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L’EPA ha confirmat que el
mercat de treball ha entrat en
una nova fase de creixement
sostingut, si els vents exteri-
ors, i les nostres pròpies deci-
sions, no l’alteren. Però, ara
com ara, la realitat mostra una
clara recuperació: l’any que va
finalitzar el darrer trimestre
l’ocupació va augmentar en
gairebé 434.000 persones (un
2,5% anual). A Catalunya, al
seu torn, i malgrat que els re-
sultats de l’últim trimestre
són negatius, l’any que va fina-
litzar el desembre passat
l’avanç ha estat de 50.000 per-
sones ocupades més, una xifra
que ha permès, per primer
cop des del 2007, consolidar
una ocupació per sobre dels
tres milions.
Per ubicar aquest creixe-

ment tan important, cal recor-
dar que des del quart trimes-
tre del 2007 no s’havia regis-

trat cap xifra positiva. Després
de Lehman Brothers es van per-
dre 670.000 i 1,2milions de llocs
de treball en els dos anys que
van finalitzar el quart trimestre
del 2008 i del 2009; i cal afegir-
hi els 530.000 i els 810.000 per-
duts en els dos exercicis de la se-
gona recessió (2011 i 2012), i no-
més l’any 2013 aquesta destruc-
ció va començar a moderar-se
(amb 180.000 llocs de treball
perduts). A més, aquest canvi
mostra una marcada accelera-
ció, des de l’1,6% anual del ter-
cer trimestre del 2014 fins al
2,5% del quart.
En termes intertrimestrals

(canvi del quart trimestre res-
pecte del tercer), la millora és

menys evident, amb només
65.000 noves persones ocupa-
des, encara que també es trenca
amb la tradició de la crisi, que
apuntava que la feina que es po-
dia guanyar entre l’abril i el se-
tembre es perdia entre l’octubre
i el març. Caldrà esperar a veure
quin és el saldo del semestre oc-
tubre del 2014 i març del 2015
per tenir una visió més precisa
de la fortalesa de fons del mer-
cat de treball. Perquè, i això és
especialment important en el
context actual, el gruix d’aquests
gairebé 430.000 nous llocs de
treball corresponen a l’impuls
del semestre abril-setembre,
quan se’n van sumar gairebé
440.000, que van permetre com-
pensar la pèrdua del primer tri-
mestre del 2014 (de gairebé
200.000).
Un altre aspecte positiu de

l’ocupació en l’últim exercici ha
estat la confirmació de la ten-
dència que es gestava des de l’es-
tiu passat: més creixement en
aquelles figures ocupacionals
que més havien patit durant la
crisi. Així, l’augment del 2,5%
anual de l’ocupació és més in-
tens en homes (2,7%) que en do-
nes (2,3%), més en assalariats
(2,8%) que en treballadors per

compte propi (1,4%),més accele-
rat al sector privat (2,9%) que al
públic (0,6%), amb més empen-
ta en la jornada a temps complet
(2,6%) que parcial (2,4%) i més
fort en la indústria (4,2%) i la
construcció (4,1%) que en els
serveis (2,6%). A més a més, al-
tres característiques que havien
presentat caigudes importants
en els pitjors moments de la re-
cessió, bé creix amb força, com
en els assalariats indefinits
(2,0%), bé comença a avançar,
com en l’ocupació immigrant
(0,3%), mentre que el dels joves
ja apunta a augments en els prò-
xims trimestres.
Som almillor dels mons? Cer-

tament, no. I no només perquè

encara cal recuperar 3,1 milions
de llocs de treball per situar-nos
en valors del 2007 –al ritme del
2014 encara necessitarem vuit
anys per superar els 20 milions
de llavors–, sinó perquè el que
amaga aquesta ràpida progres-
sió de l’ocupació és una clara
pèrdua d’empenta del creixe-
ment de la productivitat per ocu-
pat: l’1,6% d’augment del PIB i
el 2,5% de l’ocupació apunten a
un greu problema, tradicional a
Espanya. Esperem que, els prò-
xims trimestres, es corregirà la
relació entre les dues variables.
El més desitjable seria un aug-
ment més intens de la produc-
ció, encara que no sembla que
pugui superar el 2%, com acaba
d’apuntar el Fons Monetari In-
ternacional.
Si continua així el procés de

recuperació de l’ocupació estarí-
em tornant al passat: forts aven-
ços de l’ocupació de baix valor
afegit per ocupat, que no antici-
pen res de bo per a un país molt
fortament endeutat amb l’exteri-
or. Potser el 2015 la favorable
combinació exterior (preu del
petroli i liquiditat de Draghi)
ens permetrà mantenir ritmes
tan intensos de progressió de
l’ocupació. Però no siguem in-
genus: no és ni la primera ni la
segona ni la tercera vegada que
això ens passa. I caldria apren-
dre dels errors passats: som
l’únic país avançat que, en els úl-
tims 30 anys, ha tingut taxes
d’atur per sobre del 20% en tres
ocasions.
Millora de l’ocupació? Molt

intensa, sens dubte.Millora pro-
ductiva? Menys evident i perfils
gens positius en l’horitzó.
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