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Un creixement econòmic desequilibrat 

(Beneficis empresarials a l’alça, salaris a la baixa) 
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Resum executiu 

 

Fa 10 anys que es va iniciar la crisi, i fa 5 que va tocar fons. Si en la primera fase els 

ajustos es van fer al preu de la destrucció d’ocupació, la fase de recuperació ha estat 

marcada per una desigual redistribució dels fruits del creixement, amb una devaluació 

dels salaris i l’empitjorament generalitzat de les condicions laborals.  

- L’economia catalana va créixer l’any 2017 per quart any consecutiu, amb un 

3,4%, taxa que supera l’espanyola i la de l’Eurozona 

- L’aportació al creixement per part dels salaris ha caigut els darrers 10 anys 5 

punts, el que comporta menys redistribució i més desigualtat 

- La riquesa creixent es produeix amb menys treballadors/es, que treballen 

menys hores, en pitjors condicions i amb salaris més baixos que fa 10 anys: 

o El mercat de treball ha perdut 635.320 persones de menys de 40 anys 

o Avui a Catalunya es treballa un 15% menys d’hores que el 2008 

o El sou i salari mig per persona ha perdut un 13% de poder adquisitiu 

o S’ha reforçat la tendència a la terciarització amb una important caiguda 

de l’ocupació industrial de més d’un 20% 

o La discrecionalitat per part dels empresaris comporta contractes cada 

vegada més curts i la vocació pel model ‘d’ocupació a demanda’. 

Aquesta tendència que, tal i com veiem a la negociació de l’AIC i de l’AENC, alguns/es 

pretenen consolidar, no tan sols comporta dèficits injustificables en les condicions de 

vida i de treball dels catalans i catalanes, sinó que amenaça el principal motor de 

l’economia, la demanda interna, i fa insostenible, a llarg termini, l’estat del benestar. 

- La recaptació per cotitzacions ha baixat els darrers anys de 18.501,35 milions 

d’euros a 17.993,01, el que suposa una pèrdua del 2,75% 

- La cotització mitja per treballador s’ha incrementat un 5,13% els darrers anys 

però considerant el IPC acumulat, ha patit una pèrdua del 9,07% 
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1.- L’economia catalana creix a molt bon ritme 

 

1.1.- La demanda interna segueix essent el principal impulsor 

 

L’economia catalana segueix en fase expansiva després de tancar el 2017 amb un 

creixement molt positiu, del 3,4%, per sobre de la taxa l’espanyola (3,1%) i de la de 

l’Eurozona (2,3%). D’aquesta manera, l’economia catalana continua avançant en el 

cicle de creixement iniciat al 2013 i té previsions de seguir creixent el 2018, fins un 

2,9%.  

 

Tant les dades de consum com d’inversió estan mantenint un bon comportament. En 

el 2017 va continuar el creixement del consum privat (2,4%), del consum públic (2,4%) 

i de la inversió (5,6%). Mentre que, per la seva banda, la inversió estrangera (amb un 

creixement del 6,7%) va superar el ritme de l’any anterior (4,2%).  

 

Al 2017, la major aportació al creixement va venir, un cop més, de la demanda 

interna. Aquesta va incrementar la seva aportació al creixement de l’economia 

catalana en un 2,7%, per tant, a una taxa superior respecte del 2016 (2,3%).  

 

Per un altre costat, si bé van donar-se importants increments de les exportacions i les 

importacions (afavorides per la millora del consum i la producció interna), la 

contribució de la demanda externa al PIB va avançar per sota del 2016 (0,7%) malgrat 

les polítiques de devaluació salarial, el context financer i monetari favorables i la 

millora del comerç i inversió globals.  

 

L’evolució de les contribucions de la demanda interna i externa sobre el PIB ens 

indiquen que la recuperació del consum intern i, per tant, de la renda disponible de 

les famílies estan essent elements clau per al creixement econòmic. Per tant, 

reforcen la idea de que cal potenciar el sector exportador però no desatendre el 

mercat interior ni perjudicar la capacitat salarial que cal per mantenir el ritme de 

creixement econòmic.  
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PIB Demanda, Catalunya, 2017, variació intertrimestral 

 

Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

 

 

1.2.- Hi ha increments de la producció i, conseqüentment, del volum  de negoci. 

 

Des del punt de vista de l’oferta productiva, l’evolució dels sectors està essent molt 

positiva. Al llarg del 2017 es va accelerar la producció de la indústria i la construcció. El 

VAB del sector serveis va continuar creixent, si bé de forma desaccelerada, mentre que 

l’única caiguda de la producció es va donar en  el sector agrari (-3,1%).  

 

La indústria va ser el sector que més va créixer (4,9%). En algunes seccions d'activitat, 

l’acceleració del creixement de la producció va ser molt rellevant: les que van tenir un 

millor comportament van ser les energètiques (13,2% interanual al desembre), les 

farmacèutiques (12,0%) i les metal·lúrgiques (11,9%), mentre que van continuar caient 

els sectors de paper i arts gràfiques (13,0%), l'alimentació, beguda i tabacs (5,9%) i les 

extractives (1,1%). 

 

La construcció també va seguir recuperant-se amb força (creixement del 4,7%), 

destacant el canvi de tendència de l'índex de licitació d'obra pública, que va tancar 
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l'any amb una alçada del 44,8% (després de les caigudes del -26,6% al 2015 i del -11,6% 

al 2016), motivat per les licitacions operades per part de la Generalitat i els 

ajuntaments. 

 

Per la seva banda, els serveis van avançar a un ritme positiu (2,9%), si bé van veure 

desaccelerat el seu ritme de creixement, afectats, parcialment per la caiguda del 

turisme domèstic, en especial a la capital catalana, que es va donar a partir del juny. 

Malgrat això, el sector serveis va continuar essent el de major contribució al PIB i el 

més sensible a l'evolució de la demanda interna. 

 

 

Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

 

Aquests increments de l’oferta productiva, conseqüentment, han vingut 

acompanyats per un creixement del volum de negoci i, per tant, dels beneficis 

empresarials. El 2017, la facturació dels productes industrials va créixer per tercer any 

consecutiu (al 4,1% al 2017, 0,7% al 2016, 5,6% al 2015). El volum de negoci del sector 

serveis també va seguir avançant per cinquè any consecutiu, si bé de forma 

desaccelerada (a l’1,7% al 2017, 3,1% al 2016, 5,4% al 2015). En el sector de la 

construcció, la licitació oficial d’obres va augmentar un 35,3% al 2017 (un 122,7% al 

2016, si bé va caure un -66,1 al 2015, va créixer un 168,2% al 2014). 
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1.3.- Però la contribució dels salaris a la renda nacional (PIB) retrocedeix en favor de 

la renda aportada pel capital. 

 

Analitzant el PIB des del punt de vista de la renda, es fa evident que l’aportació que 

fan les rendes del treball al PIB segueix caient, contràriament al que caldria esperar 

en una fase expansiva i davant una aparent millora del mercat de treball. Dit d’una 

altra manera, els salaris estan aportant menys a la riquesa del país. Si bé al 2009, els 

salaris suposaven el 50,7% del PIB en termes de renda, al 2017 han caigut fins tenir un 

pes del 45,9%  

 

 

Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

 

El retrocés de l’aportació dels salaris a la renda nacional ve explicada en gran mesura 

per l’avenç del pes de les rendes de capital (Excedent Brut d’Explotació). Si bé al 2007, 

la riquesa aportada pel capital era del 42,0% (i, per tant, a sis punts per sota de 

l’aportació de la remuneració dels salaris), en només deu anys, el pes de la renda 

generada pel capital ha augmentat fins representar el 44,5%, estant un punt 

percentual per sota de les rendes salarials (45,9%).  
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Al respecte, és especialment rellevant que el retrocés salarial davant l’avenç del 

capital s’ha accelerat a partir de la recuperació econòmica i la fase de creixement (del 

2015 fins a l’actualitat). 

 

 

Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

 

Aquesta evolució desigual de la participació dels salaris i del capital a la renda 

nacional posa de manifest el desequilibri del creixement econòmic actual. De 

continuar amb la mateixa tendència, aquest desequilibri pot portar conseqüències 

macroeconòmiques a mig i llarg termini: sobre la recaptació fiscal (i per tant, sobre la 

capacitat del nostre sistema de benestar), sobre el deute de les llars, el nivell de 

consum privat, etc. i, per tant, sobre el propi creixement econòmic. 
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2.- El fruit del creixement no es redistribueix 

2.1.- Creix l’economia però no s’acaba de recuperar l’ocupació 

Malgrat l’augment de la població els darrers anys, en 236.500 persones, fins arribar als 

7.534.813 habitants, Catalunya comptava, al març, amb 140.200 persones actives 

menys que a principis del 2008. La taxa d’activitat s’ha reduït del 63,86% al 60,97, 

disminució que és més acusada en el cas del homes (del 73,18% al 66,09%) que en el 

de les dones (del 56,16% al 54,73%), però que destaca amb especial intensitat en el cas 

dels joves de 16 a 24 anys, on aquesta taxa ha baixat en més de 13 punts, del 54,13% al 

40,8%. Això comporta que hi hagi menys persones a disposició del mercat de treball, 

per raons demogràfiques, incloent-hi les migratòries, però també perquè amb la crisi 

moltes persones han deixat de creure en tenir-hi una oportunitat. 

Al mateix temps, la taxa d’ocupació, això és, el percentatge dels actius que estan 

treballant per compte d’altri o per compte propi, ha baixat en deu anys, del 59,08 al 

53,54%, el que en part s’explica pel increment, en aquest temps, de la taxa d’atur, del 

7,52 al 12,19%. Avui hi ha 305.400 persones ocupades menys que fa 10 anys, quan hi 

havia a Catalunya 3.608.700 persones ocupades, però 310.000 persones més que quan 

l’ocupació tocava fons, el 1er trimestre de 2013, amb només 2.933.200 ocupats/des. 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del INE 
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En clau de gènere, la taxa d’ocupació s’ha reduït especialment pel que fa els homes, 

del 68% al 58%, això és, una reducció de 313.100 homes que han deixat d’estar a 

disposició del mercat de treball. La taxa d’ocupació de les dones, que és deu punts 

inferior a la masculina, s’ha reduït en aquest temps del 50,08%, al 48,88%, això és 1 

punt amb 20 en termes relatius, tot i que, en termes absoluts, avui hi hagi 7.600 dones 

més treballant que fa 10 anys. 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del INE 

Si considerem amb més atenció l’evolució de l’ocupació per franges d’edat, veiem que 

avui tenim 313.300 persones entre 16 i 64 anys menys al mercat de treball que fa 10 

anys. Però la pèrdua d’ocupats i ocupades és especialment alarmant en les franges 

d’edat més jove. Així, pel que fa les persones entre 16 i 29 anys, avui hi ha 319.907 

persones menys al mercat de treball, i si considerem les que tenen menys de 40 anys, 

el dèficit al mercat de treball arriba a 635.320 persones, el que suposa un repte 

addicional pel que fa la sostenibilitat del sistema de pensions, a mig i llarg termini. 

Aquesta davallada s’explica en part per la reducció de la població en aquesta franja 

d’edat, que comptava 2.716.853 persones entre 15 i 39 anys el 2008, i 2.261.875 el 

2018, i que esdevé especialment alarmant en el quinquenni dels 30 als 34 anys, on 

hem passat de 702.232 persones el primer trimestre de 2008, a 492.842, el 2018, amb 

una minva de gairebé 210.000 persones en una de les franges d’edat que poden 
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aportar més valor afegit al mercat de treball en termes de coneixement i innovació, 

per estar més a prop dels períodes de concentració de l’educació o formació. 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del INE 

 

2.2.- Més riquesa amb menys treball 

Però el pes de la reducció del nombre d’ocupats i ocupades en poc menys d’un 10%, es 

fa encara més evident si considerem el nombre total d’hores treballades, que ha 

minvat en prop d’un 15% els darrers 10 anys, des del 2008, quan la suma d’hores 

totals de la població ocupada, en milers d’hores setmanals, era de 124.388,7 per 

passar a les 105.466,4 actuals. Així, a dia d’avui, ens trobem davant un escenari en el 

que, gràcies a l’augment constant de la productivitat, creix des de fa ja 4 anys la 

riquesa, amb un increment sostingut del PIB, però aquesta riquesa s’assoleix amb 

menys persones al mercat de treball i amb un nombre molt inferior d’hores 

treballades. Confirma doncs que el marc econòmic en el que ens trobem, és un marc 

en el que les rendes del treball, que suposen un 75% de les rendes familiars, 

participen en un grau molt inferior del creixement, i per tant no poden exercir la seva 

funció de redistribució de la riquesa i d’articulació de la cohesió social. 
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Elaboració pròpia a partir de dades del INE 

 

2.3.- Més riquesa amb salaris més baixos 

Si ens atenem a la part que correspon als sous i salaris al cost anual brut (a partir de 

l’enquesta anual de cost laboral de l’INE), els i les treballadores van rebre el 2017 un 

sou 770€ superior al que van percebre el 2008. Tanmateix, i tenint en compte que la 

inflació acumulada des del 2008 és del 16,4%, el sou real dels treballadors ha perdut 

prop d’un 13% del seu poder adquisitiu al llarg d’aquests 10 anys. Tenint en compte 

que la inflació va despuntar fins el 2,2% al 2017, tot i el context deflacionari del 2015 (-

0,2% d’IPC) i la contenció del 2016 (0,1% d’IPC) que van contenir la caiguda dels salaris, 

al 2017 la devaluació salarial va veure’s accelerada. També els salaris pactats en 

conveni (1,42% de mitja) van tenir increments per sota dels índex de preus de consum. 

Sembla doncs evident que no tan sols no s’està distribuint als salaris la part de benefici 

que correspondria, sinó què, a més a més, la inflació acumulada està fent caure els 

salaris reals any rere any. El model de devaluació competitiva que va consagrar la 

reforma laboral de l’any 2012, ha fet possible una deflació salarial permanent, que, els 

darrers anys, s’ha produït en paral·lel a una millora constant dels marges d’explotació 

d’una bona part d’empreses, amb una millora de la productivitat que no s’ha 
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traslladat als salaris, i amb un creixement econòmic continuat que ha beneficiat de 

manera intensiva i exclusiva al capital. 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del INE 

 

2.4.- Més riquesa amb ocupació de pitjor qualitat 

Aquesta devaluació salarial ha sigut possible gràcies als mecanismes introduïts per la 

reforma laboral del PP, tant en la contractació com en la negociació col·lectiva. Així 

s’ha facilitat l’exercici d’un major poder discrecional per part dels empresaris, que 

disposen de la força de treball en funció de les seves necessitats productives, en una 

versió de treball a la carta que concentra els increments de competitivitat en la 

devaluació del factor treball i comporta per tant, a la llarga, una pèrdua de 

productivitat per manca d’inversió en formació, innovació o organització del treball. 

Aquestes condicions de treball especialment precàries es concentren en el sector 

serveis, que, mantenint al llarg de la crisi la tendència a la terciarització, ha tingut un 

major creixement en termes de rendiment brut i també pel que fa la creació 

d’ocupació.  

Com es pot apreciar al següent gràfic, el comportament de la indústria ha sigut també 

excepcionalment bo, amb un creixement del Valor Afegit Brut de prop del 40% al llarg 
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d’aquests 10 anys, però amb una davallada important pel que fa l’ocupació, on la 

caiguda que s’ha donat en el marc de la crisi, de prop de més d’un 20%
1
, es recupera 

tan sols molt lentament, i a un ritme totalment diferent del de la producció, 

possiblement pel impacte de l’automatització. 

 

Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

Un element clau de la precarietat que s’ha instal·lat al mercat de treball, i 

especialment al sector serveis, és el de la intermitència. Avui les sortides i entrades al 

mercat de treball son molt més nombroses, i es donen, tant al llarg de l’any, mitjançant 

la temporalitat i la rotació laboral, com al llarg de la jornada, mitjançant la parcialitat. 

  

                                                           
1
 
1
 La población ocupada a la industria suposava, el 2008 amb 803.500 treballadors/es el 22,3% de la 

población ocupada, davant el 18,8% actual, amb 619.900 treballadors/es 
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Elaboració pròpia a partir de dades del INE 

L’abús dels contractes temporals que caracteritzava el mercat de treball espanyol i 

català ja abans de la crisi, fins assolir les pitjors xifres d’Europa, torna amb la 

recuperació, després del breu parèntesi en què es va reduir la temporalitat, per ser els 

contractes temporals els primers en ser destruïts al incrementar-se l’atur. S’ha de 

recordar en aquest sentit, que un dels principals mecanismes de devaluació salarial és 

el recurs a la temporalitat i la rotació laboral. Aquesta s’ha incrementat de manera 

notòria els darrers anys, amb una durada cada vegada més curta dels contractes. El 

2017, un de cada tres contractes temporals signats a Catalunya era per menys d’una 

setmana (882.413 de 2.775.620), i aquesta mena de contractes van ser, en termes 

absoluts, els que van créixer més del 2016 al 2017.  

També la parcialitat involuntària s’ha incrementat al llarg dels darrers 10 anys, fins 

gairebé triplicar el nombre d’afectats/des. Els contractes parcials reforcen també la 

capacitat discrecional dels empresaris, mitjançant la utilització d’hores 

complementàries, que, mitjançant la reforma del 2013, poden arribar a suposar el 60% 

d’increment de la jornada (si així ho fixa el conveni), amb una necessitat d’avis previ 

que queda reduïda a 3 dies.  

 

Elaboració pròpia a partir de dades del INE 
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La insuficiència d’ingressos dels treballadors i treballadores parcials (que reben salaris 

proporcionalment inferiors als que treballen a temps complert), comporta també una 

pressió suplementària sobre la demanda al mercat de treball. Tot i no constar en les 

estadístiques com ‘aturats’, els prop de 250.000 treballadors parcials, que treballen de 

mitja unes 19 hores, busquen completar la seva jornada, i estan per tant pendents del 

mercat de treball, en la recerca de prop de 130.000 llocs de treball més que no 

apareixen a les estadístiques. 

 

3.- El creixement mal distribuït comporta un triple risc: 

3.1.- ‘Aquest’ creixement limita el canvi de model productiu. 

Sembla que ha tornat a instal·lar-se la cultura de negoci adreçada en primer terme a la 

maximització del benefici a curt termini i que la crisi no ha servit per passar pàgina. La 

inversió en formació, en innovació, en organització del treball, es desenvolupa a un 

ritme molt inferior al del creixement dels beneficis, justament quan són aquests 

elements els que s’han d’entendre com a fonament d’un model productiu que 

esdevingui menys vulnerable als cicles econòmics i pugui fer front amb èxit als reptes 

que planteja la 4a revolució tecnològica. La discrecionalitat i intermitència en la 

contractació fa molt difícil la millora de les capacitats de la ma d’obra i és testimoni 

d’una cultura d’empresa, la de la competència a la baixa per cost salarial, que com 

hem vist ja masses vegades, te un recorregut molt curt. Que la riquesa que s’està 

generant,  no es reinverteixi en les competències de la plantilla i en equipaments, fa 

sospitar que fins a un cert punt, alguns veuen el creixement com una oportunitat de 

negoci singular i de curta durada, i corren així el perill d’acabar invocant una profecia 

autocomplerta. 

 

3.2.- ‘Aquest’ creixement ofega l’estat del benestar per manca d’ingressos 

Més riquesa amb menys treballadors i salaris més baixos, comporta també una 

davallada pel que fa les cotitzacions que fan sostenible el model del benestar i els 

seus serveis i prestacions. La recaptació per cotitzacions s’ha reduït a Catalunya dels 
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18.501,35 milions recaptats el 2008, als 17.993,01 el 2016, el que significa que s’han 

deixat de recaptar 508,34 milions, el que ve a suposar una pèrdua del 2,75%. Tot i que 

la cotització mitja per treballador era el 2016 un 5,13% superior a la del 2008 

(7.097,5€), si apliquem el IPC acumulat fins el 2016, es fa palesa una pèrdua de 

cotització que és del 9,07%. 

En relació al 2008 veiem que avui hi ha menys gent ocupada i amb salaris que han 

crescut molt per sota de la inflació, i que, tot i la creació d’ocupació a partir de 2013, el 

fet que es doni amb salaris a la baixa, no permetrà recuperar els ingressos d’avanç de 

la crisi fins i tot en un escenari en el que es recuperi l’ocupació destruïda. El 

deteriorament quantitatiu i qualitatiu del mercat de treball es converteix així en una 

amenaça per a la sostenibilitat del model del benestar i especialment per a la capacitat 

del sistema de la seguretat social de garantir, mitjançant les cotitzacions, la necessària 

suficiència de les pensions. Si es té en compte que també la redistribució mitjançant la 

fiscalitat és avui més ineficient que fa 10 anys, sembla escaient que el creixement 

econòmic no necessàriament comporta una millora per al conjunt dels treballadors i 

treballadores ni tampoc dels pensionistes, sinó ans al contrari, un aprofundiment de la 

seva precarietat laboral i vital. 

 

Elaboració pròpia a partir de dades del INE 
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3.3.- ‘Aquest’ creixement no reforça la demanda interna com a motor de l’economia 

Hem vist en la primera part d’aquest informe fins a quin punt la demanda interna 

continua essent el principal motor de la nostra economia. Després de les pensions, que 

van a parar en la seva gran majoria al consum, són les rendes del treball les que tenen 

un efecte més directe sobre la demanda de bens i serveis, i també les que tenen un 

efecte més directe en termes de redistribució. En un moment en el que la desigualtat 

no deixa de créixer, són l’ocupació de qualitat i els salaris dignes els principals 

instruments que poden permetre’ns recuperar la tan necessària cohesió social i donar 

sostenibilitat al sistema de seguretat social.  

Una forta demanda interna gràcies a salaris i prestacions dignes és la millor via per 

gaudir de més cohesió i també de més estabilitat, en un escenari internacional amb 

certes incerteses, com l’evolució del preu del petroli o l’encaix que trobi finalment la 

guerra comercial entre Xina i els EEUU, i la defensa de l’ús estratègic del 

proteccionisme. Les rendes del treball són, a més a més, clau per a sostenir l’estat del 

benestar. De fet, les rendes salarials són la font d’ingressos no financers més rellevant 

per a suportar les administracions púbiques i el nostre sistema de benestar. Per tant, 

incrementar la massa salarial és la via imprescindible per a recuperar l’equilibri fiscal i 

també per a garantir el sistema de seguretat social.  

Finalment, la davallada continuada de les rendes salarials (tant a nivell microeconòmic 

com de forma macroeconómica) pot frenar el creixement en el llarg termini, tenint en 

compte el seu efecte sobre la renda disponible de les famílies, que podria afeblir la 

capacitat del consum intern i, de retruc, en l’oferta productiva. 
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4.- Conclusió: Retornem el treball al centre de l’economia 

Recuperar la centralitat del treball en l’economia és avui la millor garantia per gaudir 

d’una societat cohesionada que pugui fer front als reptes immediats que hem 

d’enfrontar en termes mediambientals, tecnològics i en el context global. Per 

aconseguir-ho des de CCOO de Catalunya reclamem: 

- Increments salarials, especialment en els sectors terciaris que, si bé estan 

recollint beneficis, encara estan mantenint llocs de treball i salaris molt 

precaritzats. 

- Revertir urgentment les reformes laborals per assolir més estabilitat en 

l’ocupació, millors salaris i cotitzacions. 

- Un Pla de xoc per recuperar els llocs de treball perduts durant la recessió i, 

d’aquesta manera, augmentar la capacitat productiva del país. 

- Un Pla de xoc específic per crear ocupació jove de qualitat i facilitar o fer més 

atractiu el retorn del talent que ha marxat. 

- Incrementar la contractació pública per tal que la nostra ràtio de treballadors 

públics convergeixi a la ràtio equivalent de països amb major desplegament de 

l’estat del benestar. Calen més mitjans i professionals pels serveis públics. 

- Revertir la reforma de pensions i garantir la seva suficiència i sostenibilitat 

- Polítiques de competitivitat que es recolzin en l’alt valor afegit, i molt 

especialment en la formació i la R+D+i, i no en baixos costos salarials. 

- Un sistema fiscal més just i equilibrat, amb imposicions més elevades a les 

rendes del capital i les grans fortunes. 

 

 


