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1.

EL TALENT JOVE ESPANYOL BUSCA FEINA A FORA

1.1 Quants joves espanyols viuen a l’estranger?


Gairebé 400.0001 joves d’entre 15 i 34 anys viuen fora l’estat
espanyol; i es reparteixen pràcticament a parts iguals entre dones
i homes.



Un 23% dels espanyols que viuen fora són joves2 entre 15 i 34
anys.



Això representa un 3,2% respecte el total de 12.202.064 joves
espanyols. Al 2009 eren un 2,6% els joves que vivien a l’exterior3.



En els últims 3 anys (de 2009 a 2011) ha augmentat en un
14%4 i en 50.000 el nombre de joves espanyols (en termes
absoluts) que viuen a l’estranger. Tot i que en els últims 3 anys
es manté estable el nombre de joves que marxen respecte del
total de gent que marxa5.

1

Concretament, 396.373 joves espanyols. Dades P.E.R.E. (Padrón de Españoles Residentes en el
Extranjero-INE). Les dades dels empadronats no inclouen (habitualment) les persones que van de viatge
per pocs mesos o aquelles que viatgen per estudis, sinó que són les d’aquella gent que s’estabilitza en
algun país en concret. Per tant, podem entendre que les persones que estan empadronades són aquelles
que de manera més o menys estable viuen en un altre país.
2
Amb les dades de la mateixa font (el P.E.R.E.) podem calcular el nombre de joves respecte el total
d’espanyols empadronats a l’estranger.
3
Aquests percentatges representen el nombre de joves que viuen a l’estranger respecte del total de
joves espanyols (que viuen a l’estranger o que viuen a l’Estat espanyol). És a dir, aquest percentatge
depèn tant del nombre de joves que han marxat com del nombre de joves que hi ha en total. De manera
que si el nombre de joves total augmenta o disminueix també afecta al percentatge del nombre de
joves que viuen a l’estranger.
4
Aquest % respon a l’augment del nombre de joves que viuen a l’estranger el 2011 respecte del nombre
de joves que vivien a l’estranger el 2009.
5
És a dir, que marxen molts joves però molta gent gran i adulta també ho fa.
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1.2 Quants joves espanyols marxen?
Gràfic i Taula 1 Nombre de persones amb nacionalitat espanyola que han marxat de
l’Estat espanyol, per edats i anys
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Com s’observa en el gràfic, l’augment de persones que marxen és
progressiu (cada any marxen més persones) en totes les
categories d’edat però la que més gent concentra és la dels joves.
El 36% dels emigrants espanyols del 2010 eren joves,
tenien entre 16 i 34 anys.



En els últims 3 anys han marxat gairebé 40.000 joves
espanyols i més de 107.000 persones de totes les edats.



A la resta de països europeus s’observa una tendència a un lleuger
augment de l’emigració però no és comparable amb la tendència
espanyola que és, de lluny, la més important de tots els
països, inclosos Itàlia i Portugal, per exemple. En els últims 7
anys, s’ha més que quintuplicat el nombre de joves espanyols que
emigren6.

6

Dades Eurostat fins el 2009. Aquestes dades són del conjunt de joves i, per tant, contemplen tant els
que acabaven d’immigrar i han tornat a marxar com els que han nascut a l’Estat espanyol.
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1.3 On marxen els joves espanyols?


Les destinacions més importants dels joves són América (30%) i
la Unió Europea (50,4%), com entre la resta de grups d’edat.



A

major

joventut

més

soberrepresentació

de

la

destinació

asiàtica. Que passen de representar l’1,54% de les destinacions
entre la gent gran al 5,98% entre els joves.
Gràfic i Taula 2. Evolució (2005 – 2010) de les destinacions dels emigrants joves
espanyols, per continents.
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1.4 Qui marxa?


Les dades mostren que hi ha una tendència superior a emigrar
entre aquelles persones amb estudis superiors7 (sobretot
entre aquelles que emigren a la resta d’Europa) i entre aquelles
que tenen ocupacions que requereixen més formació o que tenen
una major càrrega de responsabilitat.

7

Geographic Mobility in the European Union: Optimising its Economic and Social Benefits. IZA Research
Report No. 19. Juliol 2008
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Aquestes dades no inclouen els 24.399 estudiants espanyols que
van marxar d’Erasmus durant el curs 2008-20098. Cada cop hi ha
més joves que marxen una temporada a estudiar a fora. La qual
cosa facilitaria la mobilitat no només formativa sinó també laboral,
a llarg termini.

2.

EL TALENT JOVE CATALÀ BUSCA FEINA A FORA

2.1 Quants joves catalans viuen a l’estranger?


Hi ha 42.0009 joves catalans vivint a l’estranger10 (sense comptar
els passavolants, viatgers o estudiants).



Un 24,6% dels catalans que viuen a l’estranger són joves entre
16 i 34 anys.



Això vol dir que un 2,18% dels joves catalans viuen a l’estranger.

8

Anuari Estadístic Programa Erasmus 2008-2009 del Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos. 24.399 són els estudiants espanyols que van marxar d’Erasmus i (el programa més important
d’intercanvi estudiantil juvenil).
9
Concretament, 42.082. Dades P.E.R.E. (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero-INE) i Idescat
(Institut d’Estadística de Catalunya). Les dades dels empadronats no inclouen (habitualment) a les
persones que van de viatge per pocs mesos o a aquelles que viatgen per estudis sinó que són les
d’aquella gent que s’estabilitza en algun país en concret. Per tant, podem entendre que les persones
que estan empadronades són aquelles que de manera més o menys estable viuen en un altre país.
10
Dades Informe FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes). 2010
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2.2 Quants joves catalans marxen?
Gràfic 1. Evolució de les sortides de catalans de nacionalitat espanyola a
l’estranger, per edats i per anys.
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Font: Idescat 2010. Estadística sobre emigració externa 200911

La gràfica anterior mostra, segons les dades de l’Idescat, quants catalans
canvien de residència i van a viure a l’estranger, per franges d’edat i per
anys.


Només entre l’any 2008 i el 2009 van marxar uns 12.000
catalans (de nacionalitat espanyola i de totes les edats) a
l’estranger, dels quals gairebé 4.500 eren joves catalans entre
16 i 34 anys. Fins a 100.000 més també ho van fer, però eren
persones amb una altra nacionalitat.



Des del 2005 el nombre de catalans que han emigrat ha anat
augmentant de manera progressiva fins l’actualitat i pràcticament
s’ha doblat.

11

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els
canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el padró municipal. Aquesta estadística es recull en
la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de
residència.
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El nombre de catalans joves que emigren ha crescut però de
manera molt sostinguda (dels 1.800 als quasi 2.200).



El 35% dels catalans que van emigrar el 2009 tenien entre 16 i 34
anys12.

2.3 On s’estableixen els joves catalans?
Gràfic 2. Lloc de residència per franges d’edat. Residents catalans a l’estranger 2011
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Entre els percentatges de joves catalans residents destaca especialment
l’Àsia (destinació emergent) si bé, en nombres absoluts, la immensa
majoria de joves segueixen anant a Amèrica i a Europa. Cal destacar, però,
que la proporció respecte fa uns anys s’està invertint i ara ja és superior el
nombre de joves que viuen a Amèrica (si sumem les dues Amèriques) que
no els que resideixen a Europa.
12

Idescat. Estadística sobre emigració externa 2009.
En aquesta gràfica es poden observar els percentatges de residència de la gent, en funció de l’edat,
en un o altre continent i els nombres absoluts de joves que viuen a cada continent.
13

Estudi: el talent jove busca feina a l’estranger – Fundació Cecot Persona i Treball

8

Gràfic 3. Evolució anual de la destinació del conjunt de catalans emigrants de
totes les edats que marxen, 2005 - 2010
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Les principals destinacions dels joves catalans són Europa i
Amèrica, com en el cas espanyol.



Entre els joves baixen les destinacions més tradicionals com
Amèrica del Sud o Europa (tot i que segueixen sent
clarament majoritàries)15. Hi ha una major tendència dels joves
a anar cap als EEUU, que no pas de la gent més gran.



Observem canvis de tendència semblants al conjunt de joves
espanyols.

Molt

en

concret,

augmenta

significativament

l’emigració a països com Xina, Brasil, Rússia, Turquia.


Dins d’Europa augmenten les destinacions a països nòrdics com
Noruega o Suècia.

2.4 Qui marxa?


El perfil majoritari dels catalans que marxen és el d’un jove de 25
a 34 anys i altament qualificat16.

14

L'estadística de moviments migratoris es basa en les declaracions dels ciutadans, que fan constar els
canvis de municipi de residència (altes i baixes) en el padró municipal. Aquesta estadística es recull en
la butlleta de variacions residencials que han d'omplir tots els ciutadans que canvien de municipi de
residència. No hi ha dades (d’accés ràpid) sobre l’emigració catalana per país de destinació i edat. Però
combinant les dades sobre país de destinació de l’emigració i evolució dels empadronats segons edat ens
podem fer una composició de la situació actual.
15
Informe ADECCO. Abril 2010.
16
Informe ADECCO. Abril 2010.
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El perfil més buscat són les professions mèdiques i la biologia;
així com enginyers, arquitectes i informàtics, darrerament.



Tot i això, Catalunya és una de les zones de l’estat espanyol on la
manifestació de la disponibilitat per marxar és més baixa (la
tercera per la cua)17.



Aquestes dades no inclouen els 3.256 estudiants catalans que
van marxar d’Erasmus durant el curs 2008-200918. Cada cop hi
ha més joves que marxen una temporada a estudiar a fora. La
qual cosa facilitaria la mobilitat no només formativa sinó també
laboral, a llarg termini



Dades de diversos estudis19 assenyalen un augment clar dels
joves qualificats o molt qualificats que estimen la possibilitat de
marxar. Concretament un 41% d’universitaris i professionals
estaria disposat a emigrar20 i un 47% del total de joves es
mostra disposat a fer-ho.



Entre la població en general, un 36% dels catalans es mostren
disposats a emigrar per millorar les seves condicions laborals,
tot i que aquesta xifra és a la part baixa dels percentatges del
conjunt de l’Estat espanyol. Els navarresos són els més disposats
a emigrar per millorar el seu estatus professional amb un 70%.



De fet, els programes d’intercanvi laboral per joves a l’estranger
(Argo global, etc) són cada vegada més potents i mostren la
mateixa tendència a l’alça en els últims temps.

3.

CONCLUSIONS

Aquestes dades ens indiquen un increment de la fuga de talent a
Catalunya i a Espanya.
17

Informe ADECCO. Abril 2010.
Anuari Estadístic Programa Erasmus 2008-2009 del Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos. 24.399 són els estudiants espanyols que van marxar d’Erasmus i (el programa més important
d’intercanvi estudiantil juvenil).
19
Estudio de Movilidad Internacional Laboral - Randstad. Abril 2011
20
Fernández, M. Oportunitades laborales para los titulados universitarios en el contexto de la UE.
2006. Universidad de Oviedo.
18
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Perquè podem fer aquesta inferència?


Constatem un augment de la gent jove que marxa.



Un augment de la gent jove i formada que marxa.



Un augment de la gent jove i formada disposada a marxar.



Un major ús dels programes europeus i internacionals d’intercanvi
tant a nivell laboral com formatiu.

I quines són les raons que podrien explicar-ho ?


L’augment de la individualització i la pèrdua de lligams familiars i
socials a Catalunya/Espanya.



Un major nivell de coneixement d’idiomes i per tant una major
facilitat d’integració en un altre mercat de treball.



Un major coneixement del medi (de l’estranger) degut tant a la
globalització de les comunicacions com a la participació en
programes d’intercanvi i, com a conseqüència, una pèrdua de por
a sortir a l’exterior.



Les diferències salarials i de reconeixement entre els mercats
laborals espanyols i del nord d’Europa i d’EEUU entre feines que
requereixin similar qualificació.



La situació econòmica del nostre país; situació notòriament pitjor
respecte dels països on el jovent marxa a treballar. Els països
receptors del nostre talent jove tenen taxes d’atur menors.

Valoracions des de la Cecot:


Tot i l’increment de la sortida de talent, els joves retornen. El
jovent torna al país amb un bagatge experiencial i laboral.



Cal potenciar que el jovent marxi a l’estranger, doblant el
percentatge de joves residents a l’exterior fins a un 5%.



Cal establir ponts de col·laboració i convenis internacionals per
fomentar els períodes d’stage de joves a l’estranger; mentre en
paral·lel, es creïn les condicions per tal que aquests joves tornin al
nostre país.
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Des de Cecot considerem que a més de facilitar convenis per
fomentar les estades de joves a l’estranger, cal atreure talent
estranger cap al nostre país. Aquests intercanvis ajudaran
l’empresa a internacionalitzar-se.



La

internacionalització

i

la

globalització

és

un

dels

eixos

estratègics de la nostra economia, per això que calen ponts
bilaterals d’intercanvi de talent entre països. Aquests intercanvis
obriran les nostres empreses al món.


Els convenis han de tenir en compte l’esfera formativa mitjançant
els stage de pràctiques professionals; i l’esfera laboral mitjançant
el foment d’eines d’intermediació laboral com les borses de
treball.

Contacte:
Anna Delclòs, directora de la Fundació Cecot Persona i Treball
Anna.declos@cecot.org
www.fcpit.org

Estudi: el talent jove busca feina a l’estranger – Fundació Cecot Persona i Treball

12

