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Noves claus per entendre el mercat laboral (XV) 
 

BAIXA L'ATUR, AUGMENTA L'OCUPACIÓ 
TEMPORAL I PARCIAL,  I NO AVANÇAM EN ELS 

OBJECTIUS DE TAXA D'OCUPACIÓ 
 

Anàlisi de l'EPA del tercer trimestre de 2015 
 

 
 
Amb aquest número 60 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO seguim la sèrie 
“Noves claus per entendre el mercat laboral” amb l’anàlisi de les dades de l’EPA 
del tercer trimestre de 2015. Com ja vam fer amb l’EPA del trimestre anterior, 
analitzam la situació del mercat laboral amb una mirada bastant retrospectiva (des 
de l’any 2007), perquè com cada pic s’intensifiquen els missatges de recuperació 
econòmica i de creació de llocs de treball, hem volgut observar  què hi ha de cert 
en aquests missatges tan optimistes, i fer-ho analitzant amb cura les dades més 
rellevants dels mesos centrals de la temporada estiuenca (juliol, agost i setembre). 
Hem d’insistir que el que és realment important és observar quina ocupació es 
crea, perquè decreix l’ estimació del nombre de persones aturades; i demanar-se si 
el model laboral i econòmic de les Illes Balears distribueix suficientment la riquesa 
creada per a garantir una societat amb uns estàndards de cohesió social i igualtat 
adient. 
 
En qualsevol cas, en el trimestre de més activitat econòmica i laboral d’un model 
súper estacional com l’illenc, les estimacions d’atur baixen i les d’ocupació creixen 
com a conseqüència de l’augment de l'ocupació temporal i a  temps parcial. És a 
dir, en termes de justícia social, la quantitat (més gent amb ocupació i manco en 
atur), sembla ocultar un deteriorament de la qualitat de la dita ocupació que fa que 
el nombre de persones pobres amb ocupació sigui cada pic major (vegeu el 
número 21 de Panorama Sociolaboral Gadeso). 
 
Però, com nova clau per entendre el mercat laboral illenc, paga la pena observar la 
situació sociolaboral en relació a l’anomenada “Estratègia Europa 2020”1 que, en 
l’àmbit espanyol (no hi ha objectius quantificats per a les regions europees), fixa 
                                                 
1 “Europa 2020: una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador” (estratègia Europa 2020) fou 
presentada el 3 de març de 2010 per la Comissió Europea i adoptada pel Consell Europeu en la sessió del 17 de juny del 
mateix any. Persegueix impulsar l’economia d’una manera respectuosa amb el medi ambient i, alhora, de manera perdurable 
en el temps. L’estratègia Europa 2020 planteja els objectius classificats en cinc matèries: ocupació, innovació, educació, 
integració social i clima i energia.  
 

http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/socio_docs/ca_21.pdf
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com a objectiu d’ocupació assolir l’any 2010 una taxa d’ocupació, és a dir, un 
percentatge de les persones en condicions i voluntat d'ingressar al mercat laboral 
d’edat de 20 a 44 anys, del 74%. Doncs bé, la taxa d’ocupació (de totes les edats) 
del trimestre de més activitat laboral a les Illes Balears, tot just arriba al 59% (vegeu 
gràfic número 7). 
 
Pot ser que ja no tinguem  més temps per perdre sense engegar estratègies per 
dotar de més i millor productivitat al model econòmic de les Illes Balears. 
Productivitat no vol dir guanys empresarials a costa de precarietat laboral, en 
paraules del director del servei d'estudis de l’OIT, Raymond Torres, “es requereix 
una estratègia coherent i amb persistència en el temps, que permeti transitar cap a 
un altre model productiu. Una nova etapa es pot obrir que es traduirà en major 
prosperitat per totes i tots.” 
 
 
1.- L’atur, malgrat tot, segueix molt alt 

 
La xifra de 89.500  persones en atur és, sens dubte, la dada més rellevant del 
mercat laboral illenc. Una taxa d’atur del 13,88% que, prenent en consideració que 
el trimestre que analitzem és el de màxima activitat economia i laboral, és prou 
elevada.  
 
En qualsevol cas, els gràfics 1 i 2 ens permeten visualitzar que, en relació a abans 
de la crisi, tenim un 239% més de població aturada, i una taxa d’atur que triplica la 
de llavors. Hem passat d’una situació de plena ocupació estiuenca a una amb un 
problema, d’atur estructural.  

 
Gràfic 1 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 
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Gràfic 2 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 

 
 

 
Els quatre gràfics següents ens informen d’alguns aspectes claus sobre la població 
aturada. Per una banda, l’elevada taxa d’atur de persones menors de 25 anys que, 
com en els darrers anys, es manté per damunt del trenta per cent, concretament en 
un 31,86% (quadruplica amb escreix  la de l’any 2007). Pel que fa a l’atur de molt 
llarga durada, es pot observar en el gràfic 4 que estem molt lluny de poder parlar 
de “sortida del túnel”. Un 30,6% de població aturada des de fa més de dos anys, és 
socialment insostenible, i políticament un fracàs en la implementació i gestió de les 
Polítiques Actives d’Ocupació. 
 

Gràfic 3 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 
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Gràfic 4 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 

 
 
Per una altra banda, tal com es pot observar en el gràfic 5, el nombre de llars amb 
tots els seus membres actius en atur, és a dir, en condicions i voluntat de treballar, 
és molt lluny de situar-se en els valors d’abans de la crisi. Alhora el gràfic 6 ens 
mostra la permanència de  dificultats del mercat laboral illenc per incorporar nous 
efectius: Un 48,2% de persones aturades que cerquen la seva primera ocupació 
retribuïda durant el trimestre estiuenc és prou significatiu.  
 

 
Gràfic 5 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 
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Gràfic 6 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 

 
 
2.- L’ocupació, cada cop més precària  
 
En el gràfic 7 es pot observar que, a partir de 2013, es produeix un lleuger augment 
de la taxa d’ocupació. Aquest és un assumpte que mereix un comentari acurat: 
L’EPA classifica com a població ocupada a les persones que durant la setmana 
que les enquesten han treballat (a canvi de retribució) almenys una hora. Per tant, 
aquesta millora de taxa d’ocupació s’ha d’associar a: 

 
• L’alta temporalitat (gràfic 8). Un 30,3% de la població assalariada amb contracte 

temporal, és dels percentatges majors de temporalitat duran el tercer trimestre  
des de l’any 2007. 
 

• Al fet que haguem assolit, si més no des de 2007, la xifra màxima de població 
ocupada a temps parcial2 (gràfic 9).  
 

• Seguim amb rècords de “treballadors per compte propi” (gràfic 10), la qual cosa 
pot indicar que augmenta com mai el col·lectiu d'autònoms precaris, falsos i/o 
econòmicament dependents (o econòmicament no autònoms)  

 
Gràfic 7 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 

                                                 
2  Espanya i Grècia lideren l’ocupació parcial no desitjada,  es a dir,  per falta d’una altra opció.  
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Gràfic 8 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 

 
 

Gràfic 9 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 

 
 

Gràfic 10 

 
Font: Elaboració Fundació Gadeso  a partir de dades EPA-INE 


