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INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest treball consisteix en estudiar la generació NINI a Espanya i la pregunta que s’ha 

plantejat és: quin és l’impacte d’aquesta generació sobre l’economia espanyola en l’actualitat i en 

els propers anys? 

Els motius de l’elecció d’aquest tema van ser diversos. Primerament, és un tema d’actualitat que 

interessa a una bona part de la població espanyola, ja sigui perquè afecta de manera directa 

(familiars, amics, la pròpia persona) o de manera indirecta (barri o municipi). A més, és un treball 

que està molt relacionat amb les matèries estudiades, sobretot macroeconòmiques, facilitant la 

comprensió i l’ús de conceptes i relacions. Per últim, és un tema que dóna la possibilitat d’aplicar i 

emprar tècniques estudiades durant el grau i un accés relativament directe a dades. 

Per tal de respondre a la pregunta plantejada, aquest treball s’organitza en cinc grans apartats. En 

el primer, es defineix el concepte de NINI i s’explica les seves característiques més importants. 

A continuació, en el segon apartat, es realitza un estudi sobre quins són els costos que suposen 

aquests membres de la societat per a l’economia espanyola. En aquest mateix punt, i per poder 

emprar tècniques estudiades durant el grau, es realitza una projecció dels costos econòmics 

espanyols per al 2016 i es calcula un índex propi que serveix d'estimació per poder quantificar els 

costos econòmics que deriven de la població NINI en la societat espanyola del 2008 al 2014. 

En tercer lloc, s’estudia si hi ha relació causal entre dos dels problemes més rellevants que està 

patint Espanya: l’emigració juvenil i la quantitat de NINIs. Per desenvolupar aquest apartat i 

aconseguir un model fidel, s’apliquen tècniques economètriques. 

Per finalitzar, es realitza una comparativa de la situació espanyola amb l’europea i s’explica una 

sèries de solucions impulsades mitjançant l’acord entre diversos països europeus per tal de poder 

solucionar el problema. Una conclusió resumeix les principals aportacions d’aquest estudi i 

reflexiona sobre els reptes que aquest fenomen plantegen a la societat i a l’economia espanyola. 
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1. CONCEPTE,	CAUSES	I	CONSEQÜÈNCIES	

1.1 CONCEPTE	DE	NINI	
 

El concepte de NINI inclou totes aquelles persones d’entre 15 i 29 anys que no treballen1, ni reben 

educació o formació i que podrien ser potencialment mobilitzades per formar part del mercat de 

treball.  

El concepte de NINI fa referència a una població molt heterogènia, integrada per cinc subgrups 

principals2: 

• Els aturats convencionals: aquest és el grup més gran i hi podem fer una distinció entre els 

aturats a curt termini i a llarg termini. 

• Els no disponibles: aquest subgrup inclou cuidadors joves i gent jove amb responsabilitats 

familiars així com joves que pateixen alguna malaltia o discapacitat.  

• Els desocupats: es tracta d’un grup de gent que no busca feina, ni rep formació i no estan 

limitats per a fer-ho, per alguna incapacitat o responsabilitat. Es tractaria de treballadors 

descoratjats així com gent jove que persegueix estils de vida perillosos i asocials.  

• Els buscadors d’oportunitats: es tracta de gent jove que està buscant feina o formació 

activament, però està esperant oportunitats concordes al seu estatus i a les seves habilitats.  

• Els NINIs voluntaris: gent jove que es troba viatjant o dedicada a activitats tals com art, 

música o autoaprenentatge.  

L’heterogeneïtat de la població NINI ha portat a distingir dos grups diferenciats:  

• Vulnerables: formen part del grup de forma involuntària, ja que pateixen una sèrie de 

desavantatges. Es troben en risc de marginalització social. Per exemple, els aturats 

convencionals són un grup vulnerable.  

• No vulnerables: formen part de forma voluntària i provenen d’ambients privilegiats. Els 

buscadors d’oportunitats i els NINIs voluntaris són grups no vulnerables, ja que romanen 

fora del sistema educatiu i del mercat laboral de forma voluntària.  

                                                           
1
 No han treballat, ni han estudiat, ni han rebut formació durant sis mesos o més en els dotze mesos previs a l’enquesta. 

2
 El càlcul de la taxa de NINIs s’especifica a l’Annex: pàgina 23. 
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1.2 CAUSES DE LA GENERACIÓ NINI 

1.2.1 CRISI ECONÒMICA  
 

La crisi econòmica ha afectat els membres de la Unió Europea (UE) d’una manera desigual. En el cas 

d’Espanya, la recessió ha tingut un efecte més notable, especialment pel que fa a l’atur.  Com s’ha 

mencionat anteriorment els aturats d’entre 15 i 29 anys també són considerats NINIs i, per tant, 

l’augment de l’atur conseqüència de la recessió ha provocat un increment del percentatge de NINIs  

a Espanya entre 2007 (pre-crisi) i el 2014, com es pot observar a la Taula 1 segons dades d’Eurostat. 

Taula 1: Variació del percentatge de NINIs entre 2007 i 2014. 

 2007 2014 

Nombre de NINIs 1.134.642 1.503.750 

Variació  32,53% 

Una clara evidència del que s’acaba d’esmentar és la variació de la composició de la població NINI 

entre 2007 i 2014 (Taula 2). Al 2007 el percentatge de població NINI aturada era menor que el de la 

població NINI inactiva. En canvi, al 2014 hi ha una major proporció de població NINI aturada que no 

pas inactiva.  

Taula 2: Desglossament de la població NINI entre aturats i inactius entre 2007 i 2014. 

 2007 2014 

Total 12,8% 20,7% 

Aturats 5,8% 15% 

Inactius 7% 5,7% 
Font: EUROSTAT 

1.2.2. DETERMINANTS INSTITUCIONALS I ESTRUCTURALS 
 

El fenomen i les característiques dels NINIs varia entre els diferents estats membres de la UE. El 

problema és més notable en els països del sud d'Europa que en els països escandinaus i de l'Europa 

Central, on els joves estan molt millor integrats en el mercat laboral i el sistema educatiu. A 

continuació, s’exposen tres determinants essencials per a les oportunitats d'integració de la 

joventut:  

• Rol de les institucions del mercat laboral. Una forta regulació en els contractes temporals 

així com un salari mínim protegeixen més els treballadores, però també frenen la 

contractació per part dels empresaris. Per tant, cal buscar un equilibri.  
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• Rol de les institucions educatives i formatives. Diversos estudis han confirmat que els 

països amb sistemes de formació professional més desenvolupats i basats en una formació 

dual, com ara Alemanya, tenen unes taxes d'atur juvenil molt més baixes. Es tracta de 

sistemes que combinen la teoria pròpia de l'aprenentatge de la formació professional amb 

pràctiques al lloc de treball, adaptant-se millor a les demandes dels empresaris. A més, 

aquest tipus de sistemes fomenten que molts joves que no senten cap tipus d'interès pels 

estudis universitaris continuïn la seva formació, prevenint així que esdevinguin part de la 

població NINI.  

1.2.3. FACTORS SOCIOLÒGICS 
 

La probabilitat d’esdevenir NINI està relacionat amb una sèrie de factors i característiques. Aquests 

es poden donar tant a nivell individual com familiar. Pel que fa a nivell individual distingim patir una 

malaltia o discapacitat, ésser immigrant o fill d’immigrants, viure  en àrees remotes o petites ciutats 

i tenir baixos ingressos o un baix nivell educatiu. I pel que fa a nivell familiar caldria destacar el fet 

de tenir pares a l’atur, tenir pares amb un baix nivell educatiu o tenir pares divorciats, entre 

d’altres.  

1.3 CONSEQÜÈNCIES INDIVIDUALS DE SER UN NINI 
 

Ser NINI no és un fenomen a curt termini, sinó que té conseqüències que es perllonguen en el 

temps. Aquestes es poden traduir en un efecte negatiu pel que fa als salaris, així com la salut física i 

mental.  

• Conseqüències econòmiques en el cas dels NINIs desocupats, “Wage penalty”:  els 

desocupats acumulen menys experiència laboral i com a conseqüència acostumen a tenir 

uns ingressos menors en el futur. 

• Conseqüències psicològiques: com ara depressió, ansietat, etc. 

• Participació en activitats criminals: el fet de trobar-se fora del mercat laboral incentiva la 

participació en activitats criminals que tenen una motivació de caire econòmic. 

• Proclivitat al consum de drogues i alcohol. 

 



Els NINIs: dels prejudicis... a la realitat 

 
 

6 

2. COSTOS	ECONÒMICS	DELS	NINIS3	

2.1	AVALUACIÓ	DE	LA	UNIÓ	EUROPEA	
 

La UE ha realitzat una estimació del costos econòmics dels NINIs l’any 2008 i 2011 tenint en compte 

26 països europeus, inclosa Espanya.  A l’hora d’avaluar els costos dels NINIs, la UE ha seguit quatre 

fases: 

Fase	1.		Consideració	d’un	esquema	d’assignació	de	costos	
La UE ha considerat dos principals tipus de costos que estan associats amb les diferents 

conseqüències de la condició de ser NINI: 

• Costos de les finances públiques: són totes les transferències i beneficis provinents dels 

sistemes públics de benestar rebuts per una persona jove que pertanyi al grup dels NINIs i que 

són superiors en aquells que en contrapartida rep un no NINI. L’estimació dels costos per a les 

finances públiques és la diferència entre la renda rebuda pels NINIs i la rebuda pels no NINIs.  

• Costos de recursos: es defineixen com les pèrdues indirectes per a l’economia degudes a la 

manca de participació laboral dels NINIs. Els costos de recursos són definits com la diferència 

entre les rendes obtingudes pels NINIs i aquelles obtingudes pels no NINIs. 

Fase	2.	Magnitud	de	la	població	de	NINIS	
La UE ha identificat a la població NINI seguint la definició de l’apartat 1. També ha identificat la 

població no NINI i l’ha definit com els joves que han estat empleats set mesos o més durant el 

període de referència de l’enquesta. 

Fase	3.	 Còmput	dels	 costos	en	 recursos	 i	 en	 les	 finances	públiques	per	persona	
per	a	cada	estat	membre	
El cost d’un NINI s’estima com la diferència entre la renda de les finances públiques (FP) rebudes i el 

recurs de renda (R) produït per un NINI i la diferència entre les rendes rebudes i produïdes per 

aquells empleats (no NINIs). Això es calcula per a cada estat membre amb una estimació del cost 

per persona i aquesta xifra es multiplica pel nombre de NINIs. 

���� ���� 	
	
� = [�� 	
	
 − �� 	� 	
	
� +  � 	
	
 − � 	� 	
	
�] ∗ 	º �� 	
	
� 

                                                           
3 Annex: pàgines 24 - 31. 



Els NINIs: dels prejudicis... a la realitat 

 
 

7 

Fase 4. Còmput dels costos totals en recursos i en finances públiques 
Per tal de computar el cost proporcional dels NINIs en funció del PIB, la UE aplica la següent 

fórmula:   

���� �������
�	�� =  
���� ���� 	
	
�

���
∗ 100 

Aplicada aquesta fórmula al cas espanyol, s’observa en el Gràfic 1 que el cost dels NINIs en funció 

del PIB és lleugerament superior a la mitjana europea en els dos anys estudiats. En concret, va 

representar el 0.99% del PIB el 2008 i el 1,41% del PIB el 2011.  

Gràfic 1: Cost dels NINIs en relació al PIB 

 

 

Aquest resultat és sorprenent. Com es pot explicar el fet que Espanya sigui un dels països de la UE 

amb més NINIs però que el seu cost en relació al PIB no sigui tan alt? Voldria dir això que Espanya 

no està gastant el que hauria de gastar pel nombre de NINIs que té? 

 

Per tal de poder respondre a aquesta pregunta, es calcula quin pes representa el cost de les 

finances públiques en relació al PIB pels 26 països estudiats. Aquesta relació indica realment quan 

destina directament l’Estat a aquesta població.  S’observa a la Taula 3, que tant pel 2008 com pel 

2011, Espanya gasta en els NINIs més que la mitjana europea, però tampoc es situa en el quartil 

superior. És a dir, gasta més que la mitjana però tampoc es un dels països que més diners dedica als 

NINIs.  

Taula 3: Cost directe per l’Estat en relació al PIB pel 2008 i 2011(%). 

 2008 2011 

Total UE-26 0,069 1,084 

Espanya 0,076 1,245 
Font: Elaboració pròpia 

Font: EUROFUND 
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2.2 PROJECCIÓ- HORITZÓ 2016 

 

Un cop analitzat el cost econòmic dels NINIs, cal investigar quins són els futurs costos econòmics. El 

cost dels NINIs es calcula amb la mateixa fórmula esmentada a la fase 4 en l’apartat 2.1. 

Per tal de de realitzar aquest estudi, s’han utilitzat les següents projeccions: 

• Projecció del número absolut de NINIs: s’observa que entre el 2013 i 2014, la taxa de NINIs 

ha disminuït i, per tant, es suposa que continuarà disminuint fins l’any 2029 quan s’arribarà 

a la mateixa taxa observada l’any 2008 (15,3%). Es considera un període bastant extens ja 

que els canvis en la taxa són sempre molt lents. Una vegada obtingudes les taxes anuals, per 

saber el número absolut de NINIs, es va utilitzar la projecció de població realitzada per l’INE. 

• Projecció de dades macroeconòmiques (PIB i inflació): obtingudes mitjançant l’OCDE. 

• Projecció del total del cost unitari dels NINIs: utilitzant el cost econòmic comentat a 

l’anterior apartat tot aplicant la inflació. 

Una vegada calculades les dades, es projecta els costos pel 2015 i 2016. S’observa en el Gràfic 2 que 

la tendència és decreixent. Això es podria explicar per un augment del PIB o per una disminució del 

número de NINIs.  

Gràfic 3: Cost dels NINIs  en percentatge del PIB (projecció) 

 
 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració propia 
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2.3 ÍNDEX PROPI DELS COSTOS ECONÒMICS 
 

Un dels principals objectius del treball ha sigut crear un índex que serveixi d'estimació per poder 

quantificar els costos econòmics que deriven de la població NINI en la societat espanyola durant el 

període 2008-2014.  

Fase 1: Descripció dels costos 
Considerem com a cost econòmic generat per una persona NINI tots aquells recursos que l'Estat 

destina a aquest col·lectiu pels quals no rep cap tipus de compensació o retribució per part de 

l'individu com a conseqüència del seu status laboral. Per tant, classifiquem les variables que 

composen l'índex en: 

• Costos de les finances públiques:  recursos que provenen de les prestacions públiques de 

l'Estat, representades mitjançant la despesa en educació, protecció social i sanitat. 

• Recursos/Costos de renda: renda que generen els individus. Inclou compensacions per 

operar al món laboral o les cotitzacions socials pagades.  

Fase 2: Còmput dels costos 

El procediment de càlcul dels costos consisteix en determinar les unitats per càpita de les variables 

incloses a la fase 1, registrant el total destinat al col·lectiu tenint en compte el seu volum durant el 

període de l'estudi. Com a resultat, s’obté el cost total en milions d'euros, representat en el Gràfic 

4. 

Fase 3: Anàlisi comparatiu 
La tercera fase consisteix en contextualitzar l’índex dins d'un marc comparatiu a nivell poblacional i 

macroeconòmic. Es realitza una comparativa amb: 

1. Índex de la població no NINI:  el procediment de còmput dels costos és igual al descrit a la 

fase 2, excepte que es calculen els "costos de recursos" com a un benefici, degut a que 

aquest sector de la societat està inclòs dins del mercat laboral. Aplicant aquesta 

metodologia s’obté el Gràfic 4. 

2. Composició del PIB: a partir de l'evolució d'aquesta variable macroeconòmica interessa 

determinar el pes relatiu dels costos econòmics dels NINIs.  
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Gràfic 4: Índex de Costos Econòmics dels NINsI i no-NINIs 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Fase 4: Conclusions de l'estudi 
La principal conclusió és que els costos econòmics dels NINIs tenen un elevat grau d'importància 

dins de la nostra economia. Aquest grau d'importància ha incrementat a partir de l’inici de la crisi 

econòmica. A partir de l’anàlisi comparatiu: 

1. Existeix una important desigualtat en l'evolució de la destinació dels recursos econòmics 

entre la població dels 15 als 29 anys. El sector inactiu i sense treball rep relativament un 

percentatge superior de la despesa pública. A més, no es pot justificar aquest perfil 

inequitatiu a partir de la distribució de cada sector, el que reafirma la desigualtat. 

2. Es constata la convergència del volum dels costos entre els col·lectius analitzats. Una 

possible causa d'aquest fet és el trasllat de població activa a inactiva, a més de la 

confluència de la caiguda generalitzada dels "costos de recursos”. 

3. El caràcter estable del percentatge del cost econòmic dels NINIs en relació al PIB, a més 

d'indicar l'existència d'un aspecte estructural de l'economia espanyola, reflexa el grau 

d'importància a nivell econòmic del resultats del nostre índex. Un aspecte positiu en relació 

al PIB, és el fet que la participació dels costos comença a decréixer a partir del 2013. 

 

Finalment, es considera haver assolit l’objectiu d'estimació dels costos, però l’índex pot presentar 

un grau de biaix degut a la dificultat d’accés a les dades i als mètodes de tractament empleats. 
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3. REGRESSIÓ:	EMIGRACIÓ	I	NINIs4	

Un dels problemes que està patint la societat i l’economia espanyola actualment és l’emigració 

massiva de joves entre 15-29 anys. Aquesta emigració és conseqüència de la situació d’inestabilitat 

que viu el país arrel de la crisi del 2008.  

Per tant, es pot comprovar que hi ha una relació negativa entre emigració i l’estat de l’economia 

d’un país. Aquest últim pot estar notablement representat per una de les macromagnituds més 

estudiades: el PIB.  

Es coneix que hi ha relació entre emigració juvenil i PIB, l’objectiu és estudiar si realment hi ha 

també una relació (ja sigui positiva o negativa) entre emigració i quantitat de NINIs a Espanya. Es 

focalitzarà en el joves d’entre 15-29 anys ja que coincideix amb la franja d’edat que engloba els 

NINIs, durant el període de 2008 - 2014.  

Per tal de realitzar aquest estudi, s’utilitza el programa STATA que serveix per crear regressions 

entre diferents variables.  

� =   ! +   "# +  ℇ 

La regressió consistirà en una variable dependent Y, l’emigració juvenil, i una variable independent 

X (variable d’interès), la quantitat de NINIs. Aquesta regressió tindrà dos objectius claus: 

• Trobar l’efecte causal  " de la quantitat de NINIs sobre l’emigració juvenil ceteris paribus.  

• Poder predir l’emigració juvenil del 2015 depenent de com variï la quantitat de NINIs en tres 

escenaris diferents: optimista, pessimista i neutral. 

Aquesta relació seria correcta si i només si la variable X pogués explicar exactament el 

comportament de la variable Y amb l’efecte causal  ". El problema que sorgeix és que això és 

totalment erroni i contradictori al que s’ha explicat anteriorment, ja que s’ha afirmat que hi ha una 

relació emigració-PIB. 

Aquesta variable PIB es troba recollida en el paràmetre ℇ, l’error de regressió, que recull altres 

factors causants de l’emigració que no es troben explicats en la variable X. El fet que interessa 

d’aquest ℇ és que per fer una bona estimació ha d’estar totalment incorrelacionat amb el factor X. 

                                                           
4 Annex: pàgina 32. 
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Però, en aquest cas la variable X (quantitat de NINIs) està molt relacionada amb el PIB i, per tant, 

està relacionada amb l’error. El valor  "no explica realment l’efecte de X en Y, és a dir, està 

esbiaixat. Per tal de resoldre aquest problema, s’ha d’excloure de l’error la variable PIB. 

Per tant, l’emigració es pot explicar per la quantitat de NINIs però també per una altra variable W, 

el PIB. És per això que s’estudia amb una regressió múltiple. El més important d’aquesta regressió 

múltiple és que afegeix a la nostra primera regressió una variable control W, que tindrà com a 

objectiu corregir el possible biaix de  ". 

� =   ! +   "# +   %& + ℇ 

Per entendre el posterior anàlisi, la notació per referir-se a la regressió múltiple varia a causa de les 

estimacions de  !,  ",  % ja que és impossible trobar el valor d’aquests paràmetres poblacionals. 

�( =   )! +   )"#( +   )%&( + ℇ*(  

I aleshores, com es pot preveure els valors de Y tenint els valors de X?S’aconsegueix gràcies a la 

recta de regressió. El que explica aquesta recta és, donats uns valor de X tot mantenint constant la 

variable control W, quin valor té de mitjana Y. 

�+( =   )! +   )"#( +   )%&( 

Cal remarcar que no es tracta d’una recta sinó d’un hiperplà ja que és una regressió que està 

formada per tres variables, és  a dir, s’ha d’interpretar en tres dimensions. 

Regressió 
A continuació es presenta la recta de regressió: 

�+( =   )! +   )"#( +  )%&( →  -*. =  /01. 331, / +  4, 4567. − 4, 896:. 

Com es pot interpretar aquesta recta? 

1. S’observa que  )" = 0,065, és a dir, si X augmenta 1 punt la Y incrementarà 0,065 si es 

manté constant W. Per tant, hi ha una relació positiva entre l’emigració juvenil i la quantitat 

de NINIs.  

2. S’observa que  )% = −0,285, és a dir, si W augmenta 1 punt la Y decreix 0,285 si es manté 

constant X. Per tant, hi ha una relació negativa entre el total d’emigrants joves i el PIB. 
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Predicció del 2015 
A continuació, es realitza una predicció tenint en compte tres escenaris possibles que podrien tenir 

lloc en el 2015. S’assumeix que la variació del PIB entre el 2014-2015 és relativament inferior el que 

han predit el govern espanyol i la Unió Europea (2,9% i 2,8%, respectivament), amb un 2.5% de 

creixement, segons dades d’Eurostat. 

Taula 4: Variació del PIB 2014-2015 

  PIB (en milions) 

2014 1.058.469 

2013 - 

Variació 2,5% 

Total al 2015 1.084.931 

 

El mateix raonament s’aplica a la quantitat de NINIs esperada al 2015. Per tal de fer la variació 

entre el 2014-2015 s’utilitza aquella que va ser el 2013-2014 en tres supòsits: 

• Escenari optimista: s’aplica exactament el 10% menys de NINIs al 2015. 

• Escenari pessimista: s’aplica exactament el 10% més de NINIs al 2015. 

• Escenari neutral: la quantitat de NINIs no variarà entre el 2014 i el 2015. 

Taula 5: Projecció per escenaris del nombre de NINIs 

  Quantitat de NINIs - 2015 Emigració - 2015 Variació 

Escenari optimista 1.332.284 96.843 -10,15% 

Escenari pessimista 1.642.005 116.974 8,53% 

Escenari neutral 1.487.145 106.908 -0,81% 
Font: Elaboració pròpia 

Es conclou que es compleix la relació positiva entre l’emigració juvenil i la variable d’interès (la 

quantitat de NINIs) que s’havia esmentat anteriorment. Si decreix la quantitat de NINIs en un 10%, 

decreixerà en un 10,15% l’emigració juvenil. En canvi, si incrementa la quantitat de NINIs en un 

10%, incrementarà en un 8,53% l’emigració juvenil. 

 

 

Font:  INE. Variació: Elaboració pròpia 
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4. COMPARATIVA	EUROPEA	

La transició de l’educació al mercat laboral s’ha convertit en una de les principals preocupacions de 

la societat i es veu afectada per la duració i la qualitat de l’educació rebuda, les condicions del 

mercat laboral, l’entorn socio-econòmic i la demografia. A més, aquesta situació s’ha vist agreujada 

pel període de recessió actual. No obstant, fins i tot en èpoques de bonança econòmica, els joves 

acostumen a estudiar durant un major període de temps ja que les altes taxes d’atur redueixen els 

costos d’oportunitat de l’educació. 

A continuació es presenten tres gràfics extrets de l’informe: Panorama de la educación, Indicadores 

de la OCDE 2014, que permeten analitzar la situació a la que s’afronta Espanya referent a la 

distribució de la població jove per educació i estatus laboral.  

Gràfic 5: Percentatge de població entre 15 i 19 anys estudiant i no estudiant segons els seu estatus laboral, 2012

  

Gràfic 6: Percentatge de població entre 20 i 24 anys estudiant i no estudiant segons els seu estatus laboral. 2012 
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Gràfic 7: Percentatge de població entre 25 i 29 anys estudiant i no estudiant segons els seu estatus laboral. 2012 

 

Font: OCDE 

Pel que fa al Gràfic 5, comprèn la població entre 15 i 19 anys, s’observa que Espanya té uns 

percentatges força similars als dels països que configuren l’OCDE i la UE dels 21 (UE21). A Espanya 

al 2012 un 13% de la població jove ni estudiava i estava a l’atur o bé, ni estudiava i era inactiu. En 

comparació, el percentatge a l’OCDE i a la UE21 era de 8% i 6%, respectivament. Per tant, es pot 

concloure que Espanya presenta una quantitat lleugerament superior a la de la mitjana europea de 

població que ni estudia, ni treballa.  

Pel que fa al Gràfic 6, comprèn la població entre 20 i 24 anys, cal assenyalar que Espanya comença a 

diferir dels valors que presenten els països de l’OCDE i la UE21. Pel que fa a la variable d’interès, al 

2012 a Espanya, un 31% de la població entre 20 i 24 anys era NINI. En canvi, a l’OCDE i la UE21 

aquest percentatge de població només era del 18%. Hi ha una diferència de 13 punts percentuals 

en aquest cas, per tant aquest tram d’edat és més vulnerable als efectes de la crisi provocant que 

una part més elevada de la població ni estudiï, ni treballi.  

Pel que fa al Gràfic 7, comprèn la població entre 25 i 29 anys, s’observa que Espanya continua 

diferint dels valors que presenten els països de l’OCDE i la UE21. En relació als percentatges del 

col·lectiu NINI, a Espanya representen un 33% de la població entre 25 i 29 anys. En canvi, als països 

que configuren l’OCDE i la UE21, representen un 19% en els dos casos. En aquesta situació, estem 

davant d’una diferència de 14 punts percentuals. Per tant, es fan visibles les dificultats a les que 
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s’enfronten els joves a l’hora de trobar treball a Espanya degut a la situació de recessió i a una certa 

discordança entre allò que s’ensenya i el que després requereix el mercat laboral. 

També, cal remarcar que la majoria de NINIs espanyols destaquen en comparació als països 

europeus per l’alt percentatge de joves amb educació primària i primer cicle de l’ESO (72%) reflectit 

en el Gràfic 8. Mentre que el percentatge de NINIs amb el segon cicle de l’ESO i batxillerat o grau 

mitjà (20%) i el percentatge de NINIs amb educació terciària (8%) són minoritaris.  

 

Gràfic 8: NINIs per nivell educatiu, 2010. 

 

Font: EUROFUND 
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5. POSSIBLES	SOLUCIONS	
A partir del treball realitzat, es pot concloure que la presència de NINIs és perjudicial per un bon 

desenvolupament tant econòmic, com social d’un país. Concretament, a l’Estat Espanyol si la 

situació roman igual, s’estima que al 2025, el cost de l’emigració juvenil serà de 57.287 milions 

d’euros, una quantitat equivalent al 5,6% del PIB espanyol al 20135. A més, el cost de tenir un 23,7% 

de la població jove NINI actualment, suposarà un cost de més de 170.000 milions d’euros d’aquí a 

10 anys6. 

Tenint en compte aquest impacte negatiu que produeixen els NINIs en un país, ha sorgit un gran 

interès a nivell europeu per desenvolupar i implementar una sèrie de polítiques que els hi permetin 

la reintroducció al mercat laboral i al sistema educatiu. Aquest programa es coneix com Europa 

2020 i els Estats Membres són els que configuren l’UE dels 26.  

A continuació, presentem un esquema sobre els punts que abasten les polítiques implementades: 

 

Els governs estan treballant activament en la promoció de polítiques per involucrar els joves en el 

sistema educatiu i al mercat de laboral. No obstant, encara està per veure l’efectivitat d’aquestes 

mesures en el compliment del seu objectiu i les fortaleses i les debilitats d’aquests diferents 

enfocaments.  

                                                           
5
 “Consejo de la Juventud de España”. 

6
 Eurofund. 

Objectiu: 
reintroducció al 
mercat laboral i 

al sistema 
educatiu

Mesures 
preventives de 

l'abandonament 
escolar prematur

Mesures per 
reincentivar als 
joves a l'estudi 

Mesures per 
facilitar la 

transició entre 
els estudis i el 
món laboral Mesures per 

millorar 
l'ocupació dels 

joves

Mesures per 
eliminar els 
obstacles 

pràctics i logístics
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5.1 EL CAS ESPANYOL 
 

A nivell estatal, també ha sorgit un interès general per poder solucionar la situació actual 

espanyola: un percentatge de NINIs per sobre de la mitjana europea. El 2013 es va iniciar el 

programa Estratègia de Emprendimiento y Empleo Joven. Aquest programa té l’objectiu de millorar 

l’ocupabilitat i facilitar l’accés dels joves al mercat laboral, unes metes anàlogues a les del programa 

Europa 2020. No obstant, aquesta estratègia està focalitzada a un col·lectiu més restringit: els joves 

de 16 a 25 anys, mentre que en el cas d’Europa 2020, s’estén fins els 29 anys. Per tant, s’està 

deixant de banda una part de la població que també presenta un interès especial. Tot i això, cal 

esmentar que per a les persones amb discapacitat la franja d’edat és més àmplia: dels 15 als 30 

anys.  

Entre els requisits per entrar en aquest programa hi ha: 1) Tenir entre 15-25 anys (cas de 

discapacitat fins els 30 anys); 2) Ser de nacionalitat espanyola; 3) Estar empadronat a qualsevol 

localitat del territori espanyol; 4) No haver treballat els 30 últims dies; 5) No haver rebut accions 

educatives en els últims 90 dies.  

Pel que fa a les mesures del programa en destaquen:  

 

S’està treballant activament per solucionar aquesta situació però l’eficàcia de les mesures encara 

està per veure, ja que és un procés que produirà resultats a llarg termini.  

•Pràctiques no laborals a empreses

•Programa de segona oportunitat (ESO)

•Obtenció de certificats de professionalitat. 

•Formació en Idiomes i TICs. 

Millorar l'ocupabilitat

•Actuacions amb agències de col·locació

•Programes de mobilitat

•Accions d'orientació i informació laboral. 

Millorar la transició de 
l'educació al mercat laboral 

•Ajudes per l'autoocupació per joves. 

•Foment de la Cultura Emprenedora. 

•Assessorament i orientació en oficines de referència. 
Afavorir l'emprenedoria

•Incentius en les quotes de la Seguretat Social fins el 100%. 

•Ajudes a l'ocupabilitat per a la contractació de joves durant un període 
superior als tres mesos. 

Afavorir la contractació
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CONCLUSIÓ 

Per concloure, en primer lloc cal dir que el nostre concepte inicial sobre els NINIs s’ha modificat 

substancialment arran de l’elaboració d’aquest projecte. És a dir, el treball trenca amb el tòpic dels 

“NINIs inactius” considerats com a un llast per a la societat per a donar pas a una visió 

completament diferent d’aquest col·lectiu que inclou joves formats i amb estudis superiors que per 

una sèrie de circumstàncies es troben exclosos del mercat laboral o de l’educació. Aquesta nova 

perspectiva és la que ha inspirat el títol del treball Els NINIs: dels prejudicis... a la realitat. Alhora, 

també hem assolit l’objectiu principal de la recerca: quantificar les conseqüències i els costos que 

suposa la generació NINI per a l’economia espanyola.  

Com s’ha esmentat anteriorment, la taxa de NINIs entre els 15 i els 29 anys a Espanya és del 20,7%, 

la més elevada de l’OCDE, la mitjana de la qual és del 14,9%.  Entre les causes d’aquest fenomen 

se’n poden esmentar-ne diverses, com ara l’actual època de recessió. Això té com a conseqüència 

que cada vegada més joves opten per l’emigració, provocant una pèrdua de mà d’obra qualificada 

per a Espanya i dificultant així encara més el desenvolupament econòmic.  

Una altra causa clau del fenomen és la discordança entre allò que s’ensenya i el que després 

realment requereix el mercat laboral. Si bé molts dels NINIs són joves formats que gaudeixen 

d’estudis superiors, no és el cas de la majoria. Segons l’informe Skills Outlook 2015, el nivell 

educatiu de molts NINIs està per sota de la secundària i tenen molt poca o nul·la experiència 

laboral. Una dada important és el fet que a gairebé el 50% dels joves d’entre 15 i 29 anys els manca 

experiència en l’ús d’ordinadors. Tots aquests factors dificulten encara més la integració al mercat 

laboral. De fet, s’estima que els NINIs amb baixa qualificació quedaran exclosos del mercat laboral, 

suposant una càrrega econòmica important per a la societat.  

Per últim, pel que fa a la problemàtica exposada, tot i que la despesa espanyola en els NINIs és més 

elevada que la de resta de països europeus, Espanya no és dels països que més inverteix. Tot i això, 

per citar un punt positiu, en els darrers anys han sorgit una sèrie d’iniciatives a nivell europeu per 

tal d’apaivagar aquesta problemàtica social, com ara el programa Europa 2020, a partir del qual 

Espanya ha elaborat un programa propi. 
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ANNEX 1 

Definició del concepte 

Càlcul de la taxa de NINIs i diferència amb la taxa d’atur juvenil:  

 

El concepte de NINI es calcula mitjançant la següent definició estandarditzada del numerador i del 

denominador:  

• Numerador per al càlcul de la taxa de NINIs: es refereix a les persones que reuneixen dues 

condicions: no tenir ocupació (aturats o inactius) i no haver rebut cap tipus d’educació o 

formació durant els sis mesos anteriors a la recollida de dades.  

• Denominador per al càlcul de la taxa de NINIs: és la població total d’entre 15 i 29 anys amb 

exclusió dels enquestats que no han contestat a la pregunta sobre la participació en 

l’educació regular i la formació. 

 

Aquest càlcul suggereix que no és el mateix parlar de NINIs que fer-ho sobre la taxa d’atur juvenil. 

La taxa d’atur juvenil fa referència a aquells joves econòmicament actius que no aconsegueixen 

trobar una feina, mentre que la taxa de NINIs és la proporció total de la població jove que no està 

estudiant ni treballant. De fet, el denominador per calcular ambdues taxes és diferent. El de la taxa 

d’atur juvenil està format pels econòmicament actius mentre que el denominador per calcular la 

taxa de NINIs és el total de la població jove.  
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ANNEX 2 

Costos econòmics dels NINIs 

Avaluació de la Unió Europea 
 

Taula 1: Cost dels NINIs al 2008. 

País Cost unitari 
finances 

Cost unitari 
recursos 

Cost unitari 
total 

Total NINIs %PIB - 
2008 

Àustria 1.129 14.672 15.801 193.936 1,08 

Bèlgica 3.457 16.509 19.966 203.829 1,17 

Bulgària 3 1.783 1.786 468.390 2,36 

Xipre 385 9.579 9.964 28.373 1,65 

Rep. Txeca 418 4.635 5.053 295.415 0,97 

Dinamarca 5.204 15.673 20.877 37.299 0,33 

Estònia 128 5.372 5.500 38.234 1,29 

EU26 741 9.204 9.945 1.1988.332 0,96 

Finlàndia 1.675 11.302 12.977 126.270 0,88 

França 1.019 10.887 11.906 1.487.827 0,92 

Alemanya 1.960 11.611 13.571 1.211.803 0,66 

Grècia 75 9.637 9.712 416.331 1,74 

Hongria 215 4.133 4.348 375.351 1,55 

Irlanda 2.419 15.020 17.439 179.457 1,74 

Itàlia 123 12.993 13.116 1.916.025 1,6 

Letònia 124 4.782 4.906 68.430 1,47 

Lituània 124 3.494 3.618 61.847 0,69 

Luxemburg 1.702 18.187 19.889 6.139 0,31 

Holanda 1.336 19.500 20.836 148.555 0,52 

Polònia 280 3.672 3.952 1.360.377 1,48 

Portugal 443 7.609 8.052 264.579 1,24 

Romania 48 1.624 1.672 706.647 0,85 

Eslovàquia 159 3.923 4.082 126.767 0,8 

Eslovènia 114 9.823 9.937 34.513 0,92 

Espanya 899 9.588 10.487 1.029.312 0,99 

Suècia 787 8.096 8.883 135.137 0,36 

Regne Unit 872 11.720 12.592 1.067.489 0,75 
Font: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
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Taula 2: Cost dels NINIs al 2011. 

País Cost unitari 
finances 

Cost unitari 
recursos 

Cost total 
unitari 

Increment 
Pobl. NINI 

%PIB - 
2011 

Àustria 15.339 1.226 16.565 -0,05 1,06 

Bèlgica 18.387 3.851 22.238 0,15 1,42 

Bulgària 2.039 4 2.043 0,33 3,31 

Xipre 10.667 429 11.096 0,35 2,39 

Rep. Txeca 4.902 442 5.344 0,14 1,16 

Dinamarca 17.045 5.659 22.704 0,52 0,54 

Estònia 6.093 145 6.238 0,3 1,93 

EU26 9.894 757 10.651 0,18 1,21 

Finlàndia 12.400 1.838 14.238 0,12 1,07 

França 11.657 1.091 12.748 0,17 1,11 

Alemanya 12.382 2.090 14.472 -0,12 0,6 

Grècia 10.888 84 10.972 0,55 3,28 

Hongria 4.821 251 5.072 0,12 2,12 

Irlanda 15.105 2.433 17.538 0,38 2,77 

Itàlia 14.337 135 14.472 0,18 2,06 

Letònia 5.387 139 5.526 0,42 2,67 

Lituània 4.044 144 4.188 0,27 1,07 

Luxemburg 20.107 1.882 21.989 -0,28 0,23 

Holanda 20.581 1.429 22.010 0,2 0,66 

Polònia 4.217 322 4.539 0,22 2,04 

Portugal 8.136 474 8.610 0,18 1,57 

Romania 1.998 59 2.057 0,45 1,54 

Eslovàquia 4.255 172 4.427 0,22 0,99 

Eslovènia 10.642 124 10.766 0,25 1,31 

Espanya 10.400 975 11.375 0,34 1,47 

Suècia 8.717 847 9.564 -0,03 0,33 

Regne Unit 13.520 1.006 14.526 0,18 1,05 
Font: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
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Taula 3: PIB i Cost de els finances públiques en %PIB pel 2008 i 2011 

 PIB 2008 
(milions) 

Cost finances 
públiques %PIB 

PIB 2011 
(milions) 

Cost finances 
públiques %PIB 

Alemanya 2.462.073 0,10 2.597.161,4 0,51 

Àustria 267.519,3 0,08 278.783,8 1,01 

Bèlgica 317.550,6 0,22 342.302,8 1,26 

Bulgària 85.258,3 0,00 84.713,4 1,50 

Dinamarca 175.264,4 0,11 182.060,5 0,53 

Eslovàquia 99.959,3 0,02 102.102,2 0,64 

Eslovènia 46.737,6 0,01 44.132,9 1,04 

Espanya 1.210.882,3 0,08 1.152.394,3 1,24 

Estònia 23.502,7 0,02 23.613,7 1,28 

Finlàndia 164.913,8 0,13 163.649,7 1,07 

França 1.767.302,2 0,09 1.840.289,5 1,10 

Grècia 269.793,4 0,01 223.886,2 3,14 

Holanda 589.659,1 0,03 584.289,7 0,63 

Hongria 162.660,8 0,05 169.471,7 1,20 

Irlanda 153.421,3 0,28 155.101,1 2,41 

Itàlia 1.617.086 0,01 1.608.536,4 2,02 

Letònia 33.924,2 0,03 30.308,8 1,73 

Lituània 51.960,6 0,01 51.478,2 0,62 

Luxemburg 32.346,1 0,03 35.775,2 0,25 

Polònia 537.491,6 0,07 641.427,4 1,09 

Portugal 215.242 0,05 214.547,9 1,18 

Regne Unit 1.822.872,3 0,05 1.744.566,3 0,98 

Rep Txeca 219.944,2 0,06 226.533 0,73 

Romania 256.545,2 0,01 267.931,6 0,76 

Suècia 301.645,4 0,04 311.641 0,37 

Xipre 21.401,3 0,05 21.176 1,93 

Total Països 12.906.957 0,07 13.097.874,7 1,08 
Font: Eurostat 

 

 

 

 

 

 

 



Els NINIs: dels prejudicis... a la realitat 

 
 

27

Projecció 

Projecció del número absolut de NINIs 
 

Es fixa l’any 2008 com a punt de referència i vam interpolar les dades pels anys 2014 a 2029. Les 

taxes resultants de NINIS pel 2015 va ser de 20,3% i pel 2016 de 20%. A la projecció de la població 

realitzada per l’INE vam aplicar les taxes anteriorment calculades  pel tal d’obtenir el nombre total 

de NINIs. 

Taula 6: Total de NINIs i taxes projectades 

 2015 2016 

Total de NINIs 1.450.279 1.407.296 

Taxes de NINIs 20,3 20,0 
Font: Elaboració pròpia 

 

Projecció de dades macroeconòmiques  

 

Taula 7: Dades macroeconòmiques. 

 2015 2016 

Creixement del PIB 2.5%* 2.6% 

Inflació -0,60% 1,10% 

Font: OCDE 

*2,5% és la mitjana entre el que ha predit la OCDE i el que ha predit el govern espanyol. 

 

Amb aquestes dades vam projectar el PIB tot tenint en compte la inflació. 

Taula 8: PIB espanyol 

 
PIB Espanya 

2014 1.058.469.000.000 

2015 1.084.930.725.000,00 

2016 1.113.138.923.850,00 
Font: Elaboració pròpia 
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Projecció del cost unitari 
 

Tenint en compte la inflació, es va obtenir les següents dades: 

Taula 9: Cost unitari total 

Total cost unitari 

  
2011 10.487,00 

2015 10.424,08 

2016 10.538,74 
 

Taula 10: Cost dels NINIs en % del PIB 

 
2015 2016 

Cost dels NINIS en 
% PIB 

1,40 1,33 

Font: Elaboració pròpia 

 

Índex propi dels costos econòmics 

Components dels costos de finances públiques  

Dades expressades en milions d'euros. 

Taules 11: Despeses en finances públiques 2008-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESA EN EDUCACIÓ 

Any Total 

2008 54.453 

2009 55.644 

2010 55.368 

2011 53.775 

2012 53.606 

2013 53.439 

2014 53.271 
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Font: Database of European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). 

 

Components dels costos dels recursos  

Dades expressades en milions d'euros. 

Taula 12: Renda dels habitants 2008 - 2014  

RENDA HABITANTS 

Any Per habitant 

2008 16.500 

2009 15.800 

2010 15.300 

2011 15.300 

2012 15.014 

2013 14.733 

2014 14.458 
Font: Database of European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC). 

 

 

 

DESPESA EN SANITAT 

Any Total 

2008 68.149 

2009 72.912 

2010 72.855 

2011 71.056 

2012 67.572 

2013 67.457 

2014 67.342 

DESPESA EN PROT.SOCIAL 

Any Total 

2008 239.198 

2009 263.770 

2010 266.522 

2011 271.581 

2012 266.213 

2013 271.972 

2014 277.855 
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Taules poblacionals 
 

Taula 13: Població espanyola 2008 - 2014 

 

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE). 

 

Taula 14: Població Espanyola entre 15 i 29 anys del 2008 – 2014 

POBLACIÓ ESPANYOLA 15-29 

Any Total  NO-NINI NINI 

2008 8.819.170 7.469.837 1.349.333 

2009 8.620.383 6.904.927 1.715.456 

2010 8.320.653 6.656.522 1.664.131 

2011 8.022.276 6.369.687 1.652.589 

2012 7.769.138 6.044.389 1.724.749 

2013 7.508.878 5.819.380 1.689.498 

2014 7.264.495 5.760.745 1.503.750 
Font: Eurostat 

 

Taula 15: Població ocupada del 2008 – 2014 

POBLACIÓ OCUPADA 

Any Total 

2008 20.469,7 

2009 19.106,9 

2010 18.724,5 

2011 18.421,4 

2012 17.632,7 

2013 17.139 

2014 17.344,2 
Font: Valor Absoluto de la Población Ocupada (Serie Anual). Encuesta de Población Activa (EPA), Institut Nacional 

d'Estadística (INE) 

POBLACIÓ ESPANYOLA 2008-2014 

Any Total Homes Dones 

2008 45.668.938 22.591.484 23.077.454 

2009 46.239.271 22.880.534 23.358.737 

2010 46.486.621 22.982.272 23.504.349 

2011 46.667.175 23.049.476 23.617.698 

2012 46.818.216 23.099.009 23.719.207 

2013 46.727.890 23.017.758 23.710.132 

2014 46.512.199 22.877.461 23634.738 
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Taula resum: Índex dels costos econòmics de la població no-NINI 

Taula 16: Índex dels Costos Econòmics i Població No-NINI del 2008 – 2014 

 Font: Elaboració pròpia 

 

Taula resum: Índex dels costos econòmics de la població NINI 

Taula 17: Índex dels costos econòmics i població NINI del 2008 – 2014 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 

                                                           
7
 Metodologia de Càlcul: Recursos de Renda per càpita-Renda de les Finances Públiques per càpita. Com a conseqüència de 

considerar un ingrés i no un cost els Recursos de Renda en el cas del sector no-NINI. 
8
 Renda de les Finances Públiques: Càlcul del volum per càpita en relació al total de la població espanyola. (Ref: Annex, Taules 

Poblacionals). 
9
 Recursos de Renda: Dades obtingudes a la base de dades EUROSTAT, presentades directament en relació per càpita. (Ref: Annex, 

Components Recursos de Renda). 
10

 Metodologia de càlcul: Renda de les Finances Públiques + Recursos de Renda. Ambdós computats com un cost. 
11 Estimació de la participació dels costos econòmics calculats en relació amb el PIB. Possible existència de biaix. 
 

Any 
 

Renda Finan. 
Públ. p.c 

Recursos de 
Renda p.c 

Total Unit7 
 

Total No-NINI 
 

Cost No-NINI 
 

2008 7.922,22 16.500 8.577,7 7469.837 64.074,6 

2009 8.484,71 15.800 7.315,2 6.904.927 50.511,5 

2010 8.491,58 15.300 6.808,4 6.656.522 45.320,4 

2011 8.494,44 15.300 6.805,6 6.369.687 43.349,2 

2012 8.274,36 15.014 6.739,6 6.044.389 40.736,9 

2013 8.407,55 14.733 6.325,5 5.819.380 36.810,2 

2014 8.566,96 14.458 5.891,03 5.760.745 33.936,7 

 
Any 

Renda Finan. 
Púlica p.c8 

Recursos de 
Renda p.c9 

Total Unit10 Total NINI 
Cost NINI (en 

milions) 
%PIB11 

2008 7.922,22 16.500 24.422,22 1.349.333 32.953,71 2,95% 

2009 8.484,71 15.800 24.284,71 1.715.456 41.659,34 3,86% 

2010 8.491,58 15.300 23.791,58 1.664.131 39.592,30 3,66% 

2011 8.494,44 15.300 23.794,44 1.652.589 39.322,44 3,66% 

2012 8.274,36 15.014 23.288,36 1.724.749 40.166,58 3,81% 

2013 8.407,55 14.733 23.140,55 1.689.498 39.095,91 3,73% 

2014 8.566,96 14.458 23.024,96 1.503.750 34.623,79 3,27% 
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ANNEX 3 

Dades utilitzades per fer la regressió 
Taula 18: Quantitat de NINIs, PIB i Emigració entre els joves de 15 i 29 anys entre el 2008 – 2014 

 
Quantitat de NINIs 

PIB (en 
milions) 

Emigració 15-29 
anys 

2014 1.487.145 1.058.469 107.778 

2013 1.660.006 1.049.181 143.639 

2012 1.696.092 1.055.158 123.575 

2011 1.625.742 1.075.147 116.808 

2010 1.633.613 1.080.913 120.290 

2009 1.686.696 1.079.034 119.237 

2008 1.336.821 1.116.207 92.037 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE.  

Taula 19: Regressió Stata 

 
Font: Elaboració amb el software Stata.  

Gràfic 1: Projecció de la regressió.  

 

 
 

 

 

  

Font: Wolfram Alpha. 


