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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Setembre 2013

Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

CATALUNYA 2012-2013

CATALUNYA 2012-2013
Variació
intermensual (%)

Variació
interanual (%)

0,3

1,7

0,2

0,5

Índex de preus de consum1

-15,8
1

Índex de preus industrials

-19,5
-26,8

Índex de producció industrial

Agost/2013

2

-

0,3

Font: Idescat i INE.
1) Darrera dada: agost 2013.
2) Variació interanual de la mitjana de l'índex del mes de gener al mes de juliol (20122013).

Juliol/2013

Agost/2012

Al mes d'agost els preus de consum han pujat el 0,3% respecte del mes anterior,
tot i que la inflació interanual ha baixat fins a l'1,7%. L'índex de preus industrials
ha crescut el 0,2% intermensual i el 0,5% interanual. L'índex de producció
industrial dels set primers mesos de l'any ha estat del 0,3% més alt que el del
mateix període de l'any passat. Finalment, l'indicador de clima industrial del mes
d'agost, tot i ser negatiu, és millor que el d'ara fa un any, però pitjor que el del
mes anterior.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Agost 2013

CATALUNYA 2012-2013
2.330.488

Var. Interanual (%)

Atur registrat1
Homes
Dones
Ctes. indefinits1
Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

611.658
306.343
305.315
11.841
6.275
5.566
133.591
71.767
61.824
2.898.306

-1,8
-4,2
0,7
-16,4
-8,4
-23,9
-1,1
0,0
-2,4
-1,9

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

2.277.568
Agost 2012
Agost 2013
523.184

516.126

Règim general
Règim autònoms
1

Al mes d'agost els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social
han tingut un decrement del 2,3% respecte al mes d'agost de l'any anterior. En el
mateix període, els treballadors afiliats al Règim Especial d'Autonòms han tingut
un decrement de l'1,3%.
(1) Exclosos del Règim General el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de
la Llar.

El turisme estranger a Catalunya
COMPETITIVITAT I COMERÇ AMB L'ESTRANGER

CATALUNYA 2001-2012
90,4

5,8
-4,6

-6,0

0,0

3,6

-0,7

Variació de la despesa (%), 2007-2012
Variació de la contribució a la despesa total (punts percentuals), 2007-2012
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat.

215,2

117,6

5,5

altres països

Resta d'Amèrica

Estats Units

Resta d'Europa

-5,4

-1,1

-37,3

109,5

11,8

Països nòrdics

Regne Unit

-0,1

-23,4

Països Baixos

-2,2

-0,9

Itàlia

-2,4

França

-2,4

Suïssa

26,3

22,3

Bèlgica

A banda del comerç de béns i serveis, el turisme també ha permès millorar el
saldo per compte corrent de Catalunya, atès que ha mostrat una millora dels
saldos amb l'estranger des del 2007. Tot i això, el perfil dels turistes ha variat
des que va esclatar la crisi. Mentre que la majoria de països de la UE han
disminuït la seva contribució a la despesa total des del 2007, els de fora de
la UE l'han augmentada, especialment els de la resta d'Europa i Amèrica,
amb 5,8 i 5,5 punts percentuals més. Per als principals països de la UE, la
reducció de la despesa per turista s'explica per una caiguda del nombre de
pernoctacions, una davallada del nombre de turistes, o bé una combinació
de les dues. Per a gairabé totes les procedències es percep una millora de la
despesa diària per turista. Només els turistes de procedència italitana no
mostren una millora de la despesa diària. Alemanya, França i Regne Unit,
tres dels principals països emissors, mostren caigudes de la despesa total
dels seus turistes del 2,4%, 2,4% i 23,4% respectivament, un comportament
ben diferent als de fora de la UE.

Evolució de la despesa del turisme estranger a Catalunya, 2007-2012

Alemanya

Evolució de la despesa turística

5,3

EVOLUCIÓ DEL SECTOR EXTERIOR DE L’ECONOMIA
L’ECONOMIA CATALANA
Des de l’any 2007 el superàvit del saldo exterior de l’economia
catalana, que s’havia deteriorat des de l’any 2003,
2003, ha tornat a
augmentar any rere any fins a situarsituar-se, l’any 2012, per sobre
dels 16 mil milions d’euros. Aquest creixement del superàvit del
del
saldo exterior de l’economia catalana s’ha produït gràcies
sobretot a la millora dels intercanvis amb l’estranger, que han
permès compensar amb escreix el deteriorament del saldo
amb la resta d’Espanya.

altres països de la UE 27 (60,5%). També hi han contribuït els
intercanvis amb la resta del món (25,1%), aquests darrers però
amb un comportament diferent, atès que en aquest cas la
correcció no s’ha fet tant per la caiguda de les importacions
com per l’augment de les exportacions.
Gràfic 3. Importacions, exportacions i aportació a la millora del
saldo segons nivell tecnològic, 20072007-2012

Gràfic 1. Evolució del saldo exterior català 20072007-2012
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.
Tal i com podem observar al gràfic anterior, l’aportació del
saldo amb l’estranger ha passat en aquests darrers cinc anys
de ser negativa a ser positiva. A més, per als darrers dos anys
l’aportació ha estat cada cop més important i ha passat a
explicar més de la meitat del superàvit exterior del darrer
exercici 2012.
Bona part de la millora del saldo amb l’estranger es deriva del
comportament dels intercanvis comercials, que han passat de
generar un dèficit de més de 30 mil milions d’euros a generarne un de poc més d’11 mil milions.
Gràfic 2. Importacions, exportacions i aportació a la millora del
saldo segons àrees geogràfiques d’intercanvi, 20072007-2012

20%

7%
0%
4%

-3%

14%
48%

2%

-5%

17%

-3%
-9%

Aportació a la correcció del dèficit

Exportacions

Unitats:
percentatges
(aportacions
acumulatives).
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.
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Gràfic 4. Importacions, exportacions i aportació a la millora del
saldo segons branques d’activitat, 20072007-2012
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

0%

Màquines d'oficina, òptica i precisió

-11%
Equips elèctrics i electrònics -9%
-10%

i

taxes

6%
4%
2% 7%
6%
4%

Tèxtil, cuir i calçat

Aportació a la correcció del dèficit

15%

1%

Màquines i equips mecànics-10%

Productes energètics

21%
16%

0%

-8%

-2%

Agropecuaris

9,1%
12,2%
4,6%

anuals

En el cas dels productes amb un nivell tecnològic més elevat la
correcció es produeix gràcies sobretot a la bona evolució dels
intercanvis amb la resta del món.

Alimentació

25,1%

1,5%
9,0%
6,4%

Amèrica Central i Sud
Amèrica del Nord

10,6%

taxes

Els productes de nivell tecnològic mitjà-alt són els que han
mostrat una aportació més intensa a la correcció del dèficit
(48%). La correcció s’ha produït a tots els nivells, i en els de
baix contingut tecnològic, gràcies sobretot a l’augment de les
exportacions (vegeu gràfic anterior).

Indústria Química
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

anuals

Per sectors d’activitat, la millora més important ve del sector de
l’automoció, seguida del metal·lúrgic, el de maquinària, i el
químic. Només els productes energètics i els agropecuaris
mostren una aportació negativa a la correcció del dèficit, si bé
aquests darrers, juntament amb el sector del tèxtil, cuir i calçat,
i el de l’alimentació han mantingut increments importants de
les exportacions.

Si analitzem la correcció del dèficit comercial català des del
2007 al 2012, podem observar que més de la meitat d’aquesta
és atribuïble a l’evolució que han mostrat els intercanvis amb

i

taxes

anuals

