
El Banc d’Espanya confirma que la caiguda de 

l’economia es modera  
• El supervisor adverteix que el turisme i la construcció residencial 

segueixen sense millorar 
• La institució destaca la millora de la confiança, l’ocupació i els efectes 

de les mesures públiques 
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La recessió va continuar en el segon trimestre, però «a un ritme menys 

intens». El Banc d’Espanya, institució responsable d’assessorar el Govern 

i analitzar la situació de l’economia espanyola, va confirmar ahir que, com 

sostenen des de fa dies l’Executiu i els experts, els indicadors apunten 

que la contracció del PIB serà més suau el segon trimestre. En el primer, 

es va produir una caiguda del 3% respecte a 12 mesos abans i de l’1,9% 

respecte al període comprès entre l’octubre i el desembre. 

 

L’organisme supervisor avala així els brots verds dels quals va parlar la 

vicepresidenta econòmica, Elena Salgado. En particular, destaca que la 

caiguda del consum privat apunta a un cert alentiment i subratlla la 

millora que ha experimentat la desocupació al maig i al juny. 

Un dels elements que està evolucionant de manera més positiva és la 

confiança de les famílies. L’índex que elabora la Comissió Europea va 

tornar a millorar al mes de juny, després del «substancial» repunt que va 

experimentar el mes anterior. Ja fa quatre mesos consecutius que 

experimenta ascensos, que l’han col·locat en el nivell més alt en més 

d’un any.  



 

Les famílies, apunta el Banc d’Espanya, cada vegada són més positives 

respecte a l’evolució de l’atur, de l’economia i de la seva pròpia capacitat 

financera i d’estalvi. Aquest optimisme, no obstant, no s’ha traslladat als 

comerciants, la confiança dels quals segueix al mateix nivell. 

 

OMBRES / La institució que dirigeix Miguel Ángel Fernández Ordóñez 

també subratlla l’efecte positiu que han tingut algunes de les mesures 

anticrisi del Govern. El pla d’ajudes directes a la compra d’automòbil, 

ressalta, ha aconseguit que les matriculacions tornin a créixer al juny. La 

construcció, a més, ha frenat lleument la seva caiguda gràcies a 

l’impacte que té el pla d’inversions locals en l’obra civil. 

 

Fins aquí les bones notícies. Si bé el volum de negoci i comandes de la 

indústria han suavitzat els descensos i la caiguda de la producció del 

sector s’ha estabilitzat, la inversió en béns d’equip segueix caient i la 

capacitat productiva del sector industrial es troba en el nivell més baix 

des que va començar l’actual anàlisi. La producció d’aliments ha crescut 

per primera vegada els últims vuit mesos, però, en canvi, la de la resta 

de béns de consum va accelerar el descens.  

 

El segment residencial de la construcció continua la seva caiguda lliure 

sense donar símptomes aparents de millora. La licitació de l’obra pública, 

a més, ha retrocedit el 17% els quatre primers mesos, malgrat el fons 

del Govern. 

 

L’informe explica que és aviat per treure conclusions sobre l’evolució de 

les exportacions --el component que està permetent que l’economia no 



caigui encara més--, ja que per Setmana Santa va caure aquest any i el 

passat en dos mesos diferents i distorsiona la comparació. 

 

LLUM VERMELLA / Un element preocupant és que els ingressos pel 

turisme, una de les principals indústries espanyoles, van patir una 

caiguda del 18,7% en el primer trimestre. Es tracta d’una «significativa 

agudització» de la debilitat que va demostrar l’any passat i que sembla 

que va continuar al maig. Els principals mercats emissors (britànic, 

alemany i francès) són els que més cauen. 

 

El butlletí del banc central també destaca que els preus del petroli han 

augmentat des que va començar l’any, fins a sobrepassar els 70 dòlars 

per barril en el cas del Brent, de referència a Europa. El més probable, 

afegeix, és que segueixin pujant, en línia amb la recuperació econòmica, 

tot i que hi ha un elevat grau d’«incertesa». 

 

Apunta, així mateix, que el benefici de les empreses no financeres va 

caure el 21,5% en el primer trimestre, un retrocés més gran que el 

registrat 12 mesos abans (4,2%). El retrocés està en línia amb la 

caiguda de l’activitat, que va baixar el 13%. 

 

REESTRUCTURACIÓ / El Banc d’Espanya també insisteix que la crisi està 

produint un «intens alentiment» del negoci bancari. Les entitats, apunta, 

s’han d’adaptar al nou escenari per poder preservar la seva solidesa i 

solvència. «Serà del tot necessari corregir els excessos de capacitat que 

s’hagin pogut generar, mitjançant processos de reestructuració que 

afavoreixin un cert redimensionament que permeti aprofitar les sinergies 

i les economies d’escala», conclou.  

 


