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La pèrdua de pes dels salaris s’aguditza
Cada nòmina hauria de pujar 2.500 euros per equiparar-se als nivells del 2008 a Catalunya

L

a pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores catalanes, durant la
darrera dècada, és una realitat ben palpable a
nivell social però també nítidament reflectida
en les estadístiques oficials. La recuperació de
l’economia els darrers anys no s’ha traduït en
la riquesa de les famílies, tal com ha evidenciat
un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona1, així com les remuneracions han crescut
per sota de la inflació, fent disminuir el poder
adquisitiu d’una majoria de catalans i catalanes, i les desigualtats socials i la cronificació
de la pobresa s’aguditzen2. Hi ha, però, un altre indicador que reflecteix encara millor fins a
quin punt els salaris dels treballadors i les treballadores han anat perdent pes en el gruix de
l’economia, i aquest és el percentatge que representen el global dels sous en el conjunt del
PIB. Una xifra que, segons les dades d’Idescat,
ha caigut del 50,1% al 47,1%, des del 20083.
Aquest indicador posa en relació el creixement
de l’economia de Catalunya amb fins a quin
punt aquesta repercuteix en la butxaca dels assalariats i les assalariades del país. La suma de
les seves nòmines ha crescut en deu anys dels
108.651 milions fins a 114.224 milions -després
d’un període de reducció-, però aquest augment del 5,1% és irreal en termes relatius, ja

* NOTES:
1
“L’economia catalana al segle XXI” (Cambra de Comerç de Barcelona):
http://premsa.cambrabcn.org/wp-content/uploads/2019/04/Economia-Catalana-segle-XXI.pdf
2
Nota d’Economia 103: “Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat” (Generalitat de Catalunya): http://economia.gencat.cat/web/.
content/70_economia_catalana/arxius/publicacions_periodiques/nota_d_economia/ne_103/NE_103.pdf

que el PIB català ha crescut, en el mateix període, un 11,7%. En canvi, les rentes del capital4
han progressat molt més i han passat dels
91.407 milions a 107.479 milions, és a dir, que
s’han inflat un 17,6%, més del triple que els
salaris. La riquesa del país, per tant, s’ha anat
acumulant progressivament en els beneficis
empresarials, amb el pretext de l’anomenada
“crisi econòmica i financera” i esperonada per
la reforma laboral, les quals han permès accentuar el procés d’acumulació per despossessió
en el capital a costa de l’empobriment de la
gent treballadora.
Si el global dels salaris hagués mantingut el
seu pes en el 50,1% del PIB i aquest hagués
augmentat com ho ha fet aquests anys, el gruix
dels sous seria ara 7.144,7 milions major, a Catalunya. Si la millora econòmica no hagués anat
a repercutir bàsicament en els beneficis empresarials, això implicaria que el salari anual
de cadascun dels assalariats i assalariades
catalanes en nòmina a finals del 2018 seria
2.485,8 euros superior. O, per altra banda, si
aquest excedent s’hagués usat per crear nous
llocs de treball, ara hi hauria 179.782 aturats/
des menys a Catalunya5 -calculat sobre el cost
mitjà d’un lloc de treball.
3

Idescat: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10440&t=201800

L’epígraf de l’expedient d’explotació brut i la renta mixta bruta al que fan referència els
organismes d’estadística i que aquí s’analitza inclou, bàsicament, les rentes del capital,
però també els beneficis de les empreses, el pagament d’interessos, l’amortització dels
béns de producció o les rendes dels propietaris i propietàries d’immobles.
4

L’epígraf de remuneracions d’assalariats/des inclou tant els sous en efectiu com en
espècie i els impostos i cotitzacions socials a satisfer a l’Estat.
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El gruix de la caiguda del pes dels salaris en
l’economia catalana es va donar entre 2008 i
2013/2014 i, des de llavors, s’ha estabilitzat en
un punt entre el 46,4% i el 47,1%. La xifra més
baixa, de fet, és del 2017, quan van tocar terra
les remuneracions, mentre que l’any passat
aquestes van remuntar sis dècimes, creixent per
damunt del PIB. Però convé no confiar-se, ja que
el 2015 el pes dels salaris ja va créixer del 46,5%
del PIB al 47,1% i l’any següent va tornar a caure el 46,6%. A més, la millora del 2017, no s’ha
fet a costa de les rendes del capital, que també
han augmentat el seu pes del 44% al 44,4% -el
percentatge més elevat des que l’Idescat ofereix
dades, des del 2000-, sinó del tercer epígraf, el
dels impostos sobre producció i importació. La
pressió fiscal a les empreses, per tant, s’ha reduït i això repercuteix sobretot també en les
condicions de vida de la gent treballadora, qui
es beneficia més d’una major recaptació que
permet millorar els serveis socials i les prestacions que ofereix l’administració i revertir les
retallades de la darrera etapa.
Aquesta tendència es dona també al conjunt de
l’Estat -l’evolució i el pes dels salaris és pràcticament igual a la de Catalunya- i a les economies
de l’entorn, i alguns estudis assenyalen que és
transversal a tots els sectors productius -no
només a causa del procés de desindustrialització- i que és més acusada si s’aïllen dels càlculs els salaris del sector públic o dels càrrecs
directius de les empreses -els quals aguanten
millor les retallades-6. Les causes d’aquest fenomen global són els processos de privatitzacions
i de desregulació dels mercats, l’augment de la
intensitat del capital en la producció -arran de
l’avanç tecnològic-, la liberalització dels mercats
amb els acords de lliure comerç i el dumping social, la concentració empresarial i la pèrdua de
poder negociador de sindicats i representants
dels treballadors/es.
En canvi, no hi té un pes rellevant la variació
del nombre les persones autònomes o professionals sense assalariats/des, ja que, durant
la darrera dècada el seu nombre ha caigut en
2

76.400 persones, a Catalunya. El nombre d’empresaris/àries amb assalariats/des, de fet, també ha caigut en 61.700 persones. Les rendes del
capital, per tant, augmenten tot i repartir-se
en menys mans, mentre que el nombre d’assalariats/des ja ha recuperat els nivells del 2008 i,
per tant, el tros de pastís per càpita no creix en
termes relatius.
Per tot això, la Intersindical-CSC reivindica
com una necessitat urgent la recuperació dels
salaris que permeti lluitar contra la pobresa i les
desigualtats socials, recuperar poder adquisitiu i avançar cap a una societat on la riquesa i
el treball estiguin millor repartides, trencant
la inèrcia acumulativa de l’economia en poques
mans que pateix la gent treballadora des de fa
dècades i accelerada els darrers anys.
Com a reclamacions prioritàries, des del sindicat republicà, plantegem:
- La derogació completa i sense demores de
les dues darreres reformes laborals, del PP i
del PSOE, per recuperar drets i capacitat negociadora dels sindicats i representants dels treballadors i les treballadores.
- L’establiment d’un salari mínim català de
1.200 euros, d’acord amb el cost de la vida i per
blindar un mínim de qualitat de vida per a la
majoria, sobretot després que s’hagi evidenciat
que mesures com aquesta no perjudiquen la
creació d’ocupació.
- L’avenç cap a una jornada laboral de 35 hores,
sense reducció de salari i jornada, perquè les millores productives i tecnològiques repercuteixin
també en una millora de la conciliació personal
i laboral dels treballadors i les treballadores i no
en un major enriquiment empresarial.
* NOTES:
“La caída del peso económico de las rentas del trabajo” (Fundación Alternativas): https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio_documentos_archivos/67191fa0e178c4aff9bca00189d2210a.pdf
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ANNEX
- L’evolució del PIB a Catalunya (2008-2018)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rendes
salarials

Absolut 108.651M€ 105.598 M€ 103.404 M€ 102.487 M€ 96.978 M€

94.717 M€

%

Rendes del
capital

50,1%

50,7%

49,3%

48,9%

47,7%

46,7%

Absolut 91.407 M€

89.118 M€

89.435 M€

90.782 M€

88.743 M€

89.636 M€

%

42,8%

42,6%

43,3%

43,7%3

44,2%

13.400 M€

16.953 M€

16.447 M€

17.436 M€

18.284 M€

6,4%

8,1%

7,8%

8,6%

9%

2016

2017

2018

42,1%

Impostos de Absolut 16.864 M€
producció
%
7,8%

Les xifres absolutes són en milions d’euros (M€)

2014

2015

Rendes
salarials

Absolut 96.056 M€

101.516 M€ 104.659 M€ 108.801 M€ 114.224 M€

%

47,1%

46,6%

46,4%

Rendes del
capital

Absolut 91.600 M€

93.659 M€

98.596 M€

103.335 M€ 107.479 M€

%

43,4%

43,9%

44%

44,4%

20.550 M€

21.432 M€

22.544 M€

20.611 M€

9,5%

9,5%

9,6%

8,5%

46,5%
44,3%

Impostos de Absolut 19.012 M€
producció
%
9,2%

47,1%

Les xifres absolutes són en milions d’euros (M€)

- Evolució del percentatge de cada epígraf respecte el seu pes en el PIB
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