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Atur registrat1 571 616 -6 5

-

1) Darrera dada: agost 2014.

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIALATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

2,02

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex del període gener-juliol (2013-2014) 
corregit d'efectes de calendari.

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

0,2

Variació 
interanual (%)

El mes d'agost ha experimentat un augment intermensual dels preus de consum
del 0,2% intermensual, si bé la inflació interanual ha estat del -0,1%. La inflació
intermensual dels preus industrials de l'agost ha estat del 0,1%, tot i que en
termes interanuals ha estat del -0,5%. La mitjana de l'índex de producció
industrial dels primers set mesos de l'any ha estat el 2% més alta que la del
mateix període de l'any passat. Finalment, l'indicador de clima industrial del
mes d'agost és menys negatiu que el d'ara fa un any, però més negatiu que el
de juliol.

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

Índex de preus de consum1 -0,1

Font: Idescat.

Índex de producció industrial
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0,1Índex de preus industrials1 -0,5
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Setembre 2014

2.277.568 2.325.937

Atur registrat 571.616 -6,5
Homes 278.439 -9,1
Dones 293.177 -4,0

Ctes. indefinits1 14.212 20,0
Homes 7.663 22,1
Dones 6.549 17,7

Ctes. temporals1 143.438 7,4
Homes 77.220 7,6
Dones 66.218 7,1

Afiliació. Total Sistema2 2.957.703 2,0

Les balances comercials de Catalunya amb la resta de l'Estat i l'estranger

Unitats: milions d'euros.

Font: elaboració pròpia a partir de l'AEAT i el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

CATALUNYA 1995-2013

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

SALDO COMERCIAL AMB LA RESTA DE L'ESTAT I L'ESTRANGER

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Al mes d'agost els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social1 

han tingut un increment del 2,1% respecte al mes d'agost de l'any anterior. En
el mateix període, els treballadors afiliats al Règim Especial d'Autònoms han
tingut un increment del 2,3%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema especial agrari i el Sistema especial de treballadors de la
llar. 
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Font: elaboració pròpia a partir de l AEAT i el Departament d Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Durant tot el període estudiat es manté un saldo comercial positiu amb la resta de l’Estat que compensa, en la majoria d’anys, el dèficit amb l’estranger. En el
darrer període analitzat, 2008-2013, es produeix, de mitjana, un superàvit de 1.331 milions d’euros anuals com a conseqüència d’un saldo positiu amb la
resta de l’Estat de 17.445 milions i un saldo negatiu amb l’estranger de 16.114 milions.



  

LES BALANCES COMERCIALS DE CATALUNYA AMB LA RESTA DE L’ESTAT I L’ESTRANGER 
 
  El 30 de setembre de 2014 ha tingut lloc la presentació 

pública de l’Informe Les balances comercials de Catalunya 
amb la resta de l’Estat i l’estranger, elaborat a iniciativa 
pròpia pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
amb la finalitat d’aportar un seguit de consideracions i 
recomanacions al Govern en aquest àmbit. 
 
En un context en què el debat de les relacions comercials de 
Catalunya amb l’exterior està a l’ordre del dia, el Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya ha considerat oportú 
estudiar els intercanvis comercials de Catalunya amb l’exterior, a 
fi d’obtenir una visió àmplia de la matèria i aportar informació 
contrastable al debat que té lloc al país. 
 
L'estudi quantifica i analitza la importància del comerç de béns 
amb l'exterior per a l'economia catalana entre els anys 1995-
2013. Les consideracions i recomanacions finals han estat 
consensuades pels agents socials que participen al CTESC. 
Des de l’any 1995, les relacions comercials exteriors presentaven 
un superàvit amb la resta de l’Estat que més que compensava el 
dèficit amb l’estranger. En la darrera etapa expansiva, el saldo 
positiu amb l’exterior es deteriora progressivament fins assolir 
valors negatius cada cop més elevats pel fort augment del dèficit 
amb l’estranger. L’esclat de la crisi econòmica reverteix aquest 
procés de deteriorament del saldo comercial, conseqüència de la 
millora del saldo amb l’estranger, que ha estat molt superior al 
deteriorament del saldo positiu amb la resta de l’Estat. 
Amb relació al PIB català, el superàvit amb la resta de l’Estat ha 
anat perdent pes, mentre el saldo amb l’estranger, tot i 
continuar sent globalment negatiu, ha millorat entre el període 
1995-2000 i el període 2008-2013. 
Paral·lelament, l’economia catalana ha augmentat la 
dependència dels intercanvis amb l’exterior tant de la producció 
com del consum de mercaderies. Aquest augment s’ha produït 
exclusivament pel que fa a les relacions comercials amb 
l’estranger mentre han perdut pes les relacions amb la resta de 
l’Estat. 
Per àmbits geogràfics, s’observa que el deteriorament del saldo 
amb la resta de l’Estat s’explica, sobretot, per la reducció del 
superàvit amb la Comunitat de Madrid i la Comunitat 
Valenciana, si bé aquesta última, juntament amb Aragó i Illes 
Balears, encara expliquen gairebé la meitat del saldo positiu 
amb la resta de l’Estat. Amb l’estranger, el dèficit comercial es 
concentra a la zona euro i Àsia, si bé durant el darrer període 
(2008-2013), el dèficit amb la zona euro s’ha corregit de forma 
notable. 
Per grups de mercaderies, les agrupades a les indústries química 
i agroalimentària expliquen el gruix de les aportacions positives 
al saldo comercial català. En sentit contrari, destaquen les 
indústries extractives, energètiques i l’agricultura. 
En comparació amb la resta de l’Estat, Catalunya destaca per un 
elevat superàvit amb la resta de l’Estat (el més important de 
totes les comunitats autònomes), i un elevat saldo negatiu amb 
l’estranger. Durant el període analitzat, tant a Catalunya com a 
la resta de l’Estat, s’observa una tendència a orientar-se cap als 
mercats estrangers, si bé aquest fenomen és més intens a 
Catalunya que a la resta de comunitats autònomes. 
 
Recomanacions: 
 
Es constata la importància per l’economia catalana del saldo 
positiu amb la resta d’Espanya, que caldria mantenir, i a la 
vegada aconseguir un saldo més favorable de les relacions amb 
l’estranger, sobretot amb la zona euro. 
En aquest sentit, l’objectiu no hauria de ser només el d’exportar 
més en termes quantitatius, sinó també, especialment, el de 

millorar el saldo amb l’estranger per la via d’incorporar més valor 
afegit a les nostres exportacions. 
Tot i això, la forta empremta que ha deixat el procés de 
globalització a casa nostra, fa necessari aprofundir en la 
diversificació de mercats internacionals que s’ha vingut 
desenvolupant en els darrers anys. 
 
Actuacions: 
 
Per dur a terme tots aquests objectius, des del CTESC es 
considera necessari que des de l’Administració: 
 
 S’intensifiqui el suport a la internacionalització de l’economia 

catalana, aprofundint en la diversificació de mercats, en 
coherència amb el procés de globalització. Per fer-ho caldria 
potenciar polítiques de suport a la internacionalització, 
separant-les per àrees d’interès. 

 
 Un dels factors que incideix en el potencial exportador català 

és la pèrdua de pes de les activitats industrials en el conjunt 
de l’economia catalana. És per aquest motiu que caldria 
potenciar el desenvolupament del sector industrial català 
com un objectiu prioritari. En aquest sentit, la 
reindustrialització hauria de considerar el següents elements: 

 
 Potenciar els sectors vinculats a la innovació on es trobin 

els majors avantatges competitius. 
 Considerar la possibilitat de potenciar activitats 

substitutòries d’algunes importacions.  Parlem de casos 
concrets com ara: 
 El sector energètic: la dependència energètica 

catalana de l’exterior es tradueix en un saldo 
negatiu que s’ha fet cada cop més evident. En 
aquest sentit, el CTESC considera necessari 
impulsar polítiques que fomentin un model 
energètic menys depenent de l’exterior, com ara 
la millora de l’eficiència, replantejament del 
model de mobilitat així com un impuls de les 
energies renovables. 

 Atracció d’inversions estrangeres industrials. En 
aquest sentit, l’Administració ha de potenciar noves 
iniciatives en aquesta direcció. 

 
 Desenvolupar mesures decidides en el terreny educatiu per 

tal de millorar el nostre capital humà. En aquest sentit, cal 
una major presència de les formacions tècniques i de 
formació professional, alhora que les polítiques educatives 
haurien de permetre un clar avenç en el domini de les 
llengües estrangeres. 

 
 Un element de competitivitat clau en una economia oberta 

són els costos logístics i de transport. És, doncs, necessària 
una bona dotació d’infraestructures, així com la seva gestió 
eficient, orientada a les necessitats del territori. Això passa 
per desenvolupar el corredor mediterrani, l’increment modal 
del transport de ferrocarril per mercaderies, el desplegament 
de plataformes logístiques intermodals i la gestió 
individualitzada de les grans infraestructures localitzada en el 
territori.  

 
 Les operacions d’inversió tenen dificultats en un context de 

restriccions creditícies, per la qual cosa cal facilitar el 
finançament a mig i llarg termini per a les empreses. 

 
 

Per a més informació: 
http://www.ctesc.cat/noticies/20148331.html 

 


	2014 09 Indicadors 1a plana
	Full d'indicadors setembre 2a plana

