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Troben més
irregularitats
en la gestió
de les caixes

De Guindos
denuncia que es
donaven hipoteques
per damunt del
100% del valor

Activitat oculta al fisc

milions subm

EN NEGRE L’economia submergida a
l’Estat representa el 18,6% del PIB
MAJOR És el doble que al Regne Unit
o França CRISI La corrupció afavoreix
aquest fenomen, segons un estudi
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L’economia submergida i
l’ocupació no declarada representen a l’Estat espanyol el 18,6% del seu producte interior brut (PIB),
és a dir, uns 190.000 milions d’euros, segons un
estudi de l’empresa de treball temporal i consultora
Ransdtad, que destaca
que la xifra duplica la que
es registra, per exemple, a
França (9,7%) i el Regne
Unit (9,9%). De fet, l’estudi relaciona de forma directa la percepció que tenen els ciutadans de la corrupció institucional amb
aquest tipus de pràctiques, de manera que a major corrupció, més negoci
en negre, entès com qualsevol tipus d’activitat retribuïda no declarada a les
autoritats, segons la regulació de cada país.
Així, l’Estat espanyol té
un dels nivells més alts de
tota la Unió Europea, segons l’estudi Flexibilitat
en el Treball 2014 de
Randstad, que fa servir dades del 2013. Fent càlculs
aproximats a partir dels
nivells actuals d’ocupació i
tenint en compte que la
major part de l’economia
és treball en negre, l’estudi
xifra en uns 3 milions els
llocs de treball que aflorarien si es declarés tota
l’ocupació
submergida
que hi ha actualment a
l’Estat, de manera que la
taxa d’atur es podria reduir un 50% o un 60%, segons reconeixia ahir el director de relacions institucionals de Randstad, Luis

Eines per reduir-la
Segons explicava Luis Pérez, cal treure a la llum
l’ocupació submergida per
poder sanejar els comptes
públics, rebaixar les taxes
de desocupació desorbitades i tenir economies més
sanejades.
Entre les eines proposades en el document per posar fi a l’economia submergida o, si més no, reduir-la
a la mínima expressió,
Randstad assenyala els
alts nivells de protecció social com a clau principal. A
més, recomana una major
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Pérez, en la presentació de
l’estudi a Madrid.
En l’àmbit internacional, més de 1.800 milions
de persones treballen en
aquestes condicions, la
qual cosa suposa el 60%
dels treballadors, uns
3.000 milions, segons la
informació de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE) recollida en el
document.
A la Unió Europea, l’Estat espanyol (18,6%) i Portugal (19%) registren els
nivells més alts, i tot i que
la mitjana europea se situa
en el 18%, a causa del
nombre elevat de persones en aquesta situació als
països de l’antiga Europa
de l’Est, amb Bulgària
(31%), Romania (28%) o
Hongria (28%) al capdavant. En canvi, en altres
països és ben residual,
com és el cas d’Àustria
(7,5%) i Luxemburg (8%).
Als Estats Units, la taxa és
del 6,6%, de les més baixes
del món.
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Por de ser
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1.800

intervenció a través de polítiques de mercat de treball per a la protecció dels
grups vulnerables i –no
oblidem que l’estudi l’ha

encarregat una empresa
de col·locació— facilitar el
treball temporal i l’accés a
les empreses de treball
temporal (ETT).

milions de llocs de treball
aflorarien si es declarés tot el
treball en negre que hi ha actualment a l’Estat espanyol.

milions de treballadors arreu
del món treballen en l’economia submergida, el 60% del
total, segons l’OCDE.

Competència deslleial
amb altres
empreses

Espiral
creixent de
l’economia
submergida

En canvi, recorda que
les càrregues impositives
o fiscals no tenen una relació directa amb el volum
d’economia submergida,
“al contrari del que afirmen els defensors de la posició liberal”, diu.
De fet, en l’estudi s’explica que “els països en què
les empreses poden recórrer amb major facilitat a
l’ocupació temporal i a les
agències de treball són els
que tenen una menor taxa
d’economia submergida i
generen millors alternati-

Cultura
general de
l’evasió de la
normativa

Pèrdua
de potencial
del mercat

ves per als treballadors i
les empreses”.
Així, recorda que l’índex de penetració de les
ETT és del 3,8% al Regne
Unit, del 2,7% als Països
Baixos i només del 0,5% a
l’Estat espanyol.
En l’elaboració del document hi han participat
Randstad en col·laboració
amb la Universidad de
Sheffield (Regne Unit) a
partir de xifres d’Eurostat, l’OCDE i l’Organització Internacional del Treball (OIT). ■
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Tot i els insistents esforços dels inquilins de La Moncloa i dels empresaris afins, la Marca España torna a
donar signes de deteriorament. A la falta de competitivitat i la insuficient internacionalització –per esmentar
només dos dèficits històrics–, se li afegeix l’elevat pes
de l’economia submergida, que situa l’Estat espanyol
en el club dels últims de la classe en el context euro-

Males companyies
Joan Armengol

peu. El 18,6% d’activitat oculta al fisc espanyol denota
un nivell d’incompliment més proper a Bulgària, Romania o Hongria que a aquells als quals Mariano Rajoy aspira a igualar, com ara el Regne Unit, França o Holanda,
que no arriben ni a la meitat. Són aquestes males companyies les que malmeten la imatge de l’economia espanyola, ja prou castigada per la corrupció.

La recuperació a la zona euro
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El president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, presentant ahir el seu pla al Parlament Europeu ■ PATRICK SEEGER / EFE
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Més mercat, menys treballadors
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L’informe de Randstad estudia també les conseqüències
de l’ocupació submergida en
el mercat laboral europeu de
cara a les pròximes dècades i
estableix que, si segons l’Eurostat l’any 2013 hi havia 336
milions d’europeus en edat
de treballar, la xifra caurà un
6% el 2030.
Actualment, a més, la Unió
Europea té un 27% de persones que, per edat o altres cir-

cumstàncies, no pot treballar,
i el 2030 aquest percentatge
pujarà fins al 39%, amb el
consegüent augment de la
despesa que representarà, alhora que també comportarà
una reducció en les tributacions. En l’informe es demana posar en context aquestes
xifres amb les de l’envelliment progressiu de la població activa i el manteniment
de l’estat del benestar.

El conte de la
lletera de Juncker
MIRACLE · La CE pretén multiplicar per 15 els 21.000 milions que té per
reactivar l’economia PLA · Juncker confia en els inversors privats per finançar
infraestructures d’energia i transports i projectes d’innovació i d’educació
És la versió euròcrata del miracle
dels pans i dels
peixos. JeanClaude Juncker
només ha aconseAlbert
guit 21.000 milions d’euros per
Segura
al seu pla de reacEstrasburg
tivació de l’economia europea, però pretén multiplicar-los per 15 per poder arribar, i
fins i tot superar, als 300.000 milions que havia promès. Com?
Emetent més deute i captant inversors privats per pagar noves infraestructures d’energia i transports, a més de projectes d’innovació i recerca o educació. El nou president de la Comissió Europea va
presentar ahir a Estrasburg un
fons que estarà disponible abans
de l’estiu que ve i que hauria de
permetre crear fins a 1,3 milions
de nous llocs de feina.
Enginyeria financera per salvar
la cara. “Els diners no ens cauran
del cel, no tenim una màquina
d’imprimir bitllets, haurem
d’atraure diners i posar-los a treballar per a nosaltres”, reconeix ara
———————————————————

Juncker. I és que el pla d’inversions a l’americana que va prometre en la seva investidura ha topat
amb les restriccions pressupostàries i els esforços per contenir el
dèficit públic. De fet, ni tan sols els
minsos 21.000 milions que ahir va
poder posar damunt la taula són
diners frescos, sinó fons reaprofitats del pressupost comunitari, encara no gastats, i 5.000 milions del
Banc Europeu d’Inversions. En
realitat, els diners nous només són
2.000 milions, que d’aquí a tres
anys s’hauran d’haver transformat
en 315.000. Tot un miracle.
“Hem d’enviar un missatge al
món: Europa ha tornat!”, va proclamar ahir Juncker a l’Eurocambra, venent que aquest “ambiciós
però realista” pla representa “el
més gran esforç de la història” del
club. La große koalition europea
formada per conservadors, socialistes i liberals va fer pinya avalant
el conte de la lletera de Juncker i
també Angela Merkel li va donar
un cop de mà des de Berlín. “Els regals de Nadal han arribat abans
d’hora”, es va arribar a felicitar el
democratacristià luxemburguès.

No és pas cap idea nova: el 2012
François Hollande, llavors acabat
d’arribar a l’Elisi, va arrencar a la
cancellera alemanya un pla similar
que mai no va passar de brindis al
sol. Però Brussel·les recorda que
llavors l’euro era a punt de trencar-se i confia que aquest cop serà
diferent, perquè ara el problema
ja no és de liquiditat sinó de confiança. Caldrà convèncer els mercats privats. També els governs estatals poden aportar fons i se’ls recompensarà descomptant-los
aquesta despesa del seu dèficit públic. Serà un comitè gestor format
per professionals independents el
que haurà de decidir per quins projectes aposta, sense atendre quotes estatals ni, en teoria, pressions
polítiques (és a dir, que no es finançaran més aeroports sense
avions ni trens d’alta velocitat sense passatgers).
Fonts de la Comissió Europea
xifren en entre el 2,5% i el 3,1% del
PIB europeu l’impacte que tindrà
aquest pla d’aquí al 2017. 24 milions i mig d’europeus estan a
l’atur, 18,3 milions dels quals a la
zona euro, segons Eurostat. ■

