1. L’activitat econòmica experimenta un augment important pel que fa a la
producció i a l’ocupació i dona, així, una certa continuïtat als períodes
anteriors, principalment pel que fa a la producció.
2. L’augment de l’ocupació durant el segon trimestre de 2017 ha estat molt
positiu amb un increment interanual del 7,32 %, una xifra que representa
338.800 ocupats, el nombre més elevat des del segon trimestre de 2009. Tot
i que encara estem per sota de l’ocupació prèvia a la crisi de 2008, estem a
punt d’assolir-la.
3. El sector serveis ha estat el dinamitzador de l’ocupació a la zona, ja que s’ha
estès pràcticament per totes les comarques i ha augmentat el pes que té en
el total de l’ocupació sectorial de l’àrea. Als serveis, la nova contractació s’ha
caracteritzat per una forta temporalitat i està molt relacionada amb la
estacionalitat del turisme, ja que el 39,25 % d’altes registrades al Règim
General de la Seguretat Social al juny de 2017 respecte de l’exercici anterior
corresponen al sector del comerç i l’hostaleria..
4. L’augment de l’ocupació ha fet disminuir l’atur, que ha caigut quatre punts i
mig en valors interanuals fins a registrar un 14,95 %, una taxa superior a la
catalana, que ha estat del 13,20 %, i inferior a la del conjunt espanyol
5. El dinamisme dels preus ha estat lleugerament inferior al del conjunt català,
encara que el trimestre anterior va registrar un índex superior, i sembla que
s’allunya definitivament el pensament pessimista que les baixes anteriors
podien portar a una situació de deflació. L’augment de la demanda —tot i
que limitat per la rigidesa en l’augment dels salaris—, l’excés de liquiditat i el
manteniment a la baixa del preu del petroli indiquen una situació de control
de preus que se situa al voltant del punt i mig en variació interanual.

6. Tot i la forta liquiditat que té el sistema financer, el crèdit bancari no ha fluït
com ho feia anteriorment. Les variacions del crèdit han continuat a la baixa i
sembla que les empreses han augmentat l’autofinançament i han disminuït
el deute com a actitud preventiva. Els dipòsits també han disminuït com a
conseqüència de la seva baixa rendibilitat.
7. El crèdit hipotecari, ha caigut en comparació del conjunt català, no tant pels
habitatges, sinó per altres actius que podrien estar relacionats amb activitats
d’inversió o perspectives de renda, com ara locals comercials i altres. En
canvi, el mercat de solars ha experimentat un cert moviment, tot i que amb
poc valor sobre el total del crèdit hipotecari existent.
8. El nombre d’empreses ha augmentat, principalment per l’increment de les
persones físiques. Entre les jurídiques han disminuït les societats anònimes i
s’ha experimentat una petita recuperació de les societats de responsabilitat
limitada. En termes generals, s’ha mantingut el teixit industrial de la zona.
9. Segons les dades dels sis primers mesos de l’any, el comerç exterior de la
zona ha experimentat un augment important de les exportacions (20,49 %
en dades interanuals) i les importacions (35,40 %). Tot i que el nombre
d’empreses exportadores és elevat, hi ha una forta concentració de les
importacions ja que les deu primeres concentren el 50,3 % del total exportat
de la zona.
10. Les perspectives indiquen que el creixement de 2017 serà molt positiu pel
dinamisme turístic i exportador, l’augment dels indicadors de producció
industrial i la revifada de l’activitat immobiliària i la construcció. Tot i això,
no estem instal·lats en l’optimisme. El conjunt de l’activitat té una capacitat
real de navegar enmig dels grans indicadors econòmics, però en la realitat
actual les dinàmiques inversores fermes que aposten per canvis estructurals
que permeten augmentar la productivitat en un futur estan molt
difuminades, i això condiciona la il·lusió i el plantejaments de nous projectes
a l’àrea.
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