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Espanya és el país de l’OCDE on més ha 
crescut la població estrangera en la darre-
ra dècada, passant de l’1,6% de la pobla-
ció en 1998 fins al 13,8% en 2009. A par-
tir de l’evidència que les taxes d’atur dels 
immigrants superen les dels treballadors 
autòctons i que aquestes diferències es re-
dueixen a mida que els immigrants porten 
més anys residint a Espanya, l’investigador 
post-doctoral de l’IEB Javier Vázquez 
Grenno analitza el comportament dels 
immigrants al mercat de treball espanyol. 
L’estudi revela que els immigrants acabats 
d’arribar tenen més facilitat per trobar una 
feina que els seus compatriotes amb més 
anys de residència al nostre país, i fins i tot 
que els treballadors autòctons.

Aquest treball, els principals resultats del 
qual han estat publicats en Papeles de 
Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales 

9/091, estudia l’assimilació dels immigrants 
(és a dir, el procés pel qual els nouvinguts 
s’assemblen als nadius) en el mercat de tre-
ball espanyol utilitzant dades de l’Enquesta 
de Població Activa (EPA) en el període 2002 
- 2006. Per a això s’utilitza la metodologia 
de fluxos de mercat de treball, que es cen-
tra en l’anàlisi de les entrades a l’ocupació 
(persones que estant a l’atur troben una 
feina) i les sortides de l’ocupació (persones 
que perden la seva feina i es converteixen 
en aturades). Un dels avantatges d’aquesta 
anàlisi de fluxos respecte a les que es ba-
sen en estocs o variacions netes en l’atur 
és que permet respondre a preguntes com: 
Tenen els immigrants una taxa més alta 
d’atur perquè els hi costa més trobar feina 
o perquè perden els seus llocs de treball 
amb més freqüència? O ambdues respos-
tes són correctes?

Per a estudiar l’assimilació dels immigrants 
en el mercat de treball es consideren 
tres col·lectius: nadius, nous immigrants  

(amb menys de 5 anys de residència a 
Espanya) i vells immigrants (amb 5 o més 
anys de residència a Espanya). Utilitzant 
dades d’ocupació, atur total i de cur t 
termini (menys d’un trimestre a l’atur) 
es calculen les taxes d’entrada i sor tida 
de la feina per als diferents col·lectius. 

        Tot i que les  
taxes d’atur dels 

immigrants superen les 
de la població autòctona, 
aquestes diferències es 
redueixen a mida que 

porten més anys residint  
a Espanya

“

”
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L’assimilació laboral  
dels immigrants a Espanya

Tases d’entrada a la feina (en percentatge)

Espanyols Immigrants
Nous  

immigrants
Vells  

immigrants

Promig  
2002-2006

30,2 34,3 37,7 28,4

2007 24,3 30,6 31,5 29,4

2008 13,6 16,6 19,7 14,1

Tases de sortida de la feina (en percentatge)

Espanyols Immigrants
Nous  

immigrants
Vells  

immigrants

Promig  
2002-2006

3,7 7,3 8,7 6,5

2007 2,6 6,2 7,4 5,4

2008 3,5 8,5 8,9 8,3

(1)   “The ins and outs of unemployment and the assimilation of recent immigrants in Spain”. José I. Silva Becerra and Javier Vázquez Grenno. 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE.
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L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) és un centre de recerca en Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona que té com a objectiu 
la promoció, el desenvolupament i la divulgació de la recerca econòmica. Així mateix, l’IEB realitza destacats estudis econòmics per encàrrec 
d’entitats públiques i privades. 

L’objectiu d’aquesta nova publicació INFO IEB és precisament donar a conèixer alguns d’aquests estudis econòmics que els membres de 
l’IEB porten a terme, mitjançant un breu resum divulgatiu dels mateixos. 

Per a més informació sobre el contingut d’aquest resum contactar amb jvazquezgrenno@ub.edu

INFO IEB, la nova eina de difusió de l’IEB

“La menor cobertura de 
prestació per atur fa que els 
immigrants acabats d’arribar 

busquin treball amb més 
intensitat i, per tant,  

tinguin més èxit a l’hora  
de trobar una feina”

Com s’aprecia al quadre adjunt, les taxes 
d’entrada i sor tida de la feina són més 
grans per als estrangers que per als au-
tòctons. Per exemple, en el període 
2002-2006 un 34,3% dels immigrants que 
estaven aturats en un trimestre van tro-
bar feina en el trimestre següent, mentre 
que per als nadius aquesta xifra va ser 
d’un 30,2%. Igualment, en el mateix pe-
ríode la taxa d’immigrants ocupats en un 
trimestre que van perdre la seva feina en 
els tres mesos següents va ser d’un 7,3% i 
de només un 3,7% per al espanyols.

Quan s’analitza el col·lectiu immigrant te-
nint en compte els anys de residència a 
Espanya s’observa que la taxa d’entrada 
a la feina dels nous immigrants supera a 
la dels vells immigrants i la dels autòctons, 
tenint aquests dos últims grups taxes simi-
lars. Pel que fa a les sortides de la feina, la 
taxa mitjana dels vells immigrants és dos 
punts percentuals menor que la dels nous 
immigrants.

És a dir, les dades revelen que els nous im-
migrants no només troben amb més facilitat 
un lloc de treball, sinó que també el perden 
més ràpidament. A partir d’aquests resultats, 

podem advertir un procés d’assimilació dels 
immigrants amb els nadius en el mercat de 
treball espanyol durant el quinquenni 2002-
2006 (veure taules).

El major èxit dels immigrants a l’hora de 
trobar una feina pot resultar sorprenent 
si es considera que els acabats d’arribar 
no només tenen un menor coneixement 
del mercat de treball espanyol, sinó tam-
bé menys contactes i menys experiència 
en el mateix. Llavors, què explica aques-
tes majors taxes d’entrada a la feina dels 
nous immigrants respecte als nadius i vells 
immigrants? Segons l’estudi, un factor fo-
namental a l’hora d’explicar aquestes di-
ferències és la major fragilitat que tenen 
els nous immigrants en comparació amb 
els altres col·lectius. En particular, la me-
nor cobertura de prestació per atur els 
fa buscar feina amb major intensitat i, per 
tant, tenir més èxit a l’hora de trobar un 
lloc de treball.

Finalment, l’informe analitza com s’ha vist 
afectada la situació laboral dels diferents 
col·lectius en l’inici de la crisi actual. Els 
resultats per als anys 2007 i 2008 mostren 
que les diferències entre els grups es man-

tenen. S’observa, però, una caiguda gene-
ralitzada en les taxes d’entrada a la feina, 
xifres que en 2008 s’ubiquen al voltant de 
la meitat de les del període 2002-2006. 
Pel que fa a les taxes de sortida de la feina, 
després d’una caiguda al 2007 s’observa al 
2008 un creixement de les taxes dels im-
migrants assolint nivells fins i tot superiors 
als de període 2002-2006.

JAVIER VÁZQUEZ GRENNO, investigador post-doctoral de 
l’IEB
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Font: INE, Encuesta de Población Activa




