economia

El daltabaix
de la feina
Quan la macroeconomia esdevé drama social

El 2007, una llarga etapa d’expansió econòmica arribava a la seva fi, mentre la bombolla immobiliària
que n’havia estat el motor principal començava a desinflar-se. Des de llavors, la recessió i l’estancament
s’apoderaren de l’escena, fins desembocar en una situació dramàtica per l’abast de la desocupació
i el deteriorament de les condicions de treball. Dos anys després de la recuperació del creixement
econòmic, d’ençà de 2014, els trets essencials del problema es mantenen.
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a població ocupada a les
comarques gironines va as
solir el seu màxim històric
entre 2007 i 2008, després
de dotze anys de molta
creació —i destrucció alhora, en el sec
tor industrial— de llocs de treball.
Xifres que són persones
Més de 352.000 persones, en mitjana
anual, tenien feina en aquell moment
culminant. Per l’altra banda, la gent
aturada —és a dir, la que buscava feina
i no en trobava— s’havia anat reduint
tant en termes absoluts com en per
centatge. El nivell més baix d’atur es
detectà el 2006, amb unes 23.700 per
sones en mitjana anual, equivalents al
6,4 % de la població activa, entesa com
la suma de la població que treballa i la
que està a l’atur.
En sentit contrari, el 2009 s’iniciava
un període nefast en el mercat de tre
ball, caracteritzat tant per la forta re
ducció de l’ocupació com per la degra
dació de les condicions laborals d’una
part notable de la població ocupada. En
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conjunt, foren de l’or
dre de 50.000 els llocs
de treball perduts fins
el 2014, que venien a
ser un 14 % dels que
existien abans de la
recessió. Mentrestant,
l’atur creixia ràpida
ment, ja des de 2007, i
el 2009 —després d’un
augment anual de quasi el 65 %!— atra
pava 71.400 persones, per arribar a
96.400 el 2012, xifra que significava el
24,2 % de la població activa. Una taxa
d’atur rècord, inèdita en la història
econòmica de les nostres comarques,
però en línia amb el que va ser el com

El 2009 s’iniciava un
període nefast en el
mercat de treball,
caracteritzat tant per
la forta reducció de
l’ocupació com per
la degradació de les
condicions laborals

>> De l’any 2009 al 2014 es van
perdre 50.000 llocs de treball.

portament general de la desocupació
en el conjunt de Catalunya.
Diverses són les causes que conflu
ïren i s’alimentaren mútuament, fins
a provocar aquest daltabaix. L’esclat
d’una bombolla immobiliària d’enor
mes proporcions; l’aplicació des de
maig de 2010 de polítiques de conso
lidació fiscal, per anar reconduint els
molt elevats dèficits públics cap als
nivells exigits per la Comissió Euro
pea; la crisi financera internacional i
espanyola; la crisi del deute públic i de

l’euro, i la gran recessió que afectà les
economies desenvolupades.
A l’impacte social de la gran mag
nitud de l’atur s’hi suma —dèiem— la
degradació de les condicions de treball,
propiciada per les polítiques que han
buscat recuperar competitivitat a tra
vés de l’anomenada devaluació interna,
retocant a la baixa costos i preus. Dues
reformes de la legislació que regeix les
relacions laborals i una reforma de la
negociació col·lectiva —que ha eixam
plat les possibilitats de fer i desfer a les
empreses— foren part central d’aques
tes polítiques. És així com s’han reduït o
contingut els salaris, com ha tornat a in
crementar-se la contractació temporal
en detriment de la indefinida, i com ha
pujat considerablement la contractació
parcial, per hores, en perjudici de la de
temps complet. Hi ha contribuït, també,
el canvi sectorial en l’estructura econò
mica i, concretament, el retrocés de les
activitats industrials, en què l’estabilitat
laboral és major. Aquest aspecte ens
recorda els efectes de la globalització
sobre el mercat de treball de les nostres
economies desenvolupades.
A partir de 2015 la creació neta
d’ocupació sembla enfortir-se, però tot

>> Interior de l’oficina del
Servei d’Ocupació de Catalunya
a la Bisbal.

i així la mitjana d’aturats durant aquest
any es pot estimar —com indiquem en
la Taula 1— en més de 75.000 persones,
aproximadament una cinquena part
de la població activa. Aquesta mitjana
anual presenta oscil·lacions notables
entre trimestres, que és la periodicitat
de realització de l’enquesta; durant el
primer s’enfilà fins a les 84.900 perso
nes, mentre que en el tercer baixà a
69.200. Els beneficiaris de les prestaci
ons per atur —36.930 en mitjana anual
el 2014— no arriben a ser la meitat dels
afectats pel problema.
Les previsions econòmiques apun
ten cap a la continuïtat d’un creixe
ment econòmic considerable en el

futur immediat, i el seu compliment
permetria un bon augment de la po
blació ocupada, però això no signifi
ca que l’afectació de l’atur es redueixi
aviat cap a una dimensió mínimament
acceptable socialment, posem per cas,
de l’ordre dels 30.000 aturats que hi
havia el 2007. Dependrà del vigor que
tingui aquesta etapa expansiva, però
també, en menor mesura, de l’evolució
de la població activa.

A partir de 2015 la
mitjana d’aturats
durant aquest any es
pot estimar en més
de 75.000 persones,
aproximadament una
cinquena part de la
població activa
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La població activa i les migracions
Deixant de banda l’augment de l’eco
nomia submergida, que sol acompa
nyar els períodes de crisi, el problema
de la falta de feina és, en realitat, encara
més gran del que les dades indiquen, si
tenim en compte el que ha passat amb
l’evolució de la població activa.
Observem el creixement que la
població activa experimentava fins al
2008, que venia de força anys enrere,
impulsat per un corrent immigratori
molt potent i per la pujada de la taxa
d’activitat femenina. Notem, alhora,
com en els últims cinc anys va deixar
pas a descensos continus, que eren
generals a escala catalana. A les nos
tres comarques, la segona dècada del
segle s’iniciava amb una mitjana anual
de 401.000 actius, reduïts el 2015 a uns
382.400. Sense aquesta baixada les xi
fres de l’atur serien superiors.
Les variacions de la població activa
són el resultat de moviments de natura
lesa diversa, principalment els derivats
de la composició per edats de l’estruc
tura demogràfica, l’actitud envers el tre
ball de les persones en edat de treballar
i les migracions. La disminució de la
població activa anteriorment assenya
lada es deu al retorn als seus països de
persones arribades en anys anteriors,
l’emigració de gent d’aquí i el desànim
de buscar feina davant del panorama
de les ofertes en el mercat de treball.
La Taula 2 posa dades al canvi tan
important que experimenten els mo
viments migratoris, els quals el 2008
finalitzen un període de quinze anys
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amb elevats saldos positius. A partir de
llavors, la caiguda de la immigració i la
pujada de l’emigració generen saldos
negatius, que el 2013 assoleixen el seu
màxim, amb un valor calculat de 7.492
persones, com a diferència entre les
7.033 que van arribar i les 14.525 que
se’n van anar.

Sembla que uns saldos negatius ja
minorats poden perllongar els inclo
sos en la taula durant un o dos anys
més, per transformar-se a mitjan ter
mini, novament, en saldos positius, si
la recuperació econòmica es manté.
Empenyen en el mateix sentit tant l’es
tructura per edats de la nostra pobla
ció com la necessitat de cobrir feines
de condicions dolentes, que resten

Podem pensar que uns
nivells elevats d’atur
ens acompanyaran, com
a mínim, durant el que
resta d’aquesta segona
dècada del segle

vacants malgrat l’existència d’atur. Si
li sumem, també, la probable incor
poració futura a la població activa de
persones a les quals fins ara ha desa
nimat la deprimida situació del mercat
de treball, haurem de concloure que
una part de l’ocupació que l’activitat
econòmica estigui en condicions de
crear no es transmetrà a la reducció
de les xifres d’aturats. Una raó de més,
per tant, per pensar que uns nivells
elevats d’atur ens acompanyaran, com
a mínim, durant el que resta d’aquesta
segona dècada del segle.
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