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La recerca que en aquest full infor-
matiu es condensa analitza els sa-
laris dels immigrats en el mercat 
laboral espanyol, centrant-se en les 
possibles diferències salarials causa-
des per l’origen geogràfic del capital 
humà, tant estudis com experiència. 
L’anàlisi ha estat realitzada conjun-
tament per Esteve Sanromà, inves-
tigador de l’IEB, Raúl Ramos, inves-
tigador d’AQR-IREA i per Hipólito 
Simón, investigador associat a l’IEB.

A partir de les microdades de l’Enquesta 
Nacional sobre Immigració 2007 de l’INE 
s’han estimat equacions salarials per veure si 
els dos components dels estudis (realitzats 
en origen o cursats a Espanya) i les diferents 
formes d’experiència (en origen i a Espanya, 
tant potencial com efectiva) tenen rendibi-
litats diferents; és a dir, si són valorades de 
manera diferent pel mercat de treball.

Els resultats indiquen que la rendibilitat 
marginal dels estudis cursats a Espanya 
pels immigrants (3,9%) és molt propera 
a la que obtenen els natius: 4%, segons les 
estimacions més recents. I en tot cas, és 
clarament superior a la rendibilitat margi-
nal dels estudis realitzats en origen (1,5%). 
Aquesta menor rendibilitat de l’educació 
importada posa de manifest que la seva 
transferibilitat al mercat laboral espanyol 
és limitada.

Alguns estudis han mostrat que la valoració 
que fa el mercat de treball dels estudis im-
portats pels immigrants és més positiva si 
s’han completat amb estudis realitzats en el 
país de destí, de manera que la situació dels 
immigrants –probablement més joves- que 

poden estudiar un cop arribats al nou destí 
és ben diferent de la d’aquells que emigren 
per treballar. En contrastar aquesta hipòte-
si, s’ha confirmat que els estudis cursats en 
origen dels immigrants que han vingut di-
rectament a treballar tenen una valoració 
molt inferior a la dels títols estrangers que 
s’han completat amb estudis realitzats a Es-
panya. S’ha comprovat que realitzar estudis 
en destí revalida totalment la formació re-
glada cursada en origen, posant-la en valor 
en el mercat de treball espanyol.

L’experiència laboral en origen té una rendi-
bilitat marginal del 0,6%, la qual cosa revela 
una transferibilitat també limitada al mercat 
de treball espanyol. Tot i així, la valoració és 
comparativament favorable, atès que els 
resultats obtinguts per a països com Estats 
Units, Canadà i Israel parlen d’una nul·la o 
quasi nul·la rendibilitat de la experiència en 
origen. Una explicació d’aquest resultat dife-
rent podria ser les diferències tecnològiques 
entre aquests països avançats i una econo-
mia com l’espanyola. Com més avançat sigui 
el nivell tecnològic del país, probablement 
menys valoraran les empreses una expe-

riència laboral acumulada a un país d’inferior 
nivell de desenvolupament.

El rendiment d’un any d’experiència labo-
ral efectiva a Espanya és del 2,9%, resultat 
que indica l’existència d’un progrés salarial 
important any rere any, un cop es té una fei-
na en el mercat laboral espanyol. Ara bé, els 
resultats mostren que el temps passat sense 
treballar (ni estudiar), buscant feina o com a 
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        Africans i asiàtics 
no aconsegueixen 

millorar la seva situació 
salarial a Espanya, ja què 

l’experiència laboral 
que aquí acumulen –en 
feines poc qualificades– 
no és valorada per les 
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El salari dels immigrants depèn del país on 
han adquirit el seu capital humà

Rendibilitat marginal d’estudis i experiència en funció de l’origen

Països en 
desenvolupament

Amèrica 
Llatina

Europa de l'Est Resta del món

Estudis en 
origen

1,49% 1,77% 1,10% 0,04%

Estudis a 
Espanya

3,88% 4,45% 3,63% 2,46%

Experiència en 
origen

0,57% 1,37% 0,24% 0,00%

Experiència 
efectiva a 
Espanya

2,96% 4,58% 1,21% 0,00%
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inactiu, té una rendibilitat totalment nul·la; és 
a dir,  no té cap efecte positiu sobre el salari. 
Així doncs, són els aprenentatges pràctics en 
el lloc de treball i no la simple convivència 
amb una llengua i una cultura el que valoren 
les empreses.

El rendiment dels estudis cursats en ori-
gen és major pels immigrants procedents 
d’Amèrica Llatina (1,8%) i d’Europa de l’Est 
(1,1%), que no pas pels de la resta del món 
(Àfrica i Àsia). Compartir idioma i cultura en 
el cas dels primers i la menor distància cultu-
ral, en el cas dels europeus de l’est, en com-
paració a africans i asiàtics, podrien explicar 
les diferències en portabilitat dels estudis.

També s’obtenen valoracions diferents dels 
estudis realitzats aquí, sempre majors per llati-
noamericans (4,4%) i europeus de l’est (3,6%) 

que pels procedents de la resta del món 
(2,4%). Aquestes diferències podrien estar re-
lacionades amb l’existència de discriminació en 
el mercat de treball, tot i que també poden 
reflectir que l’aprofitament dels estudis cursats 
a Espanya pot veure’s condicionat per la baixa 
qualitat dels estudis realitzats en origen. 

L’experiència laboral en origen únicament té 
un efecte positiu clar sobre els salaris pels 
immigrants llatinoamericans (1,4%), molt 
menor pels europeus de l’est (0,2%) i nul 
per a la resta. Aquesta nul·la rendibilitat de 
l’experiència acumulada a països de baix 
nivell de renda ja s’ha comentat que és un 
resultat habitual als països avançats.

L’experiència laboral efectiva en el mercat 
laboral espanyol té una rendibilitat marginal 
elevada tan sols pels immigrants procedents 
d’Amèrica Llatina (4,6%). Aquest ritme elevat 
de millora salarial anual, en ser notablement 
superior al dels natius, suposa implícitament 
que –com a mínim durant els primers anys 
d’estada aquí- van reduint la diferència salarial 
amb els natius, procés que es coneix amb el 
nom d’assimilació salarial. En canvi, africans i 
asiàtics no aconsegueixen millorar la seva si-
tuació salarial al nostre mercat de treball, ja 
que l’experiència laboral efectiva que aquí acu-
mulen no té cap valoració positiva per part de 
les empreses. És probable que les feines escas-
sament qualificades que aconsegueixen no els 
permeti millorar el seu capital humà específic.

EstEvE sanromà, investigador de l’IEB

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) va presentar el passat 15 d’abril de 2010 els seus primers Informes sobre Federalisme Fiscal, com 
a part de les activitats desenvolupades en el marc de la Càtedra de Federalisme Fiscal de la Universitat de Barcelona. Els dos documents 
es troben disponibles per descarregar-se al web de l’IEB. 
Els informes sobre Federalisme Fiscal, que publica l’IEB anualment, tenen com a finalitat analitzar de manera divulgativa però amb profunditat 
temes rellevants de federalisme fiscal. Hi col·laboren destacats experts nacionals i internacionals procedents tant d’altres universitats 
i centres de recerca com del propi IEB. Els propers informes, que es publicaran cap a finals d’aquest any, tenen com a tema central el 
finançament dels governs locals a Espanya (informe nacional) i arreu del món (informe internacional), i s’analitzen entre d’altres, la imposició, 
el paper de les subvencions d’anivellament o l’endeutament. Les aportacions d’especialistes tan destacats com Richard Bird, Enid Slack, Lars-
Erik Borge, Javier Suárez Pandiello, Xavier Labandeira o Francisco Pedraja, entre molts d’altres, asseguren que aquests documents siguin unes 
valuoses fonts de consulta. La seva publicació està prevista per principis de 2011.

PUBLICACIONS IEB
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“El temps passat sense 
treballar ni estudiar no té 
cap efecte positiu sobre el 

salari dels immigrants. Són els 
aprenentatges pràctics en el 
lloc de treball i no el simple 
contacte amb una llengua 
i cultura el que valoren les 

empreses”

“Realitzar estudis a Espanya 
revalida totalment la formació 

cursada en origen, posant-
la en valor en el mercat de 

treball espanyol”




