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La pujada proposada de l’SMI destrueix ocupació?

Els economistes discrepen sobre l’impacte de la pujada de l’SMI a 900 euros

Danys col∙laterals del salarimínim
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

S i vostè té una feina poc
qualificada i viu en terri
toris ambunnivell de ren
da baixa com Andalusia o

Extremadura té més possibilitats
deperdre la seva feina comacon
seqüència de la pactada –però no
executada– pujada del salari mí
nim interprofessional de 773 a
900euros. Això és almenys el que
creu el Banc d’Espanya. Els eco
nomistes consultats, tot i això, no
esposend’acordni sobre la inten
sitat d’aquesta destrucció d’ocu
pació ni tan sols que aquesta pèr
dua d’ocupació sigui real.
Aquesta setmana el Banc d’Es

panya per boca del mateix gover
nador, Pablo Hernández de Cos,
va avisar que es perdria un 0,8%
de la feina a Espanya. Partint de
l’última dada d’ocupats de l’EPA,
la xifra de destrucció de llocs de
treball superaria els 156.000.
L’Airef reduïa el nombre fins als
40.000 el 2019 i 40.000 més els
anys següents.
Més enllà de les xifres, l’econo

mista Enric Llarch veu la pujada
salarial pactada com “un primer
pas per evitar que es consolidi
una economia basada en costos
salarials baixos. Hi ha persones
que malgrat que treballen a jor
nada completa són pobres. So
cialment és un gran retrocés per
què cronifiquem la pobresa i
anem cap a un tipus de creixe
ment basat en salaris baixos”.
L’efecte positiu evident a la so

cietat pot provocar també els
efectes col∙laterals que destaca el
Banc d’Espanya. Segons l’Airef, a
la literatura econòmica esdetecta
que els efectes d’augments del sa
lari mínim sobre l’ocupació “ten
deixen a ser petits, a concentrar
se en estrats molt concrets del
mercat de treball, fonamental
ment, joves i treballadors de bai
xa qualificació, i a ser diferents
entre el curt i el llarg termini”.
L’analista d’Afi (Analistes Finan
cers Internacionals), Gonzalo
García, afegeix que “als EUA te
nim indicis pels moviments
d’augments de salaris als estats i a
les ciutats, i l’evidència és que els
efectes sobre l’ocupació són mo
derats o nuls”. A Espanya, tot i ai
xò, s’ha donat una circumstància
especial, ja que la pujada serà
d’un 22% en un sol any.
MaríaJesúsFernández, econo

mista de Funcas, afegeix que “les
pujades anteriors del salari mí
nimno van tenir efecte, perquè el
salari mínim real, el que efectiva
ment hi havia almercat, era d’uns
800 euros, hi havia pocs treballa
dors ambsalaris per sotad’aques

ta quantitat”. En canvi, segons el
parer de Fernández, “la pujada
d’ara col∙loca el salarimínim legal
per sobre del nivell del mercat”.
El director del servei d’estudis

de la Cambra, Joan Ramon Rovi
ra, insisteix en la idea que “una
pujadamoderada i gradual témés
probabilitat d’anar associada
amb un resultat net positiu que
un augment fort i sobtat”.
La visió catastrofista del Banc

d’Espanya no és compartida pel
catedràtic de laUPF i exconseller
de l’esmentada institució, Gui
llem López Casasnovas: “No crec
que substancialment destrueixi,
si l’economia aguanta. Però difi
cultarà la creació de nova ocupa
ció enactivitats de rendibilitat in
certa, ja que als costos laborals
actuals s’afegiran els costos que
puguin suposar les pujades de les
bases mínimes de cotització”.
El professor de la UAB Josep

Oliver, apunta l’estratègia que se
segueix a Alemanya per evitar
que un salari mínim alt perjudi
qui la contractació de joves: “Te
nen un salari mínimmés baix per
als joves, que ésuna cosaque aquí
els sindicats sempre han rebut
jat”. Llarch també considera que
seria positiu fixar salaris mínims
diferenciats, però en el seu cas
aposta per seguir l’exemple dels
Estats Units i establir diferents
salaris en funció del territori. “En
la majoria de països que es plan
teja, el salari mínim té a veure
amb el PIB per càpita i el cost de
la vida. A Espanya, en canvi,
l’SMIques’hapactatpot ser insu
ficient per a Catalunya o Barcelo
na però no per a altres zones com
Andalusia o Extremadura, on pot
estar pel damunt”.
Més enllà de l’impacte sobre

l’ocupació, enelquecoincideixen
tots és en els efectes positius en
altres àmbits. Rovira destaca que
“hi ha un efecte positiu sobre la
renda disponible i sobre el con
sum”.García recordaque“elsque
perceben el salari mínim notaran
les pujades de la rendadisponible
en un 22%”. Fernández destaca
com a efecte positiu “l’augment
de la recaptació per cotitzacions
socials, i l’augment del consum
dels treballadors que mantenen
el seu lloc de treball”.
Per la via de les cotitzacions so

cials, l’Airef calcula que l’aug
ment de la recaptació serà d’uns
500 milions. De costat de l’IRPF,
l’increment dels ingressos és mí
nim. López Casasnovas subratlla
també “el consum, ja que la puja
da del salari mínim afecta grups
sense propensió a l’estalvi”. Oli
ver creu que també pot afavorir
que les empreses millorin la seva
productivitat.c
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“Sí que destruirà
ocupació. Les pujades
anteriors no van tenir
efecte perquè el salari
mínim real, el que hi
havia al mercat, era
d’uns 800 euros”

YOUTUBE

Gonzalo García

AFI

“Sí que es destruirà
ocupació, perquè és
una pujadamolt
pronunciada. Una
alça d’un 22% no té
precedents, i sumada als
altres anys és d’un 37%”

YOUTUBE
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Economista

“Ésunpasperevitar
consolidarunaeconomia
basadaenbaixoscostos
salarials. Podriaseruna
pujadainsuficientpera
Catalunya,perònopera
AndalusiaoExtremadura”

MARC ARIAS
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“No crec que destrueixi
substancialment si
l’economia aguanta,
però dificultarà
la creació de nova
ocupació en activitats
de rendibilitat incerta”
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Universitat Autònoma de Barcelona

“Éspossible que enalgun
segmentdegentmolt poc
qualificada i jovepotser
sí quepugui desplaçar
algú.AAlemanya tenen
unsalarimínimmés
baixperals joves”

ANNA ACHON

Joan Ramon Rovira
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“Laprobabilitatcreix
commenysqualificadaés
l’ocupació,mésreduïda la
midade l’empresa isegons
el territori:hihauràmés
riscaAndalusiaque
alPaísBasc”
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