INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
Indicadors de conjuntura econòmica
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Índex de confiança empresarial harmonitzat
ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL HARMONITZAT

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

CATALUNYA 2017-2018

CATALUNYA 2017-2018
Variació
mensual (%)

Variació
interanual (%)

Índex de preus de consum1

0,2

1,4

Índex de preus industrials1

-0,1

1,6

-

2

Índex de producció industrial

5,0

Font: Idescat.
1) Darrera dada: febrer 2018.
2) Variació interanual de l'índex a mes de gener (2017-2018). Corregit d'efectes de
calendari.

138,9

140,6

137,4

1r trimestre 2017

4t trimestre 2017

1r trimestre 2018

Unitats: índex percentual.

Els preus de consum han augmentat el 0,2% aquest darrer mes de febrer, fet
que ha augmentat el creixement interanual fins a l'1,4%. L'índex de preus
industrials, tot i disminuir en el 0,1% aquest mateix mes, ha augmentat l'1,6%
interanual. La producció industrial del mes de gener ha estat el 5% més alta
que la del gener de l'any passat. Finalment, en el primer trimestre de l'any,
l'índex de confiança empresarial se situa per sota del del trimestre passat, i del
del primer trimestre de l'any anterior.

Indicadors de mercat de treball
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ
CATALUNYA Febrer 2018

CATALUNYA 2017-2018

Var. Interanual (%)

Atur registrat1

418.181
184.387
233.794
37.027
20.227
16.800
204.065
105.617
98.448
3.289.817

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

-7,6
-10,1
-5,4
12,5
14,8
9,9
7,7
7,3
8,2
3,3

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

2.545.901

2.652.053
Febrer 2017
Febrer 2018

544.344 546.868

Règim general
Règim autònoms

Al mes de febrer l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,3% respecte
al mes de febrer de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general1 han tingut un increment del 4,2% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms han tingut un increment del 0'5%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la
Llar.

Evolució de la població ocupada
VARIACIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA (DE 16 ANYS I MÉS) DES DELS NIVELLS MÀXIMS D'OCUPACIÓ 1976-2017
CATALUNYA, 1976-2017
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Unitats: índex, amb màxim d’ocupació=100.
Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat).

La recessió econòmica ha estat la més intensa en pèrdua de població ocupada des de que hi ha dades disponibles. Tot i que la crisi de finals del anys 70 va ser
més llarga (34 trimestres, o 8 anys i mig, llavors, per 19 trimestres, o gairebé 5 anys, l'actual), la destrucció de llocs de treball va ser menor. Llavors, es van trigar
51 trimestres (gairebé 13 anys) a recuperar el nivell de població ocupada existent amb anterioritat a la recessió. Actualment s'acumulen 38 trimestres (9 anys i
mig) des de l'inici de la recessió, tot i que encara falta per recuperar més del 45,0% dels llocs de treball perduts.

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ OCUPADA EN EL PERÍODE 2008-2017
Des de l’any 2013 l’economia catalana ha recuperat part de
l’ocupació perduda arran de la recessió. Tot i això, el nombre
de persones ocupades encara es troba lluny dels valors de
l’any 2008. A continuació s’estudia l’evolució dels principals
indicadors del mercat de treball durant aquest període.
La recessió viscuda l’any 2008 ha estat la més intensa des de
que hi ha dades disponibles. Així, des del segon trimestre de
l’any 2008 fins al primer trimestre de l’any 2013 es destrueix
ocupació de forma gairebé ininterrompuda (19 trimestres,
gairebé 5 anys). Això suposa una pèrdua del 19,4% de la
població ocupada el segon trimestre de l’any 2008 (1 de cada 5
ocupats, o més de 700.000 llocs de treball). A partir de llavors la
tendència canvia i l’últim trimestre de l’any 2017 s’havia
recuperat poc més de la meitat de l’ocupació perduda (380.000
llocs de treball).
Aquestes variacions es poden analitzar per al conjunt dels anys
2008, 2013 i 2017 per diferents variables (edat, gènere,
nacionalitat o província de residència). Si s’analitza per grups
d’edat s’observa un major impacte de la crisi entre la població
menor de 35 anys, coincidint amb un descens important de
població en edat de treballar entre els més joves. En canvi, entre
la població de 35 a 64 anys la població ocupada l’any 2017 és
superior a la que hi havia l’any 2008, fruit d’un menor impacte
de la crisi i del creixement demogràfic del grup.

Si s’analitza l’impacte de la recessió i la recuperació per
províncies, en termes relatius, en el conjunt del període, la pèrdua
de població ocupada és superior a Lleida i Tarragona. En el cas
de Lleida fruit d’un creixement menor de la població ocupada
durant la fase expansiva i, en el cas de Tarragona, fruit d’un
major descens durant la fase recessiva. Entre Girona i Barcelona
succeeix quelcom similar: la crisi és menys intensa a Girona però
el creixement posterior està per sota la mitjana, mentre que a
Barcelona la crisi és molt intensa però la recuperació està per
sobre de la mitjana del país.
Per sectors s’observen comportaments molt diferenciats. Així,
destaca la caiguda a la construcció, que perd més de la meitat de
la població ocupada entre 2008 i 2013. La indústria en perd més
d’una quarta part, mentre que els serveis de mercat en perden
gairebé una cinquena part i l’agricultura gairebé un sisè de la
població ocupada al sector. En canvi, l’administració pública,
educació, sanitat i serveis socials guanyen població ocupada. Pel
que fa a la fase expansiva, l’increment es produeix sobretot als
serveis (ja siguin de mercat o no). Tot i així, l’any 2017 destaca
un fort increment de la població ocupada a la construcció.
Gràfic 2. Població ocupada (16 anys i més), per branques
d’activitat. Catalunya, 2008-2017
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Gràfic 1. Variació de la població ocupada (16-64 anys), segons
diferents variables. Catalunya, 1976-2017
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Font: elaboració pròpia a partir del l’EPA (Idescat).
La recessió ha tingut un major impacte entre la població
masculina que entre la femenina. Així, tot i que els patrons de
recuperació són força similars entre homes i dones, aquestes
últimes tenen un 2,1% menys de població ocupada l’any 2017
que l’any 2008, per un 14,1% menys en el cas dels homes.
La recessió va ser negativa per la població de nacionalitat
estrangera, amb una pèrdua del 37,6% de la població ocupada
(13,0% entre persones de nacionalitat espanyola). Durant el
període 2013-2017 la població ocupada ha crescut de forma
similar entre la població de nacionalitat estrangera i la de
nacionalitat espanyola. Tot i així, la primera encara és un 31,0%
menor a la de l’any 2008, per un 4,2% en el cas de la segona.

Per cloure aquest monogràfic, s’estudien els principals agregats
econòmics per als anys 2007, 2013 i 2017 i la població de 16 a
64 anys. Així, s’observa que la taxa d’atur augmenta del 6,5%
l’any 2007 al 23,2% l’any 2013 (16,7pp més) i baixa fins al
13,5% l’any 2017 (7,0pp per sobre dels valors previs a la crisi).
Amb la taxa d’ocupació succeeix a la inversa: del 72,4% de l’any
2007 es passa al 60,7% de l’any 2013 i s’arriba al 68,0% de l’any
2017. Finalment, la taxa de temporalitat ha retrocedit del 23,8%
al 18,6% entre 2007 i 2013 i ha augmentat fins al 21,6% l’any
2017. En canvi, la taxa de treball a temps parcial ha augmentat
de l’11,5% l’any 2007 al 15,0% l’any 2013 i ha retrocedit fins al
14,1% l’any 2017.
Així doncs, tot i que l’economia s’està recuperant, la població
ocupada encara no ha assolit els valors previs a la recessió, amb
diferències notables entre col·lectius, tant en la fase recessiva com
en la fase expansiva.
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