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economia
SORTIDA DE LA CRISI

L’atur creix a l’octubre per tercer mes
mentre Brussel·les rebaixa el creixement

Els aturats augmenten a Catalunya per tercer mes consecutiu, fins als 587.000, i l’afiliació s’estanca

Evolució del mercat laboral català

ELENA FREIXA / LAIA FORÈS
BARCELONA / BRUSSEL·LES
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El mercat laboral comença el trimestre més difícil de l’any, l’últim,
amb un increment de més d’11.300
aturats a Catalunya a l’octubre. El
nombre de desocupats va tancar el
mes passat per sobre de les 587.100
persones, segons el registre del ministeri d’Ocupació, després del tercer repunt mensual consecutiu (vegeu el gràfic). Al conjunt d’Espanya
l’atur va seguir el mateix patró i va
augmentar en més de 79.000 persones, fins a situar el total per sobre
dels 4,5 milions.
Els governs, tant el català com
l’espanyol, creuen que aquesta recaiguda, atribuïda a l’estacionalitat
(la fi de contractes de serveis), no
enterboleix el discurs de recuperació, i argumenten que l’increment
d’aturats és el més baix registrat en
un mes d’octubre des del 2010. A
més, en el cas d’Espanya la ministra
d’Ocupació, Fátima Báñez, va destacar les dades positives pel que fa
a l’afiliació a la Seguretat Social, que
va sumar 28.817 noves altes en l’últim mes. “Les dades animen a seguir
treballant”, va manifestar.
El discurs triomfalista del govern
espanyol sobre la sortida de la crisi, però, va rebre una galleda d’aigua
freda de la Comissió Europea (CE),
que ahir va augurar que l’economia
creixerà l’any que ve per sota del
que s’esperava a causa del context
europeu. Les economies de la zona
euro es van recuperant, però a un
ritme tan lent que impediran que
l’Estat creixi el 2,1% que havia calculat inicialment Brussel·les. Les
noves previsions de l’executiu comunitari rebaixen quatre dècimes,
fins a l’1,7%, l’avanç del PIB el 2015.
“La rebaixa de la previsió de creixement per a Espanya es deu a una
desacceleració de l’economia a finals del 2014 i a un creixement més
reduït a la zona euro, que tindrà
conseqüències per a les exportacions espanyoles”, va explicar el nou
comissari d’Afers Econòmics, Pierre Moscovici. En canvi, per a aquest
any Brussel·les millora una dècima
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Nombre d’afiliats a la Seguretat Social

Espanya serà el soci amb més atur,
amb una taxa del 22,2%, per davant
de Grècia.
La CE diagnostica que la creació
d’ocupació avançarà lentament. “La
situació econòmica i de l’atur no està millorant prou ràpidament”, va
dir el vicepresident de la Comissió
encarregat de l’àrea econòmica, el
finlandès Jyrki Katainen. En l’últim
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L’atur encadena 16 mesos amb
descensos interanuals. El nombre
de desocupats és un 7% més baix
que l’octubre del 2013 (-46.699
aturats menys) i a Espanya el descens és del 5,9%.

El sector industrial s’erigeix com
un bastió, amb més resistència en
la recta final de l’any, quan l’atur
acostuma a créixer. A l’octubre
l’ocupació al sector va resistir amb
un lleuger descens de set aturats.
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la previsió de creixement (1,2%),
fins a situar-la gairebé al mateix nivell que la del govern espanyol
(1,3%). Per al 2016, l’executiu comunitari creu que l’economia de l’Estat consolidarà la recuperació amb
un augment que arribarà al 2,2%.
L’atur, però, seguirà sent el punt
més alarmant del quadre macroeconòmic espanyol. D’aquí dos anys

2012
Desviació
La UE dubta
que Espanya
pugui complir
l’objectiu
de dèficit el
2015 i el 2016

La tercera recessió no arribarà

La bona notícia per a l’economia europea és que esquiva una tercera recessió, tot i que no acaba de veure
la llum al final del túnel. De fet, el
conjunt de la zona euro només creixerà un 0,8% aquest any –quatre dècimes menys del que s’havia previst
a la primavera– i un 1,1% el 2015, a
causa de la debilitat de grans economies com la francesa i la italiana. En
el conjunt de la UE la previsió de
creixement és de l’1,3% per al 2014
i 1,5% per a l’any que ve.
Davant d’aquest panorama de
debilitat, Moscovici va fer una crida
a “impulsar la inversió” com a recepta clau per millorar les previsions de creixement. La nova CE confia en els efectes del pla ideat pel
president de l’executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, que estarà
dotat amb 300.000 milions d’euros
d’inversió pública i privada, però
fins al desembre no se’n coneixeran
els detalls. Segons Katainen, servirà “per accelerar i sostenir” la remuntada. “La inversió és l’eix de la
recuperació”, va dir.e
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mes a Catalunya es va reduir en
4.000 el nombre d’afiliats (-0,15%)
a la Seguretat Social, mentre que a
Espanya l’increment va ser de
28.000. En canvi, l’atur va créixer el
triple en el mateix període de temps.
Els sindicats, més crítics amb
l’evolució del mercat de treball, van
alertar ahir que la millora de l’atur
en l’últim any (hi ha 46.000 aturats
menys a Catalunya) s’explica més
pel retorn d’immigrants als seus països que no per la creació de nova
ocupació.
Pel que fa al dèficit públic, l’Estat
complirà els objectius pactats amb
Brussel·les per al 2014 però incomplirà els del 2015 i el 2016. Aquest
any el dèficit se situarà en el 5,6%,
dues dècimes menys que el 5,8%
pactat. Tot i això, el govern espanyol
s’havia compromès a rebaixar-lo
fins al 5,5%, una xifra que la CE creu
que no s’assolirà. A partir del 2015 el
dèficit també anirà disminuint progressivament, fins a situar-se el
2016 en el 3,9%, gairebé un punt per
sobre de l’objectiu acordat.
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Mercat de treball

El final de la temporada d’estiu castiga el sector serveis

✗ 11.321

aturats més durant
l’octubre a Catalunya

El repunt d’11.321 aturats a Catalunya el mes passat no s’explica
sense el final dels contractes de la
temporada d’estiu. Els serveis van
generar 10.000 aturats, i la indústria va resistir.

✗ 82.300

persones s’han quedat
sense prestació d’atur

En un any el nombre d’aturats que
no reben cap prestació s’ha incrementat en més de 82.000 persones
a Catalunya. Poc més de la meitat
dels 587.133 desocupats tenen algun tipus d’ingrés.

aturats menys que a
l’octubre de fa un any

aturats menys
a la indústria

