Reforma laboral i crisi: efectes sobre l’economia a Catalunya
L’efecte de la reforma laboral a Catalunya suposarà una pèrdua addicional d’entre
18.500 i 34.000 llocs de treball
La Fundación Ideas ha publicat recentment l’estudi “Reforma laboral y crisis: efectos sobre la economía
española”, en què s’analitzen les conseqüències econòmiques que l’aplicació de la reforma laboral
aprovada pel Govern espanyol produirà a Espanya a curt i mig termini. Es tracta, segons l’informe, d’una
reforma que altera profundament les regles amb què s’ha organitzat el mercat de treball al nostre país
durant les tres darreres dècades, una transformació que es posa en marxa de forma accelerada i sense
cap mena de consens amb els agents socials, que són claus per al funcionament d’aquest mercat.
Segons les estimacions fetes per IDEAS, en el moment econòmic actual de caiguda de l’activitat i del
treball, la reforma laboral del Partit Popular (PP) pot destruir entre 740.000 i 800.000 llocs de treball el
2012, el que implica una pèrdua d’entre 103.000 i 172.000 llocs de treball addicionals sobre la previsió
oficial.
A partir d’aquest estudi, s’han extret les següents conclusions per a l’economia catalana:
1.

La reforma laboral del PP és inadequada i inoportuna, en una situació de caiguda econòmica i
en què l’augment de la competitivitat ha de venir donat per un augment de la productivitat i la
qualitat dels llocs de treball, i no pas amb una reducció de salaris. Cal apostar per un canvi de
model productiu, amb una major inversió en formació.

2.

La reforma laboral perjudica seriosament la recuperació de Catalunya. En primer lloc, perquè
es redueix el salari dels treballadors (menys renda, menys estalvi, menys consum). En segon
lloc, perquè no és una reforma que crea llocs de treball, sinó que facilita l’acomiadament. En
tercer lloc, no contribueix a millorar la productivitat de l’economia catalana, sinó que
introdueix incentius negatius: l’augment de la flexibilitat al mercat de treball genera incertesa.
Algunes dades:
Taxa d’atur darrer trimestre 2011: 20,5%
Taxa d’atur primer trimestre 2012: 22,2% (24,4% a Espanya)
Taxa d’atur entre joves (16‐24 anys) primer trimestre 2012: 50,1%
Entre el primer trimestre de 2008 i el primer trimestre de 2012 s’han destruït 600.000 llocs de
treball a Catalunya (40% a la indústria, 40% a la construcció).

3.

La reforma laboral agreujarà la crisi a Catalunya i durà l’economia a una espiral de menys
creixement i més atur i dèficit. D’una banda, la caiguda dels salaris provocarà la caiguda de la
renda, que es traduirà en una contracció del consum privat, que suposa caiguda del PIB; és a
dir, menys creixement. D’altra banda, la flexibilització interna podria ser utilitzada per les
empreses per augmentar el número d’acomiadaments i, amb això, agreujar el deteriorament
del mercat laboral amb més destrucció de llocs de treball. Per últim, es produirà una caiguda de
la recaptació dels ingressos tributaris (IRPF i IVA), una caiguda en l’augment de les despeses
derivades de l’increment en el número de perceptors de prestacions d’atur. Tot això contribuirà
a més dèficit públic i ajustos addicionals per complir l’objectiu d’estabilitat fixat pel Govern
espanyol en l’1,5% del PIB per cada una de les Comunitats Autònomes.

4. L’efecte de la reforma laboral a Catalunya suposarà una pèrdua addicional d’entre 18.500 i
34.000 llocs de treball. Durant el 2012, la destrucció d’ocupació a Catalunya arribaria als
160.000 llocs de treball, i l’atur total pujaria fins a les 935.000 persones a finals d’any.

