
 

    

 

 

Conjuntura Maig 2011 
La millora estacional de l’ocupació no pot fer oblidar 

els problemes de fons de la nostra economia 
 

Des de la Fundació GADESO, a més dels comentaris a l’ESPAI SOCIOLABORAL de la 
nostra web, volem ressaltar els següents punts sobre les dades d’atur, contractació i altes 
a la Seguretat Social corresponents al mes de maig de 2011.  

I.- Les Illes Balears lideren la baixada d’atur del mes de maig, amb una variació sobre 
el mes anterior de -8,3%  (hi ha 6.854 persones menys inscrites en els registres del 
SOIB). Aquesta dada contrasta amb la modesta baixada en el conjunt d’Espanya que és 
del -1,9%. Tot i que la severa estacionalitat del mercat laboral a la CAIB explica, en bona 
mesura, aquest comportament de l’atur registrat, s’ha de constatar que les Illes Balears és 
la Comunitat Autònoma amb una major baixada d’atur en termes interanuals. 
Concretament, a les Illes la variació relativa és de -2,6% (2.023 persones menys), mentre 
que aquesta variació al conjunt d’Espanya es de +3,0% (es a dir, a la CAIB la taxa d’atur 
interanual ha davallat i al conjunt de l’estat ha pujat).  

II.- Estacionalitat i persistència de l’atur de llarga durada són dos aspectes que 
dominen la conjuntura laboral del mes de maig. La dada d’un descens del 20,7% de l’atur 
registrat en el sector de l’hoteleria palesa  el primer aspecte, i el segon queda reflectit a 
les següents dades: En el mes que comentem hi ha una baixada del 2,7% entre les 
persones que fa més de dotze mesos que estan ininterrompudament a les llistes de l’atur 
(es a dir, 638 persones menys), però hi ha 2.588 persones més en aquesta situació (un 
12,8% més) que ara fa un any.  

III.- Forta baixada de l’atur registrat del col·lectiu menor de 25 anys. La baixada del -
16,6% en relació al mes de maig del any passat indica un èxit de les Polítiques Actives 
d’Ocupació engegades per l’administració autonòmica i estatal vers a aquest col·lectiu. 
S’ha d’advertir que això no vol dir que hi hagi 1.939 persones joves que hagin trobat feina 
en els darrers 12 mesos (vegeu a la nostra web el nº 2 de “Claus per entendre el mercat 
laboral”). El més probable és que la majoria d’aquestes persones participin en programes 
associats a accions formatives o a itineraris de reinserció al sistema educatiu.  
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IV.- S’han accentuat el símptomes de manca de qualitat del nostre mercat laboral, 
en aquest sentit cal tenir present que la baixada intermensual del -20,7% d'atur registrat 
de persones que duen entre 4 i 6 mesos inscrites en demanda d’ocupació és una 
demostració de la rotació existent al mercat laboral (cal tenir en compte que només ha 
davallat un -3,3% entre les persones que duen inscrites un temps igual o menor a 3 
mesos, un -8,9% entre les que duen de 7 a 9 mesos, un -1,9% entre les que duen de 10 a 
12 mesos i un -2,7% entre les que duen més de 12 mesos). Per una altra banda, el fet 
que la contractació indefinida baixi, en relació a maig del 2010, un -0.36% i per contra la 
temporal cresquí un 14,26% denota que la gestió del capital humà segueix fent-se 
prioritàriament des de la temporalitat. 

V.- Cal esperar les dades d’afiliacions a la Seguretat Social de fi de mes per poder 
fer una anàlisi rigorosa. Les dades d’afiliacions a la SS fetes publiques el dia 2 de juny 
són dades mitjanes que ens informen que en el mes de maig aquesta mitjana fou de 
436.097 afiliacions, la qual cosa vol dir que hi ha un creixement del 9,54% en relació al 
mes anterior però un descens interanual del -0,46%. En opinió de la Fundació Gadeso, 
aquesta dada és poc indicativa i cal esperar que en els propers dies es publiquin les 
dades d’afiliacions a fi de mes per poder fer una anàlisi rigorosa. En aquest sentit cal 
recordar que el mes passat la mitjana d’afiliacions indicava una baixada, mentre que la 
dada de fi de mes reflectia un augment considerable. 

  

Finalment s’ha d’advertir  que les dades d’altes a la SS estan “”contaminades” per els 
efectes del Reial Decret llei 5/2011, de 29 d’abril per el qual s’estableix un procés  de 
regularització d’ocupació submergida. Aquest procés que s’inicià  el 6 de maig provocarà 
altes sense que siguin stricto sensu creació  de llocs de treball.  

 


