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Benestar social

• Els sistemes socials europeus s’enfronten a una sèrie de 
reptes comuns:
• Canvis demogràfics i noves estructures familiars
• Mercats de treball en evolució
• Increments en la desigualtat de la renda i en la 

desigualtat d’oportunitats en un context de crisi

• La política social continua sent una competència 
fonamental dels Estats Membres.
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El creixement inclusiu a l’Europa 2020



Benestar social

• L’Estratègia Europa 2020 presenta 3 prioritats que es 
reforcen mútuament: Creixement intel·ligent, sostenible i 
inclusiu capaç d’aconseguir alts nivells d’ocupació, 
productivitat i cohesió social. 

• Aquest últim objectiu s’ha definit sobre la base de tres 
indicadors:
• El percentatge de població en risc de pobresa després 

de transferències socials
• El percentatge de població amb privació material severa 
• el percentatge de població que viu amb intensitat de 

treball molt baixa
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• La resposta europea per fer front a aquesta situació es 
basa en el concepte d’INCLUSIÓ ACTIVA: es tracta d’ 
aconseguir que cada ciutadà, però particularment aquells 
que es trobin en una situació menys avantatjada, 
aconsegueixen participar plenament en la societat, incloent 
la possibilitat d’accedir a l’ocupació i a serveis socials de 
qualitat.

• La política europea de lluita contra la pobresa es basa en 
la combinació d’instruments orientats a garantir un mínim 
d’ingressos als ciutadans alhora que promovent la seva 
inserció socioeconòmica.
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• Estan funcionant les polítiques actuals?
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• Indicadors relacionats amb la despesa realitzada

• ... com a percentatge del PIB
(capacitat de generació de riquesa)

• ... en euros per habitant a preus constants
(beneficiaris potencials)
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Com mesurar la protecció social?
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• Limitacions importants:

• mentre que algunes polítiques estan adreçades a tota 
la població, altres estan adreçades a segments 
específics

• les variacions en els indicadors no responen 
necessàriament a una millora en les polítiques sinó a 
canvis demogràfics o variacions en el cicle econòmic 
sense que representin necessàriament una millora de la 
situació dels ciutadans ni permetin valorar la seva 
participació “activa”
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• En síntesi, l’enfocament tradicional basat en indicadors de 
despesa no és l’adequat per a analitzar i “repensar” les 
polítiques de lluita contra la pobresa.

• L’enfocament basat en la INCLUSIÓ ACTIVA representa un 
canvi d’enfocament no només pel que fa a la manera de 
dissenyar les polítiques de benestar social sinó també en la 
manera en què avaluem l’impacte de les polítiques i els 
efectes que tenen sobre els ciutadans.

• Aquest canvi d’enfocament s’ha de realitzar en un context 
en què encara no s’havien assolit els nivells de protecció 
social existents a altres països de la UE. 11
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• Flexicurity (Flexibility + Security)  Polítiques d’activació

• Workfare (Welfare to work) 
 Reciprocitat (Contract)
 Incentius al treball (Make work pay)
 Prioritat al treball (Work first)

“An offer you can’t refuse”
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La inclusió activa a Catalunya
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• Nous conceptes:
• “Experimentació en les polítiques socials”
• “Innovacions socials” (societat civil)

• Alguns trets comuns d’aquestes polítiques:
• Programes “innovadors” a petita escala i que pretenen 

incidir sobre els determinants de la pobresa a curt 
termini (inserció laboral) en un col·lectiu concret

• Anàlisi exhaustiva del seu impacte (mig termini)
“Randomised Controlled Trials”

• Identificació de les millors pràctiques i ampliació dels 
programes per donar cobertura a un major percentatge 
de la població objectiu. 13
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• Però ... 

• Consideracions ètiques: “targeting”

• Com es mesura l’èxit del programa des d’una 
perspectiva multi-dimensional?

• Perill de “cherry picking” (revisió no sistemàtica)

• Problemes associats a l’escala del programa
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• Altres limitacions més conceptuals:

• Ignora als grups que no poden treballar o participar en 
el mercat de treball. No es té en compte que la 
precarització de l’ocupació dificulta una superació 
definitiva de la situació de risc (in-work poverty).

• Els actuals sistemes de seguretat social es basen en 
drets adquirits pels ciutadans i el fet de vincular 
aquests drets al compliment de certs criteris o a la 
introducció de sancions es basa en la idea que la 
pobresa i l’exclusió social s’interpreten com un fracàs o 
una falta d’esforç individual més que un problema del 
conjunt de la societat. 15



Benestar social

• Algunes reflexions finals:

• Sostenibilitat de l’Estat del Benestar? Cost-efectivitat?

• Les trampes de pobresa: l’educació dels fills com a 
“condicionants” de les rendes mínimes dels pares
PROGRESA/Oportunidades – México

• Un aspecte positiu: fomentant la cultura de l’avaluació

• Dues experiències interessants: PIRMI & Llei de Barris
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