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L’habitatge
frena el
creixement
de la Xina

El PIB progressa al
ritme més baix en
24 anys i el govern
comença a aplicar
mesures d’estímul

Mercat de treball

L’ocupació no es recup

XIFRES L’OIT calcula que l’atur de
l’Estat espanyol seguirà per sobre del
21% almenys cinc anys més SOUS La
rebaixa de salaris, per si sola, no és
una bona estratègia per sortir de la
crisi econòmica, insisteix l’entitat
L. Bruguera
BARCELONA

L’atur continuarà estant
per sobre del 21% en els
pròxims cinc anys, segons les descoratjadores
previsions de l’Organització Mundial del Treball
(OIT), que no només pronostica que l’Estat espanyol continuarà liderant
la destrucció d’ocupació a
la Unió Europea, sinó que
posa l’Estat com a exemple que les rebaixes salarials no són la fórmula per
recuperar l’ocupació perquè no garanteixen un
augment de la competitivitat si no es va a l’arrel
dels problemes, es detecten les febleses estructurals i es millora tot l’entorn macroeconòmic.
Per tot plegat, l’organisme estima que l’atur anirà
a la baixa, però ho farà tan
a poc a poc que en cinc
anys només haurà aconseguit passar del 24,7% amb
el qual calcula l’OIT que
s’ha tancat el 2014, en línia amb la previsió del govern estatal, fins al 21,5%.
El 2019, doncs, l’Estat espanyol continuarà sent el
soci comunitari amb un
mercat laboral més colpejat per la crisi. Si es compleixen els pronòstics,
acumularà una dècada
amb taxes de desocupació
per sobre del 20%.
L’Organització Mundial
del Treball assenyala en el
seu darrer informe que,
tot i que es detecten lleus
millores als Estats Units,
el Japó i certes economies
europees, algunes de les
quals recuperen els nivells
precrisi, en general les
perspectives laborals em-
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“Més de 61 milions
de llocs de treball
s’han perdut amb la
crisi, no hi ha lloc per
a l’autocomplaença”
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“S’ha demostrat
que allà on l’atur
juvenil augmenta,
també ho fa la
conflictivitat social”
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Rebaixa generalitzada
En més d’una ocasió, l’OIT
ha alertat de les desigualtats socials creixents a
l’Estat espanyol i dels efectes perniciosos de basar la
sortida de la crisi en la rebaixa de salaris. En l’estudi publicat ahir, l’Estat espanyol torna a tenir un paper protagonista quan es
parla d’aquestes errades
estratègiques. Així, l’organisme recorda que sobretot el sud d’Europa ha intentat augmentar la seva
competitivitat amb una
rebaixa tant de la protecció dels treballadors com
dels salaris. En el cas espanyol –relata–, els sous reals han baixat en tots els
sectors des del 2011, a excepció de les indústries
extractives i el sector
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Itàlia

Raymond Torres

pitjoraran en el pròxim
lustre: hi haurà tres milions d’aturats més aquest
any i vuit milions més entre el 2016 i el 2019, de
manera que la falta de feina afectarà fins a 212 milions de persones.
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elèctric, i “de forma marginal” en les arts i l’entreteniment. La retallada
–remarca– ha estat especialment important en el
sector públic –amb rebaixes en la sanitat superiors al 4%–, però també
s’ha registrat en activitats “clau” com ara el comerç i els transports, en
què els sous han retrocedit de mitjana un 1,5%.
L’OIT admet que aquesta pràctica ha permès que
els costos amb relació a la
resta de socis comunitaris
fossin més competitius,
però destaca que això no
sempre ha redundat en un
augment global de la pro-
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Risc d’exclusió social
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

En l’àmbit internacional, l’Organització Mundial del Treball
(OIT) calcula que, tenint en
compte les persones que en
els pròxims mesos s’incorporaran al mercat laboral, el planeta hauria d’haver creat el
2019 uns 280 milions de
nous llocs de treball. Res fa
pensar que s’aconsegueixi,
sinó tot al contrari.“Més de 61
milions de llocs de treball
s’han perdut des del començament de la crisi mundial el
2008 i les nostres previsions
mostren que l’atur seguirà
augmentant fins a finals de

la dècada. Això significa que
la crisi de l’ocupació està
molt lluny d’haver-se acabat,
de manera que no hi ha marge per a l’autocomplaença”,
resumeix el director general
de l’OIT, Guy Ryder.
Preocupen sobretot les
elevades taxes d’atur juvenil
que es registren a Europa –i
aquí l’Estat espanyol, altre
cop, sobresurt juntament
amb Grècia, ja que en els
dos casos tenen nivells de
desocupació superiors al
50%– i el risc d’exclusió
social que se’n deriva.

2019

ductivitat. En el cas de
Grècia, indica que les vendes exteriors continuen limitades a productes de
poc valor afegit, mentre
que l’Estat espanyol sí que
ha aconseguit impulsar les
exportacions, però les empreses ho han pogut aprofitar poc, limitades per la
feblesa de la demanda interna, la falta de crèdit i
una normativa del mercat
massa estricta.
Moltes més variables
Es demostra així, segons
conclou l’OIT, que la competitivitat a la zona euro
no només està relacionada amb la diferència de
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Cal estudiar a fons les raons de les diferències entre
les taxes d’atur registrades entre països de la mateixa
regió econòmica. Per què França o Itàlia tenen proporcionalment menys de la meitat d’aturats que Catalunya quan tots pertanyen a la zona euro, tenen una estructura econòmica similar i no hi ha tantes diferències en la legislació? L’explicació s’hauria de buscar en

El fet diferencial
Joan Armengol

pera

l’administració i en l’empresa. En el primer vessant, cal
que els governs facilitin un ambient favorable a la
creació i el creixement de projectes empresarials, generadors d’ocupació. En el segon, les companyies que
inverteixen en R+D són més competitives, obren mercats més fàcilment i s’expandeixen. Només amb la
combinació dels dos factors es creen llocs de treball.

Situació laboral dels estrangers a Catalunya
Evolució de la població ocupada estrangera a Catalunya (en milers)

Evolució de la taxa de creixement de la població ocupada
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La població forana amb
feina es redueix un 37%
durant la crisi econòmica

a El nombre de treballadors comunitaris disminueix un 18,7% des de l’any
2007 a La reducció d’empleats amb nacionalitat espanyola és del 13,7%
B. Badrinas
BARCELONA

costos, sinó que està connectada amb el marc macroeconòmic i, per tant,
les febleses estructurals la
fan retrocedir. Un govern
econòmic ineficaç, poca
inversió en recerca, infraestructures públiques
per desenvolupar i un entorn que no afavoreix els
negocis són algunes de les
barreres descrites.
L’OIT també destaca en
el seu estudi l’empitjorament de les previsions laborals d’economies emergents que fins ara s’havien
caracteritzat per evolucionar millor que la mitjana,
com són l’Amèrica Llatina, la Xina i Rússia. ■

La crisi econòmica i laboral ha colpejat al conjunt
de treballadors del país,
encara que amb especial
virulència als estrangers
i, dintre d’aquest grup,
aquells no comunitaris.
Una anàlisi del sindicat
CCOO recull que des de finals del 2007 fins a finals
de 2013 la població ocupada estrangera s’ha reduït
en un 37,1%. Aquesta xifra és sensiblement superior a la disminució del
13,7% registrat en el mateix període per la població ocupada de nacionalitat espanyola.
“Hem de tenir en compte que en aquest període
molts estrangers han obtingut la nacionalitat espanyola, un fet que inci-

deix directament en la disminució del col·lectiu estranger, però també hem
detectat que, sobretot a
partir del 2010, els treballadors estrangers deixen
de venir i, poc després, comencen a marxar per la
falta d’oportunitats que
ofereix el mercat laboral
espanyol”, sosté Daniel
Garrell, autor de l’anàlisi i
membre del Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
de CCOO de Catalunya.
En tot cas, la població
activa –és a dir, persones
entre els 16 anys i el 65 i
amb capacitat per treballar– estrangera a Catalunya ha disminuït en
aquest període un 13%,
fins a les 602.200 persones. Unes xifres que reflecteixen aquesta tendència,
i més si tenim en compte
que l’arribada de població

Les xifres
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25,9

20,7

estrangera activa va créixer fins al 2008, però amb
l’esclat de la crisi comença a disminuir any cici rere any fins a les 602.200
persones que eren a finals
de l’any 2013.

de ser 482.500 a finals del
2007 a 279.300 a finals del
2013, és a dir, un 42,1%
menys. En el cas dels comunitaris, la caiguda es limita
al 18,7%, una mica per sobre de la disminució registrada entre els treballadors
de nacionalitat espanyola,
fins a sumar una població
ocupada de 105.000 persones, segons l’anàlisi, elaborats mitjançant dades
de l’Enquesta de Població
Activa i el Padró.

per cent era la taxa d’atur
de la població estrangera a
finals del 2013, enfront del
29,6% d’un any abans.

Taxa d’atur
Tenint en compte la procedència dels treballadors estrangers, l’impacte de la
crisi ha estat molt més gran
en aquells que són extracomunitaris, que han passat

per cent va reduir-se la
taxa d’atur de la població
estrangera a Catalunya
respecte a un any abans.

Finalment,
l’estudi
analitza l’augment de la
població desocupada a
Catalunya a través de dos
col·lectius: el ciutadà amb
nacionalitat espanyola i
l’estranger. Tots dos disparen la taxa d’atur a partir del 2008 i mantenen
una evolució similar fins
al 2009. A partir de llavors i fins al 2012, l’impacte en la destrucció
d’ocupació és menor pel
col·lectiu d’espanyols. “A
finals del 2013 tots dos
presenten reduccions de
l’atur, tot i que la dels estrangers és gairebé cinc
cops superior a la de desocupats de nacionalitat
espanyola”, segons l’anàlisi. A partir d’aquí, i de
cara al futur, les hipòtesi
són diverses.
“Potser sí que els treballadors estrangers han
deixat de marxar del
mercat laboral espanyol,
encara que necessitem
temps per confirmar-ho”,
apunta Garrell, que hi afegeix: “Si el mercat laboral
es recupera, veurem novament créixer la població estrangera, ja sigui de
nous immigrants o de treballadors que en aquests
anys de crisi s’han desplaçat al centre d’Europa.”
■ Més informació, secció de
Societat, pàgina 25

