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Enquesta de població activa - Tercer Trimestre de 2011

Durant el tercer trimestre del 2011 el nombre d'aturats ha assolit un nou rècord històric: 4.978.300 persones.
Tot i que els mesos d'estiu solen ser bons per a l'ocupació, entre juliol i setembre el nombre d'aturats va
augmentar en 144.700 persones.

De fet, eliminant l'efecte de l'estacionalitat (és a dir, les oscil·lacions que pateixen les contractacions i els
acomiadaments en funció del calendari, els festius, les vacances i altres factors que provoquen forts pics limitats en
el temps), el nombre d'aturats a Espanya s'eleva a 5.095.200, tal com assenyala la Direcció General d'Anàlisi
Macroeconòmica i Economia Internacional del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Resulta especialment preocupant observar que l'augment de la desocupació en 144.700 persones es produeix en un
context de descens de l'activitat (amb una disminució de 2.100 persones en el nombre d'actius) i de descens de
l'ocupació (amb 146.800 ocupats menys). D'aquesta manera, l'augment de l'atur no es deu a una incorporació de
població al mercat laboral, sinó que se segueix destruint ocupació: el nombre d'ocupats ha baixat en 146.800
persones durant el trimestre (un 0,8%), situant-se en 18.156.300. En comparació amb fa un any, el nombre
d'ocupats és un 2,11% inferior (el que en termes absoluts es tradueix en que hi ha 390.500 ocupats menys que en el
tercer trimestre del 2010).

A les dades negatives de l'ocupació i la desocupació cal sumar el deteriorament en la qualitat dels llocs de
treball i la creixent precarietat de les llars espanyoles. El primer queda reflectit en l'augment de la taxa de
temporalitat, que se situa en el 26,03%, mig punt percentual més que en el trimestre precedent. El nombre
d'assalariats amb contracte indefinit ha disminuït en 160.600 persones durant el trimestre, mentre que els temporals
augmenten en 47.600, el que sembla indicar que les empreses estan substituint una modalitat de contractació per
l'altra. Pel que fa a les dades de les llars, durant el tercer trimestre de 2011 el nombre de llars amb tots els seus
membres actius en atur ha augmentat en 57.700, situant-se en 1.425.200, fet que suposa un 11% del total de llars i
una xifra mai abans assolida des que es realitza l'estadística. Per la seva banda, les llars en què els seus membres
no perceben cap ingrés arriben també nivells desconeguts fins ara, situant-se en 560.000. Resulta també destacable
que el nombre de persones que van perdre la feina fa més d'un any és de 2.117.300, és a dir, 40.700 persones més
que fa un trimestre i 245.300 persones més que fa un any.

Pablo Messegue - Gabinete de Estudios Confederales CGT.

Resum de l'Anàlisi. El document complet el tens en descàrregues.
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