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Noves claus per entendre el mercat laboral (XVI) 
 

LA LEGISLATURA DE RAJOY ACABA AMB MENYS 
OCUPACIÓ QUE QUAN VA COMENÇAR 

 
 
 
En els seixanta-un números anteriors de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO 
sempre hem analitzat dades referides a les Illes Balears. En aquesta setzena 
entrega de la sèrie dedicada a les noves claus per entendre el mercat laboral fem 
una excepció a aquesta mena de “norma” i només parlarem de dades del conjunt 
d’Espanya (perquè la font emprada no ens permet posar el focus en les Balears). 
 
En matèria de mercat laboral hem ofert anàlisis a partir de diverses fonts: 
Registres, com ara el d’atur, de contractes o d’afiliacions a la Seguretat Social 
(OTIB, SEPE, TGSS); les estimacions de l’INE i IBESTAT, singularment de l’EPA i, 
fins i tot, recentment, hem analitzat dades de mercat laboral de l’Agencia Tributària. 
Amb la voluntat d’oferir una diagnosi el més rigorosa que siguem capaços, volem 
tenir en compte totes les fons d’informació possible, i, per això, en aquest número 
de TEMES incorporam a l’elenc de fonts la Comptabilitat Nacional. 
 
La Comptabilitat Nacional (CN) és un producte estadístic que elabora 
trimestralment l’INE i que inclou el càlcul del Producte Interior Brut (PIB). Per tant, 
és una font d’informació macroeconòmica a la que se li sol donar molta importància 
i presumpció de solvència. Val a dir, però, que, a més dels càlculs de les variacions 
del PIB i dels seus components, la CN inclou també informació sobre l'ocupació de 
l'economia, en termes de llocs de treball equivalents a temps complet. Tot i que no 
ocupa tant d’espai mediàtic com les variacions de PIB, i ser una dada poc emprada 
en les anàlisis convencionals i/o ortodoxes del tarannà del mercat laboral, sempre 
ha estat una informació cabdal. Endemés, en la conjuntura actual de transformació 
del mercat laboral amb una presencià creixent de l’ocupació a temps parcial, tant 
en termes de jornada setmanal com anuals (cada pic hi ha més gent amb 
contractacions temporals o fixes discontinues que no arriben, ni de bon tros, a una 
ocupació anual completa), observar l’evolució dels llocs de treball equivalents a 
temps complet ha esdevingut en fonamental. 
 
L’anàlisi que tot seguit oferim és únicament quantitatiu i, com ja hem advertit, 
d’àmbit estatal. Com la darrera publicació de la Comptabilitat Nacional Trimestral 
d'Espanya és del passat 26 de novembre, i fa referència al tercer trimestre de 2015, 
ens permet observar el que ha passat durant la legislatura espanyola 2011-2015. 
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1.- Llocs de treballs equivalents a temps complet a l’inici i 
al final de legislatura 
 
El gràfic 1 ens permet observar que, tenint en compte que la legislatura va 
començar a finals de 2011 amb 17.345.000 llocs de treball equivalents a temps 
complet, i acaba amb 17.125.300 d’aquests llocs (-1,3%), no es pot parlar en rigor 
de creació d’ocupació. Val a dir que l’estratègia d’ocupació de l’actual govern 
d’Espanya, basada, per una banda, en la promoció del treball remunerat per 
compte propi (Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents, Autònoms 
forçats, falsos emprenedors) i, per una altra banda, en la precarització de les 
relacions laborals i la baixada dels costos laborals, no ha aconseguit que el saldo 
final de legislatura 2011/2015 sigui positiu, ans al contrari és negatiu amb 219.700 
llocs de treball menys. 
 

Gràfic 1 

 
Font: Elaboració Gadeso en base a dades de Comptabilitat Nacional (INE) 

 
 
 
2.- Evolució dels llocs de treballs equivalents a temps 
complet en el tercer trimestre de legislatura  
 
La pèrdua d’ocupació que es reflecteix en el gràfic 1 no ve de comparar un 
trimestre estacionalment dolent en ocupació (el quart) amb un de bo (el tercer). El 
gràfic 2 en mostra com en cap dels trimestres estivals de la legislatura hi ha hagut 
més ocupació real que la que hi havia al seu inici. En qualsevol cas, tot i que en els 
anys 2014 i 2015 s’observa un repunt, el balanç de legislatura del trimestre amb 
més ocupació és prou significatiu: En el tercer trimestre de 2011 hi havia 
17.744.500 llocs de treball equivalents a temps complet i en 2015, 17.125.300. És a 
dir, 619.200 menys.  
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Gràfic 2 

 
Font: Elaboració Gadeso en base a dades de Comptabilitat Nacional (INE) 

 

 
El gràfic 3 ens mostra l’evolució, en termes de Comptabilitat Nacional, dels llocs de 
treball de persones assalariades en el tercer trimestre. En tots els trimestres 
estiuencs de la legislatura ha minvat la ocupació assalariada. El saldo de 
legislatura és una baixada de 611.300 persones, és a dir, un descens de gairebé el 
4%.  
 

Gràfic 3 

 
Font: Elaboració Gadeso en base a dades de Comptabilitat Nacional (INE) 

 
 

 
No obstant, el descens del total de llocs de treballs i dels ocupats assalariats, el 
gràfic 4 ens presenta una tendència alcista per a les ocupacions no assalariades. 
El saldo de legislatura és d’un modest +0,3% (+7.900 en termes absoluts). 
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Gràfic 4 

 
Font: Elaboració Gadeso en base a dades de Comptabilitat Nacional (INE) 

 

 
3.- Conclusions 

 
 Amb dades de la Comptabilitat Nacional d’Espanya, no es pot afirmar 

que en la legislatura del President Mariano Rajoy s’hagi creat ocupació. Ans 
al contrari, el saldo de la legislatura, es miri com es miri, és negatiu.  
 

 El greu deteriorament de la qualitat de l’ocupació remunerada que s’ha 
produït durant aquesta legislatura que, com hem analitzat a anteriors Temes 
Sociolaborals Gadeso, cal caracteritzar per l’extensió de la precarietat, de 
l’exclusió i de la pobresa laboral, no ha servit per presentar un saldo positiu 
en termes de creació quantitativa d’ocupació. La qual cosa fa que el balanç 
sigui doblement negatiu: en quantitat i en qualitat. 
 

 Les dades de la Comptabilitat Nacional d’Espanya posen de manifest el 
pes que, en el mercat laboral actual, tenen dues de les noves precarietats: 
L’estirabot de les ocupacions parcials i de les a compte propi no desitjades. 
La primera explica que els saldos siguin negatius perquè, a diferència 
d’altres indicadors menys robusts (Atur Registrat i Estimat, Afiliacions a la 
Seguretat Social, etc.), aquí es parla de llocs de treball equivalents a temps 
complet. La segona, tot i atenuar la caiguda de llocs de treball, no 
aconsegueix invertir els saldos negatius abans comentats. 
 
En qualsevol, cas, ambdues precarietats (parcialitat i treball a compte propi 
forçat) són determinants en el saldo positiu de pobresa laboral i riscs 
d’exclusió social de cada vegada més persones amb ocupació.  

 


