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INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
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Font: Idescat.
1) Darrera dada: mes de juny 2011.
2) Variació interanual de l'índex del mes de maig (2010-2011).
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Al mes de juny els preus de consum han baixat lleugerament respecte
del mes anterior i s'han encarit el 3,3% respecte del mateix mes de l'any
passat. L'índex de preus industrials ha augmentat poc aquest darrer
mes, tot i que ho ha fet encara el 6,6% interanual. La producció
industrial mitjana dels cinc primers mesos d'enguany ha estat encara el
0,3% més baixa que la de la dels cinc primers mesos de l'any passat.
Finalment, l'indicador de clima industrial del mes de juny és millor que
el de maig i millor que el d'ara fa un any.

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

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Juny 2011

CATALUNYA 2010-2011
2.476.823

Var. interanual
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Homes
Dones
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1) Font: Observatori del treball. Departament d'Empresa i
Ocupació.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball i Immigració.
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Règim general
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Règim autònoms

Al mes de juny els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat
Social han tingut un decrement de l'1,3% respecte al mes de juny de
l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al Règim
Especial d'Autonòms han tingut un decrement de l'1,4%.

PROTECCIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA
EVOLUCIÓ DE LA TAXA DE RISC A LA POBRESA. CATALUNYA 2004-2009
Unitats: percentatges.
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Font: Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya del CTESC.

El perfil de la vulnerabilitat social a Catalunya està canviant i això genera noves necessitats socials. Més d'un terç de les sol· licituds de la
Renda Mínima d'Inserció de l'any 2010 responen a un motiu laboral, i l'any 2009 ja augmentava la importància de les problemàtiques
socials i laborals en les actuacions dels serveis socials. La taxa de risc de pobresa s’ha situat en el 18,4% l’any 2009, mentre que l’any
anterior va ser del 16,6%, s’ha incrementat el risc de pobresa infantil (l’any 2009 era del 23% front al 17,6% de l’any 2008) i també s’ha
incrementat el risc de pobresa de les famílies nombroses (el 60,3% d’aquestes famílies estan en aquesta situació). L’augment de l’atur i la
consegüent reducció dels ingressos de les llars és un dels factors que explica aquesta situació.
situació SS’ha
ha incrementat la demanda de
protecció social i de serveis socials que està posant a prova els sistemes de protecció social i les polítiques socials en un context diferent
al moment en què aquests sistemes van ser concebuts. Els serveis socials s’enfronten al repte de conjugar la seva vocació d’universalitat
amb l’augment i diversificació de la demanda en un context de contenció de la despesa.
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MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2010
El dia 30 de juny de 2011, el senyor Josep Maria Rañé,
president del CTESC, va presentar, en un acte
celebrat a la Sala de plens, la Memòria
socioeconòmica i laboral de Catalunya corresponent
a l’any 2010. A continuació es recullen les principals
conclusions que s’extreuen de la Memòria.
El PIB català ha tingut un creixement real del 0,1%,
front el -0,1% de l’economia espanyola i l’1,7% de
mitjana de la zona euro.
La construcció ha estat l’únic dels quatre grans
sectors que ha fet una aportació negativa al
creixement (-0,6), la indústria ha suposat el 0,3% i el
sector serveis el 0,4%.
La inflació mitjana ha estat del 2%, superior a la
d’Espanya (1,8%) i a la de la zona euro (1,6%), com a
conseqüència de l’increment de preus energètics i
dels efectes de l’augment de la fiscalitat indirecta.
La productivitat mitjana ha augmentat el 2,5% i ha
estat degut a la caiguda de l’ocupació, mentre que
l’activitat s’ha mantingut.
El sector públic ha abandonat el comportament
anticíclic, hi ha hagut una caiguda important de les
inversions i una contenció relativa de la despesa
corrent. Ha crescut el dèficit de la Generalitat com a
conseqüència de la reducció dels ingressos superior a
la reducció de la despesa pública.
Pel que fa al mercat de treball, la població ocupada
ha retrocedit l’1,8%. La població masculina ha tingut
un descens del 2,8% i en la població ocupada a la
construcció el descens ha estat del 14,2%. La
població ocupada a temps parcial ha augmentat el
3,2%.
La lluita contra l’atur té un paper central i la despesa
pressupostada per la Generalitat en polítiques actives
d’ocupació s’ha incrementat el 26,2%. En les
polítiques passives hi ha hagut més despesa, més
persones
beneficiàries,
menys
prestacions
econòmiques i la taxa de cobertura ha estat del
85,6%.
Hi ha hagut un descens dels expedients de regulació
d’ocupació i del nombre de treballadors/ores
afectats/des i el major nombre d’expedients
autoritzats són els de suspensió de contractes.
El nombre de persones que treballen per compte
propi, segons l’EPA, s’ha reduït el 4,3% i ha afectat
més a les dones que als homes i a les persones més
ben preparades.
Hi ha un canvi de tendència en el context
poblacional, l’increment poblacional és provocat per
l’increment de persones de nacionalitat espanyola.
S’ha incrementat de manera generalitzada el nombre
de persones que estudien en gairebé tots els nivells
formatius.
El mercat de l’habitatge es manté en recessió, però
es frena la caiguda dels dos anys precedents.

Augmenta la demanda de protecció i serveis socials.
Creix el risc de caure a la pobresa i destaca l’augment
de la pobresa infantil.
Previsions del CTESC
El CTESC considera que el creixement del PIB l’any
2011 continuarà essent feble, difícilment podrà superar
l’1% i serà insuficient per generar ocupació neta i per
reduir la taxa d’atur.
Les possibilitats de recuperació econòmica estaran
associades a:
-

La reestructuració i la recapitalització del sistema
financer.

-

Les reformes estructurals que afavoreixin el
creixement sostenible de l’activitat econòmica.

-

Les reformes estructurals que facilitin i incentivin el
creixement de la productivitat total dels factors.

Alguns dels factors que poden dificultar la recuperació
són:
-

L’evolució dels desequilibris del sistema financer.

-

L’evolució dels dèficits públics excessius.

-

L’evolució dels preus de les matèries primeres.

D’altra banda, el CTESC considera que els factors que
s’esmenten a continuació també tindran un paper
estratègic en el context socioeconòmic:
Educació: tot i que la manca de recursos pot afectar
la qualitat del sistema, es millorarà la flexibilitat del
sistema educatiu, tant en l’entrada i la continuïtat com
en el retorn al sistema.
R+D+I: el sector públic deixarà de ser el motor de la
despesa i el creixement de la inversió dependrà del
sector privat.
Energia: el preu del petroli continuarà la tendència
alcista i el Pla d’Energia de Catalunya 2012-2020
hauria d’esvair les incerteses sobre la definició del
model energètic.
No es preveu una millora en l’accessibilitat a
l’habitatge, es considera que es mantindran les
resistències de les entitats financeres per traslladar al
sector de l’habitatge majors facilitats creditícies, tot i
que s’espera que continuïn caient els preus de
compra dels habitatges.
L’Estat del benestar i les seves prestacions es veuran
afectades per la reducció de la despesa i per
l’increment de les situacions de vulnerabilitat social, tot
i que hi ha una estabilització de la població amb una
reducció
significativa
de
població
d’altres
nacionalitats.

Per a més informació:
http://www.ctesc.cat/msil/index.html
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