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Desigualtats en el mercat de treball
Elena Alarcón, Cesc Castellana i Josep Maria Rañé

En aquest apartat, ens proposem reflexionar sobre l’evolució recent d’algunes de les desigualtats 
de caràcter estructural del sistema laboral i com la crisi econòmica i la reforma laboral han afectat 
al seu conjunt. Entre d’altres qüestions, observarem la relació entre salaris i marges empresarials 
i diferents indicadors del mercat de treball, tenint en compte principalment les variables de 
gènere i formació.

1. L’equilibri de rendes: salaris i excedents bruts o marges empresarials

En el nostre sistema econòmic i laboral, s’està produint la ruptura de l’equilibri existent entre les 
rendes del treball i les rendes empresarials. És a dir, des de l’inici de la crisi, s’observa una tendència 
a la pèrdua del pes dels salaris en relació al pes dels excedents o marges empresarials dins del 
conjunt de la producció nacional.

En aquest sentit, de 2008 a 2010 la caiguda del pes dels salaris i l’augment de l’excedent 
empresarial és d’un punt. El 2011, en un sol any, s’augmenta a 2 punts aquest diferencial, 
coincidint amb l’accés al Govern de CiU a Catalunya i del PP a Espanya. És més, quan disposem 
de les dades dels anys 2012 i 2013 molt possiblement veurem que els excedents empresarials 
bruts tindran un pes superior al 50% de la producció nacional, en detriment dels salaris. 

Volem analitzar quin és el paper que ha tingut la destrucció d’ocupació i la reforma laboral en la 
pèrdua del pes dels salaris en la producció nacional. S’ha produït una devaluació salarial, com ho 
demostren les dades de segon trimestre del 2013 de la Enquesta Trimestral de Costos Laborals, 

Salaris i excedents bruts o marges empresarials 2008-2011             

Font: INE. Contabilidad regional de España.
Unitats en milers d’euros. (P) Estimació provisional. (A) Estimació avançada.
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que assenyalen una caiguda del 0,6% interanual, pel que s’acumula cinc trimestres consecutius 
de minva salarial5.

L’índex de cost laboral unitari publicat per Eurostat en el segon trimestre de 2013 indica que els 
costos laborals d’Espanya són 2,4 punts inferiors a la mitjana de la UE -28. Eurostat també recull 
la tendència a la baixa d’aquests costos i apunta que, mentre que a l’Europa dels 28 per a aquest 
trimestre els costos laborals augmenten 1,3 punts interanuals, cauen a Espanya (-0,3), Portugal 
(-0,3), Eslovènia (-6,6), Grècia (-9) i Xipre (-3,6).

5  Estem parlant de costos salarials nominals. Si prenguéssim en consideració l’increment de la inflació obtindríem els costos 
salarials reals, pel que observaríem una major pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores.

Cost Salarial total             

Font: INE. Enquesta trimestral de Costos Laborals
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D’altra banda, donat que la seva aplicació encara és recent, caldrà valorar més endavant i amb 
més profunditat quins són els danys produïts per la ruptura del model de relacions laborals que ha 
comportat la darrera reforma del Partit Popular. Amb aquesta reforma s’ha imposat una flexibilitat 
interna unilateral en detriment de la concertació sobre el canvi de les condicions de treball, la 
desarticulació de la negociació col·lectiva i, en priotitzar la negociació empresa a empresa, ha 
provocat l’aplicació de clàusules de desvinculació salarial i la limitació de la ultraactivitat dels 
convenis col·lectius, causa fonamental per a la devaluació dels salaris i el fet que enguany a 
Espanya hi hagi 2,5 milions de treballadors menys sense conveni col·lectiu respecte el moment 
previ a la reforma laboral.

Concloent, la crisi, que representa la destrucció de llocs de treball, i la reforma laboral, que 
ha actuat d’accelerador, suposen una més alta retracció dels salaris que dels excedents 
empresarials, explicat per la reducció dels guanys salarials i la destrucció d’ocupació. L’equilibri 
aconseguit abans de la crisi s’està capgirant fruit d’unes polítiques conservadores, millor dit 
reaccionàries, en la gestió de la crisi que esdevenen més pro-negocis que pro-treball i guanyant 
la competitivitat del sector exterior de forma fràgil, no a través de les millores en el procés 
productiu sinó a través d’una caiguda del cost salarial produïda per una destrucció massiva 
d’ocupació i una reforma laboral que instaura un model de relacions laborals favorable a la part 
empresarial. 

2. Les desigualtats de gènere del mercat laboral

Ocupació, activitat, atur i gènere

Pel que fa a l’ocupació, entre el segon trimestre de l’any 2005 i el segon trimestre de l’any 2013 es 
van destruir gairebé mig milió d’ocupacions (489.899), és a dir, una de cada deu de les existents 
llavors. Aquesta destrucció ha afectat més als llocs de treball que estaven ocupats per homes que 
per dones. De cada deu d’aquestes ocupacions perdudes, vuit ho eren per homes (427.743), i les 
dues restants per dones (62.156). Aquest fet tan focalitzat obeeix a una major pèrdua en sectors 
tradicionalment masculinitzats: s’ha perdut la meitat (50,5%) de les ocupacions del sector de la 
construcció i un terç (32,7%) de la indústria.

En el mateix període l’atur ha crescut en 557.980 persones, una xifra superior a la destrucció de 
l’ocupació, per la major activació de les dones, que ha superat l’abandonament de l’activitat dels 
homes. Així l’atur masculí ha augmentat en 345.180 persones, un important increment que tindria 
encara una major dimensió i seria equiparable a la destrucció d’ocupació si una part (82.574) 
dels que han perdut la feina i han passat llargues estades a l’atur no s’haguessin desanimat i 
desactivat, passant a la inactivitat laboral.   

Per contra, 212.710 dones s’han incorporat al mercat de treball retribuït, a la població activa, com 
històricament ha vingut succeint en les èpoques de crisi: incorporant-se primer a l’atur. Aquest 
fenomen explica que el 80% de les 274.866 dones que es troben a l’atur ho siguin més per la 
seva voluntat de voler treballar i no trobar feina que no pas per la pròpia destrucció d’ocupació. 
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Salari i gènere

La bretxa salarial en termes globals entre els homes i les dones s’ha mantingut més o menys 
estabilitzada al voltant del 19% a Catalunya. Ara bé, aquesta estabilitat relativa s’ha produït en un 
context de pèrdua de poder adquisitiu dels salaris en ambdós gèneres. 

Les reduccions més significatives de la bretxa salarial es correlacionen amb la contractació 
temporal en tendir a igualar-se per la banda baixa. Aquest fenomen cal imputar-lo principalment 
a la major pèrdua d’ocupació en el sectors més masculinitzats i temporalitzats, però amb nivells 
salarials més alts, i al fet que els de nova creació tenen un nivell retributiu més baix tant per 
homes com per dones. Per contra, quan s’ha produït un canvi de tendència en el creixement 
econòmic, positiu però insuficient, (2011), la bretxa salarial s’ha ampliat novament.

Contractació temporal i gènere

Pel que fa a la temporalitat en la contractació, les diferències de gènere, que històricament 
venien essent del doble, han desaparegut. No obstant, aquest resultat aparentment positiu pel 
que fa a la reducció de la temporalitat, portant-la fins a nivells quasi europeus, i la superació 
de les desigualtats de gènere, té un causa negativa i cal atribuir-lo, de nou, a la major afectació 
de la crisi sobre els sectors d’activitat econòmica més masculinitzats (construcció i indústria 
manufacturera), i l’opció com a mecanisme d’ajust de la no-renovació de la relació laboral a les 
persones que estaven treballant amb un contracte temporal, la qual cosa fa preveure un repunt 
de la temporalitat quan es reactivi la creació d’ocupació, com ja va succeir en la lleu, insuficient 
i frustrada recuperació de l’economia el 2011. 

Cal fer esment del model clarament diferenciat d’ús de la temporalitat pel sector públic - molt 
feminitzat-, tant pel fet que la taxa de temporalitat global del sector és superior a la del sector 
privat, -sense raons objectives derivades de la tipologia de feina-, com entre gèneres, on és 
clarament discriminatori per a les dones en comparació als homes que hi treballen. 

Les persones ocupades mitjançant un contracte amb jornada a temps parcial creixen en el 
marc d’una destrucció general de l’ocupació. Un cop més, la major destrucció d’ocupacions 
corresponents als homes i una progressiva incorporació al treball, mitjançant aquesta fórmula 
contractual, pot explicar la major equiparació entre homes i dones, tot i que la figura del 
treballador amb un contracte a temps parcial continua essent una figura altament feminitzada.
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En conclusió, en el marc d’aquesta brutal destrucció d’ocupació s’ha produït un procés de 
feminització de les condicions laborals. És a dir, l’aproximació entre ambdós gèneres s’ha anat 
produint per la convergència amb el col·lectiu que tenia unes condicions laborals menys positives. 

Hi ha quasi tantes dones ocupades com homes ocupats, perquè la crisi els ha afectat més 
a ells que a elles i, fins i tot, s’ha invertit en els nivells d’atur. Tot i això, les taxes d’activitat 
femenines continuen essent inferiors a les masculines. És més, tant l’efecte demogràfic com el 
fet que les dones s’estiguin activant, mentre els homes emprenen un camí en direcció oposada 
fruit de la crisi, pot accelerar la tendència a l’equiparació en aquest camp. 

D’altra banda, l’alta destrucció d’ocupació i la precarització de les condicions laborals ha produït, 
al mateix temps, el manteniment global de la bretxa salarial entre  homes i dones en un context 
de caiguda del poder adquisitiu dels salaris de tots dos gèneres, així com una equiparació de 
les tipologies contractuals entre ells (temporalitat i temps parcial).

3. Formació i desigualtat en el mercat de treball

El grau de formació és també un factor de desigualtat: a menor formació més afectació en la 
pèrdua dels llocs de treball. Això s’observa en comprovar que aquelles persones que no tenen 
titulació en educació secundària són les que, proporcionalment, pateixen més l’ajust del mercat 
de treball. Durant la crisi, aquest col·lectiu ha vist destruït prop del 50% dels seus llocs de treball. 
De totes les persones d’aquest grup que han perdut l’ocupació, només la meitat continuen 
cercant feina activament; és a dir, com persones en atur. La demografia (superar l’edat activa), 
l’emigració, però sobretot l’efecte “desànim” expliquen aquesta dramàtica situació. 

D’altra banda, les persones amb un nivell educatiu mig, malgrat ser les que, en números 
absoluts, perden més volum d’ocupació, representen una pèrdua relativa més baixa (-19,5%) 
donat que són les que tenen més pes en l’ocupació, assolint el 61%. Gairebé la totalitat 
d’aquestes persones que perden l’ocupació transiten cap a l’atur, cosa que fa que la població 
activa d’aquest col·lectiu es mantingui en la mateixa dimensió que abans de la crisi.

La població activa de persones amb un avançat nivell educatiu presenta un important creixement 
que, per causa de la crisi, no es trasllada cap a l’ocupació, i ho fa cap a l’atur. Les persones amb 
titulació universitària només han perdut un 1,5% dels llocs de treball durant la crisi. Finalment, en 
l’estructura de la població ocupada, la població amb un nivell avançat representa un 27,2% del total.

 

Sense titulació 
de la ESO

Nivell mig

Nivell avançat

en números absoluts

-321.748

-413.356

-11.252

Ocupats/des

148.315

410.534

79.003

Aturats/des

-173.433

-2.822

67.751

Actius/ves

variació tercer trimestre 2007 - primer trimestre 2013

en percentatges

-50%

-19,8%

-1,5%

Ocupats/des

231,9%

262,4%

240,4%

Aturats/des

-24,5%

-0,1%

8,6%

Actius/ves

Font: EPA6

6  La formació per l’ocupació Sistema d’acreditacions i dificultats d’accés de les persones.
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Concloent, l’ocupació de les persones amb millor nivell educatiu reflecteix menys l’ajust   
econòmic, mentre que els que no tenen titulació secundària són els més perjudicats i, sens 
dubte, el col·lectiu prioritari per a qualsevol acció formativa, ja sigui adreçada a que obtinguin les 
competències clau de la Unió Europea, ja sigui la seva graduació en ESO.

En resum, la desigualtat augmenta en l’àmbit laboral entre els excedents empresarials i les 
rendes salarials a favor dels primers com a resultat d’una crisi que ha comportat, una profunda 
destrucció d’ocupació i la devaluació salarial, esperonada per la ruptura del model de relacions 
laborals derivat de la Llei 3/2012.

El govern ha apostat per sortir de la crisi millorant la competitivitat mitjançant una depreciació 
de les condicions laborals enlloc d’impulsar una productivitat del teixit productiu basada en la 
millora de productes i processos, juntament amb una política industrial potent i les corresponents 
mesures de foment d’un creixement equilibrat i sostenible, fent una aposta pel sector públic i 
pels sectors emergents, com es dedueix de la inversió en educació i també en els programes de 
R+D+i.

En definitiva, aquesta destrucció d’ocupació i augment de l’atur en magnituds de difícil reversió 
està produint uns majors nivells d’equiparació entre l’home i la dona en l’àmbit laboral. Equiparació 
a unes condicions laborals a la baixa, com ho demostra la devaluació salarial i l’aposta per 
fórmules de contractació més precàries mentre, en paral·lel, es produeix una pèrdua del pes dels 
salaris dins del producte interior brut7 en favor dels marges empresarials.

Propostes:

• Derogació de la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball i 
tornada a l’status quo anterior. Recuperar l’equilibri existent en les relacions laborals, enfortint 
i estenent la negociació col·lectiva com a fórmula per desenvolupar una flexibilitat negociada.

• Millora de la competitivitat mitjançant la renovació i ampliació d’una política industrial en la 
perspectiva del 2020 i aplicar la innovació en productes, sistemes i processos per fer més 
eficient la producció de béns i de serveis. Cal reformar el model energètic i renovar el sistema 
afavorint els sistemes locals de autoproducció i els plans d’eficiència energètica.

• Recuperació del flux creditici cap a la inversió productiva i/o el finançament del circulant.
• Increment de les anomenades polítiques actives per a les persones desocupades, afavorint 

sistemes de transició laborals segurs i ràpids en l’itinerari Ocupació-desocupació-ocupació.
• Mobilitzar el potencial emprenedor en les persones actives.
• Instaurar un Pla de Formació professional per assolir un nivell de formació mig en el 45% de 

la població activa.

7  Producte interior brut a cost de factors.
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Annex. Les desigualtats en les principals variables del sistema laboral            
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Creixement interanual en valor de les variables de la població de 16 a 64 anys per ocupació, atur e 
inactivitats del 2005 al 2013




