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ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIOECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS. Nº 331. GENER 2018

DEBAT CIUTADÀ (LXVI)
MAJORS DE 45 ANYS, SITUACIÓ LABORAL EN LA POST-CRISI

L 'Associació de Majors Aturats per l'Ocupació de Balears (AMPEB) presentà, el mes de març de 2017 un primer informe, elaborat

per Rafel Borràs Ensenyat, sobre LA SITUACIÓ DE LES PERSONES MAJORS DE 45 ANYS EN EL MERCAT
LABORAL DE LES ILLES BALEARS amb l'objectiu de denunciar que, malgrat que les grans xifres del mercat laboral de
Balears reflecteixin una millorança quantitativa quant al nombre de població' ocupada, i al descens de la població aturada, per al
col·lectiu de persones majors de 45 anys aquesta millora és molt insuficient. En aquest número de Quaderns Gadeso, en col·laboració
amb AMPEB, reproduïm una part d'aquest informe

AMPEB Balears és l'Entitat sense ànim de lucre, la finalitat
principal del qual, és servir de suportt en la cerca d'ocupació
al col·lectiu de treballadors aturats majors de 45 anys, de
la comunitat de balears.
"Cal tenir en compte que el creixement de l’atur
desanimat, és a dir d'aquelles persones que no es declaren
“desocupades” -i per descomptat no figuren inscrites en
l'atur registrat- perquè estan fartes de cercar ocupació
sense trobar-ne, i no tenen cap prestació per desocupació,
és molt important entre les persones majors de 45 anys.
A més, aquest col·lectiu sofreix una gran precarietat laboral,
i una especial baixa taxa de protecció per desocupació,
al mateix temps que està molt afectat per casos d'ocupació
irregular, o, dit d'una altra manera, és especialment víctima
de l'economia submergida. Com hem volgut donar una
certa perspectiva a l'anàlisi, presentam l'evolució de les
dades per al període 2007-2016." Cal fer esment que les
dades actuals, corresponents al quart trimestre de 2017

no modifiquen, de manera substancial, les dades
presentades en l'informe, del qual en reproduïm una part.
S'està donant una doble situació, la primera és
l'acomiadament de persones de 45 o més anys, facilitada
per la reforma laboral i la seva substitució per persones
més joves i que suposen un menor cost per a les empreses.
La segona és la quasi insuperable dificultat de què doni
un nivell de contractació normalitat de persones majors
de 45 anys, sigui qui sigui el seu nivell de formació.
AMPEB ha signat múltiples convenis amb diverses
patronals amb resultats poc significatius. Al mateix temps,
la Conselleria de Treball ha dissenyat cursets i formes de
contractació per a aquest col·lectiu.
El resultat final ha estat que aquest col·lectiu, molt ampli,
de persones és gairebé invisible esdevenint un grup
d'aturats i aturades crònics.
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POBLACIÓ ACTIVA EN AUGMENT
La Població Activa són aquelles persones de 16 o més anys que fan feina remunerada, o estan
disponibles i en condicions d'incorporar-se al mercat laboral. Se subdivideixen en ocupats i
aturats.
"L'augment, d'un 45% entre 2007 i 2016, és prou
important, i, molt probablement, és conseqüència de dos
fenòmens:
1.- Un augment vegetatiu de la població activa, és a
dir, sigui població ocupada o aturada, la gent compleix
anys sense poder prescindir d’un treball remunerat o de
cercar-lo.

ocupació masculina lligada al sector immobiliari
(construcció i empreses auxiliars) la qual cosa va fer que
creixés la necessitat d’incorporació al mercat de treball de
les dones. Això pot explicar que en els deu anys analitzats
la població activa femenina de més de 45 anys haguí
crescut un 67,9%, enfront d’un comparativament modest
29,7% en el cas de la masculina."
En els gràfics 3 i 4 es tractarà de manera separada la
població activa desocupada i la seva taxa de cobertura

2.- En els primers anys de la crisi es va destruir molta

Font: Informe AMPEB 2017

Gràfica 1

La Taxa d'activitat és el percentatge de la població que
pot i vol treballar respecte del total de la població d'un
territori concret, en el nostre cas les Illes Balears
El gràfic següent ens mostra l’evolució de la taxa d’activitat.

Tot i que l’EPA no calcula una taxa global pel col·lectiu de
persones majors de 45 anys (per això, es presenta la taxa
pels dos grups d’edat pels que si es calcula), es pot afirmar
que l’increment supera el 5%, ja que l’increment per
ambdós grups d’edat està entorn del 5,3%.

Gràfica 2

Font: Informe AMPEB 2017
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POBLACIÓ ATURADA I SENSE COBERTURA
L’EPA defineix la població aturada com “les persones de 16 o més anys que durant la setmana
de referència han estat sense treball, disponibles per treballar i cercant activament ocupació.
Per a més informació sobre les condicions per a les quals una persona es considera aturada
(i activa) consulteu el nomenclàtor de la EPA a la següent adreça www.ine.es.

Gràfica 3

Font: Informe AMPEB 2017

"Malgrat aquestes exigències, molt més difícils de complir
per la prolongació de la crisi, i, per tant, sense computar
“l’atur desanimat”, tal com es mostra al gràfic següent, el
2016 la població aturada major de 45 anys havia augmentat
un 228% en relació a abans de la crisi (2007). Aquest
creixement és superior pels homes (232%) que per a les
dones (221%). Sens dubte, la destrucció d’ocupació de
l’inici de la crisi, que va ser majoritàriament masculina,

encara ara manté els seus efectes entre les persones més
grans."
Com es pot comprovar, l'atur tendeix a reduir-se quan
comença a haver-hi símptomes de creació d'ocupació,
però aquesta percepció, pot ser, no és completament certa.
1.- L'esgotament de les prestacions per desocupació,
després de romandre molts anys en situació d'atur
2.- El desànim davant la manca d'expectatives laborals.

Gràfica 4
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El gran daltabaix que es produeix l’any 2014 es dóna com a conseqüència de les retallades en els subsidis que es
varen dur a terme durant l’any 2013. Cal recordar que es va eliminar el subsidi extraordinari per a persones aturades
majors de 45 anys, i que el subsidi ordinari per a persones aturades majors de 52 anys va passar a ser per a majors
de 55 anys, i es varen endurir les condicions d’accés (tenir en compte, per accedir-hi, els ingressos de tota la unitat
familiar i no sols la de la persona aturada, i obligar a accedir a la jubilació a la primera edat possible, eliminant la
possibilitat d’esperar fins a complir els 65 anys). Tot plegat ha provocat que la taxa de protecció per desocupació del
col·lectiu de persones majors de 45 anys hagi baixat gairebé un 10% en el darrer sexenni.
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FORMACIÓ, "SOBRADAMENT PREPARATS"
En principi es pot produir una falsa percepció d'un baix nivell de capacitació i formació de les persones
majors de 45 anys en situació d'atur. Com es podrà comprovar en aquesta pàgina, l'esmentada percepció
no és certa. S'inclou una part significativa d'un article escrit pel reconegut analista sociolaboral Rafel Borràs
Ensenyat, publicat a www.elperiscopi.com de la Fundació Gadeso.
Gràfica 5

Font: Informe AMPEB 2017

"Persones sobradament preparades, però aturades majors de 45 anys"
(…)“el més que acceptable grau de formació acadèmica de la Població Activa illenca major de 45 anys, car, en termes
percentuals, el 56% té un nivell acadèmic d’ensenyança secundària de segona etapa i superior, i el 29,3% té estudis
superiors (vegin gràfic 5).
Com és sabut, la Població Activa es divideix entre Població Ocupada i Població Aturada, i, pel que ara vull comentar,
és raonable pensar que, si el nivell de formació acadèmica és superior entre la població ocupada major de 45 anys,
també entre la població aturada d’aquesta franja d’edat hi ha una gran presència de persones amb estudis superiors
i de secundària de segona etapa i superior. En qualsevol cas, és una realitat que es pot comprovar fefaentment entre
els socis i les sòcies d’AMPEB” (…).
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