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El president
espanyol va
demanar al BCE que
actués per evitar la
sortida de l’euro

La sortida de la crisi

La recuperació ava
REPRESA El PIB augmenta fins a l’1,5%
en el tercer trimestre per l’enfortiment
de la demanda interna EXTERIOR Les
exportacions continuen dinàmiques i
creix amb força la inversió empresarial
B. Badrinas
BARCELONA

La recuperació de l’economia catalana es va consolidant trimestre rere trimestre. El producte interior brut (PIB) va créixer
fins a l’1,5% en el tercer
trimestre, la xifra més elevada des de principis del
2008, segons la sèrie de
l’Institut Català d’Estadística (Idescat). En tot cas,
també és important subratllar que el tercer trimestre d’enguany és el
quart trimestre consecutiu en què l’economia catalana registra taxes positives de creixement. “Són
xifres esperançadores que
mostren que l’economia
va en la direcció positiva
per sortir del pou”, va afirmar Modest Guinjoan, cap
del departament d’estudis
de la patronal Pimec.
El creixement interanual de l’1,5% se situa
dues dècimes per sobre del
registrat en el segon trimestre i, d’aquesta manera, avança en la tendència
a consolidar la represa. No
obstant això, és una dècima inferior al registrat al
conjunt de l’Estat i idèntic al creixement mitjà de
la Unió Europea.
Com a únic punt negatiu de les dades fetes públiques ahir per l’Idescat,
es pot citar el PIB intertrimestral del 0,3% registrat
en el tercer trimestre a
Catalunya, que representa dues dècimes menys
que el 0,5% marcat en el
segon trimestre. “No crec
que ens hàgim de preocupar, perquè segurament
serà un alentiment con-

juntural i ens hem de fixar
en dades a més llarg termini”, va dir Guinjoan.
Entre els diversos components del PIB, destaca
el creixement interanual
del 2% de la demanda interna, gràcies a l’augment
de la despesa en consum
de les llars (1,7%) i la despesa de les administracions públiques (1,9%), a
més de la formació bruta
de capital (3,5%). “El consum de les llars consolida
la variació interanual positiva que ja havia iniciat el
darrer trimestre del 2013,
mentre que les administracions públiques i la
formació bruta de capital
s’han anat incorporant
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més elevat des de
principis del 2008
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progressivament als creixements positius”, recull
el comunicat fet públic
ahir per l’Idescat.
Malgrat que el sector de
la construcció encara presenta caigudes, la forta alça de la formació bruta de
capital se sustenta en el
creixement del 8,1% registrat pels béns d’equipament, que recullen principalment les adquisicions
i inversions empresarials.
“La despesa en inversió
experimenta el creixement més gran des de
l’any 2007, un cop superades les reduccions dels últims sis anys”, assenyala el
document de l’Idescat.
Finalment, és impor-
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La creació de noves empreses no s’enlaira
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

En els primers onze mesos de
l’any s’han registrat a Catalunya 16.253 noves empreses,
un 0,5% menys que en el mateix període de l’any passat,
segons Informa D&B, firma
especialitzada en el subministrament d’informació financera. Catalunya se situa,
així, com el segon territori de
l’Estat en creació d’empreses, només al darrere de la
Comunitat de Madrid, on en
els primers onze mesos de

l’exercici s’han registrat
18.584 societats. En relació
amb el conjunt de l’Estat i en
el mateix període, les dades
d’Informa D&B recullen que
s’han constituït 86.642 empreses, la mateixa quantitat
que es va registrar en el mateix període de l’any passat.
“Malgrat que en aquest exercici es reduirà el nombre de
dissolucions i creacions, la
creació d’empreses no s’acaba d’enlairar”, afirma Nathalie

Gianese, directora d’estudis
d’Informa D&B. Els sectors
que més empreses han generat aquest any són comerç
(17.079), construcció (13.954)
i serveis empresarials
(10.866). El capital invertit en
la creació d’empreses fins al
novembre s’eleva a 6.851 milions d’euros, un 5% més. Finalment, cal destacar que
4.700 de les noves empreses
estan centrades en l’àmbit de
la tecnologia, un 5% més.

tant subratllar l’aportació
negativa del 0,4% generada pel sector exterior com
a conseqüència que l’augment de les importacions
ha estat superior al de les
exportacions. Un fet que,
d’altra banda, es dóna per
l’augment de les compres
a l’exterior de béns i serveis com a conseqüència,
precisament, de l’enfortiment de l’economia.
En el tercer trimestre
de l’exercici, les importacions van créixer en taxa
interanual el 9,3%, mentre que les exportacions
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L’economia catalana està donant cada dia més signes
de reactivació, els quals permeten augurar una consolidació i un reforçament de l’activitat en els mesos vinents. La demanda interna comença a ser el motor
d’aquest procés, al mateix temps que les exportacions
estan experimentant un comportament favorable tot i
la frenada dels nostres clients prioritaris, els socis de la

Bases sòlides
Joan Armengol

Unió Europea. A més, es nota un canvi de tendència en
les perspectives de les empreses i, per aquest motiu, la
inversió privada està recuperant el ritme per preparar
el terreny a un increment de la demanda. I, com en totes les crisi, tot seguit arribarà la recuperació de l’ocupació. El procés avança i s’accelerarà perquè el teixit
productiu català té unes bases ben sòlides.
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ho van fer per sota, en el
4,3%, i es va generar així
una contribució neta del
sector exterior negativa.
Exportacions fortes
Malgrat això, el cap del
departament d’estudis
de Pimec va destacar la
bona evolució que mostren les vendes a l’exterior. “La dada de les exportacions és molt bona,
i mostra que no només
no afluixen, sinó que continuen molt fortes.”
L’anàlisi des de l’òptica
de l’oferta mostra que en

el tercer trimestre de
l’exercici s’alenteix el creixement del sector industrial (0,4%) en consonància amb l’estancament de
l’índex de producció industrial registrat en
aquest mateix període.
Els serveis, per la seva
banda, continuen la tendència de creixement i registren una variació interanual del 2,2%, mentre que la construcció i
l’agricultura se situen en
taxes negatives, del 2,9% i
del 3,5%, respectivament,
segons l’Idescat. ■

Concentració a Barcelona contra la reforma laboral aprovada el 2012 ■ ORIOL DURAN / ARXIU

El Suprem tomba un dels
conceptes més polèmics
de la reforma laboral
a Es pronuncia a favor de la ultraactivitat dels convenis i insta a mantenir les
condicions malgrat que l’acord hagi caducat a Afecta una empresa de les Illes
Redacció
BARCELONA

Una sentència del Tribunal Suprem reconeix que
els drets laborals pactats
en un conveni col·lectiu
es mantenen malgrat
que n’expiri la vigència,
ja que s’entén que passen
a convertir-se en drets
individuals dels treballadors, segons va aprovar,
per majoria dels seus
membres, el ple de la sala
social del Suprem.
És la primera vegada
que l’òrgan judicial es pronuncia a favor de la clàusula d’ultraactivitat dels
convenis des de la reforma
laboral del 2012, que va limitar a un any la pròrroga
automàtica d’un conveni
en els casos en què no n’hi
hagi de nou. Transcorregut aquest any, el conveni queia i l’empresa podia
aplicar, si volia, l’Estatut
dels Treballadors.

La sentència s’ha dictat
en el cas d’una empresa
balear que va entendre
que, passat un any del conveni sense subscriure’n un
de nou, l’anterior quedava
sense efecte. El Suprem
considera que les condicions pactades en el contracte de treball tenen naturalesa jurídica contractual i continuen sent exigibles entre empresa i treballador, tot i haver-se esgotat la vigència del conveni
col·lectiu de referència.
El Suprem entén que
les condicions laborals es
poden modificar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives sense perjudici
que continuï l’obligació de
negociar un nou conveni.
Menys atur a més nivell
D’altra banda, i pel que fa
al mercat laboral, en el
darrer número de Focus
on Spanish society, publi-
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Es va aprovar la reforma laboral que derogava, entre altres figures, l’anomenada ultraactivitat dels convenis.

cació que periòdicament
edita la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas),
s’ha constatat un lleuger
descens de l’atur a l’Estat
espanyol durant el 2014
que, alhora, evidencia algunes diferències existents en aquesta línia de
recuperació segons el nivell d’estudis de les persones aturades. Concretament, l’anàlisi de Funcas
subratlla que el percentatge d’atur entre persones
amb, com a mínim, estudis d’educació secundària
ha disminuït de manera

notable aquest any. Contràriament, el comportament del col·lectiu de persones aturades que només
han assolit els estudis
d’educació primària, no
els han completat o bé són
analfabets es manté sense grans millores o fins i
tot empitjora, com és el
cas del percentatge de
persones aturades que no
han completat la primària, que ha augmentat de
manera rellevant.
Segons el treball, tots
els grups d’edat de persones sense feina s’han trobat durant aquest 2014
amb taxes superiors al
24% d’atur, excepte el collectiu de persones amb estudis universitaris.
La publicació econòmica assenyala que un tema
que preocupa la societat és
l’augment de les desigualtats socials i l’increment
de la població que es troba
en risc d’exclusió. ■

