
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL
CATALUNYA 2008-2009

CATALUNYA 2008-2009

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Abril 2009 CATALUNYA 2009

Var. Interanual

Atur registrat1 505.262 68,8

Índex de preus 
industrials2

Variació 
intermensual (%)

Variació 
interanual (%)

Índex de preus de 
consum1 1,0

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

INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

INDICADORS DE MERCAT DE TREBALL - RELACIONS LABORALS

0,5

2,2-1,4

3) Variació interanual de la mitjana anual de 2008.

2) Darrera dada: mes de desembre de 2008.

1) Darrera dada: mes d'abril de 2009.
Font: Idescat.

La inflació interanual s’ha situat al 0,5% al mes d'abril atès que ha pujat
l'1% respecte del mes anterior. L'indicador de clima industrial al mes
d'abril ens mostra una percepció menys negativa que la que teniem al
març tot i que encara més negativa que la d'ara fa un any.

Índex de producció 
industrial -7,83-

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

-14,4

-41,2
-34,6

Abril 2008 Març 2009 Abril 2009

INúmero 28. Maig 2009
INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Atur registrat ,
Homes 269.474 96,7
Dones 235.788 45,2

Ctes. indefinits1 24.066 -42,8
Homes 12.823 -42,0
Dones 11.243 -43,6

Ctes. temporals1 132.180 -26,9
Homes 66.349 -28,9
Dones 65.831 -24,9

Afiliació2 3.181.337 -7,0

CATALUNYA 2003-2007 CATALUNYA 2003-2007
Unitats: percentatges.

2007 Var. 2003-2007
Despeses en innovació 3.926.940 34,6%
RD interna 34,8% -2,3pp
RD externa 14,0% -10,8pp

Formació 0,8% 0,1pp
Comercialització 4,6% 2,2pp

Total 100,0% -

2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball i Immigració.

1) Font: Observatori del treball. Departament de Treball.

3,6%

3,0% -6,5pp

Al mes d'abril de 2009 l'afiliació al sistema de la Seguretat Social ha
tingut un decrement de 2.870 persones respecte al mes anterior.

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

INNOVACIÓ DE LES EMPRESES

DESPESES EN INNOVACIÓ TECNOLÒGICA SEGONS
ACTIVITATS

Unitats: milers d'euros,  percentatges i punts percentuals.

-1,5pp

Les despeses en innovació han augmentat el 34,6% l'any 2007 respecte
de l'any 2003 i se situen en el 0,9% de la xifra de negocis del total de les
empreses i en el 2% del PIB. L'objectiu del Pacte nacional per a la
recerca i la innovació és que les despeses en innovació arribin al 3,75%
del PIB l'any 2010 i al 4 5% del PIB l'any 2017

Adquisició de 
maquinària i equip
Adquisició d'altres 
coneixements externs

Disseny i altres 
preparatius de 
producció/distribució

39,2% 18,8pp

3.184.207

3.181.337

Març 2009

Abril 2009

0,90 0,80
1,10 0,90 0,90

1,98 1,94 2,05 1,92 2,00

2003 2004 2005 2006 2007

Despeses en innovació / Xifra de negocis total empreses

Despeses en innovació / PIB

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

del PIB l any 2010 i al 4,5% del PIB l any 2017.
L'adquisició de maquinària és l'activitat innovadora més important i la
que més ha augmentat en el període analitzat.
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2003 2007

Sector privat Administració Pública

Ensenyament superior

1,83

1,48
1,27

1,86

1,27
1,05

0,51 0,58 0,84 0,84 1,03 1,02
0,48 0,60

0,39 0,54
0,67 0,64

0,06
0,09 0,04

0,10

0,16 0,16

2003 2007 2003 2007 2003 2005

Espanya Catalunya UE-27

Sector privat

Administració Pública i Ensenyament superior

Estranger
1,821,86

1,48
1,271,27

1,05

La situació de desacceleració econòmica que travessa 
l’economia mundial accentua la convicció dels agents 
econòmics i socials i de les institucions polítiques i 
acadèmiques en la capacitat de la recerca i la 
innovació per contribuir al progrés econòmic i social de 
les persones. Per aquest motiu convé reflexionar sobre les 
fites de l’Acord estratègic 2008-2011 i del Pacte nacional 
per a la recerca i la innovació, que són situar les 
despeses internes en RD en el 2% del PIB l’any 2010, en el 
2,75% l’any 2015 i en el 3,5% el 2020. Són fites que estan 
molt lluny de la situació actual, tal com s’aprecia en el 
gràfic 1, en què les despeses en RD representen tan sols 
l’1,48% del PIB l’any 2007. S’hauria de fer un esforç 
considerable per assolir aquests objectius, que consisteix 
en multiplicar per 3,3 el creixement de la intensitat en RD 
del període 2003-2007, que ha estat de 0,05 punts de PIB 
per any des del 2008 fins al 2010, i per 2,9 des del 2011 
fins al 2020. 
 
Gràfic 1. Despeses internes en RD sobre el PIB per sectors 
d’execució. Catalunya, Espanya i UE-27, 2003-2007 
Unitats: percentatges. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 
 
Referent a l’execució de les depeses en RD per sectors, 
les fites no estan marcades. La situació de la UE-27 
podria servir de model per situar la distribució de les 
despeses en recerca i desenvolupament en l’horitzó de 
l’any 2010, sigui perquè ja manifesta una intensitat de 
l’1,83%, que està molt a prop de la que desitja 
Catalunya en aquesta data, o perquè recull el 
comportament mitjà dels països de l’entorn més pròxim. 
Amb aquesta referència, resulta que el sector privat és el 
que hauria de fer més esforç, en comparació amb el 
que ha fet en el període 2003-2007, per assolir la fita del 
2010, seguit de l’ensenyament superior i de 
l’Administració Pública. El sector privat hauria de 
multiplicar per 5,3 el creixement de la intensitat en RD del 
període 2003-2007, mesurat en termes de punts guanyats 
de PIB per any, l’ensenyament superior l’hauria de 
multiplicar per 4,8, i l’Administració Pública per 0,8. Per 
assolir les fites del 2015 i del 2020, el sector privat podria 
reduir el dígit de multiplicació fins al 4,3, l’ensenyament 
superior el podria reduir fins al 4,5 però, en canvi, 
l’Administració Pública l’hauria d’augmentar fins al 0,9. 
 

L’altre qüestió a estudiar és com hauria d’evolucionar 
l’esforç de finançament de cada sector per assolir 
cadascuna de les fites esmentades. En aquest punt, el 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació té els 
escenaris previstos. Així, per a l’any 2010 es preveu una 
distribució del finançament de la recerca molt semblant a 
la que presenta Catalunya l’any 2007, segons es desprèn 
de les dades del gràfic 2. En canvi, en l’escenari més 
distant, la participació del sector privat augmenta fins al 
67% (57% l’any 2007), la de l’Administració Pública i 
l’ensenyament superior disminueix fins al 28% (36% l’any 
2007), i la del sector exterior també disminueix, fins al 5% 
(7% l’any 2007). 
Amb aquests objectius de finançament, l’esforç que 
hauria de fer el sector privat consisteix en augmentar la 
intensitat de les despeses internes en RD cada any en 0,09 
punts de PIB durant el període 2008-2010, en 0,11 punts de 
PIB en el període 2011-2015 i en 0,14 punts de PIB en el 
període 2016-2020, quan en el període 2003-2007 la seva 
intensitat no havia crescut. Per la seva banda, 
l’Administració Pública i l’ensenyament superior haurien 
d’augmentar la seva intensitat en RD en 0,08 punts de PIB 
cada any des del 2008 fins al 2010, en 0,04 punts de PIB 
des del 2011 fins al 2015, i pràcticament no caldria cap 
augment des del 2016 fins al 2020. Finalment, el sector 
exterior podria assolir les seves fites incrementant la seva 
intensitat en recerca en 0,01 punts de PIB cada any des 
del 2008 fins al 2010 i des del 2016 fins al 2020, i 
pràcticament no caldria cap augment des del 2011 fins al 
2015. 
 
Gràfic 2. Despeses internes en RD sobre el PIB per origen 
dels fons i sectors. Catalunya i Espanya, 2003-2007 i UE-27, 
2003-2005 
Unitats: percentatges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat i Eurostat. 
 
En resum, el compliment de les fites en recerca i 
desenvolupament de l’Acord estratègic i del Pacte 
nacional per a la recerca i la innovació implicaria un fort 
augment de les despeses executades en RD sobre el PIB 
del sector privat i de l’ensenyament superior. També 
implicaria un augment notable de la intensitat en 
finançament del sector privat i de l’Administració Pública 
(en aquest darrer cas tan sols fins al 2010), respecte del 
comportament que han seguit aquests sectors en els 
darrers anys. 

SITUACIÓ ACTUAL I FITES DE LA RECERCA I EL DESENVOLUPAMENT 


