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Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

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

CATALUNYA 2011-2012

CATALUNYA 2011-2012
Variació
mensual (%)

Variació
interanual (%)

-0,9

2,2

Índex de preus de consum1

-15,3
-20,5
-24,9

1

0,6

Índex de preus industrials

3,6

-

Índex de producció industrial

-1,3

Gener 2011

2

Desembre 2011

Gener 2012

Al mes de gener els preus de consum s'han reduït el 0,9% respecte del mes
anterior i s'han encarit el 2,2% respecte del mateix mes de l'any passat. Al mes de
gener l'índex de preus industrials ha pujat el 0,6% intermensual i el 3,6% en
termes interanuals. La producció industrial mitjana de tot l'any 2011 ha estat
finalment l'1,3% més baixa que la de l'any 2010. Finalment, l'indicador de clima
industrial del mes de gener és lleugerament millor que el de desembre, però
pitjor que el d'ara fa un any.

Font: Idescat i INE.
1) Darrera dada: gener 2012.
2) Variació interanual de la mitjana de l'índex del mes de gener al mes de desembre
(2010-2011).

Indicadors de mercat de treball
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ
CATALUNYA Gener 2012

2.421.567

Var. Interanual ((%))

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

633.210
330.775
302.435
16.149
9.051
7.098
139.149
70.444
68.705
2.959.955

7,4
6,6
8,3
-25,1
-25,5
-24,7
0,7
0,9
0,5
-2,7

CATALUNYA 2011-2012

2.350.395

Gener 2011
533.389 525.544

Règim general

Gener 2012

Autònoms

Al mes de gener els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social1
han tingut un decrement del 2,9% respecte al mes de gener de l'any anterior. En
el mateix període, els treballadors afiliats al Règim Especial d'Autònoms han
tingut un decrement de l'1,5%.

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

(1) Exclosos del Règim General el Sistema Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la Llar.

Mercat de treball en les crisis recents
VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA DES DEL TRIMESTRE DE MÀXIMA OCUPACIÓ PREVI A L'INICI DE CADA CRISI. CATALUNYA 1976-2011
Unitats: percentatge (eix vertical) i nombre de trimestres (eix horitzontal).
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Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA.
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L’actual crisi econòmica està
sent una de les més intenses
del darrer segle, i no són pocs
els qui la comparen amb la
gran depressió dels anys 30. Si
es compara l’evolució de
variació
de
la població
ocupada
d’aquesta
gran
recessió amb altres recessions
més recents, s’observa que
aquesta és la més intensa.

EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL DES DE L’INICI DE LA CRISI
Com s’observa al gràfic, des de l’inici de la crisi s’observen dues
fases de destrucció d’ocupació. Una primera, que va del 2008 al
final del 2010, i una segona que s’inicia a mitjan 2011, després
d’uns trimestres d’estabilitat i on el cicle recessiu de l’economia
semblava haver-se corregit.

Variació interanual de la població (16-64 anys), població
activa i població ocupada. Catalunya 2008-2011
Unitats: percentatges.

La destrucció d’ocupació ha estat territorialment uniforme, amb
l’excepció de Lleida, on la població ocupada ha retrocedit un
9,7% (-17,2% a Girona, -16,2% a Barcelona i -15,1% a
Tarragona).
Per nivell d’estudis s’observen diferències significatives. Així, entre
les persones que han assolit com a molt un títol de primària s’han
perdut el 42,0% dels llocs de treball, per un 13,4% entre els de
secundària de primera etapa i un 17,9% entre els de secundària
de segona etapa. En canvi, entre la població amb estudis
superiors, la població ocupada només ha retrocedit un 1,2%.
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

A continuació es compara la situació al segon trimestre de l’any
2008 (el trimestre amb un major nombre d’ocupats/des a
Catalunya), amb la situació el quart trimestre de l’any 2011. Al
segon trimestre de l’any 2008, la taxa d’activitat era del 78,1%,
per una taxa d’ocupació del 72,1% i una taxa d’atur del 7,3%. Al
quart trimestre de l’any 2011, la taxa d’activitat no ha variat
respecte al segon trimestre del 2008, però la d’ocupació ha
retrocedit 10,1pp (punts percentuals), fins a situar-se en el
61,9%, mentre que la d’atur ha augmentat 13,0pp, i se situen
en el 20,7%. Per col·lectius, aquesta pèrdua d’ocupació afecta
més els joves, amb un descens del 49,9% dels ocupats/des
existents l’any 2008 entre els menors de 25 anys, i del 25,2%
entre les persones de 25 a 34 anys (si bé en aquest grup la
reducció d’ocupació s’explica més per la transició demogràfica
de bona part d’aquestes persones al tram d’edat superior). La
destrucció de llocs de treball ha afectat més els homes, amb un
descens del 19,8% dels ocupats, que les dones, que malgrat tot
han perdut un 10,7% de les ocupades.
La crisi està sent molt més intensa entre els individus de
nacionalitat estrangera que entre els de nacionalitat espanyola.
Així, els primers perden un 32,5% de la seva població ocupada
durant el període, per un 12,1% entre la població de nacionalitat
espanyola. Val a dir, però, que la població de nacionalitat
estrangera ha disminuït un 7,1%, per només un 0,8% de la
població amb nacionalitat espanyola. És a dir, els fluxos
migratoris que havien existit amb anterioritat a la crisi semblen
haver-se invertit, i el conjunt de la població ha retrocedit un 2,0%
durant aquests tres anys i mig.

Per sectors, s’aprecia la intensitat de la crisi a la construcció, amb
una pèrdua del 46,4% dels seus ocupats/des. Tampoc és
menyspreable el gran retrocés de la indústria, amb el 27,0%
menys dels ocupats/des que existien al segon trimestre de l’any
2008 (-30,8% a les indústries extractives, de refinament del
petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia,
energia i aigua; -26,9% a la construcció de maquinària, equips
electrònics, material de transport i indústries manufactureres
diverses; -22,7% a la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i
paper). Finalment, els serveis perden el 7,1% de la població
ocupada (destaquen la pèrdua del 20,0% en intermediació
financera i activitats immobiliàries, i la de l’11,3% al comerç i
hostaleria, així com l’increment del 8,9% a l’Administració
pública, educació i activitats sanitàries), mentre que l’agricultura
en guanya un 3,4%.

Variació de la població ocupada per grans sectors. Catalunya,
segon trimestre (2T) 2008 i quart trimestre (4T) 2011
Unitats: milers de persones i percentatges.

2 T 2 00 8 4 T 2 01 1
Agricultura
57,8
Indústria
762,0
Construcció 411,9
Serveis
2.299,4
Total
3.531,0

59,7
555,9
221,0
2.135,7
2.972,4

Va r i a c i ó
Pes (%)
2 T 20 0 8 4 T 20 1 1
(%)
3,4
1,6
2,0
-27,0
21,6
18,7
-46,4
11,7
7,4
-7,1
65,1
71,9
-15,8
100,0
100,0

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

Finalment, la taxa de temporalitat ha passat del 21,8% al 19,7%.
Ara bé, en aquest descens de la temporalitat s’observen dues
fases diferenciades. Una primera, en què la destrucció de llocs de
treball amb contracte temporal és molt superior a la destrucció
dels llocs de treball amb contracte indefinit, que fa que la
temporalitat baixi fins al 16,9% el primer trimestre de l’any 2010;
i una segona, a partir de mitjans del 2010, en què els contractes
temporals augmenten, al mateix temps que els indefinits
decreixen, fent que la temporalitat torni a augmentar.
En aquest context, el nombre d’aturats/des de llarga durada s’ha
incrementat un 415,1%. Aquest increment, contrasta amb el ja de
per si important increment del nombre de persones aturades
durant aquests tres anys i mig (+165,6%). La taxa d’atur de
llarga durada, doncs, ha passat del 25,2% al segon trimestre del
2008 a un 48,9% a final de l’any 2011.

