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ECONOMIA
LA TENDÈNCIA

LA XIFRA

+800
DÒLARS

Marcadors

COTITZEN LES ACCIONS DE
GOOGLE A LA BORSA

Les accions de Google van
superar ahir per primer cop en
la seva història la barrera dels
800 dòlars. El gegant
tecnològic acumula una
revaloració del 13% des de
principi d’any i del 30% en els
últims dotze mesos.

El grup químic Ercros va
multiplicar gairebé per quinze les
seves pèrdues el 2012, en
passar d'uns números vermells
de 810.000 euros el 2011 als
12,13 milions d'euros de l'any
passat pels mals resultats dels
seus negocis associats al clor.



DdG

PROTAGONISTA

ERCROS MULTIPLICA
PER 15 LES SEVES
PÈRDUES

ALFREDO SÁENZ

 El conseller delegat del Banc
Santander va cobrar l’any
passat 8,2 milions d’euros, fet
que suposa un descens del
29% respecte a la retribució de
l’any anterior. El president del
grup, Emilio Botín, va guanyar 3
milions, un 32% menys.

La indústria gironina tanca l’any 2012
amb un rècord històric d’exportacions
 Les empreses de la demarcació incrementen un 2,8 per cent les vendes fins arribar als 4.215 milions d’euros
8,5% més que l’any anterior.
Per contra, un altre dels grans
sectors exportadors gironins, el
de fabricació de maquinària, va registrar un lleuger descens de vendes.
Pel que fa a mercats de destí, els
països de la Unió Europea
segueixen comprant més del 75%
dels productes exportats des de Girona. Un sol estat, França, concentra gairebé un terç de les exportacions gironines.
No obstant això, els mercats on
més creixen les exportacions gironines són Àsia (+23,6%) i Àfrica
(+35%). Per països cal destacar el
creixement de les vendes a economies emergents com Rússia
(39%) o la Xina (38%).
Per contra les vendes als països
del Mercosur i Brasil s’ahn estanat,
com ha passat amb les vendes al
conjunt de la UE.
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Les empreses industrials exportadores de les comarques gironines
acaben de tancar el millor any de
la seva història en vendes als mercats internacionals. L’any 2012 van
exportar mercaderies per valor de
4.215 milions d’euros, un 2,8%
més que en el mateix període de
l’any passat. L’evolució relativa no
ha estat tan positiva com la de l’any passat (+15%), i ha estat inferior
al creixement mitjà de les exportacions a Catalunya (+5%) i Espanya (+3,8%).
Els exportadors gironins van
aconseguir tancar l’any en positiu
malgrat l’entrada de la majoria de
les economies de la zona euro en
recessió. La dura crisi en països
com Portugal i Itàlia –estan entre
els primers mercats de destí de les
mercaderies gironines– ha fet baixar les vendes a la zona euro, fet
que les empreses de la demarcació
han pogut compensar amb creixements en altres àrees geogràﬁques.
A Girona, el sector alimentari va
ser el líder en exportacions amb
unes vendes de més de 1.800 milions
d'euros.
Dins
de
l’agroalimentari, destaca el carni,
que va suposar una facturació de
més de 1.221 milions d’euros, amb
un creixement anual proper al
15%. També segueix creixent la
venda de cafè (275 milions d’euros
el 2012), amb un creixement del 7%
gràcies a l’increment de producció
a la planta de Nescafé Dolce Gusto a Girona.
També va tancar l’any en positiu el sector químic-farmacèutic gironí, que va sumar unes exportacions de 572 milions d’euros, un
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Exportació per grans grups de productes
VALOR DE LES EXPORTACIONS (EN MILIONS D’EUROS)
ANY 2012

SECTORS

VARIACIÓ 2012/11

1804

12,65%

Semimanufactures

994

0,35%

Béns d’equipament

691

2,94%

Manufactures de consum

317

-8,79%

Automoció i motor

173

-19,13%

Alimentació

Principals mercats de destí

REGNE
UNIT

(EN MILIONS D’EUROS)

227

HOLANDA

85
BÈLGICA

99

POLÒNIA

RÚSSIA

84

131

ALEMANYA

356

EUA

71
FRANÇA

1.348
ITÀLIA

366

PORTUGAL

223
ELS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA CONCENTREN
AL VOLTANT DEL 80% DE LES EXPORTACIONS DE
LES COMARQUES GIRONINES

Evolució anual de les vendes a l’exterior
VALOR DE LES EXPORTACIONS (EN MILIONS D’EUROS)
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Cau el dèficit comercial
En el cojunt de l’Estat, el dinamisme de les exportacions va permetre disminuir un 33,6 % el dèﬁcit comercial acumulat i retallar-lo
ﬁns a 30.757,4 milions d’euros a ﬁnal de 2012, malgrat que va seguir augmentant la factura de l’energia, conseqüència de l’elevada
dependència energètica de l’exterior. D’acord amb les dades del Ministeri d’Economia i Competitivitat, les exportacions van créixer l’any passat el 3,8 % i van arribar a un
import de 222.643,9 milions d’euros, la millor dada de tota la sèrie
històrica que comença el 1971.
Per contra, les importacions van
descendir el 2,8 %, ﬁns a 253.401,2
milions, en línia amb la caiguda de
la demanda interna.

Tres empreses gironines al Mobile World Congress
 Sixtemia, Giropark i Asks

participaran en la fira mundial
de referència del sector dels
dispositius mòbils
GIRONA | O.P.

Les empreses gironins Sixtemia,
Giropark i Strategic Attention Management participaran a partir de
dilluns en el Mobile World Congress, la ﬁra de referència en l’àmbit mundial en el sector dels dispositius mòbils, que portarà uns

70.000 visitants a la ciutat.
Sixtemia, amb seu a Banyoles, ja
va participar a la ﬁra l’any passat.
Dedicada al desenvolupament
d’aplicacions per a mòbils, ha tingut com a clients Zara, TV3, David
Villa o Rosa Clarà entre d’altres.
Giropark és una empresa del
Grup MIFAS que presentarà al
congrés les seves solucions per a
optimitzar la mobilitat urbana,
com ara PayPark, que en els darrers mesos ha obtingut reconexiements en certamens com BCN
apps jam, BDigital Glogal Con-
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Estands d'empreses catalanes en en el MWC del 2012.

gress, o AppCircus.
Finalment, Strategic Attention
Management, amb seu al Parc
Tecnològic de la UdG, presentarà
ASKS, una plataforma de cerca
social a la qual s’han introduït
elements d’intel·ligència artiﬁcial
i que es presenta en primíca en el
congrés. A banda de l’empresa gironina, en aquest projecte participen altres quatre empreses catalanes i instituts d’investigació, entre ells el Centre EASY de la UdG.
En total ha suposat una inversió
d’1,3 milions d’euros.

