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Presentació
Aquest informe corresponent al darrer quadrimestre del 2008 comença una nova etapa
que afecta tant l’estructura de la informació que inclou com el tipus d’anàlisi efectuada.
Pel que fa a la informació analitzada, resulta clar que el seguiment de la conjuntura laboral
d’una economia amb un grau d’obertura exterior tan gran com el de la balear necessita
contextualitzar la seva evolució des d’una visió àmplia que inclogui informació de l’àmbit
internacional. Amb aquest objectiu s’han incorporat nous indicadors d’evolució
econòmica i laboral que permeten comparar amb el conjunt de l’Europa dels 27 i
d’Espanya tant determinats referents al quadrimestre en qüestió com al mateix període
dels quatre anys anteriors. Per tal de facilitar-ne una lectura ràpida, la presentació de les
estadístiques de cadascuna de les seccions s’acompanya d’un resum qualitatiu.
Quant al tipus d’anàlisi efectuada, aquest informe quadrimestral introdueix una nova
línia d’estudi del mercat de treball balear. En efecte, a banda de l’impuls que suposa la
difusió de la informació de conjuntura laboral, des de l’Observatori del Treball també es
considera adequat ampliar els àmbits d’estudi obrint un nou marc que permeti exposar i
debatre qüestions que no tenen cabuda en un format de conjuntura però que creiem que
són interessants per fomentar-ne el coneixement i el debat. En aquest sentit, a
l’Observatori del Treball ens hem marcat incloure monogràfics amb aquest objectiu
d’obrir una nova finestra que ajudi a la reflexió, sempre des d’un vessant científic.
Quant al comentari de l’evolució de la conjuntura econòmica i laboral, el tancament
de l’any 2008 ha confirmat el clima de crisi generalitzada en l’economia mundial, que
combina l’estrangulació financera amb la caiguda de la demanda, ambdós fets amb
inevitables conseqüències sobre l’ocupació. Des d’una perspectiva internacional,
segurament el tret específic d’aquesta crisi, per comparació a altres anteriors, és
precisament el seu caràcter global, fet que limita les expectatives d’una recuperació ràpida,
atesa la manca d’un gruix rellevant de països que pugui liderar aquesta sortida.
A la Unió Europea (UE-27) el quart trimestre del 2008 ha dibuixat un descens del PIB
de l’1,3 %, amb una entrada en recessió tècnica de la major part de les principals
economies, com ara Alemanya, Gran Bretanya i Itàlia, amb l’excepció de França, encara
que també hagi presentat taxes negatives en el darrer trimestre. Al seu torn, Espanya ha
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mostrat en el mateix període un descens més lleu, del 0,7 %, però com que ha estat el
segon trimestre amb taxes de creixement negatiu, això comporta tècnicament l’entrada en
recessió de l’economia espanyola. Les previsions per al 2009 plantegen un empitjorament
de la situació: a la UE-27 es preveu un retrocés mitjà de l’1,8 % del PIB, mentre que per a
Espanya es manegen xifres que oscil·len entre el –1,6 % (Ministeri d’Economia i Hisenda)
i el –2 % (Comissió Europea). En termes del mercat de treball, s’espera que la taxa d’atur
dels 27 arribi enguany al 8,7 %, la qual pot pujar a Espanya fins prop del 17 %.
Quant a les Illes Balears, cal dir que també han viscut una dràstica reducció del ritme
de creixement econòmic, per bé que en el seu cas, atesa la importància del sector de
serveis, la taxa de variació interanual del PIB en el darrer trimestre de l’any ha estat
positiva, si bé molt dèbil (0,2 %). Tots els sectors productius balears presenten taxes de
creixement interanuals positius però inferiors a l’1 %, amb l’excepció del sector de la
construcció, el qual, amb la contracció interanual del 2,9 %, ja presenta el tercer trimestre
consecutiu amb xifres negatives.
La combinació dels sectors industrial i de serveis amb creixements del PIB amb valors
molt reduïts i de la recessió del sector de la construcció s’ha traslladat al mercat laboral
amb un ritme creixent de destrucció d’ocupació, que a la darreria de desembre del 2008
es concretava en una caiguda interanual de l’afiliació a la Seguretat Social del 5,1 %. De
fet, mentre que la variació interanual al desembre en els sectors agrícola, industrial i de
serveis era de l’1,7 %, –7,2 % i –1,6 %, respectivament, en el cas de la construcció ha estat
del –21,1 %. Com a conseqüència de l’anterior i de l’increment de la població activa
(+3,7 % interanual en el quart trimestre del 2008), les xifres de l’atur registrades a les Illes
Balears s’han vist fortament incrementades, amb un augment interanual del 46,6 % al
mes de desembre fins a les 73.298 persones aturades, cosa que ha situat la taxa d’atur del
darrer trimestre en el 12,3 %. Per sectors econòmics, la construcció mostra l’augment
interanual més intens (106,1 %), força superior al de la resta de sectors (34,4 % en
agricultura, 54,05 % en indústria i 33 % en serveis). És així que la incidència de l’atur ha
augmentat especialment entre els homes (69,7 % de creixement sobre desembre del 2007)
i els estrangers, especialment els no comunitaris, amb un increment del 62,5 %. També els
joves han vist incrementar considerablement (49,9 %) la seva participació als registres
d’atur. Cal destacar que ambdós darrers col·lectius, joves i estrangers, són els que
presenten la taxes de temporalitat més elevades segons l’EPA (51,9 % i 44,7 %,
respectivament), la qual cosa els situa en una posició de més vulnerabilitat davant els
ajusts en la contractació.
D’altra banda, i com s’ha comentat abans, a partir d’ara els informes quadrimestrals
i anuals sobre col·lectius vulnerables del mercat de treball balear publicats per
l’Observatori del Treball s’acompanyaran d’un estudi monogràfic. Aquesta nova línia
s’inaugura amb el monogràfic realitzat pel Dr. Joaquín Alegre Martín, professor titular
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d’universitat d’economia aplicada de la Universitat de les Illes Balears. En aquest treball,
el Dr. Alegre analitza el grau de dinamisme del mercat de treball balear mitjançant l’estudi
de les transicions que segueixen els individus en el temps entre els estadis d’inactivitat,
atur i ocupació utilitzant les microdades de la mostra enllaçada de l’enquesta de població
activa elaborada per l’INE. Davant la percepció d’un mercat de treball força estable que
es pot derivar de la comparació de les xifres de variacions netes del mercat de treball entre
dos trimestres consecutius, el seguiment trimestral de la trajectòria laboral dels individus
enquestats en l’EPA revela una important mobilitat (fluxos d’entrada i sortida) d’aquests
entre els estadis d’inactivitat, atur i ocupació. En concret, les dades de l’EPA per a les
Balears indiquen que un 13,04 % dels individus entre 16 i 64 anys experimentaren una
transició entre aquests estadis entre el segon i el tercer trimestre del 2008. El coneixement
d’aquests fluxos és important per les possibles implicacions que poden tenir. Així, per
exemple, l’increment de la desocupació pot ser la conseqüència de diferents situacions;
pot ser la conseqüència directa de la destrucció d’ocupació, però també podria ser el
resultat de l’accés de persones prèviament inactives a un mercat saturat o ser el saldo
negatiu net de la creació i la destrucció d’ocupacions. Des d’aquesta perspectiva, doncs,
sembla evident que l’estudi del mercat laboral no s’ha de limitar a analitzar el nombre
final de persones empleades o en atur, sinó que també ha d’analitzar la informació dels
fluxos bruts d’entrada i sortida de l’ocupació i la desocupació, que és l’objecte de la
monografia aquí presentada. Des d’un punt de vista temporal, el treball compara els
fluxos detectats entre el segon i el tercer trimestre dels anys 2007 i 2008, de manera que
es pot copsar l’impacte del canvi de cicle econòmic en la tipologia observada dels fluxos.
Finalment, la disposició de les microdades ha permès analitzar en quins perfils
sociodemogràfics (edat, sexe i nacionalitat) i tipus de contractes (indefinits/temporals)
el canvi de cicle econòmic ha suposat una activació major dels fluxos d’entrada i sortida
en cadascun dels estadis en el mercat de treball balear.

Sr. Llorenç Pou Garcias
Director general de Planificació Estratègica
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Comentari resum dels indicadors econòmics
L’any 2008 s’ha caracteritzat per un clima d’estancament i de crisi en tota l’economia
mundial; els problemes del sector financer han provocat una crisi generalitzada que ha
derivat en una crisi de confiança general del sistema. En aquest context, els problemes de
l’economia real s’han multiplicat entre totes les activitats, amb una caiguda de la
demanda generalitzada i estrangulacions en el finançament, fruit de la contracció del
crèdit i els problemes del sector financer en general.
El canvi de panorama econòmic internacional produït el 2007 i la frenada en el sector
immobiliari propicien un descens progressiu de les taxes de creixement del PIB, fins a
arribar per primera vegada en quinze anys a una caiguda intertrimestral de l’activitat en
el tercer trimestre del 2008 en el conjunt de l’Estat. En el quart trimestre del 2008
l’economia espanyola registra un descens del PIB del 0,7 % interanual. En termes
intertrimestrals, això suposa el segon trimestre consecutiu amb taxes de creixement
negatives i comporta tècnicament l’entrada de l’economia en la situació de recessió. Per
al conjunt del 2008, el creixement del PIB és de l’1,2 %.
A les Balears, la taxa de creixement interanual del darrer trimestre del 2008 se situa en
un 0,2 %, una xifra que no es registrava des de la darreria del 2002. Per al conjunt del 2008,
la taxa de creixement se xifra també, com en el conjunt de l’Estat, en un 1,2 %. Tots els
sectors econòmics presenten en el quart trimestre del 2008 taxes de creixement interanuals
inferiors a l’1 %. S’observa com el sector més afectat per la crisi ha estat el de la construcció,
que es contreu un –2,9 % i agreuja la recessió tècnica confirmada ja el tercer trimestre.
El creixement de les Illes, que depèn en gran manera del sector de serveis, ha estat més
elevat que el del conjunt d’Espanya i la Unió Europea. Si s’observa la variació del
creixement respecte al mateix trimestre de l’any precedent, es veurà com la caiguda ha
estat més manifesta per al conjunt de la UE-27, la qual, si en el quart trimestre del 2007
experimentava un augment del 2,5 %, durant el darrer trimestre del 2008 mostra un
descens de l’1,3 %. Per la seva banda, en el conjunt d’Espanya s’ha passat de créixer un
3,3 % a mostrar un descens del –0,7 %. Finalment, les Illes mostren una evolució més
favorable, tot i que descendent, ja que el quart trimestre del 2007 varen créixer un 3 % i
el del 2008 ho fan un 0,2 %.
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Les previsions de creixement per al 2009 no plantegen una reactivació econòmica. La
Comissió Europea estima per a Espanya taxes interanuals del PIB negatives del –2%1. Per
la seva banda, el Ministeri d’Economia i Hisenda preveu que l’economia espanyola,
després de créixer el 3,7 % el 2007 i l’1,2 % el 2008, experimentarà el 2009 una
intensificació de la pauta d’ajustament de l’activitat, de manera que s’estima un retrocés
anual del producte de l’1,6 %, amb una recuperació de l’1,2 % el 2010 i del 2,6 % el 20112.
Pel que fa als sectors més afectats per la crisi, per una banda el d’indústria i energia ha
crescut un 0,1 % a les Illes, mentre que a Espanya i a la Unió Europea el seu creixement
ha estat negatiu: del –4,7 % i –6,6 %, respectivament. Per l’altra, el sector de la construcció
ha disminuït un 2,9 % a les Illes, però ha estat el més afectat per la situació a Espanya, on
ha caigut un 8 %. Per al conjunt de la Unió Europea, el quart trimestre ha experimentant
un descens del 2,2 %. Paral·lelament, l’índex de producció de la indústria de la construcció
elaborat per l’Eurostat mostra una caiguda, tant per a Espanya com per a la Unió
Europea, el mes de novembre del 2008 respecte al mateix mes del 2007 (–9,7 % i –4,1 %,
respectivament).
La branca dels serveis es caracteritza durant el quart trimestre del 2008 per ser l’única
amb una taxa de creixement positiva en el conjunt de l’Estat, tot i que també es
desaccelera. Així, els serveis passen del 4,8 % de creixement interanual el quart trimestre
del 2007 a l’1,7 % en el mateix trimestre del 2008. A les Balears, durant el quart trimestre
ha augmentat un 0,7 %, mentre que el mateix trimestre del 2007 ho feia a un ritme del
3,1 %. Analitzant les dades de conjuntura turística hotelera de l’any 2008,3 es pot
concloure que tot i que les dades, tant per a Espanya com per a les Illes, no són gaire
bones al mes de desembre, per al conjunt del 2008 són positives. Per a Espanya, tot i que
les pernoctacions en establiments hotelers de residents han disminuït, les de no residents
s’han incrementat; concretament, Mallorca apareix com la zona turística d’Espanya que
ha registrat el nombre de pernoctacions de no residents més elevat. Pel que fa a l’índex
de preus hotelers i al d’ingressos hotelers, han continuat creixent durant el 2008 respecte
al 2007, tant a les Illes com per al conjunt del país.
La disminució del ritme de creixement experimentat al llarg del 2008 ha estat deguda
en gran part a la caiguda de la demanda, per la reducció del consum privat, a causa de
la incertesa econòmica i de la disminució de la renda disponible de les llars. Segons l’índex
de confiança del consumidor de l’ICO, aquesta es recupera lleugerament durant el quart
trimestre, respecte al trimestre anterior. Tot i això, l’índex ha disminuït un 32 % al darrer
mes, respecte al desembre del 2007. Una mostra de la disminució de la demanda es troba
1

Butlletí de conjuntura econòmica setmanal. Govern d’Espanya. Ministeri d’Economia i Hisenda. Secretaria d’Estat d’Economia. 23 de gener de 2009.
2
Darrera actualització del Programa de Estabilidad 2008-2011 a gener de 2009.
3
Dades provisionals publicades per d’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 22 de gener de 2009.
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en la caiguda de l’índex de comerç al detall que al mes de desembre ha estat del 5,8 % a
les Illes; del 5,6 % a Espanya i del 0,9 % a la Unió Europea. D’altra banda, la disminució
interanual en el nombre de matriculacions de turismes del mes de desembre, del 52 % a
les Illes i del 47 % a Espanya, n’és també una prova. A les acaballes de l’any, la inflació s’ha
moderat notablement. L’IPC ha presentat a Espanya al desembre del 2008 la taxa
interanual més baixa4 des del desembre del 1998, cosa en què ha influït majoritàriament
la baixada dels preus de transport, causada, en gran part, per la disminució del preu del
petroli.
De la situació econòmica es desprenen les decisions de les empreses i dels empresaris
i les seves perspectives per al 2009. Els darrers indicadors de confiança empresarial són
negatius i les perspectives per al 2009 també ho són. A més, el nombre de societats
creades i que amplien capital, al mes de desembre del 2008, ha disminuït a les Illes a un
ritme semblant al viscut pel conjunt del país. Tot i això, el nombre de societats dissoltes
també ha disminuït —un 39,5 % a les Illes i un 20,6 % per a la mitjana nacional.

4

Amb un índex de Preus de 106,9 i una variació de 1,4% a Espanya. A les Illes Balears l’índex ha estat del 106,4 i la variació interanual de l’1,3%.
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Indicadors econòmics (Illes Balears, Espanya i UE-27)
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Indicadors econòmics (Balears i Espanya)

Comentari resum dels indicadors d’ocupació i atur
En data 31 de desembre de 2008 s’han comptabilitzat 388.677 treballadors d’alta en
la Seguretat Social a les Illes Balears, un 5,1 % menys que el desembre del 2007 (20.707
afiliacions menys). En el conjunt de l’Estat també es dóna un descens interanual de
l’afiliació, concretament del 4,6 %. L’any 2008 s’ha tancat amb una mitjana de 452.244
treballadors d’alta en la Seguretat Social a les Illes, 3.450 menys que el 2007, equivalent
a un descens del 0,8 %.
El descens en el nombre d’altes en la Seguretat Social del mes de desembre s’ha donat
de forma més intensa entre els homes (–7,6 %, és a dir 17.900 afiliacions menys) que entre
les dones (–1,6 %, això és 2.800 afiliacions menys). Els treballadors estrangers també han
vist disminuir el nombre d’altes en un 6,9 %, més entre els no comunitaris (–8,6 %) que
entre els comunitaris (–4,4 %). El pes dels estrangers sobre el total de treballadors d’alta
en la Seguretat Social es va situar en el 16,1 %, 0,3 punts percentuals per sota el mes de
desembre de 2007, tot i que encara notablement per sobre la mitjana espanyola (10,3 %).
Per règims de cotització, el règim general ha patit un descens del 6,6 % en el nombre
de treballadors d’alta respecte al desembre de 2007, mentre que en el règim d’autònoms
s’ha donat un augment de l’1,2 %.
Sectorialment, la construcció mostra el major descens en el nombre d’altes en la
Seguretat Social (–21,1 % respecte al mes de desembre de 2007), seguit del sector
industrial (–7,2 %) i el sector de serveis (–1,6 %). El sector agrícola és l’únic que crea
ocupació (+1,7 %) durant aquest darrer mes de 2008.
D’altra banda, i segons l’enquesta de població activa (EPA-INE) del quart trimestre del
2008, a les Illes Balears hi ha 494.600 persones ocupades, cosa que representa un descens
interanual de l’ocupació de 400 persones (–0,1 %), primer descens dels darrers quatre anys.
La taxa d’ocupació de 16 a 64 anys ha baixat 1,6 punts percentuals respecte al quart
trimestre de 2007 i se situa en el 66,5 %; la taxa d’ocupació masculina ha caigut 4,9 punts
i se situa en el 73,1 % i, en canvi, la femenina ha guanyat 1,8 punts (fins al 59,5 %). Així,
el 2008 es tanca amb una taxa d’ocupació del 69,1 % per al conjunt de la població, a 0,9
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punts per assolir el 70 %, que és l’objectiu establert per la Unió Europea per a l’any 2010.
Per sexes, la taxa d’ocupació masculina se situa en el 74,6 % i en el 60,7 % la femenina (es
compleix l’objectiu per a l’any 2010 que és del 60 % per a les dones).
Per edats, la taxa d’ocupació dels menors de 25 anys ha experimentat una davallada
de 3,6 punts i s’ha situat en el 40,4 %. Per la seva banda, el tram d’edat de 25 a 54 anys
ha patit un descens en la taxa d’ocupació de 6,1 punts i s’ha situat en el 74,7 %. Per
contra, en el tram d’edat de 55 a 64 anys s’ha produït un increment de la taxa de 4,7
punts percentuals (53,5 %). En el cas de la població estrangera, la taxa d’ocupació ha
baixat 5,5 punts i se situa en el 59,7%, la taxa més baixa dels darrers quatre anys.
La taxa de temporalitat s’ha situat en el darrer trimestre del 2008 en el 26,1 %, 2,7
punts per sota la del mateix trimestre de 2007 i per sota la taxa del conjunt de l’Estat
(27,9 %), si bé persisteix la diferència amb la Unió Europea (14,3 %). Els homes (27,7 %)
presenten una taxa de temporalitat més elevada que les dones (24,4 %).
En relació amb l’edat, la taxa de temporalitat de les i dels joves d’entre 16 i 24 anys s’ha
reduït en 3,7 punts percentuals i s’ha situat en el 51,9 %. Pel que fa al tram d’edat de 25 a
54 anys, la taxa s’ha situat en el 24,2 %, 4,3 punts per sota la del quart trimestre del 2007.
D’altra banda, en el tram d’edat de 55 a 64 anys, la temporalitat ha augmentat en 1,8 punts,
de manera que se situa per sobre la del conjunt de l’Estat (11,8 %) per aquest tram d’edat.
El 19,1 % de les persones ocupades de Balears durant el quart trimestre del 2008
treballen per compte propi, percentatge superior a la mitjana espanyola (17,8 %) i a la del
conjunt de la Unió Europea (10,2 %). Respecte al quart trimestre de 2007, la taxa
d’autoocupació ha pujat un punt percentual a les Illes i 0,3 punts en el conjunt de l’Estat.
Durant l’any 2008 la contractació ha experimentat una baixada del 13,4 % a les Balears
(59.188 contractes menys); en el conjunt de l’Estat, el descens ha estat del 10,9 %. Dels 381.455
contractes registrats a les oficines del SOIB durant el 2008, el 13,6 % han estat indefinits.
El mes de desembre de 2008 s’ha tancat amb 73.298 persones aturades registrades a les
oficines del SOIB, és a dir, un 46,6 % de persones en atur més que fa un any (23.294 persones
més). A Espanya, l’atur registrat s’ha incrementat un 46,9 % respecte al desembre de 2007.
L’atur registrat augmenta a les Balears en tots els col·lectius i sectors econòmics. Malgrat
tot, l’atur creix a un ritme més alt entre els homes (+69,7 %, és a dir, 16.400 aturats més)
que no entre les dones (+26%, això és 6.900 aturades més). Un dels col·lectius més afectats
per l’augment de les xifres d’atur és l’estranger, sobretot els no comunitaris (+62,4 %). Els
estrangers representen en el mes de desembre de 2008 el 30 % del total de l’atur registrat
a les Balears, 1,9 punts percentuals per sobre el mateix mes del 2007.
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Per edats, l’atur ha augmentat de forma més acusada entre les persones de 25 a 54 anys
(+49,9 %, 17.900 persones en atur més), i entre les i els joves de 16 a 24 anys (+49,1 %, és a
dir, 3.900 persones en atur més), mentre que entre les persones de 55 a 64 anys s’ha produït
un augment més suau (+24,7 %, percentatge que implica 1.600 persones en atur més).
Per sectors econòmics, el més afectat per l’alça en el nombre de persones a l’atur és el
de la construcció (+106,1 %), seguit del de la indústria (+54 %). D’altra banda, agricultura
(+34,4 %) i el sector de serveis presenten increments semblants (+33 %).
L’EPA del quart trimestre de 2008 ha estimat la xifra de persones en atur a les Balears
en 69.500 persones. Això implica que l’atur s’ha incrementat en un any en 20.500
persones, que en termes relatius equival a un 41,8 %.
La taxa d’atur s’ha situat en el quart trimestre de 2008 en el 12,3 %, per sota la mitjana
espanyola (13,9 %), però molt per sobre de l’europea5 (6,8 %). Respecte del quart
trimestre del 2007, la taxa de les Illes s’ha incrementat en 3,3 punts, mentre que la del
conjunt de l’Estat ha pujat en 5,3 punts.
Per sexes, la taxa d’atur femení (12 %) és inferior a la taxa d’atur masculí (12,6 %). Pel
que fa als grups d’edat, la taxa d’atur ha augmentat en 4,2 punts percentuals entre les i
els joves de 16 a 24 anys, i en 3,8 punts en el tram d’edat de 25 a 54 anys, mentre que
entre les persones de 55 a 64 anys ha baixat en 0,8 punts.
El col·lectiu estranger és, com hem dit, un dels més afectat per la pujada de les xifres
d’atur, la seva taxa se situa en el 22,1 %, 8,1 punts per sobre la del quart trimestre de 2007.
Durant 2008 s’han produït a les Illes 24.890 accidents de treball amb baixa, xifra que
representa un descens de la sinistralitat del 13,3 % (3.810 accidents menys). D’altra
banda, els accidents mortals han crescut de forma significativa (7 accidents mortals més).
L’índex de sinistralitat a Balears durant els dotze mesos de 2008 ha estat de 68,3
accidents per cada 1.000 persones afiliades a la Seguretat Social amb contingència
d’accidents coberta, 9,5 punts per sota l’índex del 2007.
En el conjunt de l’Estat també s’ha donat un descens de la sinistralitat laboral durant
l’any 2008, en concret un descens del 10,4 % en el nombre d’accidents. L’índex
d’incidència s’ha situat en el 52,2 accidents per cada 1.000 treballadors amb les
contingències cobertes, amb un descens de 5,4 punts respecte al 2007.

5

Darrera dada disponible corresponent al 3r trimestre de 2008.
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ANÀLISI DELS FLUXOS DE TREBALLADORS EN
EL BIENNI 2007–2008: UNA ANÀLISI AMB
DADES DE L’EPA
Joaquin Alegre Martín
Professor titular d’universitat del departament
d’Economia Aplicada de la UIB

L’objecte d’aquest treball és analitzar els fluxos o moviments laborals a les Illes Balears fent ús de
les microdades de l’EPA enllaçada en dos moments del cicle econòmic tan distints com l’etapa expansiva de l’any 2007 i l’etapa de brusca desacceleració de l’any 2008. Atès que el valor de les diferents
situacions laborals (ocupació, desocupació i inactivitat) en un moment del temps és el balanç de
fluxos d’entrades i sortides d’aquella situació, aleshores l’anàlisi de les transicions laborals d’una situació a una altra pot oferir més informació sobre el mercat laboral que l’anàlisi dels nivells nets de
cadascuna d’aquestes situacions.
L’anàlisi d’aquests fluxos posa de manifest el dinamisme del mercat de treball balear, on es produeix un notable nombre de transicions entre els diferents estats, les quals s’han incrementat amb
el canvi de cicle econòmic. L’increment de l’atur el 2008 és el resultat de tres fluxos: l’increment de
les transicions des de l’ocupació a l’atur, el manteniment de les transicions des de l’atur a l’ocupació
i la reducció del col·lectiu de gent que en circumstàncies normals sortirien del mercat de treball. Finalment, l’anàlisi segmentant la mostra en funció del gènere, edat, nacionalitat i tipus de contracte
dels individus mostra pautes de mobilitat distintes entre els distints subgrups de cadascuna
d’aquestes categories sociodemogràfiques i laborals.

1. Introducció
El bienni 2007–2008 recull el punt d’inflexió d’una fase de cicle econòmic alcista, amb un any
2007 que representa el moment àlgid de la fase expansiva iniciada el 2002 i amb un any 2008
de deteriorament, amb una pèrdua molt intensa de dinamisme econòmic. L’objecte d’aquest
treball és analitzar els fluxos o moviments laborals en aquest moment de canvi del cicle econòmic.
Quan s’estudien els problemes del mercat de treball no és suficient analitzar el nombre de
persones que estan empleades o desocupades o les seves variacions netes. Un increment de
la desocupació, per exemple, pot ser la conseqüència de diferents situacions. Pot ser la
conseqüència directa de la destrucció d’ocupació, però també podria ser el resultat de l’accés
de persones prèviament inactives a un mercat saturat o ser el saldo negatiu net de la creació
i la destrucció d’ocupacions. En aquest sentit, l’estudi del mercat laboral no s’ha de limitar
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a analitzar el nombre final de persones empleades o en atur, sinó que també ha d’analitzar
la informació dels fluxos bruts d’entrada i sortida de l’ocupació i la desocupació. De fet, la
dinàmica del mercat de treball es caracteritza per l’existència de transicions en la situació
laboral dels individus. El conjunt d’aquestes transicions constitueix els fluxos bruts de
treballadors. Tenint en compte les tres principals situacions laborals (ocupació, desocupació
i inactivitat), l’anàlisi de les transicions d’una situació laboral a una altra pot oferir més
informació sobre el mercat laboral que l’anàlisi dels nivells nets d’ocupació o desocupació.
Els fluxos bruts de treballadores i treballadors mesuren els canvis en la situació laboral dels
individus entre dos espais temporals. Considerant les principals situacions d’ocupació,
desocupació i inactivitat, és possible definir sis fluxos bruts, així com es mostra en la gràfica
1. En aquesta gràfica es poden distingir els diferents fluxos d’entrada i sortida en les tres
situacions laborals considerades. Per exemple, el nombre de persones en atur s’incrementa
amb aquelles persones que perden la seva ocupació (transició de l’ocupació a l’atur) o que
deixen d’estar inactives però no troben feina (de la inactivitat a l’atur). Simultàniament, el
nombre de persones en atur es pot reduir com a conseqüència tant del fet que aquestes
persones troben una ocupació (de l’atur a l’ocupació), com de l’abandó de la recerca
d’ocupació, la qual cosa suposa la declaració com a inactiva o inactiu (de l’atur a la
inactivitat). El nombre final de persones en atur serà el resultat de sumar els anteriors fluxos
d’entrada i sortida. De la mateixa manera, el nombre de persones en cada una de les situacions
laborals serà el saldo final de la combinació dels distints fluxos bruts d’entrada i sortida.
GRÀFICA 1. FLUXOS BRUTS DE TREBALLADORES I TREBALLADORS

L’anàlisi dels fluxos bruts de treballadores i treballadors fa possible analitzar, per
exemple, quina és la situació en què estaven les persones que en l’actual període estan en
atur, o quin ha estat el destí laboral de les persones que es trobaven en situació d’inactivitat
en un període anterior. Addicionalment, l’anàlisi comparativa dels fluxos bruts en dos
moments del temps permet estudiar com influeix la situació del cicle econòmic en les
probabilitats de transició d’un estatus laboral a un altre. Sembla natural pensar que en un
període de crisi augmentaran les entrades de l’ocupació a l’atur, al mateix temps que
disminuiran les sortides de l’atur cap a l’ocupació. No obstant això, pot ser que en
moments de crisi les sortides de l’atur cap a l’ocupació augmenten com a conseqüència de
processos de reestructuració de l’economia. La detecció de com es modifiquen els fluxos
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bruts de treballadores i treballadors en una situació de ruptura del cicle econòmic hauria
d’ajudar a elaborar un diagnòstic correcte dels problemes del mercat laboral.
Les estadístiques de fluxos de la població activa permeten analitzar els fluxos d’entrada
i de sortida de les situacions d’ocupació, atur i inactivitat (en aquest cas no es consideren
els canvis d’ocupació). La font estadística utilitzada per elaborar aquest treball són les
microdades de l’enquesta de població activa (EPA) elaborada per l’INE, que és l’enquesta
de referència en l’àmbit nacional per analitzar el mercat de treball. Les dificultats que ha
tingut l’EPA per descriure correctament la situació del mercat laboral espanyol han estat
la causa dels seus diversos canvis metodològics. Les millores introduïdes, especialment
després de les modificacions de l’any 2005, han reafirmat l’EPA com una de les fonts
d’informació més fiables sobre la situació laboral dels espanyols. El nombre d’individus
de les Illes Balears sobre els quals l’EPA ofereix informació efectiva varia en cada onada
de l’enquesta i oscil·la sobre els 4.000 enquestats.
El disseny de l’enquesta de població activa renova les persones entrevistades per sisenes parts
cada trimestre, de manera que una vegada que una persona és entrevistada durant sis trimestres
consecutius aquesta persona surt de l’enquesta i és substituïda per una persona nova. La
mostra, per tant, es renova en 1/6 part cada trimestre i manté fixes 5/6 parts de la mostra entre
dos trimestres consecutius. Això permet analitzar l’evolució de la mostra en trimestres successius.
L’INE facilita fitxers de microdades que permeten elaborar aquestes estadístiques de fluxos de
la població activa, aprofitant la part comuna de la mostra, que comprèn els habitatges
entrevistats en trimestres contigus. L’objectiu d’aquestes anàlisis és complementar la informació
d’estocs del mercat de treball establint la seva evolució en el temps.
La resta del treball s’estructura de la manera següent. En el segon apartat es presenten
les principals característiques de les taxes d’ocupació, desocupació i activitat de les Balears.
En primer lloc, es caracteritza el mercat laboral de les Illes Balears per comparació al
d’Espanya. Per a això s’analitza l’evolució de les taxes anuals d’activitat, ocupació i atur del
període 1996–2008. En segon lloc, s’analitza únicament per als anys 2006 al 2008
l’evolució trimestral a les Balears de les esmentades taxes. Una vegada descrits els principals
trets de l’evolució del mercat laboral, en el tercer apartat es fa una anàlisi de fluxos
mitjançant la mostra enllaçada de l’EPA. S’estudien els fluxos bruts entre el segon i el tercer
trimestre corresponents als anys 2007 i 2008 i se n’analitzen la magnitud i l’evolució, tenint
en compte que es tracta de dos anys consecutius, però en diferent moment del cicle
econòmic. L’anàlisi dels fluxos inclou la diferenciació del mercat laboral segons el tipus de
contracte, temporal o indefinit, de les persones treballadores. Aquesta desagregació és
essencial en el mercat de treball balear i espanyol, i és un dels principals criteris de
segmentació del mercat. Així mateix, l’anàlisi desagregada dels fluxos de treballadores i
treballadors es fa extensiva a tres característiques de les persones treballadores: sexe, edat
i nacionalitat. El monogràfic acaba amb el resum de les principals conclusions del treball.
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2. Evolució de l’ocupació
Respecte al conjunt d’Espanya, l’ocupació a les Illes Balears presenta tres
característiques diferencials: una taxa d’activitat més elevada, una taxa d’ocupació més
alta i una taxa d’atur més baixa. En la gràfica 2 es mostra l’evolució d’aquestes variables
en el període 1996–2008, tant per a les Illes Balears com per al conjunt d’Espanya.
En aquests anys, la primera característica de la taxa d’activitat de les Illes Balears ha
estat la seva tendència creixent, des d’una taxa d’activitat del 56,2 % de l’any 1996 fins al
64,1 % de l’any 2007; el 2008 la taxa d’activitat va ser del 64,7 %. La segona característica
de la taxa d’activitat a les Illes Balears és que durant tot el període ha pres valors superiors
(prop de 5 punts) als de la taxa espanyola.
L’evolució de la taxa d’activitat de les Balears ha anat acompanyada d’un increment
semblant en la taxa d’ocupació. La taxa d’ocupació ha augmentat des del 48,7 % de l’any
1996 al 59,6 % del 2007, amb un valor de 58,9 % el 2008. Respecte a la taxa d’ocupació
espanyola, la de les Balears ha estat també superior en tot el període (8,8 punts el 1996; 5,6
punts el 2007); el 2008, les Balears superaven en 5,2 punts la taxa d’ocupació espanyola.
Respecte a la taxa d’atur, les taxes d’atur espanyola i balear han convergit en el període.
La taxa espanyola ha passat d’un 22,1 % el 1996 a un 8,3 % el 2007 i la de les Balears, d’un
13,4 % a un 7,1 % en els mateixos anys. El 2008, la taxa d’atur espanyola ha estat de
l’11,3 % i la de Balears del 10,2 %.
GRÀFICA 2. TAXES ANUALS D’ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR DE LES ILLES BALEARS I DE TOT ESPANYA (EPA, 1996–2007)
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L’any 2008, el mercat laboral s’ha vist afectat per l’actual estancament econòmic. Les
variables d’ocupació i d’atur es modifiquen de manera òbvia, ja que es destrueix ocupació
i augmenta el nombre de persones en atur. Una breu anàlisi de les taxes d’activitat,
ocupació i atur del darrer any ajudarà a valorar més clarament els principals efectes de la
crisi.
QUADRE 1. TAXES TRIMESTRALS D’ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR DE LES ILLES BALEARS, 1T–2006 A 4T–2008

Les taxes trimestrals d’activitat de l’any 2008 (quadre 1) no presenten valors
extraordinaris respecte als dos anys anteriors. Com s’il·lustra en la gràfica 3, les taxes
d’activitat trimestrals d’aquest any presenten el mateix patró estacional i s’observen el
2008 taxes d’activitat semblants a les dels dos anys anteriors. De fet, les mitjanes
trimestrals dels anys 2006 al 2008 són pràcticament semblants, amb valors de 64,2 %,
64,1 % i 64,7 %, respectivament.
GRÀFICA 3. TAXA D’ACTIVITAT DE LES ILLES BALEARS (EPA, 1T–2006 A 4T–2008)
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No ocorre el mateix amb les taxes d’ocupació i d’atur. La taxa d’ocupació (gràfica 4)
s’ha reduït, en relació amb l’any anterior, pràcticament en tots els trimestres. El valor mitjà
de les taxes trimestrals del 2008 és del 58,2 %, la qual cosa implica una disminució
respecte als dos anys anteriors (60 % i 59,6 %, el 2006 i el 2007). La comparació de les
xifres dels tres últims trimestres del 2008 mostra una notòria caiguda del valor de la taxa
respecte a anys anteriors.
GRÀFICA 4. TAXA D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPA, 1T–2006 A 4T–2008)

Respecte a la taxa d’atur (gràfica 5), cal dir que aquesta taxa ha augmentat
significativament des del quart trimestre del 2007, amb importants increments en el tercer
i el quart trimestre del 2008, en què la taxa d’atur augmenta en 4,8 i 3,3 punts percentuals
respecte als anys anteriors. Els valors trimestrals mitjans de cada any (2006 al 2008) són
iguals a 6,5 %, 7,2 % i 10,3 %, de manera que aquesta última xifra mostra una de les
conseqüències més importants de la ruptura del cicle econòmic alcista previ.
GRÀFICA 5. TAXA D’ATUR DE LES ILLES BALEARS (EPA, 1T–2006 A 4T–2008)
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3. Fluxos de treballadores i treballadors
En aquest apartat es comparen les transicions entre el segon i el tercer trimestre dels
anys 2007 i 2008. L’elecció dels anys 2007 i 2008 permet comparar dos anys pròxims,
però clarament en moments diferents del cicle econòmic. Com es pot observar en la
gràfica 6, les taxes de variació del PIB de les Balears eren de prop del 3 % en tots els
trimestres del 2007. A partir del primer trimestre del 2008, la taxa disminueix i presenta
valors del 2,2 %, en el primer trimestre, de l’1,8 % en el segon trimestre, de l’1,3 % en el
tercer trimestre, i un valor del 0,2 % en el quart trimestre.
GRÀFICA 6. TAXES DE VARIACIÓ DEL VAB A PREUS CONSTANTS

Per establir els fluxos bruts de treballadores i treballadors s’han emprat els fitxers de
microdades de l’EPA enllaçada. En els dos anys considerats, s’exploten les entrevistes
comunes dutes a terme en persones de 16 o més anys en el segon i en el tercer trimestre.
A partir de la mostra comuna es pot fer el seguiment de les persones enquestades
agrupant la informació que han proporcionat entre els trimestres enllaçats, la qual cosa
permet analitzar la dinàmica de la seva situació laboral. L’INE assenyala que la pèrdua
d’una part de la mostra conseqüència de la rotació de persones enquestades no
representa cap risc respecte a la seva representativitat. L’únic problema de treballar amb
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l’estructura de panell de l’EPA és que els fluxos bruts d’un trimestre a un altre no són
representatius de la totalitat de la població. Això és conseqüència que els factors
d’elevació que ofereix l’INE permeten estimar les variables poblacionals trimestre a
trimestre, però es necessitarien nous factors d’elevació per treballar amb la mostra
comuna. Per això, els fluxos només es poden analitzar en termes percentuals. Per a dos
trimestres consecutius es poden emprar els factors d’elevació corresponents a cada
trimestre. Si es desitja estudiar la situació futura dels individus enquestats en un període
(anàlisi d’evolució), s’empren els factors d’elevació del primer període. Si s’analitza quina
és la situació d’origen (anàlisi de procedència), s’han d’emprar els factors del període
final.
Distingint entre les situacions d’ocupat, aturat i inactiu s’ha generat una taula de doble
entrada que relaciona la situació laboral en dos trimestres successius (segon i tercer
trimestre). En els quadres 2 i 3 es mostren els fluxos d’evolució i de procedència,
respectivament, tant per a l’any 2007 com per a l’any 2008. Com s’ha indicat, l’anàlisi dels
fluxos de treballadores i treballadors a partir de l’EPA només es pot fer respecte a algun
estoc de la mostra comuna. És per això que les dades es presenten com a percentatges.
Aquests percentatges es poden interpretar com a probabilitats de transició d’un estatus
laboral a un altre.

QUADRE 2. FLUXOS D’EVOLUCIÓ. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP D’ORIGEN (SEGON A TERCER TRIMESTRE)
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QUADRE 3. FLUXOS DE PROCEDÈNCIA. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP DE DESTÍ (SEGON A TERCER TRIMESTRE)

En el quadre 2 es representen els fluxos entre el segon i el tercer trimestre del 2007 i del
2008 en percentatges respecte al grup d’origen. En la diagonal principal es mostren els
percentatges de treballadores i treballadors que no canvien d’estatus laboral. Els resultats
mostren que el 2007 la probabilitat que una persona ocupada mantingués aquesta
situació en el següent trimestre era del 94,5 %, probabilitat que a penes disminueix el
2008 (94,4 %). La probabilitat de romandre en atur dos trimestres consecutius era del
28,9 % el 2007, probabilitat que augmenta fins al 38 % el 2008. Respecte a la permanència
en una situació d’inactivitat, la probabilitat disminueix lleugerament, del 89 % al 87,5 %.
La probabilitat que una persona ocupada passàs a una situació d’atur en el següent
trimestre era molt baixa el 2007 (un 1,2 %). Aquesta probabilitat es multiplica per un poc
més de dos el 2008 i aconsegueix un valor de 2,8 %. Simultàniament, disminueix el
percentatge d’individus que passen a una situació d’inactivitat (4,3 % el 2007 i 2,8 % el
2008).
Tant el 2007 com el 2008, les persones que en el segon trimestre estaven en atur
presentaven una probabilitat semblant de passar a estar ocupades (prop del 42 %). Com
s’ha indicat, no obstant això la probabilitat de romandre en atur augmenta (del 28,9 %
al 38 %) i disminueix la probabilitat associada a la transició d’aturat a inactiu (del 29,5 %
al 19,6 %).
La condició d’inactiu respon a situacions personals molt diferents. Una part important
d’aquest col·lectiu, la formen les persones jubilades (que constituïen en el tercer trimestre
del 2008 un 28,47 % dels inactius). No obstant això, el grup més nombrós està format per
les persones que es declaren inactives per responsabilitats familiars (un 39 % dels inactius
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en el tercer trimestre del 2008). Els membres d’aquest grup, juntament amb els del
d’estudiants (que representen el 10 % dels inactius), tendiran a mantenir-se inactius, però
també constitueixen un potencial flux cap a la situació d’activitat. La transició des de la
situació d’inactiu a la d’ocupat tenia el 2007 una probabilitat del 9,4 %, mentre que
d’inactiu a aturat era d’un 1,7 %. El 2008 augmenta la probabilitat que una persona
inactiva es converteixi en aturada (4,5 %) mentre que, com s’ha indicat, disminueix
lleugerament la probabilitat que la persona es mantingui en situació d’inactivitat (del
89 % al 87,5 %).
Si s’analitzen els fluxos des de la perspectiva del grup de destinació (quadre 3), en
comparar els dos anys destaca l’augment en un punt del percentatge de persones
ocupades que provenen d’una situació prèvia de desocupació (del 2,3 % el 2007 al 3,6 %
el 2008) i disminueix el percentatge de les que prèviament eren inactives (del 5,4 % al
4,5 %). Respecte a les persones en atur, augmenta el percentatge de persones que estaven
en situació d’inactivitat en quatre punts percentuals (del 25,7 % al 29,8 %) i disminueix el
de les que ja estaven prèviament en atur en un poc més de cinc punts (del 43,4 % al
37,8 %). En l’origen de la situació d’inactiu, el 2008, es redueix el percentatge que prové
de l’ocupació (del 7,5 % al 5 %) i augmenta el percentatge de persones que anteriorment
es trobava en situació d’inactivitat (del 89,6 % al 92 %).
Els resultats mostren que els fluxos de treballadores i treballadors es veuen alterats
segons el període analitzat i estan influïts per la fase cíclica de l’economia. D’acord amb
l’evidència internacional (Antolín, 1997; Estrada et al., 2004), durant les recessions
augmenta la probabilitat d’estar en desocupació i, simultàniament, disminueix la
probabilitat de sortir de l’atur. En el cas de les Balears, en un any en què es frena el
creixement econòmic, la probabilitat d’entrar en atur augmenta tant per a les persones
que estan ocupades com per a les inactives. Així mateix, la probabilitat de les persones en
atur de mantenir-se en aquesta situació ha augmentat. No obstant això, en aquest cas,
les persones en atur mantenen la mateixa probabilitat de trobar ocupació que l’any
anterior. Destaca, així mateix, el fet que no es detecta un creixement del flux de persones
en atur cap a la inactivitat, que pot ocórrer quan les expectatives de trobar feina són molt
baixes o l’incentiu per continuar actiu disminueix.
En una fase d’estancament, també els fluxos d’entrada i sortida de l’atur, expressats
com a percentatge de la població activa, tendeixen a augmentar. En el cas de les Balears,
el percentatge d’entrades en l’atur passa de representar l’1,15 % dels actius el 2007 al
2,54 % el 2008, mentre que el percentatge de sortides de l’atur passa de ser del 2,25 % dels
actius al 3,48 %. Aquest resultat ressalta que el flux de sortides de l’atur augmenta fins i
tot en un període d’estancament, possiblement com a conseqüència de la reestructuració
econòmica que comporta el moment del cicle econòmic.
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L’anterior descripció, això no obstant, pot ocultar la diferent dinàmica que en el mercat
laboral espanyol tenen els contractes temporals, més dinàmics i amb majors fluxos que
els contractes permanents (Estrada et al., 2004). En els trimestres considerats, el
percentatge de contractes temporals ha oscil·lat entre un 27 % i un 30 % de tots els
contractes. En els quadres 4 i 5 es mostren els fluxos d’evolució i procedència i es distingeix
entre ambdós tipus de contractes.
L’anàlisi dels fluxos d’evolució el 2007 mostra (quadre 4) que les entrades a l’atur des
de l’ocupació temporal (3,8 %) són superiors a les entrades des de l’ocupació fixa (0,6 %).
El 2008, la quantia del flux de l’ocupació fixa no es modifica, mentre que en l’ocupació
temporal la probabilitat de transició a l’atur augmenta fins a l’11,4 %.
De manera complementària, en analitzar els fluxos de procedència s’observa (quadre
5) que la contractació indefinida es nodreix escassament de persones en atur (1 % el 2007
i 0,7 % el 2008), mentre que la contractació temporal incorpora un nombre d’aturats
que representa el 7 % de l’ocupació temporal el 2007 i un 13,4 % el 2008. És a dir, que el
flux de sortides de l’atur es dirigeix especialment als contractes temporals. Atès que els
contractes temporals tenen una durada baixa, aquestes persones treballadores entraran
novament amb certa freqüència en l’atur.

QUADRE 4. FLUXOS D’EVOLUCIÓ. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP D’ORIGEN (SEGON A TERCER TRIMESTRE)

QUADRE 5. FLUXOS DE PROCEDÈNCIA. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP DE DESTÍ (SEGON A TERCER TRIMESTRE)
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La segmentació del mercat laboral espanyol basada en la temporalitat del contracte no
és l’única possible. La consistència dels fluxos pot dependre també de les característiques
de les persones treballadores. Concretament, en el següent apartat s’analitzen els fluxos
bruts de treballadores i treballadors diferenciant-los per sexe, nacionalitat i edat.
Segmentació per sexe
Tant a les Balears com en el conjunt d’Espanya, les diferències entre les taxes
d’ocupació, d’activitat i d’atur corresponent a homes i a dones han tendit a disminuir en
els últims anys. A pesar d’això, les diferències entre sexes es mantenen. El 2008, la mitjana
de les taxes d’activitat trimestrals dels homes va ser del 73,6 % davant el 56 % de les dones,
amb taxes mitjanes d’atur del 9,7 % i del 10,9 %, respectivament. Les principals
característiques que destaquen en analitzar l’evolució dels fluxos de treballadores i
treballadors per sexe (quadre 6) són les següents:
1. La probabilitat d’una persona ocupada de passar a inactiva és més elevada en les dones
(5,9 % i 3,8 %, el 2007 i el 2008, respectivament) que en els homes (3,2 % i 2 %).
Aquestes probabilitats s’han reduït el 2008 en una quantitat semblant en ambdós
sexes. Les probabilitats de les persones ocupades de passar a estar en atur es
comporten de manera semblant en homes i dones.
2. La probabilitat que una persona en atur trobi ocupació era major el 2007 per als
homes que per a les dones (un 53,6 % davant un 32,9 %). El 2008 les probabilitats
s’igualen, de manera que ambdues són aproximadament del 42 %. La transició d’aturat
a inactiu el 2007 era major per a les dones (33,6 %) que per als homes (23,9 %). El
2008, aquestes probabilitats disminueixen en ambdós casos, encara que de manera
molt major en els homes (fins a l’11,4 %) que en les dones (27,2 %).
3. La probabilitat de les persones inactives d’accedir al mercat de treball era el 2007
pràcticament igual per als dos sexes (un poc més del 9 %). El 2008, la probabilitat
corresponent als homes es manté igual, mentre que en les dones disminueix en dos
punts percentuals. La transició dels inactius a la situació de desocupació augmenta en
els dos casos i se situa en un 4,5 %.
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QUADRE 6. FLUXOS D’EVOLUCIÓ. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP D’ORIGEN (SEGON A TERCER TRIMESTRE)

QUADRE 7. FLUXOS DE PROCEDÈNCIA. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP DE DESTÍ (SEGON A TERCER TRIMESTRE)
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L’anàlisi de procedència s’ha de fer amb les dades del quadre 7. D’aquestes dades se’n
poden destacar les característiques següents:
1. L’any 2007, en analitzar la procedència de les persones en atur, destaca la diferència
en el percentatge d’aturats que prèviament estaven inactius. El 17,4 % de les persones
en atur homes provenen d’una situació d’inactivitat, davant un 32,1 % de les dones.
Aquests percentatges augmenten el 2008 i passen al 22 % en el cas dels homes i al
38,3 % en el cas de les dones.
2. El percentatge de persones en atur que ja estaven en atur en el trimestre anterior era el
2007 del 33,1 % per als homes i del 51,2 % per a les dones. El 2008, aquest percentatge
augmenta en el cas dels homes al 42,3 % i disminueix per a les dones fins al 32,8 %. En
aquest cas, la disminució és conseqüència de l’increment del nombre de dones que el
2008 ingressen en l’atur procedents de l’ocupació i la inactivitat.

Segmentació per nacionalitat
En el tercer trimestre del 2008, el percentatge de persones estrangeres entre els actius
era del 27,6 % i, en el mateix trimestre, del 42 % entre els aturats. Les taxes d’activitat de
les dues nacionalitats són molt diferents: la corresponent als espanyols, en el tercer
trimestre del 2008, era del 63,7 % i la corresponent als estrangers, del 77,7 %. El mateix
es dóna amb les taxes de desocupació, que per a aquest trimestre eren del 7,5 %
(espanyols) i 14,3 % (estrangers). El pes de les persones de nacionalitat estrangera en el
mercat balear, com també el seu comportament diferenciat, són un altre dels factors
responsables del dinamisme més elevat del mercat. La comparació dels fluxos d’evolució
(quadre 8) segons la nacionalitat ofereix les característiques següents:
1. Les persones ocupades de nacionalitat estrangera presentaven el 2007 una
probabilitat més elevada de convertir-se en aturades (un 2,1 % davant un 1 % dels
espanyols). No obstant això, el 2008 la probabilitat d’aquesta transició augmenta
radicalment per als ocupats estrangers i passa a ser del 6,8 % (davant l’1,9 % dels
espanyols).
2. La sortida de l’atur cap a l’ocupació era el 2007 més probable per a les persones
estrangeres, amb un 55,6 % de probabilitat davant el 35,6 % dels espanyols. El 2008,
la relació s’inverteix, de manera que és més probable la sortida de l’atur per als
espanyols (44,6 %) que per als estrangers (40,8 %). Així mateix, per als espanyols
destaca la reducció entre els dos anys de la probabilitat de la transició d’aturat a inactiu
(del 34,2 % al 18,8 %).
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3. El 2007, l’entrada dels inactius en el mercat de treball era més probable per a les
persones de nacionalitat estrangera, amb probabilitats de transició del 16,9 % cap a
l’ocupació (7,8 % per als espanyols) i del 4,8 % a l’atur (1,1 % per als espanyols). El
2008, la probabilitat que una persona estrangera inactiva passi a estar ocupada es
redueix al 12,3 %, i s’incrementa fins al 12,4 % la probabilitat d’entrar en l’atur.

QUADRE 8. FLUXOS D’EVOLUCIÓ. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP D’ORIGEN (SEGON A TERCER TRIMESTRE)

Les dades dels fluxos de procedència segmentades per nacionalitat es mostren en el
quadre 9. D’aquestes dades se’n pot destacar el següent:
1. La procedència de les persones aturades espanyoles el 2007 mostra un alt percentatge
de persones (49,8 %) que ja estaven en atur en el trimestre anterior. En el cas de les
persones estrangeres, aquest percentatge és molt inferior (29,6 %) i prové en un 38,4 %
de situacions d’ocupació i en un 32 % d’inactivitat. El 2008 el percentatge de persones
espanyoles en atur que ja hi estaven en el trimestre anterior disminueix al 38,2 %,
mentre que, al contrari, augmenta per a les persones estrangeres (34,5 %).
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2. El 2007, el percentatge que representen les persones en atur del segon trimestre entre
els ocupats del tercer trimestre era d’un 1,9 %, per als espanyols i d’un 3,8 % per als
estrangers. El 2008 augmenta la quantia d’aquest flux, especialment en la nacionalitat
estrangera, per a la qual passa a ser del 7,2 %.

QUADRE 9. FLUXOS DE PROCEDÈNCIA. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP DE DESTINACIÓ (SEGON A TERCER TRIMESTRE)

Segmentació per edat
Es consideren en aquest apartat únicament tres segments d’edat: de 16 a 24 anys, de
25 a 34 anys i de 35 a 64 anys. En l’EPA del tercer trimestre del 2008, cada un d’aquests
trams representa, respectivament, el 12,57 %, el 21,48 % i el 49,79 % de la població major
de 16 anys. Les taxes d’atur i d’activitat de cada segment són molt diferents. El tram d’edat
entre 16 i 24 anys presenta la taxa més alta d’atur (26,28 %) i la més baixa d’activitat
(62,73 %); entre 25 i 34 anys, les taxes d’atur són del 10,57 % i 90,86 %, i en el tram d’edat
entre 35 i 64 anys la taxa d’atur és del 5,56 % i la d’activitat del 78,96 %. Les
característiques més destacables de l’anàlisi dels fluxos d’evolució (quadre 10) són les
següents:

72

1. Els dos segments de menor edat, entre 16 i 24 anys i entre 25 i 34 anys, presenten el
2007 una probabilitat més elevada de passar de l’ocupació a l’atur (2,4 % i 2,8 %),
que el segment de major edat (0,2 %). Les probabilitats de transició ocupació–atur
augmenten el 2008 per a les persones en el primer i tercer tram d’edat. En el cas del
tram d’edat entre 16 i 24 anys, aquest increment és substancial i aconsegueix un valor
del 9,3 %.
2. El segment d’edat més jove, entre 16 i 24 anys, és el que presenta el flux major des de
l’ocupació a la situació d’inactivitat (7,8 % el 2007 i 9,3 % el 2008).
3. Respecte a la permanència en l’atur, el 2007 el segment d’edat més jove era el que
presentava una probabilitat més baixa de romandre en l’atur (18,7 % davant el 36,1 %
i 35,4 % en els altres trams). El 2008, al contrari, és el segment més jove el que veu
més dificultada la seva sortida de l’atur, amb una probabilitat de permanència del
49,8 %. La persistència en l’atur es redueix entre els dos anys en els altres trams de més
edat (del 36,1 % al 27,1 % en el tram de 25 a 34 anys; del 35,4 % al 31,4 % al tram de
35 a 64 anys).
4. El 2007, la transició de l’atur a l’ocupació era més probable en els més joves (48,7 %
davant el 39,1 % i 33,8 % dels següents segments). Aquesta dada s’inverteix el 2008,
en què el tram de 16 a 24 anys redueix aquest flux al 21,4 %, mentre que els intervals
de més edat se situen aproximadament en el 54 %.
5. La transició dels inactius a una situació d’ocupació és més probable en el tram d’edat
intermedi (37 % el 2007), seguit del més jove (28,9 %) i, finalment, el de més edat
(4,4 %). El 2008 les probabilitats d’entrar en el mercat de treball han augmentat
respecte a l’any anterior. Així, el 2007, les probabilitats de continuar inactius són del
68,2 %, 61,3 % i 92,1 % en cada tram i passen el 2008 a ser del 60,7 %, 56,9 % i 88,7 %.
En els dos trams d’edat més jove, el major accés a la situació d’actiu es dóna a costa
d’incrementar la situació d’aturat, que passa del 2,9 % al 13,4 %, en el primer tram, i
de l’1,7 % al 17,1 % en el segon tram.
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QUADRE 10. FLUXOS D’EVOLUCIÓ. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP D’ORIGEN (SEGON A TERCER TRIMESTRE)
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QUADRE 11. FLUXOS DE PROCEDÈNCIA. PERCENTATGES RESPECTE AL GRUP DE DESTINACIÓ (SEGON A TERCER TRIMESTRE)
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Conclusions
El comportament del mercat de treball se sol analitzar a través de les mesures d’estoc
(nivells i taxes d’ocupació o atur). Les estadístiques de fluxos proporcionen informació
complementària, que permet conèixer la direcció i la importància dels canvis o transicions
entre les diferents situacions laborals (ocupació, atur i inactivitat). L’anàlisi d’aquests
fluxos posa de manifest que hi ha un notable nombre de transicions entre els diferents
estats. Fins i tot considerant que l’anàlisi duta a terme afecta trimestres molt pròxims, les
dades de l’EPA a les Balears posen en evidència l’existència d’un mercat dinàmic que
reacciona amb rapidesa davant les modificacions del cicle econòmic. De fet, l’anàlisi de
fluxos de la mostra de l’EPA de Baleares ha mostrat com un 13,04 % dels individus d’edat
entre 16 i 64 anys ha experimentat transicions, una dimensió molt major que la que
s’intueix amb l’anàlisi d’estocs.
Comparat amb el mercat laboral espanyol, el mercat balear es caracteritza per unes
taxes d’activitat i ocupació més elevades, juntament amb una taxa d’atur que en els últims
anys ha sigut inferior a l’espanyola. En el darrer any, la desacceleració econòmica ha
incrementat ràpidament la taxa d’atur, amb una petita reducció de la taxa d’ocupació i
quasi no alterant la taxa d’activitat. L’estancament econòmic té, per tant, un efecte evident
sobre l’ocupació. No obstant això, l’efecte de la crisi sobre el mercat de treball és força
major que allò que s’ha assenyalat per als anteriors indicadors. Les sortides i entrades de
treballadores i treballadors en les diferents situacions laborals generen sis fluxos de
transicions sobre els quals es defineix la dinàmica del mercat. La comparació dels anys
2007 i 2008 mostra com les noves circumstàncies modifiquen aquests fluxos, en una
quantia i importància que no queda correctament descrita amb les mesures d’estoc.
L’anàlisi dels fluxos mostra l’efecte més evident de la crisi: l’increment de les
transicions des de l’ocupació a l’atur. En el tercer trimestre del 2007, un 1,15 % de la
població activa ingressava en l’atur, percentatge que augmenta al 2,54 % en el mateix
trimestre del 2008. La probabilitat que un ocupat passàs a una situació d’atur es
duplicava el 2008 respecte a l’any anterior (de l’1,2 % al 2,8 %). En aquest període
d’estancament també ha augmentat, en relació amb el total de població activa, el flux
de sortides de l’atur. Així, el percentatge de persones actives que abandonava l’atur en
el tercer trimestre del 2007 era del 2,25 %, i del 3,48 % el 2008. El dinamisme del mercat
es manifesta en el fet que la probabilitat de sortir de l’atur es manté el 2008 al mateix
nivell que l’any anterior (en els dos anys prop del 42 % dels aturats passen a estar ocupats
en el següent trimestre). Aquest tret, no obstant això, coexisteix amb una major dificultat
per sortir de l’atur, ja que la probabilitat de romandre en atur augmenta en nou punts
percentuals entre el 2007 i el 2008 (passa del 28,9 % al 38 %). Aquest increment en la
probabilitat de romandre en l’atur és, en part, la conseqüència de la disminució del flux
d’aturats que en circumstàncies normals sortirien del mercat laboral i serien declarats
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com a inactius. Probablement, les males expectatives de creixement econòmic actuen
com un motiu de precaució i desincentiven la sortida del mercat laboral, encara que això
no representi estar ocupat.
Mentre que les pautes de les taxes trimestrals d’activitat presenten una clara estabilitat
en el període del 2006 al 2008, l’anàlisi de fluxos mostra que la sortida de la situació
d’inactiu presenta algunes característiques destacables en el canvi de cicle. Entre el 2007
i el 2008, el percentatge de persones inactives que decideixen entrar en el mercat de treball
quasi no es modifica (11,1 % el 2007 i 12,5 % el 2008); no obstant això, el percentatge
d’inactius que passa a estar aturat en el trimestre següent s’incrementa des de l’1,7 % al
4,5 %. La segmentació dels fluxos segons l’edat i la nacionalitat mostra que aquest
fenomen es dóna en major proporció en alguns segments de la població. Concretament,
les persones de nacionalitat estrangera tenen menys continuïtat en l’estatus d’inactiu i
són més elevats (respecte als espanyols) els percentatges tant de sortida com d’entrada
en el mercat laboral actiu. L’any 2008 aquesta característica s’amplifica. L’alteració del
flux inactiu–aturat funciona també en el sentit invers i s’ha detectat que els inactius
estrangers el 2008 reben un percentatge més elevat de persones prèviament en atur. Si
consideram la segmentació per edat, també s’observa el 2008 que un percentatge
important de les persones més joves (entre 16 i 34 anys) que deixen la situació d’inactivitat
ho fan per passar a estar aturats.
La segmentació del mercat segons el tipus de contracte, temporal o indefinit, mostra
que els trets més dinàmics del mercat es donen essencialment en les contractes temporals.
El flux de l’ocupació a l’atur en els contractes indefinits és molt baix, amb un 0,6 % de les
persones ocupades que entren en l’atur en el trimestre següent, tant el 2007 com el 2008.
Els contractes temporals, al contrari, presentaven un percentatge de transicions a l’atur
del 3,8 % el 2007 i de l’11,4 % el 2008. És també en el segment dels contractes temporals
en què és més probable contractar una persona aturada. El 2007 només l’1 % dels
contractes indefinits s’havien subscrit amb persones en atur; el 2008 aquest percentatge
era del 0,7 %. En el cas dels contractes temporals, el 2007 el 7 % dels contractats en el
tercer trimestre estaven aturats en el trimestre anterior, el 13,4 % el 2008. El dinamisme
més important del mercat l’any 2008 en relació amb la sortida i l’entrada de l’atur es
dóna, per tant, només sobre una part del mercat de treball.
Les dificultats per sortir de la situació d’atur augmenten el 2008 respecte al 2007 i són
els segments que més veuen incrementades les seues probabilitats de permanència en
l’atur el dels homes (del 22,5 % al 45,7 %), les persones de nacionalitat estrangera (del
24,7 % al 35,9 %) i el tram d’edat més jove (del 18,7 % al 49,8 %). En el cas de la
nacionalitat estrangera, la probabilitat de transició, encara que augmenta més que la
corresponent a l’espanyola, partia el 2007 d’un valor comparativament menor, de manera
que finalment les probabilitats de transició eren iguals per a les dues nacionalitats.
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L’anàlisi de fluxos mostra que les probabilitats d’entrar en l’atur des d’una situació
d’ocupació són les mateixes per als homes que per a les dones. Quan se segmenta per
nacionalitat, la probabilitat de transició de l’ocupació a l’atur de les persones de
nacionalitat estrangera era una mica major que la dels espanyols el 2007 (1 % i 2,1 %,
respectivament), però el 2008 augmenta fins a aconseguir un 6,8 % (davant l’1,9 % dels
espanyols). Una dinàmica semblant es dóna en el tram d’edat més jove. El 2007 la
probabilitat d’una transició de l’ocupació a l’atur era del 2,4 %, mentre que el 2008
aquesta probabilitat s’incrementa fins al 9,3 %.
Els fluxos d’entrada i sortida de l’atur i de l’ocupació a les Balears són elevats; les
anàlisis efectuades mostren que el grau de flexibilitat més elevat es dóna sobretot en
alguns segments del mercat. Especialment rellevant és el cas de les treballadores i dels
treballadors amb contractes temporals, que presenten elevades taxes d’entrada i sortida
de l’atur. Així mateix, algunes de les particularitats dels fluxos del mercat laboral balear
es justifiquen pel pes de treballadors de nacionalitat estrangera. Són aquests segments,
juntament amb el dels més joves, els que responen de manera més ràpida als nous
requeriments del mercat laboral i, per tant, aquells a què a curt termini més atenció ha
de donar-se en les polítiques d’ocupació.
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