i de la Potassa; aquesta augmenta
espectacularment les seves importacions: un 60 per cent en com

paració amb elprimer semestre del 1992, i que representa prop
de 50.000 tones de més. En canvi, tots els altres epígrafs dismi
nueixen entre un 12 i un 42 per cent llur tràfic, en especial el Ci
ment i les Llavors i grans. En el cas del Ciment, tot i les noves

exportacions a què feiem esment, s'observa una reducció de

233.000 tones en el tràfic de cabotatge, que afecta tant l'entrada
com la sortida. En el cas de les Llavors i grans, s'han reduït les

importacions —també en relació amb el primer semestre de
l'any passat— en poc més de 100.000 tones, que representa una

disminució del 12,4 per cent.

Pel que fa a la Càrrega General, es registra un tràfic inferior
al del primer semestre del 1992 de 545.000 tones. Toti aquesta
caiguda, cal assenyalar que d'aquest volum, 260.000 tones són

d'Envasos i contenidors i 27.000 de Vehicles usats, i que no te

nen una vinculació directa amb el teixit productiu de l'àrea d'in
fluència del port. De fet, si descomptem únicament l'epígraf
d'Envasos i contenidors, la disminució de la Càrrega General és
similar a la del total del tràfic del port, un –9,7 per cent, ja que
la principal caiguda ha estat precisament en aquest epígraf, amb
un –31,1 per cent en relació amb el primer semestre de l'any
passat.

La Càrrega General s'ha distribuït en un 35 per cent importa
cions, un altre 35 per cent exportacions i la resta, un 30 per cent
en tràfic de cabotatge. Quant a la seva evolució en comparació
amb el primer semestre del 1992, disminueix tant entrada com

sortida i tant cabotatge com exterior. Tanmateix, hi ha sensibles
diferències entre els grans agregats.

Dins del context de millora de les exportacions clarament afa
vorides per les devaluacions, només davallen les de Productes
químics i Teixits i filats, a més d'Envasos i contenidors i de
Vehicles usats. La resta, augmenta en comparació amb el primer
semestre del 1992. En especial i d'entre els epígrafs d'una certa

rellevància, Productes siderúrgics, Material de construcció —un

47,5 per cent—, Vehicles i maquinària, el conjunt de productes
alimentaris, Fusta i derivats i Paper i cartró.

Les importacions, perjudicades per les successives devalua
cions, davallen en tots els epígrafs, excepte Paper i cartró. De
promig, ho fan un 24,3 per cent, i en general les caigudes són
entre el 20 i el 40 per cent. En el cas de Vehicles i maquinària i
d'altres béns d'equipament, es palesa la debilitat de la demanda
per a consum i inversió.

Quant al tràfic de cabotatge de la Càrrega General, tant d'en
trada com de sortida, aquest disminueix un 10,3 per cent en con

junt, encara que només representa el vuit per cent de tot el trà
fic de càrrega general del primer semestre. Lamillora de les
infrastructures terrestres, a més de la pròpia caiguda de la pro
ducció i de la demanda, han contribuït a aquesta disminució.
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Moviment a l'aeroport de Barcelona i als principals de l'Estat espanyol

Trànsit de passatgers i tràfic de mercaderies per l'aeroport de Barcelona
_

Passatgers (nn ets Mercaderies (tones)
,etenew~~.~egr

1984 69.940 44.979 24.961 5.328 3.572 1.736 49.035 29.482 19.553
1985 71.754 46.062 25.692 5.459 3.676 1.783 45.064 27.147 17.917
1986 74.506 47.252 27.254 6.097 3.876 2.221 45.054 28.132 16.922
1987 80.064 50.893 29.171 6.680 4.335 2.345 44.065 24.459 19.606
1988 96.263 61.427 34.836 7.234 4.752 2.482 55.622 30.575 25.046
1989 106.129 61.271 44.858 8.146 5.144 3.002 61.321 33.687 27.634
1990 117.731 59.955 57.776 9.041 5.654 3.388 66.499 34.942 31.557

1991 123.048 63.806 59.242 8.976 5.710 3.266 61.662 30.290 31.372
lr. tr. 25.573 13.430 12.143 1.724 1.183 541 14.567 7.328 7.239
2n. tr. 30.288 16.226 14.062 2334 1.510 824 15.463 7.449 8.014
3r. tr. 35.147 18.152 16.995 2.649 1.571 1.077 15.567 7.617 7.949
4t. tr. 32.040 15.998 16.042 2.270 1.446 824 16.065 7.896 8.169

1992 136.082 68.054 68.028 10.036 6.123 3.913 72.421 34.158 39.263
lr. tr. 31.139 15.870 15.269 2.079 1.366 713 15.594 7.538 8.056
2n. tr. 35.076 17.672 17.404 2.619 1.610 1.009 17.784 8.465 9.319
3r. tr. 37.439 18.585 18.854 3.058 1.741 1.317 20.915 9.104 11.811
4t. tr. 32.428 15.927 16.501 2.280 1.406 874 18.128 9.051 9.077

1993
lr. tr. 30.330 14.547 15.783 2.057 1.266 791 15.439 7.896 7.542
2n. tr. 34.387 16.923 17.464 2.566 1.516 1.050 15.341 8.057 7.284

Font: Aeroport de Barcelona.

Variació (`)/0) Passatgers Mercaderies

2n. tr. 1993/2n. tr. 1992

Total -2,2 -14,9
Interior -5,9 -4,9
Internacional 3,8 -23,7
Pont aeri -8,2 -

lr. sem. 1993/1r. sem. 1992

Total -1,7 -9,0
Interior -6,5 -0,3
Internacional 6,6 -16,7
Pont aeri -8,1 -

1992/1991

Total 11,8 17,4
Interior 7,2 12,8
Internacional 19,8 25,2
Pont aeri 14,6

Tot i la crisi i la comparació amb l'excepcional any passat,
la projecció de Barcelona arreu del món permet que el nombre
de passatgers de vols internacionals continuï en augment.

Les dades relatives al trànsit de passatgers a l'aeroport de
Barcelona durant el segon trimestre d'enguany reflecteixen evo

lucions de diferent signe segons considerem vols interiors i vols
internacionals. D'una banda, el nombre de passatgers de vols in
teriors disminueix lleugerament en comparació amb el mateix
trimestre de l'any passat: un 5,9 per cent i un 6,5 pel conjunt del
primer semestre. D'altra banda, el nombre de passatgers de vols
internacionals continua en augment, més enllà fins i tot dels rè
cords absoluts de l'any passat: un augment del 3,8 per cent al se
gon trimestre i del 6,6 pel conjunt de semestre.
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Usuaris del pont aeri (milers)

lr. tr. 356,9 379,6 507,6 421,9 556,9 512,3
2n. tr. 382,0 456,3 490,6 493,9 562,3 515,9
3r. tr. 300,4 352,4 383,7 377,0 466,8
4t. tr. 405,4 472,1 496,6 561,6 537,9

Total 1.444,7 1.660,4 1.878,5 1.853,9 2.123,9
Font: Aeroport de Barcelona.

En el primer cas, les dificultats per les quals travessa la princi
pal companyia aèria que opera a l'estat, conjuntament amb una

menor demanda a causa de la recessió econòmica, fan que s'ha
gin suprimit alguns vols i que, en conjunt, l'ocupació mitjana
també hagi disminuït.A més, com ja hem comentat en altres
ocasions, la contínua millora de les infrastructures terrestres fan
que d'altres mitjans de transport siguin cada cop més competi
tius amb l'avió.

Quant als vols internacionals, cal cercar l'explicació de la seva

evolució positiva en la projecció internacional que ha aconseguit
Barcelona en els darrers anys, i en especial amb motiu dels Jocs.
Que la ciutat aconseguís rendibilitzar aquest actiu era un dels
reptes per als anys futurs, i les dades del tràfic aeri internacio
nal, a despit de la crisis económica, semblen corroborar que
s'està assolint aquest objectiu.



Trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona
milers
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Trànsit de passatgers als aeroports principals de l'Estat espanyol (milers) (2n. tr. 1993)

o

Interior Internacional Total

1~1 Variació (°/0) Índex

Barcelona 1.516 1.416 99 1.050 965 95 2.566 -2,2 57,9
Bilbao 276 224 52 81 69 13 357 -8,9 8,1
Madrid 2.292 2.082 210 2.139 1.950 189 4.431 -6,3 100,-
Sevilla 314 264 50 74 60 14 388 -54,2 8,8
València 298 262 36 110 98 13 408 -5,7 9,2

Font: Subsecretaría de Aviación Civil. Dades recollides pel Departament d Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Pel que fa al tràfic de mercaderies d'aquest segon trimestre,
cal tenir en compte dos factors: d'una banda, les pròpies limita
cions estructurals de la terminal de mercaderies de l'aeroport
que no permet un augment substancial de tràfic; i per altra ban
da, el fet que el període de referència —el segon trimestre del
1992— correspongui de ple en el període de preparació dels
Jocs. Amb aquest dos factors, no és d'extranyar que el tràfic de
mercaderies internacional presenti una reducció important. L'in
terior, si bé és en aquest segon trimestre se situa per sota del se
gon trimestre de l'any passat, tanca el semestre amb un nivell si
milar al del mateixperíode del 1992.

L'aeroport de Barcelona és dels que pateix una menor

disminució del nombre de passatgers.

En comparar les dades de trànsit de passatgers dels principals
aeroports comercials espanyols, el fet principal que s'observa és
la disminució del nombre de passatgers durant el segon trimes
tre d'enguany en relació amb el mateixperíode de l'any passat.
A tots els aeroports en vols interiors i a tots també —llevat de
Barcelona— en internacional. El diferencial de Barcelona enca

raés més remarcable en veure que el nombre de passatgers de

vols internacionals regulars ha augmentat de quasi un set per
cent.

A l'altre extrem se situa, per raons òbvies, l'aeroport de Sevi
lla. Després d'un 1992 en què l'Exposició Universal féu d'aque
lla ciutat un punt de referència obligada, la caiguda del nombre
de viatgers era d'esperar. Tanmateix, el més interessant és veure
com les dades actuals d'aquest segon trimestre quant al nombre
de passatgers de vols regulars internacionals estan molt per so
bre de les del mateix període de 1991, l'any anterior a l'Expo.

A la resta d'aeroports —Madrid, Bilbao i València—, la tòni
ca general és, llevat d'alguna excepció puntual i poc significati
va, de reduccions generals de passatgers en tots els tipus de vols,
tant interiors com internacionals i tant regulars comxàrters.

Amb tot, no hiha cap aeroport que presenti en total una reduc
ció superior al nou per cent en comparació amb el segon trimes
tre del 1992. La més significativa és, en tot cas, la reducció dels
vols interiors de Madrid, a causa de la creixent competència
d'altres mitjans de transport—tant per carretera com ferrovia
ri— i en especial la caiguda en el pont aeri amb Barcelona, amb
46.000 passatgersmenys.
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Transport públic urbà i de rodalia

Nombre de viatgers a les línies de rodalia de RENFE i als Ferrocarrils de la Generalitat (milers)

1989
1990

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

7.904
8.350

16.054 23.957
17.059 25.409

n.d.
n.d.

1991 19.713 23.345 3.360 17.554 63.791 8.864 17.363 26.228 90.199
lr. tr. 3.951 4.911 701 4.307 13.870 2.159 4.424 6.583 20.453
2n. tr. 5.041 6.093 852 4.528 16.514 2.323 4.112 6.435 22.949
3r. tr. 6.393 7.015 867 4.352 18.627 1.875 3.337 5.212 23.839
4t. tr. 4.327 5.326 940 4.367 14.960 2.507 5.491 7.998 22.958

1992 22.512 25.164 4.015 20.871 72.562 9.127 17.354 26.481 99.043
lr. tr. 4.971 6.191 1.105 5.018 17.285 2.470 4.692 7.162 24.447
2n. tr. 5.745 6.186 1.025 4.892 17.848 2.304 3.705 6.010 23.858
3r. tr. 5.931 7.074 981 5.699 19.685 1.979 3.337 5.316 25.001
41. tr. 5.865 5.713 904 5.262 17.744 2.374 5.619 7.993 25.737

1993
lr. tr. 5.307 5.862 848 4.460 16.477 2.212 4.265 6.477 22.954
2n. tr. 6.211 6.518 1.027 4.637 18.393 2.200 3.707 5.906 24.299

RENFE: C : Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport/l'Hospitalet
C2: Sant Vicenç-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet
C3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet
C4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca-SantVicenç

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per RENFE ipels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

FCG: Catalans: Barcelona-Igualada/Manresa
Catalunya: Barcelona-Terrassa/SabadelUU.A.B.

Variació (%)
2n. tr. 1993/
2n. tr.1992

lr. sem. 1993/
lr. sem. 1992 1992/1991

RENFE 3,1 -0,7 13,4
Cl 8,1 7,5 14,2
C2 5,4 0,0 7,8
C3 0,2 -12,0 19,5
C4 -5,2 -8,2 18,9

FCG -1,7 -5,9 0,9
Catalans -4,4 -7.5 2,8
Catalunya 0,0 -5,1 -0,1
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Continua la lleugera tendència a la baixa del nombre
de passatgers del transport públic urbà. Als ferrocarrils,
el creixement sostingut d'anys anteriors se suavitza
i eh resultats varien segons les línies.

Les dades de RENFE relatives al nombre de viatgers de les
línies de rodalia durant el segon trimestre d'enguany presenten
una evolució en relació al mateixperíode del 1992 més positiva
que al primer trimestre. En general, l'evolució és positiva, i per
met tancar el semestre amb un total de viatgers molt similar al
de l'any passat. Tot i aquest estancament, cal assenyalar que el
nombre de passatgers és molt superior al d'anys anteriors, en
què es donaren creixements interanuals de l'ordre de vint per
cent, i que corresponen a un període de fortes inversions en ma

terialmòbil i en infrastructures. Ja aleshores era previsible que
aquest creixement arribés a un sostre, a partir del qual es conso
lidés el nivell de passatgers a les línies de rodalia. En aquest
sentit, l'actual crisi ha accelerat aquest procés, ja que ha fet re
duir el nombre de viatgers que es desplacen per motius de tre
ball i per oci.

En aquest segon trimestre, quasi totes les línies registren un

nombre de viatgers superior al del segon trimestre de l'any pas
sat, excepte la línia C4, que fa el recorregut de Manresa a Sant
Vicenç, passant pel Vallès, Barcelona i Vilafranca del Penedès.
Les altres tenen creixements moderats -les dues de la costa i la
de Granollers- o se situen al mateix nivell, com la de Vic. Pel
conjunt del semestre, només la del Maresme presenta un creixe
ment significatiu, mentre que les de l'interior i del Garraf dismi
nueixen llur nombre de passatgers, sempre en relació amb el
mateix període del 1992. La consolidació de les millores dels ac
cessos per carretera a Barcelona i les comunicacions entre co

marques, conjuntament amb l'alentiment de l'activitat producti
va i el menor creixement de les rendes i els consegüents
desplaçaments, han estat els factors que expliquen aquesta evo

lució del transport públic de RENFE i dels FCG.



Utilització del transport públic urbà
(milers de viatgers transportats)

1981 226.469 250.800 477.269 17.693
1982 214.162 263.500 477.662 17.043
1983 223.718 247.500 471.218 17.558
1984 236.828 223.400 460.228 17.204
1985 240.801 121.600 453.401 17.247

1986 245.605 193.000 438.605 17.707
1987 247.841 186.600 434.441 18.011
1988 253.452 185.900 439.352 18.159
1989 253.442 175.000 428.442 19.101
1990 268.522 174.295 442.817 19.836

1991 269.581 173.691 443.272 19.844
lr. tr. 72.748 43.605 116.353 5.386
2n. tr. 69.062 45.842 114.904 5.427

3r. tr. 53.705 35.260 88.965 3.328
4r. tr. 74.066 48.984 123.050 5.703

1992 262.327 175.075 437.402 19.907
lr. tr. 66.750 44.453 111.203 5.695
2n. tr. 66.275 43.707 109.982 5.045
3r. tr. 58.052 38.086 96.138 3.524

4t. tr. 71.250 48.829 120.079 5.644

1993
lr. tr. 66.699 41.635 108.334 5.159
2n. tr. 63.515 44.312 107.827 4.814

* Només es comp abilitzen els passagers que paguen algun tipus de tarifa.

Font: Transports de Barcelona i Ferrocarrils de la Generalitat. Les dades anteriors al 1990

han estat recollides pel Servei d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

2r. tr. 1993/ lr.sem. 1993/ 19921
Variació (<1/0) 2r. tr. 1992 lr. sem. 1992 1991

Metro -4,2 -2,1 -3,3
Autobús 1,3 -2,5 0,3
Ferr. Sarrià -4,6 -7,1 0,3

Aquests últims, també presenten una evolució similar a la
RENFE i per les mateixes causes, amb una lleugera disminució
de l'1,7 per cent del nombre total de viatgers pel segon trimes
tre, molt més suau que la del primer, en què es registrà una dis
minució del 9,5 per cent. La línia que disminueix és el tram de
rodalia dels Ferrocarrils Catalans, on es palesa el resultat de
l'acabament del nus del Llobregat i les millores d'accés viari a
Barcelona. La resta de línies -Catalunya i Regionals- no pre
senta variacions significatives.

Nombre de viatgers al total de transports públics
milions de viatgers
200

150

100

50

0
lr. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 41. trimestre

= 1991 = 1992 ffi 1993

Quant als transports públics urbans, continua aquest segon
trimestre el previsible degoteig a la baixa del nombre de passat
gers. La xarxa d'autobusos presenta uns resultats lleugerament
superiors als del mateix període de l'any passat, però que no

compensen la disminució que hihagué als primers mesos de
l'any.Quant al metro, la reducció d'un 4,2 per cent ha de venir
matisada pels tres dies de vaga que hi hagué a final de maig i
principi de juny.

Amb les millores viàries i després d'uns anys en què es limità
fortament la fluïdesa del trànsit de vehicles, era previsible un

cert retom al transport privat. Paral.lelament, s'hi afegeixen les

causes provocades per la crisi econòmica quant a desplaçaments
per motius de treball i de lleure que comentàvem en relació
amb el transport ferroviari.
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Utilització i estructura de la xarxa telefònica

Conferències telefòniques efectuades pels abonats de Barcelona
r111~11111111~1181181~1~11~ Internacionals

Internacionals/n. índex
1985=

Conferències n. índex Conferències
, . .

1985 166.905 100,- n.d. 7.080 100,- n.d. 4,2
1986 177.386 106,3 239,5 8.037 113,5 10,9 4,5
1987 193.867 116,2 254,5 9.731 137,4 12,8 5,0
1988 210.798 126,3 266,5 12.524 176,9 15,8 5,9
1989 241.070 144,4 292,9 16.475 232,7 20,0 6,8
1990 248.055 148,6 290,5 19.062 269,2 22,3 7,7

1991 229.393 137,4 261,0 23.593 333,2 26,8 10,3
lr. tr. 67.984 5.241 7,7
2n. tr. 59.236 5.844 9,9
3r. tr. 50.306 5.659 11,2
4t. tr. 51.867 6.849 13,2

1992 240.736 144,2 270,8 28.760 406,2 32,4 11,9
lr. tr. 58.849 6.961 11,8
2n. tr. 60.827 7.576 12,5
3r. tr. 62.450 7.430 11,9
4t. tr. 58.610 6.793 11,6
1993
lr. tr. 58.742 6.553 11,2
2n. tr. 59.854 7.621 12,7

Font: Telefónica. Dirección de Planificación y Previsión. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.
Nota: A partir del 2n. trimestre del 1991, les tarifes telefòniques han canviat pera algunes àrees, per la qualcosa una part de les conferències que anteriorment estaven considerades com a
interurbanes passen a ser metropolitanes. Aquest darrer concepte substitueix el de conferències urbanes. L'homogenització de la recollida d'informació també ha modificat les dades de
períodes anteriors. El nombre de línies per anyestà calculat a partir de la mitjana entre l'estoc a principi i l'estoc a final de període.

2n. tr. 1993/ lr.sem. 1993/
Variado (%) 2n. tr. 1992 lr. sem. 1992 1992/1991

Conferències interurbanes -1,6 -0,9 4,9
Conferències internacionals 0,6 -2,5 21,9

La utilització i la demanda de serveis telefònics tradicionals
s'estanca...

El nombre de conferències interurbanes realitzades pels abo
nats de Barcelona durant el segon trimestre d'enguany ha estat

lleugerament per sota del mateix període de l'any anterior. Tot i
aquesta reducció -de l'1,6 per cent-, cal tenir en compte que
el període de referència coincideix amb els mesos anteriors a la
celebració dels Jocs Olímpics i que el ritme d'activitat econòmi
ca i àdhuc social era intens.

Per la seva banda, el nombre de conferències internacionals
encara supera el rècord de l'any passat, en què es registraren
més de setmilions i mig de trucades, i compensa així en part la
disminució que es registrà al primer trimestre. Amb aquesta
evolució del segon trimestre, el nombre de conferències interna
cionals, tot i l'actual conjuntura econòmica, és un indicador
-conjuntament amb el del nombre de passatgers de vols inter
nacionals- que posa de relleu el paper que va assolint Barcelo
na a nivell europeu i mundial.
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Conferències internacionals efectuades
pels abonats de Barcelona

milions

9

7

6

4

1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre 4t. trimestre

= 1990 = 1991 = 1992 ee 1993

Quant als serveis avançats de telecomunicacions, presentem
en aquest número de BARCELONA.ECONOMIA un seguit de modifi
cacions de les sèries de dades que s'havien publicat fins ara i
que contemplen els següents punts: per una banda, s'han anul
lat les línies telefòniques i d'Ibercom que s'havien posat en fun
cionament amb motiu de la preparació i de la celebració dels
Jocs i per altra banda, a partir d'aquest segon trimestre Telefò
nica ja no disposa del nombre total de terminals en servei de te
lefonia mòbil automàtica, atesa la liberalització d'aquest servei.



Nombre de línies, connexions o terminals de telecomunicacions en servei

Període
Línies

telefòniques

Conn
X. Iberp

X-2

Termitie,

31-XII-1987 772.272 650 7.133 4.101 3.008 23 1.100 613

31-XII-1988 802.970 1.353 7.567 4.272 3.248 46 4.495 1.013

31-XII-1989 832.589 2.056 8.002 4.443 3.489 68 2 7.442 3.040

31-XII-1990 857.759 2.804 9.084 4.997 3.949 127 11 16.135 6.354

31-XII-1991 875.811 3.663 9.586 4.697 4.679 189 21 22.372 9.363

31-111-1992 878.695 4.277 9.367 4.294 4.871 181 21 25.090 10.833

30-VI-1992 884.736 4.473 9.525 3.923 5.226 255 21 26.596 12.284

30-IX-1992
31-XII-1992

884.100
885.599

4.385 9.831
4.215 9.620

3.885
3.789

5.433
5.243

287
248

226
340

29.152
32.219

13.381
14.566

31-111-1993
30-VI-1993

884.096
883.212

4.262 9.237
4.324 8.504

3.705
2.520

5.257
5.705

253
256

22
23

32.063
36.514

15.466
n.d.

Vota: La Xarxa lberpac no inclou les connexions de RSAN. lberpac i Circuits punt a punt: Xarxes de Transmissió de Dades.

Font: TelefónicaSA. Dades recollides pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%)
30-V1-19931
31-111-1993

30-VI-1993/
31-VI-1992

Línies telefòniques -0,1 -0,2
Connexions X. Iberpac X-25 1,5 -3,3
Connexions circuits punt a punt

- <2400 bps -32,0 -35,8
- 2400-9600 bps 8,5 9,2
- 64 Kbps 1,2 -27,9
- 2 Mbps 4,5 9,5
Línies Ibercom 13,9 37,3

Amb aquestes premises, el nombre de línies telefòniques en

servei se situa al mateix nivell que ara fa un any, alhora que
l'estoc de línies pendents d'instal.lació s'ha situat en només
1.150 línies contra les 2.331 d'ara fa un any o les més de vuit mil
de tres anys i mig enrera.

...alhora que millora la qualitat de l'equipament
per a transmissions de veu i dades per part del teixit
productiu barcelonès.

La Xarxa de transmissió de dades Iberpac continua augmen
tant el nombre de connexions X-25 en detriment de les obsole
tes RSAN, tot i que sembla arribar-se a un punt d'inflexió del
creixement, i fins i tot es presenta puntualment una lleugera dis
minució del nombre de connexions, en consonància amb la con

juntura actual. El mateix succeeix amb els circuits punt a punt,
també per a transmissió de dades, en què el nombre de termi
nals operatives a 30 de juny d'enguany és lleugerament inferior
al d'un any abans, però en aquest cas el principal factor és la
substitució de circuits de poca velocitat per d'altres de velocitat
de transmissió superior, i que expliquen l'evolució negativa del
conjunt.
Les línies del servei Ibercom -xarxa digital per a entitats

amb un gran volum de comunicacions- continuen amb una ten

dència clarament a l'alça, amb increments interanuals que ron
den el 30/40 per cent en relació amb el 1992. Finalment, quant
al servei de telefonia mòbil automàtica, el fet que desaparegui el
monopoli de la venda de terminals afavorirà encara més la com
petència i una baixada de preus que repercutirà positivament en
la potenciació d'aquest servei.

Nombre de línies, connexions o terminals
dels diferents serveis

40
milers

30 -

20 -

o er 1 ir
31.12.89 31.12.90 31.12.91 31.12.92 30.06.93

Ofil Con. X. Iberpac X-25
= Línies Serv. Ibercom

= Term.circ. pt apt 2400-9600
Term. telefoniamòbil autom.

L'evolució global d'aquests serveis avançats de telecomunica
cions posa de manifest com el teixit empresarial, malgrat la con

juntura desfavorable, és conscient de les necessitats creixents de
dotar-se de tot l'equipament necessari de cara a abastir un mer

cat cada cop més ampli en què sovint les distàncies físiques no

són tant importants com la transmissió d'informació amb el su
port dels diferents serveis de telecomunicacions actuals.
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Enquesta d'activitat turística

Estimació del nombre de pernoctacions i de visitants a Barcelona
ió (a)

°/0 en

H5* 46 57
H 4* 46 57
H3* 55 65
H 2* 44 47
H 1* 37 42

Total 48 58

163.385
462.846
410.487
68.202
51.747

1.156.667

Nombre de

105.410
289.279
229.322
34.272
22.499

680.782

(maig-juliol 1993)

1,5
1,6
1,8
2,0
2,3

1,7
(a) Dades obtingudes aparar de l'Enquesta realitzada als directors d'hotels.
Font: Enquesta d'Activitat Turística a Barcelona.

Patronat de Turismede Barcelona iÀrea d'Economia i Empreses de l'Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia.

Durant el trimestre maig-juliol elnombre de visitants a la ciutat
creix en un 71 per cent.

Durant el trimestre maig-juliol de 1993 s'estima que han per
noctat a la ciutat, en hotels d'una a cinc estrelles, més de
680.000 persones, les quals han generat un total de 1.156.667
pernoctacions.

Si comparem amb el mateix trimestre de l'any 1992, el nom
bre de visitants que han pernoctat en establiments hotelers de la
ciutat creix espectacularment —al voltant d'un 70 per cent—,
mentre que el volum de pernoctacions efectuades ho fa en poc
més d'un tres per cent. Aquesta aparent contradicció entre taxes
de creixement de visitants i de pernoctacions és conseqüència
directa d'un escurçament de l'estada mitjana dels visitants, tant
en termes de dies com de nits.

Disminueix l'estadamitjana dels visitants i se situa en valors
semblants als de les grans ciutats europees.

L'estada mitjana en termes de nits disminueix notablement,
passant de 2,8 a 1,7 nits per persona. Aquesta davallada es re

flecteix a totes les categories d'establiments hotelers, més espe
cialment en els hotels de cinc i quatre estrelles i en els d'una i
dues estrelles. Cal recordar que elmateix període de l'any 1992
—el període de referència— correspongué al de la recta final de
preparació dels Jocs Olímpics i inclou els primers dies de com
petició. L'estada a la ciutat de la Família Olímpica i del personal
directament relacionat amb l'organització va ser molt superior a
l'estada mitjana habitual.

Els valors mitjans per categoria hotelera assolits durant els
mesos de maig-juliol d'enguany se situen per sota, no solament
dels del període olímpic, sinó també dels que eren habituals en

la resta de períodes. Ara bé, els valors actuals de la ràtio per
noctacions/visitants se situen al nivell dels registrats a les grans
ciutats europees. L'estada mitjana en dies s'estima en 1,6 dies
per persona.
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En els darrers tres anys, l'oferta hotelera de la ciutat—tant
en establiments com en places— ha crescut aproximadament un
50 per cent. Aquesta nova oferta ve a sumar-se a la ja existent i
en molts casos recentment renovada. El resultat ha estat que la
ciutat compta amb una infrastructura hotelera de primera línia.
Ara bé, tot i l'embranzida registrada del nombre de visitants,
l'expansió del conjunt de l'oferta hotelera ha comportat una da
vallada generalitzada dels nivells d'ocupació a totes les catego
ries hoteleres, tant en termes de places com d'habitacions. Es fa
palesa, doncs, la necessitat d'engegar noves accions de promoció
amb l'objectiu de captar i d'atraure nous mercats. Així com con
solidar l'actual posició de Barcelona.

En termes de visitants, l'increment es constata a totes les ca

tegories d'hotel. L'augment més significatiu es dóna en els ho
tels de quatre estrelles on el creixement és d'un 146 per cent.
També és remarcable l'augment de visitants en els hotels de tres
i dues estrelles. Aquestes categories solen absorbir una bona
part del turisme vacacional que, en aquest període, representa
un 34 per cent del total.

En termes de pernoctacions, augmenten en els hotels de qua
tre i tres estrelles, mentre que a la resta de categories es pro
dueix una davallada generalitzada, especialment important en
els d'una i cinc estrelles.

Forta embranzida del turisme vacacional.

Durant el trimestre analitzat, es dispara el turisme vacacional
a la ciutat. Gairebé un 34 per cent dels visitants que han pernoc
tat a la ciutat ho han fet bàsicament per motius turístics, ja sigui
en sentit estricte —Barcelona com a destí turístic per si matei
xa— o en etapa de viatge.

La devaluació de la pesseta i la moderació en els preus han
estat un dels factors determinants a l'hora de l'elecció de la ciu
tat, sense oblidar el posicionament aconseguit per Barcelona
arran de l'impacte dels Jocs Olímpics. En aquests moments,
Barcelona encara gaudeix d'un important poder d'atracció per
al visitant. L'increment de vols internacionals registrat a l'Aero
port de Barcelona durant aquest període en comparació amb el
període dels Jocs, mesura l'actual projecció internacional de la
ciutat.

Això ens porta a la reflexió que Barcelona ha de jugar fort i
aprofitar aquesta situació conjuntural per tal de consolidar el
seu posicionament i reforçar i fomentar la imatge de pluralitat i
qualitat, humanitat, calor i màgia que es va fer palesa durant els
Jocs i que va donar la volta al món.



IEnquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (dades trimest

63,9
36,1
100,-

0,4
5,9
23,5
45,5
21,0
3,6

100,-

51,3
23,6
2,2
6,8
3,0
15,7
48,7
8,9
6,0
8,5
5,9
3,6
5,7

10,1
100,-

18,5
14,8
24,8
9,3
11,5
3,9
9,4
7,8

100,-

71,1
28,9
100,-

1,0
6,0
21,4
37,3
34,3

-

100,-

45,3
21,2
4,0
1,5
4,8
13,8
54,7
8,3
4,5
7,8
8,3
4,8
4,9

16,1
100,-

28,3
15,7
9,6
9,9
22,7
5,4
4,1
4,3

100,-

69,2
30,8
100,-

0,6
5,5
22,7
34,2
37,0

100,-

33,0
13,7
2,7
2,8
5,5
8,3
67,0
9,8
7,3
7,4
8,1

10,1
3,8
20,5
100,-

27,1
10,8
7,8
7,2
20,6
4,6
13,0
8,9

100,-

77,8
22,2
100,-

0,4
2,5
27,5
43,7
23,5
2,4

100,-

48,0
15,9
4,1
6,0
6,1
15,9
52,0
7,4
4,9
8,8
3,7
5,4
2,8
19,0
100,-

30,8
19,7
14,2
9,0
11,6
3,9
3,8
7,0

100,-

66,4
33,6
100,-

0,3
6,0
24,5
43,3
23,0
2,9

100,-

44,3
19,3
3,0
4,9
3,7
13,4
55,7
8,6
6,4
9,3
7,0
5,2
5,9
13,3
100,-

17,0
18,4
22,0
8,6
11,0
5,3
7,8
9,9

100,-

Sexe (°/0)
Homes
Dones
Total

Edat (%)
14-18
19-24
25-34
35-49
50-64
+65
Total

Nacionalitat (%)
Espanyola
Madrid
País Basc
Andalusia
País Valencià
Altres

Estrangera
Francesa
Britànica
Italiana
Alemanya
Nord-americana
Japonesa
Altres

Total

Professió de l'enquestat (%)
Professional liberal
Alt directiu
Quadres intermedis

Empleat
Tècnic superior
Estudiant
Mestressa de casa

Altres
Total

72,6
27,4
100,-

0,2
8,5

22,1
42,3
24,0
2,9

100,-

38,2
17,5
4,0
5,0
3,3
8,4
61,8
10,6
7,4
11,5
9,7
3,8
6,1
12,7
100,-

12,5
18,0
24,3
7,0
11,8
8,5
5,9
12,0
100,-

63,0
37,0
100,-

0,4
7,1
23,5
39,4
26,8
2,8

100,-

35,8
15,8
1,5
4,2
2,3
12,0
64,7
6,8
6,7
11,2
9,0
7,1
6,7
17,2
100,-

13,7
16,8
20,8
6,6
11,4
6,5
9,3

14,8
100,-

Els viatges per negocis continuen sent el principalmotiu d'es
tada i pernoctació hotelera a la ciutat. Un 57 per cent dels visi
tants són homes de negocis. En relació amb el mateix trimestre
de l'any anterior, es palesa un lleuger augment que no es corres

pon amb l'actual alentiment del creixement de l'activitat econò
mica de la ciutat. Possiblement l'explicació s'hagi de buscar per
la singularitat del període de referència, en el que moltes em

preses van avançar les seves vacances pels Jocs.

Quant a la resta de motivacions, esdevé gairebé irrellevant el
nombre de visitants que declaren venir per motius firals. L'ac
tual conjuntura econòmica recessiva, que incideix molt especial
ment en els sectors industrials, repercuteix directament i indirec
tament en la celebració de fires i salons. Es constaten
importants variacions en l'impacte que ha tingut enguany el
Saló de en relació amb el celebrat fa dos anys. En

l'edició d'enguany, es palesa una reducció de gairebé un 50 per
cent del nombre d'expositors directes i d'un 27 per cent de la

superfície contractada. Durant aquest trimestre, el turisme con

gressual davalla i se situa al mateix nivell del període maig-juliol
de 1991.

Augmenta la importància de la recomanció com a raó d'elecció
de Barcelona.

Entre les raons d'elecció de Barcelona per part dels que vé

nen per raons estrictament turístiques, es palesa una forta em

branzida de la recomanació i del coneixement previ, tot i que
continua sent important el pes de la recomanació de les agències
de viatge, relacionat amb la presència de grups organitzats a la
ciutat i amb el nivell d'utilització dels autocars.

Aquest indicador és important si tenim en compte que, en el
trimestre maig-juliol de 1993, el turisme vacacional representa
un 35 per cent del total de visitants. La importància de la reco

manació com a factor determinant a l'hora d'escollir Barcelona
es reflecteix en l'augment dels que declaren venir per primer
cop. Un 35 per cent dels enquestats visiten per primer cop la

ciutat, dels quals més d'un 44 per cent ho fan per motius vaca

cionals. El boca-orella és, sense dubte, un dels millors elements
de promoció de la ciutat.
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Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació) (dades trimestral,

Motiu de la visita (°/0)
Comercial/Negocis 56,8 40,8 53,4 60,9 57,0 53,4 53,7
Turisme 23,5 26,6 18,4 9,5 30,6 22,4 20,3
Fires 1,3 2,5 2,7 6,7 1,6 7,8 3,0
Congressos 4,3 5,4 6,9 8,4 2,0 3,8 5,3
Etapa viatge 7,7 18,2 11,3 5,4 3,3 5,1 10,5
Motius familiars i acompanyants 3,6 3,1 4,6 4,0 2,9 4,5 4,2
Altres 2,8 3,4 2,7 5,1 2,6 3,0 3,0
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
Raons d'elecció de Barcelona* (°/0)
Coneixement previ 4,4 1,3 7,9 19,5 15,3 12,5 4,5
Per recomanació 4,1 0,6 6,6 8,1 14,3 13,6 4,5
Motius familiars i acompanyants 17,0 9,8 7,6 15,8 9,1 10,2 13,5
Etapa viatge 21,5 29,9 29,9 5,4 18,6 24,8 25,1
Informació (fulletó...) 8,0 3,9 11,8 3,5 2,9 5,5 7,0
Recomanació agència viatges 0,5 1,0 5,8 18,7 13,6 1,8 2,5
Altres 44,5 36,9 27,8 27,2 21,4 31,6 19,0
JJ.00. 16,6 2,6 1,8 4,8 23,9
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Repetitivitat de la visita (°/0)
No cap vegada 14,7 31,5 21,3 20,6 34,7 21,4 22,7
Una vegada o més 85,3 68,5 78,7 79,4 65,3 78,6 77,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Mitjà de transport utilitzat (°/0)
Avió 79,5 73,0 71,6 67,0 64,0 62,0 73,3
Vehicle propi 8,9 3,6 20,1 21,1 25,4 21,2 16,4
Autocar/Autobús 2,9 2,4 2,1 6,2 5,5 6,6 2,5
Tren 8,4 10,4 6,2 5,7 4,9 9,9 7,5
Altres 0,3 0,6 - - 0,2 0,3 0,3
Total 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-

Es reforça la presència de visitants estrangers, especialment
nord-americans.

En feruna anàlisi per nacionalitats, es reforça la presència de
visitants estrangers a la ciutat i se situa més de cinc punts per
sobre el nivell assolit en el mateix període de l'any anterior. És
molt possible que pel conjunt del 1993, el percentatge de visi
tants estrangers estigui al voltant del 60 per cent del total. Des
taca el fort creixement dels visitants d'origen nord-americà, que
doblen, en termes relatius, el seu pes en el conjunt de visitants.
En aquest cas sembla inqüestionable l'impacte de la forta deva
luació de la pesseta en relació amb el dòlar, fins al punt que du
rant aquest trimestre la presència de nord-americans és lleugera
ment superior a la de les nacionalitats europees tradicionalment
presents a la ciutat com ara la francesa, la italiana o l'anglesa.
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El motiu d'aquest augment s'ha de buscar en dos fets que han
coincidit en el temps.D'una banda, els Jocs Olímpics varen im
pactar de forma especialment intensa el mercat americà. L'orga
nització dels actes i l'animació de la ciutat varen impressionar
molt especialment els mitjans de comunicació americans que va

ren difondre una molt bona imatge de Barcelona. Aixó indiscu
tiblement ha jugat a favor de la ciutat com a factor d'atracció. A
més, durant aquest període, el dòlar s'ha revaloritzat notable
ment en relació amb la pesseta.

Per contra, cau la presència del col•lectiu nipó. Tenint en
compte la cultura d'aquest país, la recessió econòmica pot afec
tar el nombre de viatges a l'exterior dels japonesos, ja sigui bàsi
cament per raons vacacionals, però també per motius de nego
cis.

Quant als visitants de procedència europea, es redueix, en ter
mes relatius, principalment la presència del turisme italià, seguit,del francès i de l'alemany. Es manté el col•lectiu de britànics.

En tractar-se majoritàriament de visitants per motius de nego
cis, els provinents de la resta d'Espanya registren una davallada
pròpia del període vacacional i de la sobre-ocupació generada
pels Jocs.



Enquesta d'activitat turística a Barcelona. Sèrie homogènia de visitants (continuació) (dades trunesu

1111111111~1111111~111111.,

Durada de l'estada mitjana a la ciutat
Dies
Nits

Acompanyat per (°/0)
Sol
Amic/companys
Amb la famflia
Amb fills
Sense fills

Grup organitzat
Total

Distribució de la despesa extrahotelera (%)
Menjar/beguda
Compres
Entreteniment
Transport intern
Altres
Total

Valoració dels enquestats sobre els següents punts
(Mitjana, sobre la base d'una valoració de al 10)
Oferta arquitectònica
Oferta cultural
Entreteniment
Caràcter/amabilitat dels ciutadans
Accessos

Transport públic
Nivell d'informació

Seguretat ciutadana
Contaminació atmosfèrica
Sorolls

Neteja general de la ciutat

Relació qualitat/preu oferta restauració
Relació qualitat/preu oferta hotelera
Relació qualitat/preu oferta comercial

3,4
3,3

46,6
26,7
20,0
2,9
17,0
6,8

100,-

84,0
5,0
2,0
9,0

100,-

8,2
7,5
7,1
7,5
5,9
7,2
6,2
6,1
4,2
4,0
5,5
6,7
6,3
5,5

3,0
2,3

2,4
1,7

2,6
1,8

32,0 31,6 37,5
32,3 43,0 38,9
28,5 18,1 17,6
4,5 2,0 6,3
24,0 16,1 11,3
7,2 7,3 5,5

100,- 100,- 100,-

84,0 86,0 78,0
6,0 5,0 5,0
2,0 2,0 4,0
8,0 7,0 12,0

-
- 1,0

100,- 100,- 100,-

8,4 8,4 8,1
7,8 7,8 7,7
7,5 7,6 7,6
7,2 7,3 7,4
6,4 6,6 7,9
7,0 7,1 7,2
6,6 6,6 7,2
6,0 6,3 6,3
4,7 5,1 4,9
4,7 5,2 4,9
5,0 5,1 5,9
6,9 6,9 5,8
6,8 6,7 5,7
5,7 5,7 5,7

2,5
1,7

43,7
26,6
24,9
4,0
20,9
5,0

100,-

81,0
3,0
4,0
12,0

100,-

8,5
8,3
8,0
7,8
8,2
8,2
6,9
6,2
4,7
4,7
5,5
6,4
6,2
6,6

2,7
2,3

38,6
33,7
22,3
5,6
16,7
5,4

100,-

62,5
10,5
12,0
14,0
1,0

100,-

8,1
7,7
7,2
7,6
6,6
7,2
6,5
6,3

6,4
5,7
6,2

2,8
2,3

37,6
36,2
20,2
3,0
17,2
6,0

100,-

84,0
5,0
3,0
8,0

100,-

8,3
7,7
7,4
7,4
6,3
7,1
6,5
6,2
4,9
4,9
5,4
6,7
6,4
5,8

* Hom només ha enquestat els visitants per motius de turisme i d'etapa de viatge.
Font: Patronat de Turisme de Barcelona. Elaboració pròpia.

L'avió i el tren perden protagonisme a favor del vehicle propi
i l'autocar com a mitjans de transport més utilitzats
per desplaçar-se fins a Barcelona.

Tot i continuar sent el mitjà de tranport més emprat, l'avió ha
experimentat en els dos darrers trimestres una relativa davallada
en benefici de l'utilització del vehicle propi. L'alta valoració que
els enquestats fan dels accessos a laciutat reforça aquest punt.
El tren continua amb la tendència a la baixa, cada cop més allu
nyat dels nivells d'utilització d'abans dels Jocs. Toti que tradi
cionalment ha tingut un pes poc rellevant sobre el total, la uti
lització de l'autocar va en augment i actualment s'ha situat cla
rament per davant del tren.

Pel que fa a les característiques personals de la mostra ana

litzada, tot i sent majoritari el segment masculí, es constata una
lleugera feminització de la mostra, característica pròpia del pe
ríode vacacional. Durant aquest trimestre, l'edat modal se situa
en l'interval entre els 50 i els 64 anys. Com a nota més destaca
ble del trimestre, es remarca un increment dels visitants amb
una edat més elevada -apartir dels 35 anys i bàsicament del
segment entre els 50 i 64 anys- i una reducció de la presència
dels col.lectius més joves.

Quant a la professió, sobresurten els tècnics superiors, els
professionals liberals i les mestresses de casa. En relació amb el
mateix trimestre de fa un any, disminueix la presència dels
col.lectius d'alts directius i de quadres intermedis. Destaca la da
vallada del volum d'estudiants coincidint amb el període baix de
l'activitat académica a la ciutat i el creixement del segment de
mestresses de casa que assoleix el seu màxim nivell dels darrers
dos anys.
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Augmenta el turisme familiar a la ciutat.

En comparar amb la mateixa situació d'un any enrera, el fet
més remarcable és l'embranzida dels que ens visiten en fanulia,
els quals, en gairebé un 84 per cent dels casos, ho fan sense fills.
Aquest comportament fa que augmenti la presència del col•lec
tiu femení. Es redueix lleugerament la presència de grups orga
nitzats que varen registrar un boom relatiu en els darrers tres
trimestres.

Un 81 per cent de la despesa extrahotelera dels visitants es

continua destinant exclusivament a menjar i beure. En feruna
comparació interanual, s'observa un creixement de la despesa
destinada a entreteniment i al transport intern, mentre que da
valla la dedicada a compres, malgrat que el període analitzat in
clou elmes de juliol, mes tradicionalment dedicat a les rebaixes
a la majoria d'establiments comercials de la ciutat.
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Augmenta el grau de satisfacció dels visitants per l'estat general
de la ciutat i el nivell dels seus serveis.

En fer una valoració sistemàtica (de l'l al 10) dels diferents
aspectes de la ciutat en base a l'opinió dels enquestats, els mo

numentals-arquitectònics, culturals i lúdics juntament amb
l'amabilitat i el caràcter dels ciutadans i els transports públics i
accessos són els puntsmés valorats. Les valoracions menys posi
tives corresponen a la pol.lució tant ambiental com de sorolls.
En relació amb els anteriors trimestres, es palesa una recupera
ció de la ràtio qualitat/preu de les ofertes hotelera, comercial i
de restauració, conseqüència de la devaluació de la pesseta i, so
bretot, de la moderació en els preus. Cal destacar que d'ençà
l'acabament de les obres de les rondes amb la millora en les in
frastructures d'accés que això ha suposat, la valoració dels ac

cessos per part dels visitants ha anat millorant progressivament
fins a assolir aquest trimestre el seu màxim nivell.



V. Mercat immobiliari





Construcció d'habitatges i projectes visats

Construcció d'habitatges
_

Barcelona Resta Regió I Total Regió I Resta Catalunya Catalunya
• •

' ',
. . • •

1987 3.828 3.146 15.108 11.304 18.936 14.450 28.887 20.977 47.823 35.427

1988 3.480 3.302 19.271 11.648 22.751 14.950 38.117 20.787 60.868 35.737

1989 4.720 3.218 20.408 15.461 25.128 18.679 38.522 26.922 63.650 45.601

1990 2.724 2.431 13.097 14.096 15.821 16.527 21.541 25.997 37.362 42.524

1991 2.157 2.503 12.984 13.113 15.141 15.616 18.210 21.778 33.351 37.394

lr. tr. 530 725 2.987 3.074 3.517 3.799 3.953 5.483 7.470 9.282

2n. tr. 756 612 3.643 3.662 4.399 4.274 5.080 6.341 9.479 10.615

3r. tr. 373 379 2.565 2.264 2.938 2.643 4.320 5.157 7.258 7.800

4t. tr. 498 787 3.789 4.113 4.287 4.900 4.857 4.797 9.144 9.697

1992 2.819 4.103 13.322 10.669 16.141 14.772 18.160 16.210 34.301 30.982

lr. tr. 557 1.247 3.245 2.527 3.802 3.774 5.428 4.116 9.230 7.890

2n. tr. 817 2.109 3.750 3.125 4.567 5.234 4.902 4.412 9.469 9.646

3r. tr. 704 260 3.410 2.151 4.114 2.411 4.085 3.577 8.199 5.998

4t. tr. 741 487 2.917 2.866 3.658 3.353 3.745 4.105 7.403 7.458

1993
lr. tr. 475 534 4.514 2.171 4.989 2.705 4.340 3.102 9.329 5.807

2n. tr. 613 848 4.408 5.858 5.021 6.706 3.945 6.493 8.966 13.199

Font: Explotaciódels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels CoHegis d'Aparelladors de Catalunya. Direcció General d'Arquitectura iHabitatge. Generalitatde

Catalunya. Elaboració pròpia.

Variació (%)
Barcelona RestaRegió I

Iniciats Acabats Iniciats Acabats

2n. tr. 1993/2n. tr. 1992
lr. sem. 93/1r. sem. 92

-25,0
-20,8

-59,8
-58,5

17,5
27,5

87,5
42,1

1992/1991 30,7 63,9 2,6 -18,6

La reactivació de la construcció residencial a la Regió I s'ha vist

afavorida pels ajuts que preveu el Pla de l'Habitatge.

Al llarg del primer semestre d'enguany s'ha registrat un aug
ment del nombre d'habitatges iniciats a la Regió I proper al 20
per cent, si ho comparem amb les dades del primer semestre de
l'any passat. En total, a la Regió I s'han iniciat més de deu mil
habitatges, més de la meitat del total d'iniciats a Catalunya.
Aquest augment, que en bona mesura és atribuible al dinamis
me dels municipis mitjans propers a Barcelona, s'ha d'imputar
bàsicament al desenvolupament del Pla de l'Habitatge. A més,
representa un canvi en la tendència dels darrers anys, en què la
construcció d'habitatges a la Regió I era menor que a la resta de
Catalunya.

En concret, les comarques que mostren una major activitat
són el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, i el Vallès Occidental
-amb augments del 54,1 del 26,4 i del 23,5 per cent respectiva
ment. Aquestes comarques, a diferència del Maresme -on hi
ha una proporció molt important d'habitatges de segona resi
dència- i del Barcelonès -que es troba en un estadi d'assenta
ment territorial molt més avançat, estan encara en una fase de
desenvolupament caracteritzada per la consolidació del territori
i l'absorció del fluxos migratoris provinents de la ciutat central.
És en aquestes comarques on encara es pot produir nou sòl i
crear àrees ben equipades enteses des d'una perspectiva global
d'interrelació amb la resta del territori. De fet, tant aquestes co

marques comel Maresme guanyaren població en el període in
tercensal 81-91. Paral.lelament, els fluxos de mobilitat amb la

ciutat central augmentaren en tots dos sentits.És lògic, doncs,
que la consolidació del que s'anomena la «regió urbana funcio
nal» passi pel dinamisme de l'indicador de la construcció resi
dencial.

Si deixem de banda aquestes consideracions i anem a contex

tualitzar les dades en elmoment actual, observem que els fac
tors que determinen l'evolució delmercat immobiliari han variat
de poc temps ençà. De manera esquemàtica, hom pot dir que
malgrat l'estabilitat dels preus dels habitatges de nova planta
que s'ha produït en el darrer any -descens en termes reals en

alguns casos- no és previsible que es tradueixi de moment en
un augment significatiu de la demanda efectiva. Mentre que tot
just uns mesos enrera aquest fet hauria quallat en un augment
significatiu de la demanda real -continguda durant molt temps
per uns preus molt elevats i unes condicions de finançament
gens favorables-, ara topa amb una conjuntura negativa. El
progressiu empitjorament de la situació económica en els
darrers mesos té un reflex tangible en la disminució de la renda
permanent de les famílies, i, sobretot, en les expectatives de
cara a mig termini. La conseqüència immediata d'això és que la
millora de les condicions de finançament no ha trobat encara la
seva rèplica en un augment de la demanda, que, a nivell de mer

cat lliure, s'ha afeblit, encara que no s'hagi cobert el dèficit acu
mulat dels darrers anys. Cal no oblidar, de tota manera, que si
multàniament han crescut notablement les peticions d'habitatge
subvencionat, superant àmpliament les previsions del Pla.
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Projectes d'habitatges visats pel Col.legi d'Arquitectes (Província de Barcelona)

1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990

1991
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1992
lr. tr.
2n. tr.
3r. tr.
4t. tr.

1993
lr. tr.
2n. tr.

16.188
13.644
15.260
11.621

17.919
26.330
32.942
20.489

21.570
5.521
5.558
4.728
5.763

21.868
5.652
6.150
5.936
4.130

4.959
6.826

10.227
8.014
9.104
7.965

12.577
22.819
30.222
19.203

20.077
5.107
5.157
4.362
5.451

19.687
5.318
5.241
5.288
3.840

4.410
5.302

5.961
5.630
6.156
3.656

5.342
3.511
2.720
1.286

1.493
414
401
366
312

2.181
334
909
648
290

549
1.524

Font Col.legi d'Arquitectes de Catalunya. Elaboració pròpia.

milers visats

40
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0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 lr. sem.

1993
Lliures

Protecció oficial

% variació

- Taxa de creixement
interanual del total
de visats (c/o)

50

0

-50

Variació (%)

Projectes visats

Total Lliures
Protecció
oficial

2n. tr. 1993/2n. tr. 1992
lr. sem. 93/1r. sem. 92

11,0
-0,14

1,2
-8,0

67,7
66,7

1992/1991 1,4 -1,9 46,1

Lentament els projectes visats a la província recuperen el pols.

Durant el segon trimestre d'enguany, el nombre de projectes
d'habitatges visats a la província de Barcelona se situa clara
ment per sobre del corresponent almateix període de l'any
anterior. Malgrat no presentar una tendència clara, sembla con

solidar-se la tímida represa que s'inicià a les darreries del 1991 i
que, amb molta cautela, es podria qualificar de moderada ex

pansió.
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D'una banda, l'espectacular evolució dels projectes de protecció oficial determina la recuperació d'uns valors significatius que
es van abandonar al començament del darrer cicle expansiu; en
efecte, des del 1987 els projectes de protecció oficial no havien
representat una proporció tan important del conjunt de projec
tes visats a la província, i per a aquest trimestre superen el 20
per cent del total. Pot donar una idea de la magnitud d'aquest
augment pensar que al llarg d'aquest trimestre el nombre d'ha
bitatges visats de protecció oficial és gairebé un vint per cent su
perior a tots els visats de protecció oficial de l'any 1990.

El canvi radical que ha representat l'aprovació del Pla de l'Ha
bitatge envers les figures protegides -prou anquilosades en el
darrers anys comperquè es poguessin considerar eficaces- ha
comportat un cop de timó que ha contribuït a la represa dels
pols de la construcció residencial, especialment als municipis
amb un potencial de sòl per urbanitzar. Fins a cert punt, la con
solidació de l'augment dels projectes de protecció oficial no fa
més que reflectir les bones perpectives de què gaudeix aquest
subsector, quant que hi ha una demanda important que s'hi abo
ca atreta per unes condicions d'accésmolt més favorables que
les existents tot just fa un parell d'anys, especialment pel que fa
als segments de rendes que es poden acollir als avantatges del
Pla, que són, en definitiva, les que es pretenia afavorir amb la
seva aprovació.



Llicències d'obres

Sostre de nova planta previst a les llicències d'obres

milers m2

800

700-

600-

500-

400-

300-

200 -

o

100 - ÏI
1.89 11.89 111.89 1V89 1.90 11.90 111.90 IV.90 1.91 11.91 111.91 1V91 1.92 11.92 111.92 IV.92 1.93 11.93

III1 En edificis residencials = En edificis no residencials

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades pelServei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

Sostre previst a les llicències d'obres concedides (-11,)

Total

En edificis residencials
Ús residencial

Aparcaments
Locals comercials
Oficines
Altres

462.262

302.336
160.082
87.486
45.179
6.020
3.569

-5,3

14,1
52,0
-18,8
11,3

-23,2
0,4

801.107

439.755
182.233
171.396
72.162
8.292
5.672

En altres edificis 159.926 -28,3 361.352

Aparcaments 40.231 -47,9 107.299
Locals comercials 3.707 -65,1 38.395
Indústries 18.714 -12,3 43.216
Oficines 5.128 -90,5 78.000
Hotels 1.323 -84,7 9.692

Equipaments 70.748 73,8 72.849
Ús residencial 114 -98,8 9.872
Altres 19.961 1.153,0 2.029

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Serve
l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona.

de Control de

Després de la formidable expansió de la superfície destinada

a terciari, el sostre residencial pren el relleu amb vigor
com a subsector més dinàmic.

Al llarg del primer semestre d'enguany ha estat aprovada la
construcció de gairebé migmilió de m2 de sostre nou pel Servei
de Llicències d'Obres de l'Ajuntament de Barcelona. Sembla
que les excel.lents perspectives que es detectaren a comença
ment d'any han quedat un xic diluïdes, i, pel conjunt del semes
tre, han romàs uns valors similars als que es registraren durant
elprimer semestre de l'any passat. Com ja s'ha comentat repeti
dament en anteriors edicions d'aquesta publicació, l'aprovació

de llicències d'obres majors segueix un ritme que no sempre re
flecteix la dinàmica amb què se sol.liciten, ja que moltes petites
llicències poden frenar-ne alguna de molt grossa, o a la inversa.
I això és evident quan parlem de la superfície, del nombre d'ha
bitatges o del nombre de places d'aparcament aprovades; la con

centració de pocs expedients de gran envergadura pot esbiaixar
la tendència del nivell d'activitat de la construcció a Barcelona.

Des d'una perspectiva general, en elmoment actual és fàcil
ment comprensible que és fora de lloc esperar un creixement si
milar al que es registrà en els anys previs a la celebració de les
Olimpíades. No obstant això, en aquests darrers mesos s'estan
detectant indicis de recuperació. En efecte, ara per ara s'està
mantenint un nivell de sostre superior al dels anys previs a la
nominació olímpica. El gràfic adjunt mostra l'evolució dels dar
rers anys. Es detecta sensedificultat el moment de la concessió
de llicència dels habitatges olímpics, durant la segona meitat del
89. També es fa palesa la forta embranzida de la superfície no

residencial durant el 90 i el 91; en aquell bienni es va aprovar la
construcció de projectes emblemàtics que estan a la ment de tot

hom, com la superilla de la Diagonal, diversos hotels, com l'Ho
tel Juan Carlos I o l'Arts, nombrosos edificis singulars d'ofici
nes, com la torre Mapfre o els edificis del carrer Tarragona, a
més d'equipaments molt significatius, com el Palau Sant Jordi.

Si ens centrem en les dades corresponents al primer semestre
d'enguany, observarem que mostren una clara preponderància
del sostre en edificis residencials sobre els no residencials, amb
gairebé dues terceres parts del total. De fet, el sostre destinat
exclusivament a construir habitatges representa una tercera part
del total. S'accentua, doncs, l'alternativa del sostre residencial
com a motordel revifament de la construcció a la ciutat, fet lò
gic en un moment en què l'oferta actual de terciari i la que sor

tirà al mercat al llarg dels propers mesos és suficient per a satis
fer la demanda actual i la prevista en els propers anys, donada
l'actual conjuntura.
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Habitatges previstos a les llicències d'obres d'edificis residencials concedides (1r. scmeslrc 93)

Increment
de sostre'

Increment

habitatges'
o

m2 construïts
Nombre de

promocions
Habitatges

per

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

Total

25.155
13.597
9.377
7.292
12.614
9.371
20.280
13.346
18.712
30.452

160.196

15,7 0,71
8,5 0,12
5,9 0,17
4,6 0,20
7,9 0,16
5,8 0,20
12,7 0,38
8,3 0,29
11,7 0,45
19,0 0,47

100,- 0,28

273
128
96
51
73
84
198
120
219

287

1.5292

17,9 0,53 92,1
8,4 0,10 106,2
6,3 0,12 97,7
3,3 0,14 143,0
4,8 0,11 172,8
5,5 0,14 111,6
12,9 0,27 102,4
7,8 0,17 111,2

14,3 0,38 85,4
18,8 0,32 106,1

100,- 0,21 104,8
En relació amb l'estoc existent a cada districte el 1992.
A més d'aquests, durant el primer semes re del 1993 s'ha aprovat la construcció de 77 habitatges en expedients d'ampliació.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitadespel Servei de Control de l'Edificació de l'Ajuntament de Barcelona iper 1C13.

6
8
7
9
16
13
18
14
10
13

114

46
16
14
6
5
6
11
9
22
22

13

L'oferta d'habitatge nou rep un impuls considerable:
per primer cop en els darrers anys, s'assoleix un increment
semestral superior al quaranta per cent.

Durant el primer semestre del 1993 s'ha aprovat la construc
ció de 160.196 m2 de sostre distribuït en 114 promocions que al
bergaran 1.529 habitatges de nova planta. A més a més, també
s'ha previst la construcció de 77 habitatges nous en edificis ja
existents, com a ampliació d'aquests.

Si ens centrem exclusivament en els habitatges previstos als
expedients de nova planta, observem que s'ha produït un espec
tacular augment -del 41,7 per cent- en relació amb els previs
tos durant el primer semestre del 1992. Un increment d'aquesta
magnitud és prou important com per podermanifestar un caute

lós entusiasme envers l'evolució de la construcció residencial a
la ciutat. I més encara si, com és el cas, hi ha una dotació impor
tant d'habitatges de promoció pública que s'ubicarà en un dis
tricte tan poc mimat pels promotors residencials privats com
Ciutat Vella. La construcció d'aquests dos-cents habitatges pú
blics ha de contribuir a pal.liar l'escassetat crònica de nou sostre
residencial a Ciutat Vella. La renovació gradual a la que està
sotmès aquest districte es veu enfortida amb aquesta operació,
que ve a donar cos a l'anhelada idea d'aconseguir una transfor
mació qualitativa i una integració del teixit urbà necessària pel
desenvolupament harmònic del territori.
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Dimensió mitjana dels habitatges previstos
superfície construlda (m2)
180

170 -

160 -
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90-

80 Ji III IV V W
Districtes

Gen.-juny 1993
- Mitjana ciutat 1993 (gen.-juny)

= 1988

Mitjana ciutat 1988

No ens abandonarem, però, a l'entusiasme, i recordarem que
amb dotacions anuals mitjanes pel conjunt de la ciutat que ofe
reixen una ràtio de 1,3 habitatges nous per cada 1.000 habitants
s'està encara per sota de les necessitats de la població. De tota

manera, la construcció d'habitatges de nova planta -en solars
sense edificar o per substitució- no és, probablement, l'única
via per solucionar aquesta escassa dotació anual de sostre resi
dencial a la nostra ciutat, que, no ho podem oblidar, està densa
ment edificada. La remodelació d'habitatges buits que no

s'adapten a la demanda actual i la reforma dels edificis deterio
rats als nuclis antics d'alguns barris quemantenen el caràcter re
sidencial -com Gràcia, per exemple- són alternatives no

exemptes de dificultats en la seva execució, però que ofereixen
avantatges evidents, tant de caire social com de cohesió territo
rial, quant que no alteren lamorfologia del territori.
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Places d'aparcament previstes a les llicències d'obres concedides ( lr. semestre 93)

Places previstes/
places existents

Places previstes/
dèficit de places

9

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu
10. Sant Martí

303
327
165
75
245
246
456
284
623
413

9,7
10,4
5,3
2,4
7,8
7,8

14,5
9,1
19,9
13,2

1,11
2,55
1,72
1,47
3,36
2,93
2,30
2,37
2,84
1,44

439 742
341 668
206 371

8 83
7 252
0 246
0 456

234 518
176 799
24 437

Total 3.137 100,- 2,05 1.435 4.572

3,85
0,59
0,78
0,21
0,37
0,50
0,96
1,35
1,89
0,97

5,9
3,3
1,7
1,7
1,2
5,0
1,7
1,8
6,2
1,1

0,90 2,4
Font:Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificació ipel Servei de la Via Pública de l'Ajuntament de Barcelona.

La reducció gradual de la dimensió mitjana dels habitatges
afavoreix una certa convergència entre una oferta preocupada
per la disminució dels ritmes de vendes i una demanda

disposada a sacrificar espai a canvi d'obtenir un producte
assequible.

El gràfic adjunt mostra com en els darrers anys s'ha produït
una perceptible reducció de la dimensió mitjana dels habitatges.
Si fem una comparació entre les dades de llicències aprovades al
llarg del 1988 i les del primer semestre d'enguany, aquestes re
flecteixen una disminució d'un 17 per cent. Malgrat que no es

pot parlar d'evolució en sentit estricte, car aquesta comparació
no té en compte la dinàmica dels anys intermitjos entre els ana

litzats, és clar que reflecteix la grandàriamitjana de l'oferta
d'habitatge nou que surt al mercat. Per tant, la superfície cons

truïda dels habitatges s'adapta millor-a grans trets- als desit
jos expressats pels compradors potencials dels habitatges. A l'es
tudi «Preferències dels compradors d'habitatge a Barcelona i el
seu entorn» -un resum del qual s'edità al número 10 de BARCE
LONA.ECONOMIA- dues terceres parts dels compradors poten
cials declaraven que volien comprar un habitatge amb una su

perfície útil inferior als 100 m2. No cal dir que aquestes
preferències venien determinades -almenys en part- pel cost
total que declaraven poder assumir els compradors.

El fets ressenyats no són un obstacle per reconèixer que hi ha
una excepció que cal destacar: al districte de Les Corts, caracte
ritzat per una oferta de nova planta escassa i d'alta qualitat, la
superfície mitjana dels habitatges ha augmentat en el període
considerat una mitjana d'un 24 per cent. Aquest increment con
trasta vivament amb l'evolució de la resta de districtes, alguns
dels quals registren decrements del trenta per cent.
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L'ininterromput creixement de l'oferta de places d'aparcament
i l'estancament del creixement del parc de vehicles afavoreixen
la reducció del dèficit de places a la ciutat.

Les poc més de 4.500 places d'aparcament previstes durant el
primer semestre del 1993 representen una disminució de gairebé
un trenta per cent en relació amb el primer semestre de l'any
passat. Per primer cop en els darrers cinc anys, el pes relatiu del
sostre destinat a places d'aparcament és inferior al trenta per
cent del total de superfície prevista, i deixa de constituir el grup
més important en termes quantitatius, liderat que havia mantin
gut durant el darrer bienni. De tota manera, és aviat per parlar
d'una tendència recessiva en la dotació d'aquest sostre, quant
que el desenvolupament del Pla d'Aparcaments i altres grans
operacions de reurbanització de grans àrees de Sant Andreu i
Sant Martí deixen laporta oberta a una expansió que, més que
sostinguda, pot donar-se «a sotracs».

Les places previstes, concentrades majoritàriament en edificis
residencials -dues terceres parts del total-, vénen a cobrir una
part del dèficit existent. Segons les darreres estimacions, el dèfi
cit de places era de poc més de 190mil places per l'any 1991.
L'estabilització del creixement del parc de vehicles a la ciutat en
el darrer any i mig -motivat bàsicament per l'actual conjuntura
econòmica- fa pensar que el dèficit de places ha disminuït en
el darrer any. És interessant veure que les darreres dades
d'oferta de places apunten a una ampliació de l'oferta a Ciutat
Vella -amb un 16,2 per cent del total de places previstes du
rant aquest semestre; en aquest districte es dóna la curiosa cir
cumstància de registrar la ràtio de turismes per resident més
baixa de la ciutat -amb 352 vehicles per mil habitants- i al
hora tenir un índex de cobertura molt baix -del 0,60-, supe
rior només al de Sant Martí, amb un 0,53.



I Locals comercials previstos a les llicències d'obres concedides (1r. semestre 93)

Districte

En edificis residencials En altres edificis Total

n~truïts % construïts % m2 construïts %

1. CiutatVella
2. Eixample

12.202
4.633

27,0
10,3 384 10,4

12.202
5.017

25,0
10,3

3. Sants-Montjuïc 1.509 3,3 3.323 89,6 4.832 9,9
4. Les Corts 1.490 3,3 1.490 3,0
5. Sarrià-Sant Gervasi 1.174 2,6 0 1.174 2,4
6. Gràcia 823 1,8 0 823 1,7
7. Horta-Guinardó 4.631 10,3 4.631 9,5
8. Nou Barris 1.401 3,1 0 1.401 2,9
9. Sant Andreu 9.680 21,4 9.680 19,8

10. Sant Martí 7.636 16,9 0 7.636 15,6

Total 45.179 100,- 3.707 100,- 48.886 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

m2 locals comercials construïts previstos/
m2 locals comercials e

(0/0)

2,91
0,53
1,78
1,27
0,43
0,41
2,92
0,78
5,35
2,79

1,62

Sostre previst a les llicències d'obres per a altres tiso no residencials (1r. semestre 93)
Us industrial `i cines Equipaments Hotels

-

%

1. Ciutat Vella 0 - 840 7,5 6.336 8,8 301 20,5
2. Eixample 0 - 900 8,1 13.433 18,7 0 -

3. Sants-Montjuïc 7.076 37,8 443 4,0 37.467 52,2 0 -

4. Les Corts 0 996 8,9 6.343 8,8 0 -

5. Sarrià-Sant Gervasi 0 427 3,8 0 - 1.022 69,5
6. Gràcia 0 - 0 - 0 - 148 10,1
7. Horta-Guinardó 0 - 146 1,3 4.818 6,7 0 -

8. Nou Barris 0 - 4.701 42,2 0 - 0 -

9. Sant Andreu 3.595 19,2 1.981 17,8 2.351 3,3 0 -

10. Sant Martí 8.043 43,0 714 6,4 1.083 1,5 0 -

Total 18.714 100,- 11.148 100,- 71.831 100,- 1.471 100,-

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei de Control de l'Edificacióde l'Ajuntament de Barcelona.

L'evolució de l'oferta de nou sostre adreçat al terciari reflecteix
que es roman a l'espera que el mercat absorbeixi les promocions
estrenades recentment o en curs d'acabament, i a una millora

de les expectatives de creixement econòmic.

Malgrat que hom no pot parlar de paral.lelisme, la nova ofer
ta de superfície destinada a activitats comercials i a oficines pre
senta, ara per ara, una dinàmica convergent, recolzada en fac

tors i circumstàncies comuns; per un cantó, l'extraordinària
expansió que es registrà durant els anys previs als Jocs conduí a

un increment ingent de l'oferta que, entre tots dos epígrafs, ron
da el milió i mig de m2, segons les llicències aprovades durant el
període 88-92. Per un altre cantó, en el moment actual hi ha di
versos projectes -algun de més de cent milm2- que es troben
en construcció o bé estan en fase de comercialització. La desce
leració del creixement econòmic i l'enfosquiment de les expecta
tives han endarrerit en alguns casos l'acabament de les obres.

En el cas de les oficines, lanova oferta creada en aquests anys
vamodificar l'estructura i la distribució espacial de l'oferta, aug
mentant-ne la qualitat del sostre. En el cas del sostre comercial,
significà la continuació de l'expansió de grans centres comercials
-auctóctons i foranis-, així com de franquícies; tot plegat, con
tribuí a sedimentar una filosofia de consum, que ja està profun
dament arrelada a d'altres països europeus, on el comerç tradi
cional comparteix cada cop més la clientela amb les galeries
comercials, les grans superfícies (no només alimentàries) i els
grans centres comercials -alguns ubicats a la perifèria. No és
estèril el debat que presideix la ubicació de l'equipament comer
cial d'una ciutat: l'alteració dels hàbits de vida d'una part dels
ciutadans fa que s'exigeixi un ventall horari ampli, facilitat d'ac
cés amb transport públic o aparcament, i una oferta diversa.
Aquesta nova oferta contribueix ja -oho farà d'aquí a poc- a
satisfer una part d'aquesta demanda que cada cop ésmés exi
gent.

97



Lloguer d'oficines

Distribució dels locals d'oficina i similars llogats a Barcelona segons grandària i preu (1r. semestre 1993)
superfície (m2) reu (ptes./m2)

1,8
20,7
26,8
20,1
9,5
10,4
6,4
1,8
2,4

100,-

fins a 30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-200
201-250
251-300

més de 300

Total

1,8
22,6
49,4
69,5
79,0
89,3
95,7
97,6
100,-

fins a 500
501-750
751-1.000

1.001-1.250
1.251-1.500
1.501-1.750
1.751-2.000
2.001-2.500
2.501-3.000
més de 3.000

Total

10,1
14,6
20,4
26,2
7,6
6,7
5,8
3,4
2,1
3,0

100,-

10,1
24,7
45,1
71,3
79,0
85,7
91,5
94,9
97,0
100,-

Font: Elaboració pròpiaa partir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.

Evolució de l'estructura de preus de 110,.2.11,
Distribució percentual del non'

fins a 750 47,3
751-1.250 32,9
més de 1.250 19,8

Total 100,-

30,3
36,5
33,2

100,-

27,9
38,5
33,6

100,-

24,7
38,6
36,7

100,-

24,7
46,6
28,7

100,-
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat
Urbanade Barcelona.

La disminució del nombre de contractes registrats i la davallada
dels preus de lloguer reflecteixen lapèrdua de dinamisme
de l'activitat econòmica.

Presentem a continuació la informació relativa al lloguer
d'oficines i similars sobre la base de la informació dels contrac
tes registrats a la Cambra de la Propietat Urbana durant el pri
mer semestre del 1993. Com és habitual, la mostra s'ha triat mit
jançant un procediment aleatori, i consisteix en un nombre de
contractes homogeni i equivalentmes a mes.

A grans trets, hom ha de començar destacant l'aparent rapi
desa amb què s'ha traslladat al mercat de lloguer d'oficines el
refredament de les expectatives i el clima poc favorable queafecta el conjunt de l'activitat econòmica en general. Hi ha dos
factors que avalen aquesta afirmació: per un cantó, ha disminuït
notablement el nombre de contractes de lloguer d'oficines regis
trats; per l'altre, els preus flexionen clarament a la baixa en ter
mes reals, després d'uns anys d'intens creixement. Òbviament,
això no és més que el reflex d'una conjuntura negativa carac

teritzada per unes taxes de creixement negatives de les princi
pals macromagnituds i per unes perspectives incertes, coma la
resta d'Europa i a d'altres països anomenats desenvolupats. De
fet, si ens cenyim al mercat de les oficines, la situació a algunes
grans ciutats no es pot qualificar precisament de favorable: a la
City de Londres els preus de lloguer d'oficines han disminuït
prop d'un 20 per cent en el darrer any; Frankfurt, Chicago, Syd
ney i París són altres ciutats amb una gran especialització en el
sector serveis on també s'han registrat davallades importants.
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Principals activitats a desenvolupar als locals
d'oficines i similars llogats a Barcelona (1r. sem. 93)

Serveis a
les empreses
(22,1 %)

Indústries
itallers
(6,8 %)

Vendes Magatzems
(6,0 %) (3,0 %) Oficines i

despatxos
(46,4 %)

Serveis al
consumidor
(15,7%)

Font: Elaboració pròpia a partir de lesdades facilitades per la Cambra de la Propietat Urbana
de Barcelona.

Pel que fa a Barcelona, després d'uns anys d'excepcional crei
xement del sostre destinat a oficines -amb un veritable allau de
projectes de grans dimensions alguns d'ells molt innovadors (no
només en el sentitarquitectònic)-, en el moment actual s'està a

l'espera que el mercat absorbeixi aquesta ingent oferta que ha
representat un increment del 25 per cent sobre l'estoc de sostre
d'oficines existent abans del 1988. Aquest fort creixement no fa
més que reflectir el canvi en l'estructura productiva de la ciutat,
caracteritzat per un augment del nombre de treballadors en el
sector terciari. Efectivament, segons dades de l'INSS, el nombre
de treballadors assalariats del sector serveis -exclòs el co
merç- ha augmentat a Barcelona durant el període 86-91 en

més d'un 35 per cent. En síntesi, en un escenari d'expansió eco

nòmica que coincidí amb l'ingrés d'Espanya a la CE, amb un

«desembarcament» important d'inversors i empreses estrangeres
en el mercat immobiliari, i recolzat d'una eina de promoció tan
excepcional comels Jocs Olímpics, aquesta transformació a què
al.ludíem no fa més que reflectir el gran pas endavant que ha re
presentat per la nostra ciutat aquest període.



Distribució per districtes dels locals d'oficines i similars segons preu de llogluer (ptes./m2)
r-wwnwfflfflEr

izar_Districte 500 501-750 pla er
1. Ciutat Vella 5 3 8 3

2. Eixample 11 24 21 39

3. Sants-Montjuïc 5 3 3 3

4. Les Corts 2 1 2 6

5. Sarrià-Sant Gervasi 2 4 13 18

6. Gràcia 2 4 6 7

7. Horta-Guinardó 0 1 3 2

8. Nou Barris 1 0 2 0

9. Sant Andreu 0 2 2 2

10. Sant Martí 5 6 7 6

Total Barcelona 33 48 67 86

0
16
2
1
5
0
0
0
0
1

0
14
2
0
4
1
1
0
0
0

1
8
0
2
5
1
1
0
0
1

0
5
0
1
5
0
0
0
0
0

(1r. sem. 93)

0
9
1
2
4
1
0
0
0
0

20
147
19
17
60
22
8
3
6
26

25 22 19 11 17 328

Distribució per districtes déls locals d'oficines i similars segons grandària (m2) (lr. sem. 93)

Districte 5_30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-200 201-250 251-300

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu

10. Sant Martí

1
2
1
0
1
1
0
0
0
0

2
19
6
7
16
6
3
1
1
7

4
39
3
3

16
10
4
1
3
5

6
35
6
2
11
2
1
0
2
1

4
17
0
3
4
1
0
0
0
2

0
17
1
0
8
1
0
0
0
7

2
11
0
1
2
1
0
1
0
3

1
2
2
0
1
0
0
0
0
0

0
5
0
1
1
0
0
0
0
1

Total Barcelona 6 68 88 66 31 34 21 6 8

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat Urbanade Barcelona.

20
147
19
17
60
22
8
3
6
26

328

Si ens endinsem en el detall de les dades, hom pot començar
dient que la disminució a què feiem esment es concreta en una

davallada del nombre de contractes d'aproximadament un 15
per cent en relació amb el primer semestre del 1992. Si ho com

parem amb les dades del 1991, moment en què estava en apo
geu tot l'engranatge pre-olímpic, la davallada és de pràcticament
el doble. A banda de les consideracions comentades anterior
ment, s'ha d'afegir la peculiar situació que es dóna en el mercat
de lloguer, ja que els successius ajornaments en l'aprovació de la
nova llei de lloguers han tingut un efecte de fre en la dinàmica
del mercat.

Si fem una ullada a ladistribució dels locals llogats segons les
seves dimensions, veiem que es manté, a grans trets, la mateixa
tipologia de locals que en anys anteriors. De manera esquemàti
ca, hom podria parlar d'un predomini clar de les superfícies pe
tites—la meitat dels locals llogats no supera els 90 m2—, alhora
que l'interval modal continua sent el que recull els lloguers de
locals que tenen de 60 a 90 m2.

En el quadre adjunt es pot veure l'evolució de la distribució
percentual del nombre de contractes llogats segons l'estructura
de preus declarats. Hom s'apercep clarament de la davallada
dels preus en termes reals a què feiem esment anteriorment, ja
que ha remès significativament el desplaçament cap als intervals
superiors de preus que s'havia produït de manera ininter
rompuda en els darrers anys. Segons les dades analitzades, el
preu mitjà de lloguer d'un local d'oficines a Barcelona se situa
ria un xic per sobre de les 1.200 ptes./m2. Aixe, representa una

disminució del 7,6 per cent en termes nominals en relació amb
el preu mitjà registrat durant el primer semestre de l'any passat,

i se situa en un nivell similar al preu registrat durant el primer
semestre del 1991. El creixement dels preus que s'ha registrat en
els darrers anys ha estat propiciat no només per una qüestió de

preus en termes estrictes, sinó també per la incorporació d'una
oferta més ben dotada quant a serveis, que, lògicament, té un

preu de lloguer superior a la del conjunt de parc d'oficines exis
tent. De fet, aquest segment de l'oferta és el que està patint
unes disminucions de preus més acusades; algunes consultores
especialitzades que realitzen el seguiment delmercat de les ofi
cines en edificis dedicats en exclusiva a activitats de negocis par
len de reduccions de preus d'entre el 25 i el 30 per cent en ter

mes nominals a l'Area Central de Negocis.

Una distribució territorial dels contractes llogats mostra la
mateixa concentració que s'ha donat en anys precedents; hi ha
tres barris que acullen més de la meitat dels contractes regis
trats, i que són la Dreta i l'Esquerra de l'Eixample i Sant Gerva
si. L'Eixample i els barris adjacents a laDiagonal són els que
manifesten una major activitat, com és lògic donada la forta es

pecialització en serveis que els caracteritza, sobretot en relació
amb d'altres zones de la ciutat. Per contra, hi ha força barris
—14 en total— que no compten amb una representació signifi
cativa, bàsicament els situats al nord i al sud. Per intervals de
preus, tampoc hi ha variacions subtancials; Les Corts i Sarrià
són els únics que superen—de mitjana— les 1.500 ptes./m2.
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1Mitjanes de preus de lloguer de locals d'oficines i similars. Distribució per barris (1r. sem. 93)

Intervals de preus (ptes./m2)
• sense oferta significativa
O entre 501 i 750
O entre 751 i 1.000
• entre 1.001 i 1.250
• entre 1.251 i 1.500
• més de 1.500

1.1. Barceloneta
1.2. Parc
1.3. Gòtic
1.4. Raval
2.1. SantAntoni
2.2. Esquerra Eixample
2.3, Dreta Eixample
2.4. Estació Nord
2.5. Sagrada Família

3.1. Poble Sec
3.2. Montjuïc
3.3. Zona Franca-Port
3.4. Font de la Gualla
3.5. Bordeta-Hostafrancs
3.6. Sants
4.1. Les Corts
4.2. Pedralbes
5.1. Sant Gervasi
5.2. Sarrià

5.3. Vallvidrera-Les Planes 9.1. Sagrera
6.1. Gracia 9.2. Congrés
6.2. Valkarca 9.3. Sant Andreu
7.1. Guinardó 9.4. Bon Pastor
7.2. Horta 9.5. Trinitat Vella
7.3. Vall d'Hebron 10.1. Fort Pius
8.1. Vilapicina-Turó de la Peira 10.2. Poblenou
8.2. Roquetes-Verdum 10.3. Barri Besòs
8.3. Ciutat Meridiana-Vallbona 10.4. Clot

10.5. Vemeda

Font: Elaboració pròpia apartir de les dades facilitades per la Cambra de la Propietat Urbanade Barcelona.
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VI. Ocupació





Barcelona

Atur total Atur Atur Atur juvenil Atur total Atur Atur Atur juvenil

31-XII-1988
31-XII-1989
31-XII-1990
31-XII-1991

31-111-1992
30-VI-1992
30-IX-1992
31-XII-1992

31-111-1993
30-VI-1993

Wercat de treball

Atur registrat a Barcelona i a la Regió 1

97.077
70.642
66.238
66.295

66.076
62.680
65.086
69.491

76.483
78.251

42.579
28.580
26.886
27.721

28.536
27.513
29.277
32.795

37.445
38.471

273.479
206.416206.416
195.864
190.669

188.877
181.427
185.806
198.650

220.433
226.181

163.195
131.895
122.274
116.410

112.387
104.455
105.381
106.723

113.603
115.971

92.870
54.862
50.237
49.566

49.637
46.135
47.814
53.212

62.371
63.785

31-XII-1988
31-XII-1989
31-XII-1990
31-X11-1991

31-111-1992
30-VI-1992
30-IX-1992
31-XII-1992

31-111-1993
30-VI-1993

31.982
25.408
24.203
23.199

22.717
21.861
22.542
23.785

25.666
26.346

4.480
2.789
2.659
3.063

3.374
3.540
4.029
4.461

4.899
5.028

42.468
33.067
33.454
35.372

35.500
33.436
34.642
37.193

17.962
9.239
5.809
4.572

4.396
3.763
3.792
3.956

41.624 4.183
42.531 4.236

108.179
89.895
88.145
83.178

81.120
78.598
80.030
84.897

93.031
95.134

16.313
10.338
10.689
12.332

13.317
14.186
16.089
18.399

20.516
21.007

91.440
74.140
75.793
78.778

78.836
74.321
75.887
81.342

91.109
93.478

56.242
31.196
20.525
15.833

14.942
13.123
13.269
13.475

15.132
15.976

Regió 1: A més de les cinc comarques, inclou dos municipis de la comarca de l'Alt Penedès, dos municipis de la comarca de l'Anoia iun municipi de la comarca de la Selva.

Font: Dades de l'INEM facilitades per l'Area de Promoció Econòmica iOcupació de 1Ajuntament de Barcelona i per la Direcció General d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Variació (/o)
31-111-19931
31-XII-1992

31-111-19931
31-111-1992

Barcelona

Atur total registrat 2,3 24,8
- masculí 2,7 39,8
- femení 1,9 13,1
-juvenil 1,7 39,0
Distribució sectorial
- agricultura -0,9 37,5
- indústria 2,6 20,5
- construcció 2,6 42,0
- serveis 2,2 27,2

- Sense ocupació ant. 1,3 12,6

Regió 1

Atur total registrat 2,6 24,7
- masculí 3,2 43,2
- femení 2,1 11,0
- juvenil 2,3 38,3
Distribució sectorial
- agricultura -9,1 3,0
-indústria 2,3 21,0
- construcció 2,4 41,8
- serveis 2,6 25,8
- Sense ocupació ant. 5,6 21,7

Al segon trimestre, l'augment del nombre d'aturats comença
a descelerar-se i les taxes d'atur pràcticament no varien

en comparació amb els primers mesos de l'any.

Durant el segon trimestre d'enguany, les dades del mercat de
treball de tot Espanya de lamajoria dels països comunita
ris-continuen força negatives, en la línia de principi d'any i de
final del passat: el nombre d'aturats continua en augment -tot i

possibles oscil.lacions estacionals- i el nombre de contracta

cions se situa per sota del nivell de l'any passat. Fins i tot s'obre
un debat important sobre la impossibilitat d'assolir en el futur
un nivell pròxim a la plena ocupació i lanecessitat d'adoptar
mesures que signifiquin un canvi estructural de concebre el mer
cat de treball. A més, es revifa l'impacte dels costos laborals
de la seva evolució en els darrers anys- sobre el grau de com
petitivitat de l'empresa espanyola en el mercat internacional.
Tanmateix, abordar l'anàlisi d'un hipotètic canvi estructural en
elmercat laboral sobrepassa l'objecte d'aquesta revista, centra
da principalment a fer un seguiment del pols econòmic de la
ciutat.
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Taxa general d'atur registrat (%)
Barcelona
.L 4rn

31-XII-1987
31-XII-1988
31-XII-1989

31-111-1990

30-VI-1990
30-IX-1990
31-XII-1990

31-111-1991
30-VI-1991
30-IX-1991
31-XII-1991

31-111-1992
30-VI-1992
30-IX-1992
31-XII-1992

31-111-1993
30-VI-1993

15,9
13,3
9,6

9,3
8,7
9,0
8,9

9,1
8,8
9,0
9,1

9,3
8,9
9,2
9,9

10,8
10,9

19,3 18,3
16,0 15,2
12,0 11,6

11,7 11,3
10,8 10,2
11,2 10,6
11,3 10,9

11,4 11,0
10,7 10,2
11,2 10,7
11,0 10,7

11,0 10,5
10,4 9,7
10,9 10,1
11,7 11,2

12,9 12,4
12,9 12,4

20,9
18,8
16,2

16,1
15,3
15,3
15,6

15,6
14,8
15,0
15,4

15,4
14,4
14,4
15,5

16,7
16,5

Font: DireccióGenera d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, INEM i Enquesta de
Població Activa. Elaboració pròpia.
Nota: La taxa d'atur a Barcelona ha estat recalculada sobre la base de les dades censals de
1981 i del 1991. Amb aquest nou càlcul, la nova taxa és de tres a quatre dècimes inferior a
l'antiga, sense alterar-ne la tendència.

Taxa (Tatur registral

19

18-

17-

16-

15-

14-

13 -

12-

11 -

10-

9 -

8
jn.89 ds.89 jn.90 ds.90 jn.91 ds.91 jn.92 ds.92 jn.93

st.89 mr.90 st.90 mr.91 st.9I mr.92 st.92 mr.93

- Barcelona - Província Barcelona Catalunya Espanya
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Actius i ocupats estimats a Barcelona

31-XII-1986
31-XII-1987
31-XII-1988
31-XII-1989
31-XII-1990

31-111-1991
30-VI-1991
30-IX-1991
31-XII-1991

31-111-1992
30-V1-1992
30-IX-1992
31-XII-1992

31-111-1993
30-VI-1993

707.772
743.348
728.704
734.746
741.121

730.245
731.576
739.100
725.479

712.524
707.377
704.164
701.488

705.372
718.165

582.078
624.946
631.946
664.104
674.883

663.895
667.256
672.815
659.184

646.448
644.697
639.078
631.997

628.889
639.914

125.694
118.402
97.077
70.642
68.198

66.350
64.320
66.285
66.295

66.076
62.680
65.086
69.491

76.483
78.251

Nota: Per estimar el nombre d'actius ocupats, hom ha considerat e total d'aturats registrats
a les oficines de l'INEM. A partir d'aquest número, s'ha recalculat la sèrie a partir de
l'evolució de les dades censals del 1881 i 1991.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa per a la
província de Barcelona ide l'estimació poblacional de Barcelona.Economia.

Nombre d'aturats registrats a Barcelona
milers de persones
85

80-

75-

70-

65 -

60-

55
G F MAM J J A S 0 ND

1991 - 1992 - 1993

Així doncs, a la vista de les dades del segon trimestre d'en
guany, no podem ser massa optimistes quant a l'evolució del
nombre d'aturats registrats a Barcelona: normalment, pels efec
tes estacionals de les contractacions de cara al període estival,
el nombre d'aturats a final de juny és inferior al de març. En
guany, però, no és així, i les taxes de variació interanual són es

pecialment elevades. Tanmateix, l'augment de la població activa
i de la població ocupada -paral.lel a la d'aturats- fa que les
taxes d'atur registrat a final de juny, tant a Barcelona com a Ca
talunya i a Espanya, no experimentin variacions més enllà d'una
o dues dècimes en comparació amb tres mesos enrera.



Contractacions registrades a Barcelona

Altes demandes d'ocupació 52.044 45.347 47.764 63.316 32,6 39,6
Baixes demandes d'ocupació 51.966 46.723 39.773 58.211 46,4 24,6
Altes llocs de treball oferts 4.558 2.943 1.169 1394 19,2 -52,6

Contractes de treball registrats 92.377 92.491 65.789 65.540 -29,1
- acollits a mesures de foment 44.971 38.132 28.230 26.609 -5,7 -30,2
- no acollits a mesures de foment 47.406 54.359 37.559 38.931 3,7 -28,4

Distribució dels contractes
acollits a mesures de foment:
- Sectorial: Agricultura 78 62 59 67 13,6 8,1

Indústria 8.396 6.316 4.300 3.784 -12,0 -40,1
Construcció 2.581 1.206 672 629 -6,4 -47,8
Serveis 33.916 30.548 23.197 22.129 -4,6 -27,6

- Per sexes: Homes 24.392 19.943 13.762 13.384 -2,7 -32,9
Dones 20.579 18.189 14.468 13.225 -8,6 -27,3

Font: Dades de PINEM facilitades per l'Àrea de Promoció Econòmica iOcupació de l'Ajuntament de Barcelona.

El creixement del nombre de desocupats es dóna en tots els
col•lectius -joves, homes i dones- i sectors, amb l'excepció de
la construcció, en el qual -tot i que encara presenta unes taxes

de variació interanual superiors al 40 per cent- l'augment de
l'atur en relació amb un any enrera és més suau en acabar el se
gon trimestre que el primer, en consonància amb l'inici de la re
cuperació de l'activitat del sector.

Tot i l'augment del nombre absolut d'aturats, Barcelona con

tinua presentant una situació comparativament favorable en re

lació amb la resta de Catalunya i amb Espanya. Així, la taxa

d'atur registat continua clarament per sota dels altres àmbits
territorials -en concret, 1,5 punts per sota de la mitjana de Ca

talunya, i 5,6 punts per sota de la d'Espanya-, tot i que a Bar

celona, precisament pel grau d'activitat de períodes anteriors,
els efectes de l'actual crisi són comparativamentmés virulents.
A més, el fet que a Barcelona i al seu entorn més immediat el
conjunt d'empreses de servei tingui una presència destacable
permet una certa flexibilitat i capacitat d'adaptació del teixit
productiu a les necessitats conjuntuals, que pal-lia en part la dis
minució de llocs de treball en la indústria.

De fet, a les comarques de laRegió I les tendències de l'evo
lució del nombre d'aturats registrat són força similars, encara
que amb intensitats diferents. L'atur augmenta més que a Bar

celona ciutat en relació amb el juny de l'any passat al BaixLlo
bregat, al Maresme i al Vallès Oriental, amb variacions intera
nuals compreses aproximadament entre el 30 i 40 per cent.
Contràriament, el Vallès occidental presenta una evolució
menys negativa -d'un 13 per cent- comparada amb el 24,8 per
cent de Barcelona.

L'evolució de les contractacions d'ençà principi d'any apunta
a un fort alentiment del procès de destrucció de llocs de treball.

Durant aquest segon trimestre, ha augmentat sensiblement en
relació amb el mateix període del 1992 el nombre d'altes i bai
xes de demandes d'ocupació a les oficines de l'INEM: per una
banda, un augment de les altes que implica la incorporació de
més persones en cerca de treball i per altra banda, més baixes
que poden venir causades pel fet que el demandant trobi un lloc
de treball o pel fet que hagi desistit de cercar-lo. Aquesta darre
rapossibilitat és el cas, en general, de col-lectius que presenten
unes expectatives més incertes de trobar un lloc de treball, però
també aquelles persones que renuncien a figurar a les Ilistes de
l'INEM per desenvolupar algun tipus d'activitat en l'economia
submergida. Dins d'aquest context, cal remarcar un millor con
trol del frau a l'hora de cobrar prestacions que pot forçar algu
nes persones a donar-se de baixa voluntàriament.
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