
Oliver pronostica creació de llocs de treball la 

primavera del 2010 
• L’últim any s’han destruït 1,8 milions de llocs de treball 
• Quatre de cada 10 nous aturats a Espanya són immigrants 
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El pitjor de la crisi pel que fa a destrucció d’ocupació ja ha passat. «Gran 

part de l’ajust ja ha tingut lloc. Ha sigut ràpid i intens», va assegurar ahir 

el catedràtic en Economia Aplicada de la UAB Josep Oliver. L’acadèmic 

preveu mesos encara difícils, ja que «continuarem destruint llocs de 

treball». Però és optimista: la destrucció es farà a un ritme menor i, a 

més a més, la primavera de l’any que ve «posarem el comptador a zero» i 

es començaran a generar nous llocs de treball. 

 

Segons dades de l’Índex Laboral Manpower, del qual Oliver és autor, 

entre l’octubre del 2008 i el març del 2009 es van registrar a Espanya 

1,4 milions de nous aturats, quan en el semestre precedent (d’abril a se-

tembre del 2008) n’hi va haver 423.000. Segons el catedràtic, 

d’aquestes dades se’n desprèn que «el gruix de l’ajust ha tingut lloc 

entre l’octubre del 2008 i el març del 2009», i que en el futur la 

destrucció serà menor. 

 

«FRENADA INTENSA» / Una altra dada que confirma la tesi d’Oliver és 

que durant aquest últim trimestre hi ha hagut una «frenada intensa» de 

les persones en edat de treballar i disposades a fer-ho. Així, des del 

segon trimestre de l’any passat (223.000 nous possibles treballadors), 



les entrades en el mercat laboral s’han anat reduint, fins al punt que en 

el primer trimestre d’aquest any únicament 44.000 persones s’han unit 

al mercat laboral espanyol. 

 

Segons les dades de l’informe, la menor destrucció d’ocupació es nota i 

es notarà durant els pròxims mesos en el sector de la construcció («ja 

s’han eliminat el milió de llocs de treball que es calculava que sobraven i 

que no es recuperaran en el futur») i en la indústria («les millors pers-

pectives en altres països hauran d’elevar la demanda industrial i, per 

tant, afavorir l’ocupació en el sector»). En els dos sectors es van destruir 

menys llocs de treball del gener al març d’aquest any que de l’octubre al 

desembre del 2008. 

 

No obstant, el sector dels serveis és el que està pagant ara els costos de 

la crisi. Si l’últim trimestre del 2008 es van perdre 110.000 llocs de 

treball en el sector, durant el primer trimestre d’aquest any la xifra es va 

elevar a 452.000 a causa de «la caiguda de la confiança del consumidor i 

de la destrucció de riquesa financera». No obstant, Oliver va assegurar 

que «des del març això ha canviat», i que la millora de la confiança, la 

baixada dels tipus d’interès i la deflació són elements que «fan pensar 

que el segon semestre presenti una recuperació respecte del primer». 

 

MÉS MASCULÍ / De l’estudi també se’n desprèn que durant els tres 

primers mesos del 2009, els immigrants van aportar el 39% de l’avanç 

de la nova desocupació (312.000 aturats immigrants addicionals davant 

l’augment de 804.000). A més, l’avanç de la desocupació afecta més els 

homes (el primer trimestre de l’any, l’atur masculí va créixer un 115,6%) 

que les dones (augment del 57,1%), i un de cada cinc treballadors de 16 

a 24 anys va perdre el seu lloc de treball entre el gener i el març.  


