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El mes d'abril, l'IPC ha augmentat el 0,3% i la variació interanual s'ha
situat al 2%. La mitjana de l'índex de producció industrial des del gener
fins al març de 2010 ha crescut el 4,4% respecte del mateix període de
l'any passat.

Font: Idescat.
1) Darrera dada: maig de 2010.
2) Darrera dada: abril de 2010.

INDICADORS DE MERCAT DE TREBALL - RELACIONS LABORALS
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Maig 2010

CATALUNYA 2009-2010

Var. Interanual (%)

Atur registrat1
Homes
Dones
Ctes. indefinits1
Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació2

574.736
304.795
304 795
269.941
22.320
12.350
9.970
161.865
84.009
77.856
3.125.649

13,8
13,8
13 8
13,8
-4,8
0,3
-10,3
13,6
12,5
14,8
-2,5

1) Font: Observatori del treball. Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball i Immigració.

2.554.972
2.493.472
Règim general
Règim autònoms

562.120
544.117

Maig 2009

Maig 2010

El mes de maig l'afiliació al Règim General de la Seguretat Social s'ha
reduït el 2,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. En el mateix
període el nombre de treballadors afiliats al Règim Especial
d'Autonòms ha descendit el 3,2%.

INNOVACIÓ DE LES EMPRESES
EMPRESES AMB DESPESA EN ACTIVITATS INNOVADORES
SEGONS ACTIVITAT

DESPESES EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA SOBRE LA XIFRA DE
NEGOCIS I EL PIB

CATALUNYA 2002-2007

Nombre d'empreses
RD interna
RD externa
Adquisició de
maquinària i equip

2007 Var. 2002-2007
7.248
0,3%
41,3%
16,2pp
22,3%
8,1pp
51,1%

-5,7pp

3,7%

-1,3pp

Formació
Comercialització

23,2%
22,2%

22,4pp
19,8pp

Disseny i altres
preparatius de
producció/distribució

11,5%

1,9pp

Adquisició d'altres
coneixements externs

CATALUNYA 2002-2008
Unitats: percentatges.

Unitats: nombre d'empreses, percentatges i punts percentuals.

Font de la taula i del g
gràfic: elaboració pròpia
p p ap
partir de les
dades de l'Idescat i l'INE.

2,03
0,9
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1,98
1,1

2003

2,05

1,94
0,9

2004

1,1

2005

1,99

1,92
0,9

2006

1,86

0,9

2007

2008

Despeses en innovació / Xifra de negocis total empreses
Despeses en innovació / PIB

El nombre d'empreses que fan innovació a Catalunya l'any 2007 és de
7.248, el 0,3% superior al de l'any 2002. L'activitat innovadora més
estesa és l'adquisició de maquinària i equip, que representa el 51,1%
de les empreses innovadores i la que més ha crescut és la formació,
que guanya 22,4 punts percentuals.
Les despeses en innovació sobre la xifra de negocis estan estancades
mentre que sobre el PIB tendeixen a disminuir.
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DESPESA INTERNA EN RD PER ORIGEN DELS FONS I SECTORS, 2002-2007
En aquest monogràfic s’analitza la despesa interna en
recerca i desenvolupament per origen dels fons i sectors
de Catalunya l’any 2007 i la seva evolució respecte del
2002, en comparació amb la situació d’Espanya, la zona
euro i la UE-27. S’estudia quina distància hi ha entre els
resultats obtinguts i els objectius de finançament previstos
a mitjà termini pel Consell Econòmic i Social Europeu
(CESE) i el Pacte Nacional per a la Recerca i el
Desenvolupament de Catalunya (PNRI) i quin és el volum
de recursos que cada sector destina al finançament de
les activitats de recerca i desenvolupament dels altres
sectors.

Pel que fa a l’anàlisi del finançament sectorial de la
recerca, s’observa que els recursos de l’Administració
pública i l’ensenyament superior de Catalunya dedicats a
RD l’any 2007 van representar el 0,54% del PIB, per sota
dels registres de totes les zones estudiades. Malgrat
aquest resultat, destaca la inversió d’aquest sector
destinada a les empreses i les IPSAL, que és lleugerament
superior (0,10% del PIB) a la de les zones europees (0,09%).
La situació del sector públic espanyol és similar a la de
Catalunya, però el primer realitza un esforç superior en el
finançament de la pròpia Administració i també del
sector privat.

A la Taula 1 s’observa que la despesa interna en RD de
Catalunya l’any 2007 va ser de l’1,48% del PIB, per sota
dels registres de la UE-27 i de la zona euro però per sobre
de la dada espanyola.1 Aquests resultats estan a molta
distància dels nous objectius del CESE, que situen la
participació de les despeses internes en RD com a mínim
en el 3% del PIB per a l’any 2020, i de l’objectiu equivalent
del PNRI, que és del 3,5%.

Pel que fa a les empreses i les IPSAL catalanes, aquestes
fan inversió en RD per valor del 0,84% del PIB, per sota dels
registres de les zones europees (que superen els valors de
l’1,05% del PIB) i per sobre de la dada espanyola (0,58%).
Destaca el fet que el finançament del sector privat cap a
l’Administració pública (0,04% del PIB) i l’ensenyament
superior (0,04%) no està en cap cas per sota dels registres
de les zones europees.

Atenent a la composició d’aquest finançament per
sectors, el CESE i el Pacte estan bastant alineats. El CESE
proposa que la inversió del sector públic (Administració
pública i ensenyament superior) en RD sigui de l’1% del
PIB i la del sector privat (empreses i IPSAL - institucions
privades sense ànim de lucre) del 2%. Per la seva banda,
el Pacte proposa que la participació del sector públic
sigui del 0,97% del PIB i la del sector privat del 2,33%. A
partir dels resultats de la Taula 1, s’aprecia que Catalunya
té molt camí per recórrer ja que els seus registres estan a
la meitat dels objectius proposats, aproximadament. La
situació d’Espanya és similar a la de Catalunya però
requeriria un esforç superior del sector privat, mentre que
la situació de les zones europees és una mica més
favorable que la de Catalunya atès els seus resultats més
elevats en ambdós sectors.

Finalment, el sector exterior contribueix al finançament de
la inversió en RD de Catalunya amb un import equivalent
al 0,10% del PIB, per sota dels registres de la UE-27 (0,17%
del PIB), la zona euro (0,14%) i lleugerament per sobre de
la dada espanyola (0,09%).

Taula 1. Despesa interna en RD per origen dels fons i
sectors. Catalunya, Espanya, zona euro i UE-27, 2007
Unitats: percentatge del PIB.

Destins

Destins

Destins

UE-27

Zona
Espanya Catalunya
euro

DESPESA TOTAL

1,85

1,87

1,27

1,48

Administració i
ensenyament
superior

0,63

0,65

0,60

0,54

Administració pública

0,19

0,21

0,19

0,15

Ensenyament superior

0,35

0,35

0,29

0,29

Empreses i IPSAL

0,09

0,09

0,12

0,10

Empreses i IPSAL

1,05

1,08

0,58

0,84

Administració pública

0,03

0,03

0,02

0,04

Ensenyament superior

0,04

0,03

0,03

0,04

Empreses i IPSAL

0,98

1,02

0,54

0,77

Estranger

0,17

0,14

0,09

0,10

Administració pública

0,02

0,02

0,01

0,02

Ensenyament superior

0,02

0,02

0,01

0,02

Empreses i IPSAL

0,13

0,10

0,06

0,07

Font: Idescat i EUROSTAT.
1 Les últimes dades disponibles són de l’any 2008: Catalunya,
1,62%; UE-27 i zona euro, 1,91% i Espanya, 1,35%.

L’anàlisi de la variació de la despesa interna en RD per
origen dels fons i sectors en el període 2002-2007 (Taula 2)
mostra que el creixement de la despesa total en termes
de PIB (0,38 punts percentuals) ha estat protagonitzat per
l’Administració pública i l’ensenyament superior (0,23
punts), seguit de les empreses i IPSAL (0,10 punts) i de
l’estranger (0,05 punts). A nivell espanyol, el creixement
de la despesa interna sobre el PIB no ha estat tan intens
com a Catalunya (0,28 punts percentuals), però destaca
un esforç similar del sector empreses i IPSAL (0,09 punts).
Per la seva banda, les zones europees gairebé no han
variat els seus registres de despesa interna en RD sobre el
PIB en el període analitzat.
Taula 2. Variació de la despesa interna en RD per origen
dels fons i sectors. Catalunya, Espanya, zona euro i UE-27,
2002-2007
Unitats: punts percentuals de PIB.
UE-27

Zona
euro

Espanya

Catalunya

DESPESA TOTAL

-0,02

0,00

0,28

0,38

Administració i
ensenyament
superior

-0,03

-0,03

0,16

0,23

Empreses i IPSAL

0,00

0,02

0,09

0,10

Estranger

0,00

0,02

0,02

0,05

Font: Idescat i EUROSTAT.

En resum, l’esforç que hauria de fer Catalunya en
matèria de recerca i desenvolupament en els pròxims
10 anys és elevat perquè els objectius de finançament
establerts gairebé dupliquen els resultats actuals. En
relació amb les zones europees de referència, la UE-27
i la zona euro, els dèficits de finançament en RD més
importants són la inversió del sector privat en el propi
sector, seguida de la inversió del sector públic en el
propi sector (Administració pública i ensenyament
superior).
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