HILABETEKO LABURPENA
Aurreikuspenak okertu dira, baina
konfiantza itzultzen ari da
Ekainean, maiatzeko zenbait ezaugarri mantendu dira, bai aurreikuspen ekonomikoen okertzeari dagokionez, bai eragile ekonomikoen konfiantza itzultzeari dagokionez. Lehen kasuan, Nazioarteko Diru Funtsaren
(NDF) aurreikuspen berriak apirilekoak baino nabarmen okerragoak dira. Bi hilabeteko epe laburrean, ia bi puntutan murriztu du munduko ekonomiarentzat aurten espero zuen hazkundea, eta puntu erdi
inguru, berriz, datorren urtekoa. Berrikusketa horretarako arrazoietako batzuk hauek dira: herrialde askotan okertu egin da pandemia, lehen hiruhilekoko datuak aurreikusi baino txarragoak dira eta bigarren hiruhilekoko adierazleak oso ahulak dira. Beheranzko zuzenketak oso garrantzitsuak dira Frantzia, Italia eta
Espainiaren kasuetan, aurten beren BPGaren %12,0 baino gehiago galduko baitute.
Kontrako norabidean, eragile ekonomikoen igurikimenak biltzen dituzten adierazle batzuk nabarmen hobetu dira ekainean, kasu batzuetan hazkunde gunera itzuli arte. Esate baterako, Frantziako PMI
konposatuak 50 maila gainditu du, eta eurogunekoak, berriz, 47,5ra igo da. Manufakturei dagokienez, Espainiak bere posizioa hobetu du eta 49,0ko balioa jaso du, hedapena eta uzkurdura bereizten dituen lerrotik puntu bakarrera geratu dela. Langa hori AEBek gainditu dute dagoeneko (52,6). Europako Batzordeak
argitaratzen duen sentimendu ekonomikoari buruzko informazioa ere nabarmen hobetu zen ekainean, atal
guztietan aurrerapauso garbiak lortu zirelako, nahiz eta zerbitzuek inoizko datu okerrenetan jarraitzen duten.
EAEko ekonomiaz ezagutu den informaziorik eguneratuena ekainari eta lan merkatuari buruzkoa da. Oro
har, ekonomia okerrera egiten jarraitzen du, bai afiliazioen estatistikan, bai erregistratutako langabeziaren
datuetan. Lehenengo kasuan, urte artek o jaitsiera %3,1 izan zen, hau da, aurreko urtek o hilabete
berean baino 30.500 afiliazio gutxiago zeuden. Osasun jarduerek eta administrazio publikoak bakarrik handitu dute afiliazioa aurreko urtearekin alderatuta. Maiatzarekin alderatuta, berriz, jaitsiera ia 4.000 afiliaziokoa da. Dena den, pandemiak gehien zigortutako jardueretako batzuk hasi dira hilabete horretan beren
enplegua handitzen, normaltasunera itzultzearekin batera. Hori da eraikuntzaren, merkataritzaren
eta zerbitzu osagarrien kasua.
Afiliazioen galera, kasu askotan, langabeziaren gorakada bihurtzen da. Ekainean, ia 144.500 pertsona zeuden langabezian Lanbideren bulegoetan, hau da, duela urtebete baino 33.100 gehiago eta maiatzean baino
2.700 gehiago. Urte arteko tasa %29,7an kokatu zen, aurreko hilabeteetakoa baino zertxobait gorago. Beste hilabete batez, langabeziaren intzidentzia handiagoa da gizonen artean (%39,1) emakumeen artean baino (%22,9), baina bereziki kezkagarria da 25 urtetik beherako biztanleen artean, horien tasa %84,0 igo baita. Atzerritarren langabezia tasa ere handia da (%34,7) eta pertsona nazionalen tasa (%28,8) baino zenbait
puntu gorago dago. Azkenik, aipatu behar da suspertze txiki bat nabari dela kontratazioan, nahiz eta oraindik ohiko kopuruetatik urrun dagoen. Izan ere, ekainean 50.600 lan kontratu sinatu ziren, apirilaren 26.600
eta maiatzaren 33.750 baino askoz kopuru handiagoa, baina oraindik ere 2019ko ekainean sinatu ziren
93.500 kontratuetatik oso urrun dago.
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