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ADMINISTRACIONS

Les perspectives del mercat de treball

LLL

Els immigrants no pal.liaran
el futur increment de jubilats

Els empleats
públics també
podran
avançar
la jubilació

RAMON GABRIEL

b Un estudi preveu
que empitjori la taxa
d’1,24 inactius
per cada ocupat

EL PERIÓDICO
BARCELONA

b Oliver alerta de
l’impacte de la falta
de joves i del retir
dels ‘baby boomers’
A. FUENTES
BARCELONA

ls efectes positius de la immigració en el mercat laboral, amb l’arribada de 2,2
milions d’ocupats estrangers des del 2000, poden ser insuficients per contrarestar l’envelliment
de la població espanyola. En un termini de 20 anys, haurà culminat
una altra revolució social: es jubilarà la nodrida generació del baby
boom i s’hi incorporarà una altra
amb molt pocs efectius. El resultat
serà que augmentarà la xifra d’inactius en relació amb la d’ocupats, situada ara en una taxa d’1,24 després
d’un fort descens gràcies als immigrants.
Durant els últims anys, la demografia de la població espanyola i el
«xoc immigratori» han confluït en
un creixement del mercat de treball
sense precedents i en la reducció en
un 42% de la taxa de dependència,
que mesura els inactius per cada
ocupat i que és un indicador de la
salut laboral d’un país. La taxa va
passar del 2,16 del 1980 a l’1,24 del
2006, segons un estudi de Caixa Catalunya coordinat pel catedràtic
d’Economia Aplicada de la UAB Josep Oliver.

E

/ Una bona
part d’aquesta millora es deu a unes
xifres «espectaculars» del creixement de la població immigrada ocu-

XIFRES ESPECTACULARS

33 Treballadores immigrants, en una cadena de selecció de fruita a Almacelles (Segrià).
pada, que va pujar un 323% entre el
2000 i el 2006 al passar de 600.000 a
2,8 milions de treballadors estrangers. Els autors de l’estudi conclouen que aquesta taxa d’increment «expressa justament els objectius de la immigració, que no són
sinó la seva incorporació, com a ocupats, en el mercat de treball». Malgrat que molts familiars d’aquests
estrangers ocupats s’han desplaçat a
Espanya i que la taxa de natalitat és
més alta que la de la població autòctona, els inactius immigrants han
augmentat un 166%, molt per sota
dels ocupats.
El grup dels inactius estrangers
inclou 392.000 menors de 16 anys,
244.000 més grans de 64 anys i 1,1
milions en edat de treballar. Entre

aquests últims abunden les dones,
en especial de l’Àfrica, juntament
amb els aturats. Segons l’última enquesta de població activa, la taxa
d’atur dels immigrants és del 12,6%,
respecte a una mitjana general del
8,4%.
Com a resultat, la taxa de dependència dels 4,6 milions d’estrangers residents a Espanya és molt més
baixa que la dels espanyols, de 0,61
persones per cada ocupat enfront de
l’1,35 dels natius.
/ L’estudi de Josep
Oliver alerta dels efectes que tindrà
el que, fent servir la terminologia
usada per als immigrants, es podria
qualificar de xoc demogràfic. La situació favorable dels últims anys

XOC DEMOGRÀFIC

L’OCDE diu que Espanya encara
pot reduir més l’atur juvenil
b L’organisme aconsella
invertir en educació i
promoure l’aprenentatge
JOSÉ A. SOROLLA
PARÍS

L’OCDE, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic, afirma en el seu informe
Feina per als joves: Espanya que el
país encara té un «marge significatiu» per reduir l’atur juvenil malgrat
que en l’última dècada s’ha produït
una «impressionant evolució» en
aquest sector.
L’OCDE recomana, entre altres
mesures, invertir en educació

primària i en formació professional
(FP), promoure l’aprenentatge, reduir les diferències entre les indemnitzacions per acomiadament entre
els contractes temporals i els indefinits i també augmentar el període
de prova.
En l’última dècada, la proporció
de joves de 16 a 24 anys que tenen
feina a Espanya ha crescut un 50%,
mentre que la mitjana de l’OCDE
s’ha mantingut estable. No obstant,
la taxa d’atur juvenil va arribar gairebé al 18% el 2006, tres punts més
que la mitjana de l’OCDE. També
tendeix a baixar la incidència de la
feina temporal entre els joves ocupats, però encara és del 66%, més del

doble que la mitjana de l’OCDE. A
més a més, Espanya és l’únic país on
els contractes temporals es prolonguen durant llarg temps, assenyala
l’informe.
/ L’OCDE troba les causes d’això en la falta de qualificació,
ja que un de cada quatre joves abandona els estudis abans d’acabar la secundària superior; en la debilitat
dels vincles entre el sistema educatiu i el mercat de treball, i en la «relativa rigidesa» de la protecció de
l’ocupació per als contractes indefinits, fet que ha contribuït a la divisió entre feines temporals i permanents.

LES CAUSES

gràcies a la conjunció de l’efecte positiu dels immigrants ocupats i l’escassetat de joves autòctons que han
pal.liat l’augment de jubilats «lamentablement és transitòria».
En 20 anys es produirà un escenari molt negatiu que consisteix en el
fet que hi haurà molts jubilats (la generació del baby boom) i una incorporació d’ocupats natius molt delmada, cosa que «pressionarà sobre
els indicadors de dependència, que
s’elevaran considerablement respecte a la favorable situació que ofereixen ara».
En un estudi recent, Oliver va xifrar la necessitat d’immigrants del
mercat laboral espanyol el 2020 en
una forquilla situada entre quatre i
6,6 milions. H

Per lluitar contra aquesta situació, l’informe recomana «ajuts públics addicionals» en l’educació de la
primera infància; facilitar l’aprenentatge –poc desenvolupat a Espanya–
en les empreses per als estudiants de
FP; implantar carreres universitàries
curtes, menys teòriques i més relacionades amb les necessitats del
mercat; incrementar la durada del
període de prova en els contractes
indefinits, cosa que evitaria la
tendència a contractar joves inexperts, i oferir uns serveis eficaços
perquè els desocupats trobin feina.
Una altra recomanació és reduir
les diferències en les indemnitzacions per acomiadament entre els
contractes indefinits i els temporals.
L’informe estima que això faria que
els empresaris oferissin més feines
estables als joves, mitjançant la conversió de contractes temporals en indefinits o a través de la contractació
indefinida directa. H

Els funcionaris es podran acollir
a la jubilació anticipada i a la
pròrroga de la seva edat de jubilació amb els mateixos beneficis
d’altres col.lectius d’empleats.
Així ho va anunciar ahir el ministre d’Administracions Públiques, Jordi Sevilla. Aquesta possibilitat es recollirà, previsiblement, en el projecte de llei de mesures en matèria de Seguretat Social, en tràmit parlamentari. Els
sindicats i els ministeris de Treball i Afers Socials, Economia i Hisenda i el de la Funció Pública
mantenen negociacions per aconseguir aquest objectiu, que actualment està prohibit per llei.
D’aquesta manera, els funcionaris es podrien jubilar anticipadament o, de forma voluntària,
prorrogar la seva vida laboral, de
manera que veurien augmentades les seves pensions. Un 2% per
cada any cotitzat de més si es jubilen després dels 65 anys i un 3%
en el cas dels que, en el mateix
supòsit, hagin cotitzat més de 40
anys, com recull la futura llei per
a la resta de treballadors. H

AJUDA POLÈMICA

Brussel.les
aprova un
préstec de la
Generalitat a
Chupa Chups
SÍLVIA MARTÍNEZ
BRUSSEL.LES

La Comissió Europea va donar
ahir llum verda al préstec de 35
milions d’euros concedit el 2003
per l’Institut Català de Finances,
dependent de la Generalitat, a
l’empresa Chupa Chups al considerar que «no constitueix una
ajuda estatal», perquè es va concedir sota condicions que hauria
acceptat un inversor d’una economia de mercat.
L’empresa (que pertany actualment a la societat italiana i holandesa Perfetti Van Melle) no podrà rebre, en canvi, els 900.000
euros concedits també el 2003
per l’Institut de Comerç Exterior,
dels quals ja en va entregar
100.000, que l’empresa ara haurà
de tornar. Brussel.les considera
aquesta partida una «ajuda il.legal a la inversió», segons les normes sobre salvament i reestructuració d’empreses en crisi. Els serveis de la competència van començar a indagar les ajudes a
Chupa Chups després d’una
denúncia presentada per un competidor el 2005. H

