
16 L'ECONÒMIC DEL 30 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL DEL 2013

EDITORIAL

La caiguda de la inversió en publicitat és més gran que la de
l’economia en conjunt, un fet lògic, perquè amb el consum
a la baixa serveix de poc atraure l’atenció del consumidor si
no té diners per gastar. La teoria diu que en temps de crisi
les empreses han de sostenir l’esforç publicitari per man-
tenir l’atenció dels clients, però això ho poden fer poques
companyies, els ingressos de les quals també cauen pel
descens de la demanda. La caiguda del 16,6% que el sector
català de la publicitat va registrar l’any passat entra dins
aquesta lògica de les coses, i, si algun aspecte positiu se’n
pot extreure, és que la davallada és més gran en el conjunt
de l’Estat, un senyal que els clients de les empreses publici-
tàries amb seu a Catalunya estan resistint més bé la crisi.

L’evolució relativament millor en aquest episodi de re-
cessió no amaga que el sector català va perdre fa temps la
posició gairebé hegemònica que tenia abans de la incorpo-
ració a la Comunitat Europea: del prop del 40% de quota de
mercat s’ha passat a poc més del 23%, una pèrdua de pràc-
ticament la meitat que ha anat en benefici de Madrid, que ja
concentra el 52% del volum de negoci. Un procés de con-
centració a la capital de l’Estat que ha estat paral·lel al des-
envolupament de l’Estat de les Autonomies, la qual cosa
mostra la importància que té ser capital d’un estat: per
molt que es digui que els estats perden poder en benefici
dels organismes supraestatals, el poder de decisió que te-
nen continua sent prou important perquè les grans em-
preses, que busquen estar a prop dels centres de decisió, fi-
xin o traslladin les seus a Madrid, i que en conseqüència fa-
cin tractes amb les publicitàries que hi estan establertes.

Qualsevol estat disposa gairebé sempre d’una estratègia
que té per objectiu buscar inversió estrangera. Unes vega-
des es vol aconseguir recursos per la creació d’empreses,
bàsicament per crear ocupació; altres cops aquests recur-
sos provinents de l’estranger es destinen a grans infraes-
tructures. En el cas de l’Estat espanyol també existeix
aquesta estratègia. La missió és mimar la inversió estran-
gera per destinar-la a la compra d’habitatges. Per això no és
estrany que tant el govern com les immobiliàries facin cri-
des a l’exterior, sobretot als països emergents, per aconse-
guir recursos que puguin compensar la caiguda del mercat
immobiliari. A tall d’exemple, els russos ja són la tercera
nacionalitat estrangera més activa en la compra d’actius
immobiliaris a l’Estat, només al darrere de britànics i fran-
cesos, i entre aquests no només hi ha oligarques i multimi-
lionaris que busquen xalets a la costa. Molts són de classe
mitjana-alta que busquen pisos d’entre 300.000 i 600.000
euros, i no només al costat del mar, sinó també a Barcelona,
i per viure-hi. Segons dades del Banc d’Espanya, el 2011 la
inversió estrangera en immobles va créixer un 27% i, quan
encara falten dades tancades del 2012, tot indica que l’evo-
lució també serà positiva. Russos i xinesos encara són una
peça petita en el global, però la seva projecció és enorme
comparada amb altres mercats emissors molt més madurs.
El problema va venir amb la bombolla immobiliària, quan
es van construir milers d’habitatges sabent que no hi havia
prou demanda real. Cal esperar que l’administració vetlli
perquè no es produeixen més bombolles, perquè les seves
conseqüències sempre acaben sent demolidores.
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i hi ha quelcom que no s’a-
tura en aquest país, para-
doxalment, és l’atur juvenil
(menors de 25 anys), que
ara arriba a un 57,6%.

Aquesta xifra rècord només la iguala
Grècia, paradigma del caos econòmic.
A finals de febrer, el govern va apro-
var un nou decret llei, el 4/2013, amb
més mesures i, dissortadament, po-
ques solucions efectives.

Fem un petit parèntesi, un apunt.
Ara es compleix un any de la publica-
ció d’un altre cèlebre reial decret llei,
el 3/2012, de mesures urgents per a la
reforma laboral, que incloïa una me-
sura estel·lar (no una mesura més, si-
nó una d’estel·lar de veritat), el con-
tracte indefinit de suport als empre-
nedors, que permetia, en segons
quins casos (sempre hi ha un però),
suculents incentius fiscals i bonifica-
cions en el pagament de quotes a la
Seguretat Social. Si consultem les es-
tadístiques del servei públic d’ocupa-
ció, apreciarem l’impacte d’aquesta
mesura. Concretament, el mes de ge-
ner del 2012, un 93,84% dels contrac-
tes realitzats eren de durada determi-
nada, un any després, el gener del
2013, el percentatge de contractes de
durada determinada és d’un 91,91%, i
la variació del nombre d’indefinits
passa d’un 4’45% a un 6,05% el 2013.
Si aquest és el resultat de la mesura
estel·lar, què s’aconseguirà amb al-
tres de menys rutilants?

És que les empreses rebutgen obte-
nir incentius fiscals i bonificacions de
quotes a la Seguretat Social?

Un any després, tornem a tenir un
nou desplegament normatiu, que en
l’àmbit de la contractació crea cinc
nous supòsits amb què les empreses
obtenen bonificacions de fins al 100%
de la Seguretat Social per la contrac-
tació d’aturats menors de 30 anys.

Apostarien els lectors per quina serà
la seva incidència en les estadístiques
del gener del 2014? Advisoria, sí, i la-
mentem dir que creiem que la seva re-
percussió serà pràcticament nul·la.

Per tant, hi hauríem d’insistir. Està
clar. Les empreses s’obstinen a rebut-
jar la possibilitat de beneficiar-se de
bonificacions i reduir costos laborals?

No, simplement el legislador (real-
ment, en el nostre cas, el govern) tor-
na a caure una vegada més en el seu
error de crear, d’esquenes a la realitat
social i al teixit econòmic, condicions
contractuals complicades, en les
quals les dues parts, empresa i treba-
llador, han de complir multitud de
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requisits i especificacions (els però als
quals fèiem referència), en el moment
de la contractació i, el que és pitjor, en
el futur, la qual cosa provoca una difi-
cultat i una incertesa que ocasionen
una falta gairebé absoluta d’aplicabi-
litat. Perquè ens entenguem: de cara a
la galeria potser queden mig bé
aquestes mesures, per dir que alguna
cosa s’ha fet, però en l’àmbit mundà
de l’empresari i el treballador, res de
res.

Per exemple, hi ha bonificació si les
empreses no han acomiadat per causa
improcedent en els sis mesos ante-
riors a la contractació, han de mante-
nir el treballador entre 12 i 18 mesos en
el seu lloc de treball i, amb tot el que
està passant, mantenir el nivell d’o-

cupació assolit amb la contractació
durant almenys 12 mesos. En cas
d’incompliment s’ha de retornar
l’import dels incentius obtinguts. Els
treballadors han de ser aturats, me-
nors de 30 anys, no haver tingut vin-
cle laboral anterior amb l’empresa,
no tenir experiència laboral o que
aquesta sigui inferior a tres mesos, o
han d’estar inscrits com a desocupats
un mínim de 12 mesos dels últims 18.

Potser som nosaltres que no ho aca-
bem d’entendre, però no us sembla
que estem davant d’una situació d’u-
na extrema gravetat? No creieu que
l’estadística d’atur juvenil és una ver-
gonya insostenible? Amb una genera-
ció increïblement ben preparada a
punt de perdre’s enmig de la desespe-
ració que comporta la impossibilitat
d’obtenir l’adequada incorporació al
mercat laboral, encara més difícil en
un lloc que es correspongui amb dig-
nitat a la seva preparació, a Advisoria
creiem que, com a mínim, s’haurien
d’adoptar mesures contundents, va-
lentes, sense tantes complicacions,
requisits ni excepcions, i que suposin
una aposta clara per afavorir l’accés al
mercat de treball d’un jovent que no
demana mesures legislatives, sinó
que exigeix solucions efectives. Els ho
devem.
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El gener del 2012, un 93,84%
dels contractes realitzats
eren de durada
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L’atur juvenil, més
mesures i poques solucions
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