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 PRESENTACIÓ

 Com és habitual, el numero 69 de la Revista Econòmi-

ca de Catalunya s’obre amb la secció “Revista 
d’Economia”, integrada en aquesta ocasió per dos 

articles de temàtiques ben diferenciades. Xavier Triadó, Amal 
Elasri, Raül Blanco et al. estudien el volum i el potencial eco-
nòmic del sector nàutic a Catalunya. Consideren en aquest 
sentit que el sector, tot i haver sofert la crisi en alguna les 
seves línies d’activitat, encara té molt futur a Barcelona. La 
promoció del sector a l’entorn de l’ampliació del port, de 
l’empresa Marina Barcelona 92, de la Barcelona World Race 
i dels centres de formació generaria un interessant espai de 
desenvolupament econòmic ben integrat a la ciutat i amb 
ambició i possibilitats reals de ser líder a l’àrea euromediter-
rània. Antoni Soy, per la seva banda, sosté que l’euro presen-
ta greus problemes, especialment per als països perifèrics, 
com a instrument vàlid i adequat per avançar cap a l’objectiu 
final de la unió econòmica i política d’Europa. Atès, addicio-
nalment, que l’alternativa teòricament immillorable de la unió 
política i, per tant, fiscal i pressupostària, sembla difícil d’as-
solir i que continuar en la situació actual genera  elevats riscos 
econòmics i socials, conclou que la possibilitat d’algun tipus 
de trencament o dissolució de l’euro és una alternativa que 
cada cop sembla més possible en els propers anys. 

Coordinat per Guillem López Casasnovas, el “Dossier” vol 
fer una mirada nova a l’estat del benestar. I ho vol fer amb 
els peus posats en l’economia, en el mercat de treball, en el 
capital humà: un fonament igualment decisiu per al benestar 
de la gent com el tradicionalment valorat de la despesa so-
cial i de les prestacions públiques. La major part dels textos 
han estat sotmesos a una taula de discussió prèvia dintre del 
format de seminaris del Centre d’Estudis Econòmics i Soci-
als realitzats amb el suport del Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya: precisament els dos pols de la nostra 
preocupació: treball i suport social.

Tanca el número l’habitual espai “Crítica de Llibres”, on es 
comenten els llibres Los intereses del futuro, de Joan Cals, 
i Por una verdadera reforma fiscal, de Josep Maria Duran i 
Alejandro Esteller. n
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notació i un impacte econòmic innegables. Sense les drassanes, 

les llotges, les cambres de navegació o els consolats de mar no es 

pot entendre la nostra societat, la nostra economia ni la nostra 

cultura. Barcelona ha estat el cap visible de tot un entramat comer-

cial, cultural i legislatiu vinculat amb el mar.

Actualment, tot i que els sectors merament industrials han vist 

reduït el seu pes, el sector nàutic actua com a nucli a l’entorn del 

qual es vertebren un ampli nombre d’activitats comercials, turísti-

ques i de serveis de gran importància per a la ciutat. Per entendre 

allò a què hom es refereix com a “sector nàutic”, la referència més 

pràctica és prendre el conjunt d’activitats integrades dins del Fò-

rum Marítim Català, l’entitat que integra el sector a Catalunya. 

En apartats posteriors d’aquest document es tractarà sobre el 

conjunt d’activitats, classificades en diverses categories a fi de 

presentar una proposta que permeti identificar el dimensiona-

ment econòmic del sector. Les activitats que duen a terme les 

empreses del sector que s’han identificat són molt diverses, alho-

ra que complementàries: l’aqüicultura, la construcció naval, el 

refit & repair, la nàutica d’esbarjo (natació, nàutica, submarinisme, 

vela, etcètera), l’enginyeria i la indústria auxiliar, els esdeveniments 

i les fires singulars, la pesca professional, els ports i els serveis 

portuaris, el transport marítim, els treballs i la tecnologia submari-

na, el turisme marítim (creuers, línies regulars), el comerç a la fa-

çana marítima (Maremàgnum, Port Olímpic, Port Fòrum, etcète-

ra), les empreses de serveis nàutics especialitzats (botigues 

presencials i virtuals, les acadèmies de formació i les editorials). A 

més del sector empresarial, caldria tenir en compte altres agents 

que intervenen en l’R+D+I, la formació (UPC, FP, títols de patró, 

centres culturals) i els agents socials.

Introducció

L a vinculació de Barcelona amb el mar, i per conse-

güent amb el sector nàutic, és mil·lenària. La Medi-

terrània ha estat font de vida i de riquesa, origen d’in-

vasions i de migracions, i protagonista de les principals 

fites històriques de la ciutat des del seu naixement fins als nostres 

dies. Serveixin com a exemple, la fundació d’Empúries pels grecs, 

la Tarraco romana, l’expansió comercial per la Mediterrània a l’Edat 

Mitjana, la tornada de Colom del descobriment d’Amèrica o, fins i 

tot més properament en el temps, els Jocs Olímpics de 1992, en 

què el mar va ser protagonista en l’esdeveniment i la transformació 

urbana de la ciutat. Aquesta vinculació ha tingut sempre una con-
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La intenció d’aquest article és identificar la capacitat de generació 

de riquesa, descriure el volum econòmic, l’impacte i la potencia-

litat d’activitat que pot arribar a desenvolupar aquest sector en 

una economia mediterrània com la nostra. També es proposa 

posar en evidència el possible efecte d’arrossegament econòmic 

sobre la ciutat de Barcelona i la costa catalana. Per aconseguir 

aquest objectiu es realitza una primera valoració, que a manera 

de catàleg aproximatiu, serveixi d’inventari per procedir pròpia-

ment a l’anàlisi de les empreses i permeti fer una “primera radio-

grafia actual” del sector, per tal d’ajudar a determinar el motor 

econòmic del mar en la nostra economia.

Estructuració del sector
Per elaborar el perfil empresarial i el seu impacte són necessàries 

dades, evidències i evolucions que no són fàcils de trobar en un 

sector diversificat. La font primària d’aquestes dades ha estat facili-

tada per la Fundació per a la Navegació Oceànica de Barcelona 

(FNOB), que ha estat completada amb les provinents del portal co-

mercial barcos.net i amb les dades de què disposa la Cambra de 

Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. A partir d’aquest con-

junt, i sota el parer expert de la FNOB que ha actuat com a expert i 

àrbitre en cas de conflictes entre les diverses fonts, s’ha confeccio-

nat una base única, que denominarem BDSN12. Aquesta es com-

parteix en aquest treball i ha de permetre fer un seguiment, identifi-

cació i valoració de les empreses i categories, a nivell agregat1.

El teixit empresarial del sector marítim català es caracteritza pel 

predomini de petites i mitjanes empreses. Segons dades del Fò-

rum Marítim el sector tenia l’any 2007 un pes agregat (directe i 

indirecte) proper als 3.577 milions d’euros, un 1,7% del PIB cata-

là. Sobre el conjunt de l’Estat espanyol, el pes del sector català 

representava el 21,1% l’any 2012, enfront del 19% que havia re-

presentat l’any anterior. A la vegada, Catalunya concentra el 25% 

dels llocs de treball en el sector de la construcció naval a Espanya. 

L’evolució de la crisi econòmica iniciada el 2008 i el seu impacte 

sobre el sectors més industrials fa que calgui ser prudent amb 

aquestes xifres, però en tot cas, serveixen com a referència de 

l’efecte arrossegament que té el sector nàutic al nostre país. 

Les darreres dades disponibles del subsector de la construcció 

naval indiquen que, a la UE, el seu índex de producció industrial 

(IPI) es va incrementar un 1,1% l’any 2012; una dada positiva en 

1 Els autors volen agrair les facilitats per obtenir les dades a la Funda-
ció per a la Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB) i en especial 
a Andor Serra i Jaume Guàrdia pels seus comentaris experts.

comparació amb la caiguda del 4,7% el 2011. Aquesta dada 

s’explica pel bon comportament dels mercats alemany, italià i 

britànic. Pel que fa a Espanya, l’IPI va caure un 18,2% l’any 2012, 

una davallada més forta que la del 2011. A Catalunya, es va pro-

duir una feble caiguda de l’activitat el 2012, que tanmateix va 

esmorteir la soferta en exercicis anteriors, en què es va perdre el 

30% de l’ocupació del sector. 

Les més de mil empreses del sector identificades es troben repar-

tides en les quatre províncies catalanes, però lògicament concen-

trades en les costaneres. En els últims anys el sector ha convergit 

per demarcacions; així Girona és la província que va registrar, el 

2012, un increment de matriculacions del 10%, fins a assolir les 

414 i una representació del 42%, passant a ocupar la primera 

posició per davant de Barcelona, que va reduir un 2% les matri-

culacions, amb una representació del 39,4%. Per altra banda, 

Tarragona també va patir aquest descens de les matriculacions 

en major mesura, amb una disminució del 20% respecte l’any 

anterior. Prop del 70% de les empreses es troben a la província de 

Barcelona, la qual cosa mostra una primera visió de la concentra-

ció territorial de les empreses similar a la concentració poblacio-

nal, que és del 73,4% (Idescat, 2012). La importància de centrar 

qualsevol acció estratègica no pot oblidar aquesta centralitat, 

sense que suposi cap menyspreu per al conjunt.

Quan es té en compte l’activitat industrial, pròpiament dita, l’es-

tudi més complert fins al moment és el que va dur a terme l’any 

2009 l’Observatori de Prospectiva Industrial (Observatori de Pros-

pectiva Industrial, 2010) que contextualitza l’entorn de la nàutica 

d’esbarjo, just abans d’entrar en el període de crisi econòmica 

que estem patint. Els principals punts allà referits s’esmenten a 

continuació, algunes dades dels quals s’han actualitzat amb les 

últimes disponibles.

•	 El sector de la nàutica d’esbarjo a Catalunya engloba dos ne-

gocis en el seu vessant industrial: la construcció d’embarca- 

cions i el repair i refit (reparació, manteniment i transformació), 

Tot i que els sectors industrials  
han vist reduït el seu pes,  

el sector nàutic actua com a nucli 
a l’entorn del qual es vertebren 
un ampli nombre d’activitats 

comercials, turístiques i de serveis 
d’importància per a la ciutat
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tot i que les drassanes tenen diversificada la seva activitat. Fins 

i tot s’estan dedicant íntegrament a la nàutica professional. 

Ambdós segments de negoci estan constituïts a nivell agregat 

per 66 empreses que facturen 150 milions d’euros i donen 

feina a uns 2.000 treballadors. D’aquestes xifres, 36 empre-

ses, que representen el 55% del total, 1.240 treballadors i 83 

milions d’euros de facturació corresponen al refit & repair.

•	 La flota catalana d’embarcacions d’esbarjo és de 43.774 em-

barcacions de les quals 2.474 són de vela i 41.300 de motor 

(dades del 2007).

•	 El negoci del refit & repair amb l’empresa Marina Barcelona 

92 (dedicada al refit & repair de iots i grans iots) com a màxim 

exponent, presenta una evolució molt més favorable en totes 

les seves magnituds i manifesta que el negoci és molt més 

rendible que els dels constructors en el cas de Catalunya. 

Com a avantatge competitiu es pot assenyalar el fet d’estar 

situada a Barcelona, que actua com a pol d’atracció de ca-

pital i de turisme estranger i presenta una rendibilitat deu ve-

gades més gran que la dels constructors. Marina Barcelona 

92 és responsable del 25% de la facturació total de la cons-

trucció i reparació de la nàutica d’esbarjo a Catalunya. A més, 

té diàriament unes 800 persones que treballen exclusiva-

ment per a ells via empreses de subcontractació.

•	 La indústria auxiliar està present a Catalunya, via empreses 

locals (veles, hèlices, etcètera) o via importació, per mitjà de 

grans magatzems distribuïdors. En aquest sentit es pot afir-

mar que el sector presenta efectes d’arrossegament en 

altres, i diversos, sectors industrials. El components crítics 

com els motors són d’importació, tot i que cal destacar el 

projecte Lamicat, un projecte de cooperació empresarial 

per crear una central de laminats a Amposta entre diverses 

empreses del sector.

Una dada que pot ajudar a mesurar l’evolució de la dimensió del 

sector és el nombre de matriculacions d’embarcacions. Segons 

l’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN), la ma-

triculació d’embarcacions a Catalunya el 2012 es va situar en 985 

unitats, cosa que representa una estabilitat respecte el 2011 (amb 

999 matriculacions) i que reflecteix una dinamització de l’activitat 

si es compara amb l’Estat espanyol que durant el mateix període 

va reduir un 11% les matriculacions (Informe Preliminar Matricula-

ción de Embarcaciones, ADIN 2013). Aquest relatiu manteniment 

a Catalunya ha fet pujar el pes del mercat català en el conjunt 

espanyol fins al 21% l’any 2012. El gruix de les vendes (89%) es 

concentra en embarcacions a motor de menys de 12 metres 

d’eslora adquirides per particulars. En la taula 1 se’n pot veure 

l’evolució més detalladament amb dades de l’any 2012 que man-

tenen la seva actualitat.

En les dades anteriors, es pot identificat una relativa recuperació 

de les matriculacions d’embarcacions fins el 2010 que ha conti-

nuat fins el 2012. Una de les causes puntuals d’aquesta millora va 

ser la mesura adoptada per la Generalitat de subvencionar el 30% 

de l’impost de matriculacions de les embarcacions adquirides en 

el marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona 2009 (i fins al 

primer trimestre del 2010). No debades, el Saló Nàutic pot arribar 

a suposar el 70% de les vendes anuals del sector. Paga també la 

pena destacar que el Saló Nàutic Internacional de Barcelona que, 

en la seva 50a edició celebrada el 2011, va registrar 108.000 visi-

tants, es va mantenir, tot i les dificultats actuals, com a saló líder 

del sector, a més va dur a terme més de 200 activitats durant els 

dies en què es va celebrar. Tanmateix, l’any 2012 el nombre de 

visitants, 48.557, va ser notablement inferior.

D’altra banda el sector nàutic d’esbarjo, per les seves caracterís-

tiques inherents, és molt sensible als cicles econòmics. La reces-

sió actual ha palesat les mancances generals ja detectades en el 

moment de creixement: 

•	 La manca de dimensió empresarial impedeix competir a es-

cala global. 

•	 La poca imatge de marca i/o presència a l’exterior també ho 

dificulta. 

•	 La manca d’especialització, excepte en el cas del refit & repair. 

•	 L’excessiva dependència dels moments de creixement eco-

nòmic.

•	 La manca de cultura nàutica de la societat en comparació 

amb països veïns com França. En el nostre país es percep 

com una activitat “elitista”. 

•	 La manca de mà d’obra especialitzada tot i la bona oferta 

actual d’FP, de reparació i manteniment d’embarcacions i de 

construcció. 

•	 Per últim, cal destacar la manca de consideració de les Admi-

nistracions com a sector estratègic. 

El sector nàutic o marítim en un sentit ampli inclou també acti-

vitats turístiques i recreatives que generen una àmplia activitat 

econòmica digna de ser estudiada: centres comercials portua-

ris, ports esportius, activitat comercial i turística del Port de 

Barcelona, la pesca, etcètera. Només a tall d’exemple, recent-

ment, el mes de març de 2013 es va tornar a celebrar a la Fira 

de Cornellà de Llobregat el Saló de la Immersió, que va comptar 

amb més de 12.000 visitants. 
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A Catalunya hi ha un total de 7.400 llicències per a la pràctica 

d’activitats subaquàtiques, un 20% del total espanyol. A més, es 

calcula que només per al busseig vénen a Catalunya 250.000 

turistes nacionals i internacionals que generen uns ingressos di-

rectes de 20 milions d’euros que es reparteixen entre 110 centres 

de busseig. Un càlcul de la mateixa Fira indica que la despesa 

total, sumant l’estada i la manutenció, podria arribar a un total de 

100 milions d’euros. 

Pel que fa al sector nàutic a la resta del món, el principal productor, 

segons valor, són els Estats Units, amb una facturació l’any 2006 de 

14.062 milions d’euros. Pel que fa a la Unió Europea, Itàlia, França, 

el Regne Unit i Alemanya facturen dues terceres parts de la venda al 

detall, i s’hi destina un 14% del total als països escandinaus. 

Dimensió empresarial del sector  
i capacitat d’arrossegament econòmic
Amb la intenció de crear una primera aproximació a l’estructura 

sectorial mitjançant la creació de diversos subsectors de l’àmbit 

nàutic, s’han agrupat 1.175 empreses identificades de l’esmen-

tada –en el primer epígraf– base de dades que s’ha confeccionat 

per a aquest treball. La intenció no és, en absolut, fer una relació 

o cadastre del sector ,sinó una aproximació que permeti dibuixar-

ne la dimensió amb una mostra prou significativa.

La taula 2 presenta les diferents categories en què s’han agrupat 

les entitats que contribueixen a l’activitat econòmica del sector 

nàutic. Les dades es reflecteixen com a tant per cent, per ajudar 

a entendre millor l’impacte de cada activitat, i s’han destacat les 

més significatives. El primer comentari que s’ha de fer és que el 

total de les entitats és superior a 1.175, ja que una mateixa entitat 

pot estar classificada dintre de dues categories. Dit això, les cate-

gories amb major volum d’empreses, quasi 300, són la de vaixells 

d’ocasió i el lloguer o noliejament. Aquesta taula també posa de 

manifest que el sector té un pes important en la dimensió i en el 

volum d’empreses.

Aquesta categorització té dues limitacions importants, derivades 

de l’estat inicial d’aquest treball, per a les quals en un estudi futur 

es plantejaran estratègies de millora. La primera és que està esbi-

aixada d’inici, ja que la base de dades està elaborada per un 

portal comercial, cosa que implica que s’ha centrat en aquelles 

entitats que donen servei als vaixells i ha oblidat altres subsectors 

nàutics com el de creuers o el saló nàutic2. La segona limitació és 

que no s’ha analitzat la totalitat de les empreses en cada catego-

ria i per tant no estan completes, i la mostra no és aleatòria ni to-

talment representativa. De tota manera les dades presentades 

serveixen com a aproximació de la realitat i quan se superin 

aquestes limitacions augmentarà el nombre d’empreses relacio-

nades amb el sector i el volum econòmic d’aquest.

Per tal de poder treballar amb un nombre més petit d’empreses 

–a partir de la base de dades elaborada– i poder extreure unes 

primeres conclusions sobre la dimensió del sector, s’ha realitzat 

una agrupació per categories, tenint en compte, els criteris i l’opi-

nió d’experts en el sector. 

S’han classificat sobre la base d’onze categories més una darre-

ra genèrica, que són: Drassanes, Noliejament, Serveis nàutics, 

Publicacions, Organismes oficials, Esdeveniments, Brokers, 

Equipaments nàutics, Esports aquàtics, Clubs, Escoles i acadè-

mies i Altres. 

En la taula 3 es descriu l’agrupació, de manera que el lector tingui 

coneixement del que representa cada una d’elles. Així dintre de la 

categoria “Drassanes” s’inclouen totes les empreses que estan 

relacionades amb aquest subsector nàutic, com són les mateixes 

drassanes, enginyeria naval, disseny de iots, vaixells nous, vaixells 

de vela, bots i canoes, motos d’aigua i pneumàtiques. Alhora, 

agrupar les empreses permet representar gràficament el volum 

d’empreses que componen cadascuna (gràfic 1) per fer-se una 

idea del que pot arribar a representar.

2 En aquesta taxonomia manca, a tall d’exemple, afegir totes les em-
preses relacionades amb l’organització d’esdeveniments i salons 
nàutics nacionals i internacionals i amb els creuers, que, en l’àmbit 
d’aquest treball, no s’han incorporat.

Taula 1 
Evolució de les matriculacions d’embarcacions 
2011-2012

Catalunya 999 985 -1,4

Espanya 5.262 4.664 -11,4

 Particulars   

Catalunya 865 840 -2,9

Espanya 4.759 4.023 -15,5

 Lloguer   

Catalunya 134 145 8,2

Espanya 497 638 28,4

Font: Informe Anual de la Indústria a Catalunya 2012, a partir de les dades 
de l’Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN).

Total  2011 2012 Variació 11/12 (%)
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La categoria que més destaca és la d’Equipaments esportius, 

que abasta més de la quarta part del volum d’empreses del sec-

tor, seguida de l’anomenada Brokers o distribució, amb gairebé 

el 22% de les empreses. A partir d’aquestes, quatre categories 

se situen entorn del 8-10% d’empreses cadascuna i que són les 

Drassanes, els Serveis nàutics, les Escoles i acadèmies i el Noli-

ejament. Només tenint en compte aquestes 6 agrupacions es 

recull més del 80% de les empreses relacionades amb el sector 

nàutic (taula 4). 

Un darrer aspecte interessant per entendre el sector és conèi-

xer la seva concentració geogràfica. La localització de les em-

preses del sector és important a l’hora de planificar polítiques i 

accions estratègiques, que podrien significar possibles despla-

çaments de l’activitat econòmica dins d’un territori. Es poden 

distingir dues tipologies de poblacions. Unes que podríem ano-

menar d’alta intensitat –aquelles poblacions que concentren 

més del 80% de les empreses relacionades amb el sector nàu-

tic– (taula 5) i altres poblacions de baixa intensitat –on el nivell 

d’empreses relacionades amb el sector és molt més baix– (tau-

la 6). Aquesta distribució segueix el principi clàssic d’economia 

de la llei de Pareto, per la qual un petit nombre de poblacions 

–les anomenades d’alta intensitat– agrupen la major part de les 

empreses d’un sector.

Les poblacions d’alta intensitat són Barcelona, Mataró, el Mas-

nou, Castelldefels, Sitges, Badalona, Sant Andreu de Llavaneres, 

Sant Cugat del Vallès, Arenys de Mar i Vilanova i la Geltrú. Com 

s’ha esmentat anteriorment, qualsevol acció estratègica hauria 

de tenir en compte aquesta distribució de la concentració geo-

gràfica del sector.

El darrer aspecte que presenta aquest treball fa referència a la 

grandària de les empreses del sector. Les dades provenen de la 

Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona, i corresponen a 

les 324 empreses que estaven identificades. Un cop més, només 

es poden prendre com a referència i una primera aproximació del 

sector, amb empreses relativament joves (taula 7). El 50% tenen 

una antiguitat inferior als 10 anys, i el 75% no sobrepassen la data 

del Jocs Olímpics de Barcelona 92. 

Es posa de manifest que tant per volum de facturació (taula 8) com 

per volum de treballadors (taula 9) les empreses componen un 

sector diversificat, d’empreses dinàmiques i flexibles. 

Taula 2
Volum d’entitats per categoria que presten servei, per activitats, en el sector nàutic

Fonts: Elaboració pròpia a partir de BDSN12.

Vaixells d’ocasió 12,91 Pesca 1,27

Lloguer / Noliejament 12,65 Regata 1,27

Vaixells nous 10,60 Club nàutic 1,13

Botiga nàutica 6,41 Seguretat 1,13

Motors / Mecànica 6,11 Transport per carretera 1,05

Escoles / Acadèmies 5,80 Disseny de iots 1,00

Accessoris coberta 4,19 Llibreria nàutica / Editorials 0,96

Electrònica 3,66 Motos d’aigua 0,96

Drassanes 2,88 Bots / Canoes 0,83

Trasllat d’embarcacions 2,88 Climatització 0,74

Pneumàtica 2,44 Estació nàutica 0,70

Assegurances 2,09 Instal·lacions sanitàries 0,57

Electricitat 2,09 Premsa / Revistes 0,44

Veleria, tendals 1,92 Organismes oficials 0,39

Pintures 1,57 Capitanies marítimes 0,35

Port esportiu 1,44 Electrodomèstics 0,26

Fusteria 1,40 Crèdits nàutics 0,09

Pintures marines 1,35 Altres 3,14

Submarinisme 1,31 TOTAL 100

Categoria Entitats prestadores del servei ( %) Categoria Entitats prestadores del servei ( %)
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346
133

129

144

Taula 3 
Descriptius de les agrupacions per categories de les empreses del sector marítim

Font: Elaboració pròpia

Categoria Descriptiu de l’agrupació

Drassanes, enginyeria naval, disseny de iots, vaixells nous, vaixells de vela, pots-canoes, 

motos d’aigua, pneumàtiques

Lloguer de vaixells de vela, lloguer de vaixells a motor, vaixells escola

Crèdits nàutics, transport per carretera, assegurances, gestories nàutiques, trasllat 

d’embarcacions, manteniment, reparació, estibadors

Editorials, premsa/revistes

Capitanies marítimes, organismes oficials, federacions

Regates, salons nacionals, salons internacionals

Importadors, vaixells nous, vaixells d’ocasió

Instal·lacions sanitàries, motors/mecànica, pintures nàutiques marines, remolcs, roba 

nàutica, seguretat, creuers, accessoris, coberta, climatització, fusteria, veleria i tendals, 

botiga nàutica, electrònica, electrodomèstics, electricitat

Submarinisme, motos aquàtiques, pesca, vela

Clubs nàutics, ports secs, ports esportius

Instituts, centres d’estudi

Pubs, discoteques, càmpings nàutics, bars, menjars per emportar, restaurants, altres

Drassanes

Lloguer / Noliejament

Serveis nàutics

Publicacions

Organismes oficials

Esdeveniments

Brokers

Equipaments nàutics

Esports aquàtics

Clubs

Escoles i acadèmies

Altres

Gràfic 1
Nombre d’empreses del sector nàutic per agrupacions

Font: Elaboració pròpia

Drassanes
Noliejament
Serveis Nàutics
Publicacions
Organismes oficials
Esdeveniments

Brokers
Equipaments Nàutics
Esports aquatics
Clubs
Escoles i academies
Altres

346

165

133

129433

144

133
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Taula 4 
Volum d’empreses (en %) de cada agrupació

Equipament nàutic 26,84
Brokers 21,45
Drassanes 10,23
Lloguer i noliejament 8,93
Escoles i acadèmies 8,25
Serveis nàutics 8,00
Esports aquàtics 4,65
Altres 4,46
Clubs 4,09
Publicacions 1,86
Organismes oficials 0,87
Esdeveniments 0,37

Font: Elaboració pròpia a partir de la BDSN12.

  Agrupació d’empreses Percentatge

Taula 5 
Concentració d’empreses per poblacions d’alta 
intensitat a la província de Barcelona (en %)

Barcelona 51,46
Mataró 4,81
El Masnou 4,52
Castelldefels 4,23
Sitges 4,08
Badalona 3,06
Sant Andreu de Llavaneres 2,62
Sant Cugat del Vallès 1,75
Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú 1,46
Cabrera de Mar 1,02
Sabadell, Vilanova i la Geltrú 0,87
Cornellà de Llobregat 0,73

Font: Elaboració pròpia a partir de la BDSN12.

 Població Concentració

smart marina ecològica. Com s’ha posat de manifest fins ara, la 

diversitat del sector és àmplia i diversa. Palesa l’impacte creuat 

que el sector nàutic crea en l’economia catalana, en especial a 

Barcelona i l’arc costaner.

El sector de la nàutica d’esbarjo comptava amb 66 empreses 

industrials de referència l’any 2008. Moltes han experimentat de 

manera molt severa la recessió local i internacional, i han vist com 

les seves comandes disminuïen fins a causar la desaparició d’al-

gunes d’elles. Aquest fet, afegit a la manca de capacitat i a la 

manca de cohesió d’un sector molt diversificat, ha fet que actu-

alment l’activitat industrial s’hagi vist minvada i el gruix de sector 

es concentri a l’entorn de Marina Barcelona 92. Aquesta empre-

sa és ja avui un referent sectorial a escala europea i mediterrània. 

Compta amb uns 150 treballadors directes i genera més de 300 

llocs de treball indirectes en empreses proveïdores molt vincula-

des productivament a ella.

És el veritable element tractor que pot aixecar projectes de futur 

en el sector. Actualment, està en procés d’expansió per poder 

abastar no només iots i grans iots, sinó també els que podríem 

anomenar megaiots. La possible adquisició de nous terrenys on 

se situaven unes antigues drassanes al mateix port de Barcelona 

fan d’aquesta empresa i del subsector de refit & repair un sector 

amb molt potencial de creixement, fins al punt de poder arribar a 

situar-se com a líder mundial. 

En el mateix entorn físic, l’aposta i la consolidació de la Barcelona 

World Race és també un projecte d’alt interès per a la ciutat. A la 

competició esportiva, cal afegir-hi l’activitat de manteniment dels 

vaixells de competició i de l’activitat lúdica associada. A més, són 

diversos els projectes d’R+D (veles, sostenibilitat, etcètera) que 

s’estan trenant entorn seu i que poden contribuir a generar activi-

tat econòmica futura. 

Finalment, i sortint de l’àmbit més industrial, Barcelona té encara 

molt camí per recórrer en la integració del port a la ciutat i la visu-

alització social de la gran importància que té i la seva aportació de 

riquesa. Recull el que hem denominat, sense voluntat de generar 

cap nom artificial, la smart marina ecològica, per la similitud amb 

les smart cities, l’adopció de tecnologies i la necessitat de poten-

ciar el factors ecològics. Fa molt que el port va deixar de ser una 

activitat nociva i contaminant, per esdevenir una veritable porta al 

món del nostre país. Seria interessant aprofitar projectes com la 

rehabilitació de l’antiga seu històrica del port al Portal de la Pau 

per aprofundir en aquesta línia de treball. 

Potencial i tendències de futur
El sector nàutic a Barcelona i per extensió a Catalunya és un sector 

amb fort potencial d’arrossegament de l’activitat econòmica. Els 

principals subsectors sobre els quals construir el futur es poden 

resumir, com s’ha posat de manifest en la taula 5, en el refit & repair, 

l’activitat turística i comercial, directa i indirecta, generada a l’entorn 

dels ports comercials i esportius. Cal aprofitar al màxim la localit-

zació estratègica a la Mediterrània, una gran metròpoli dotada 

d’indústria i de serveis a mig camí entre França i les Illes Balears. 

Tres línies es poden identificar com a potencial amb vista al futur: 

Marina Barcelona 92, la Barcelona World Race i una possible 
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Quant als reptes de futur del conjunt del sector, en destaquem 

cinc des d’una opció per la internacionalització, tant en mercats 

consolidats com emergents:

•	 Apostar per una millora de la imatge conjunta de marca vers 

l’exterior, traient més profit de la imatge mediterrània, turística 

i de qualitat de vida de Barcelona.

•	 Treballar per guanyar dimensió empresarial i per fer projectes 

conjunts d’R+D que permetin fer un salt competitiu al sector. 

•	 Millorar la vinculació dels ports comercials i esportius als seus 

municipis (en alguns casos el port esportiu es percep com una 

instal·lació elitista i totalment desconnectada de la realitat so-

cioeconòmica de la seva població).

Taula 6 
Concentració d’empreses per poblacions de baixa intensitat a la província de Barcelona (en %)

Població Concentració

0,58

0,44

0,29

0,15

Argentona, Barberà del Vallès, Esplugues de Llobregat, Garraf, La Garriga, Premià de Mar, Ripollet,  
Sant Joan Despí, Vilassar de Dalt

Caldes de Montbui, Cerdanyola del Vallés, Gavà, Granollers, Sant Adrià del Besòs, Terrassa

El Prat de Llobregat, Gelida, Hospitalet de Llobregat, Lliçà d’Amunt, Molins de Rei, Montgat,  
Palau Solità i Plegamans, Premià de Dalt, Rubí, San Andreu de la Barca, Sant Quirze del Vallès,  
Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicenç de Montalt

Abrera, Alella, Blanes, Cabrils, Calella de Mar, Callús, Canet de Mar, Canovelles, Canyelles,  
Cardedeu, Castellbisbal, Castellgalí, Cubelles, El Papiol, Fogars de la selva, Igualada, Martorelles,  
Masquefa, Moià, Montcada i Reixac, Palafolls, Poble Nou, Sant Boi, Sant Celoni , Sant Fruitós de Bages,  
Sant Just Desvern, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet, Santa Coloma de Cervelló,  
Santa Susanna, St. Andreu de Llavaneres, Vallirana, Vic, Viladecans, Viladecavalls,  
Vilafranca del Penedès, Vilassar de Mar

Taula 7 
Anys de constitució de les empreses del sector

2001-2005 26,50 26,50
2006-2010 23,80 50,30
1991-2000 25,60 75,90
1981-1990 17,60 93,50
1971-1980 4,30 97,80
1961-1970 1,20 99,00
1950-1960 0,70 99,70
1917 0,30 100,00

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del la CCNB.

Any de constitució  Percentatge Percentatge
de l’empresa  acumulat

Taula 8 
Dimensió de les empreses del sector nàutic
per volum de facturació 

< 300.000 € 58,00
de 300.001 a 600.000 € 12,00
de 600.001 a 1.500.000 € 11,00
de 1.500.001 a 3.000.000 € 8,00
de 3.000.001 a 6.000.000 € 5,00
de 6.000.001 a 15.000.000 € 3,00
de 15.000.001 a 30.000.000 € 1,00
de 30.000.001 a 60.000.000 € 1,00

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del la CCNB.

Ventall de facturació Percentatge

Taula 9 
Dimensió de les empreses del sector nàutic
per volum de treballadors

1 a 5  69,9
6 a 10  12,3
11 a 25  10,9
26 a 50  3,0
51 a 100  2,3
101 a 250  0,7
251 a 500  0,7
> 500  0,3

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del la CCNB.

Dimensió per treballadors Percentatge

Font: Elaboració pròpia a partir de la BDSN12.
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•	 Vetllar per evitar que projectes com la possible reforma i am-

pliació de la Marina del Port Vell puguin provocar impactes 

negatius en el camí d’integració urbanística i interacció social 

amb la ciutat iniciat fa dècades, que perjudiquin la imatge del 

sector nàutic entre la població i les empreses.

•	 Continuar orientant la formació professional i de la universitat 

cap a les necessitats actuals i futures del sector, potenciant 

les assignatures pràctiques. Aquesta actuació no només 

s’aplica al sector nàutic industrial, sinó també al de la gestió 

portuària (un àmbit en què la taxa d’atur és fins al moment 

força reduïda).

El sector nàutic, tot i haver sofert la crisi en alguna les seves línies 

d’activitat, encara té molt futur a Barcelona. La promoció del sec-

tor a l’entorn de l’ampliació del port, de l’empresa Marina Barce-

lona 92, de la Barcelona World Race i dels centres de formació 

generaria un interessant espai de desenvolupament econòmic 

ben integrat a la ciutat i amb ambició i possibilitats reals de ser líder 

a l’àrea euromediterrània. n

Referències bibliogràfiques i webgràfiques
Associació d’Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN)

www.adin.cat

Asociación Nacional de Empresas Náuticas

www.anen.es

Blanco R. (coord.) et al., (2013) Informe Anual de la Indústria 

a Catalunya 2012. Departament d’Empresa i Ocupació, Gene-

ralitat de Catalunya. Barcelona.

Clúster Marítimo Español

www.clustermaritimo.es 

Direcció General d’Indústria, Generalitat de Catalunya

www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuite-

m.347153a44635ea01a6740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=58c

895a616d4e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextch

annel=58c895a616d4e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

&vgnextfmt=default

Fira de Barcelona, Departament d’Investigació i Estratè-

gia de Mercat (2011) El Sector Náutico en España. Fira de Bar-

celona. Barcelona.

Fira de Cornellà (2012) Dossier de Premsa del Saló de la Im-

mersió 2012. Cornellà de Llobregat. 

Fòrum Marítim Català (2009) Pla Estratègic 2009-2012. Bar-

celona.

Fòrum Marítim Català (2011) Pla Director 2012. Barcelona.

Fòrum Marítim Català

www.forummaritimcatala.cat/ 

García-Reche, Andrés, et al. (2010) Los Puertos Deportivos 

en España: Estructura, Modelos de Gestión y Resultados 

Económico-financieros. Universidad Complutense de Madrid. 

Madrid.

Institut d’Estadística de Catalunya

www.idescat.cat

Juan, Núria, et al. (2009) “La indústria catalana de la nàutica 

d’esbarjo.” Les diagnosis de l’Observatori de Prospectiva In-

dustrial núm. 5. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Saló de la Immersió de Catalunya

www.firacornella.com/index.php/ca/noticias 

Saló Nàutic de Barcelona

www.salonnautico.com

Web TV Fòrum Marítim Català

webtv.cat/fmc/2011/04/forum_maritim_catala/



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  2 3

de fe, una religió en la qual es creu i que no es pot discutir (Bagnai, 

2013; Nordvig, 2013). I si algú gosa discutir-lo o posar-lo en qües-

tió, ràpidament és acusat de formar part de la croada dels “dimo-

nis” antieuropeistes, nacionalistes recalcitrants i, fins i tot, mem-

bres de l’extrema dreta o de l’esquerra extraparlamentària 

(Fitoussi, 2013). Hi ha, doncs, un enorme maniqueisme per part 

dels defensors de l’euro per sobre de tot. 

Contràriament, penso que seran precisament els crítics amb la 

Unió Europea, aquells que Ralph Dahrendorf (1997) va anome-

nar “europeistes escèptics” –que és molt diferent d’“euroescèp-

tics”–, els que volen reformar-la radicalment, així com els que 

propugnen la dissolució de l’euro (i el retorn a les monedes na-

cionals), perquè s’ha convertit en un instrument perillós per a les 

economies europees, els qui faran avançar realment una unió 

econòmica i política europea dels ciutadans i dels pobles i, per 

tant, radicalment democràtica. 

En apartats posteriors d’aquest document es tractarà sobre el 

conjunt d’activitats, classificades en diverses categories a fi de 

presentar una proposta que permeti identificar el dimensiona-

ment econòmic del sector. Les activitats que duen a terme les 

empreses del sector que s’han identificat són molt diverses, alho-

ra que complementàries: l’aqüicultura, la construcció naval, el 

refit & repair, la nàutica d’esbarjo (natació, nàutica, submarinisme, 

vela, etcètera), l’enginyeria i la indústria auxiliar, els esdeveniments 

i les fires singulars, la pesca professional, els ports i els serveis 

portuaris, el transport marítim, els treballs i la tecnologia submari-

na, el turisme marítim (creuers, línies regulars), el comerç a la fa-

çana marítima (Maremàgnum, Port Olímpic, Port Fòrum, etcète-

ra), les empreses de serveis nàutics especialitzats (botigues 

Introducció

L a consciència que l’euro no és un bon negoci per als 

ciutadans està guanyant terreny a pràcticament tots 

els països europeus, tant els que ara pertanyen a la 

Unió Econòmica i Monetària com els que no. De fet, 

les darreres dades oficials de què es disposa, les de l’Eurobarò-

metre (Comissió Europea, 2013) que publica cada semestre la 

Unió Europea, ens diuen que la tardor de 2013 només el 51% dels 

europeus eren optimistes en relació amb el futur de la Unió Euro-

pea mentre que el 43% era pessimista –el 48% i el 46% respecti-

vament a l’Estat espanyol. Com a punt de referència, la primave-

ra de 2007, el 69% dels europeus eren optimistes respecte 

d’aquest futur i només el 24% era pessimista. Si es consideren els 

que donen suport a l’euro i a la Unió Econòmica i Monetària, la 

tardor de 2013 el 52% dels europeus hi estaven a favor i el 41% 

en contra –a l’Estat espanyol aquests percentatges eren del 56% 

i el 37% respectivament. En canvi, la primavera de 2007 i per al 

conjunt dels països de la Unió Monetària, el 59% hi estava a favor 

i el 34%, en contra.

Tanmateix, la gran majoria dels polítics i dels policymakers, tant 

els de la Unió Europea, i especialment els de la zona euro i també 

els dels països que en formen part, continuen considerant que 

l’euro és una gran cosa, un objectiu en si mateix, una moneda 

que cal defensar per sobre de qualsevol cosa. Com alguns han 

fet notar, per a aquestes persones l’euro ha esdevingut un dogma 

Antoni Soy
Professor d’Economia Aplicada,  
Universitat de Barcelona

l’EURO, 
Un MAl nEgOCI
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presencials i virtuals, les acadèmies de formació i les editorials). A 

més del sector empresarial, caldria tenir en compte altres agents 

que intervenen en l’R+D+I, la formació (UPC, FP, títols de patró, 

centres culturals) i els agents socials.

Els problemes de l’euro

Com ja s’ha dit, l’euro s’ha convertit en un dogma de fe, en una 

religió, en un fi en si mateix. Però de fet, l’euro no és (i no hauria de 

ser) més que un instrument per aconseguir els objectius d’avan-

çar en una unió econòmica i una unió política europees reals, que 

responguin a les necessitats i als anhels dels ciutadans i ciutada-

nes i dels pobles europeus. I com tots els instruments que s’utilit-

zen per a aconseguir uns objectius finals més importants, si no 

serveixen s’han de canviar. I l’euro no és un bon instrument perquè 

té una sèrie de problemes que li ho impedeixen. I quins són 

aquests problemes? (Soy, 2013).

En primer lloc, els països de la zona euro han perdut el control 

sobre la moneda (l’euro) i sobre les polítiques econòmiques. Són 

països que utilitzen l’euro, en són usuaris, però ni el controlen ni el 

poden emetre. Perquè això només ho pot fer el Banc Central Eu-

ropeu, un banc “teòricament independent” els membres del qual 

no han estat escollits democràticament, ni han de donar comptes 

a cap control democràtic (o en tot cas un control molt indirecte). 

En aquest sentit, els països de la zona euro són com els estats dels 

EUA –utilitzen el dòlar però no el poden emetre ni controlar–, tan-

mateix no gaudeixen d’alguns avantatges importants que sí que 

tenen els Estats americans: per exemple, rebre abundoses trans-

ferències de l’Estat federal quan és necessari. Ara bé, els EUA 

tenen un pressupost federal del 25% de PIB del país i un Tresor 

públic, mentre que el pressupost de la Unió Europea és només de 

l’1% del PIB europeu i el Tresor públic europeu no existeix.

Al mateix temps, els països de la zona euro han renunciat a fer 

polítiques econòmiques que són molt importants, especialment 

en uns moments de crisi com els que vivim actualment. Efectiva-

ment, pel fet de ser a la zona euro, no poden fer política de tipus 

de canvi (devaluar o revaluar) ni polítiques monetàries, que han 

quedat en mans exclusivament del Banc Central Europeu. Pel 

que fa a les polítiques fiscals, aquests països han limitat més i més 

la possibilitat de fer-ne quan s’han autoimposat limitacions en 

relació amb el dèficit públic i el deute públic respecte al PIB, que 

fins i tot han fet constar en les seves constitucions.

En segon lloc, l’existència de l’euro –que vol dir tipus de canvis 

fixos– en uns països amb moltes diferències econòmiques es-

tructurals i de competitivitat fa que per a alguns d’aquests –els 

perifèrics– l’euro tingui un valor massa alt per a la competitivitat de 

les seves empreses i els seus productes, i que, tanmateix, per a 

d’altres –els centrals–, l’euro tingui un valor massa baix per a la 

competitivitat de les seves empreses i els seus productes. Com a 

conseqüència, i a causa, de l’existència de l’euro, els països cen-

trals acumulen superàvits de les seves balances per compte cor-

rent, que corresponen a una situació de més estalvi que inversió 

en el país i, per tant, a la possibilitat de prestar recursos a altres 

països, de convertir-se en creditors. Mentrestant, els països peri-

fèrics van augmentant els seus dèficits de la balança per compte 

corrent, corresponents a una situació d’estalvi insuficient per fi-

nançar la inversió i, per tant, es veuen obligats a endeutar-se més 

i més amb l’exterior i es converteixen en països deutors. La per-

sistència d’aquests desequilibris exteriors creen problemes tant 

als països creditors com als deutors i, per tant, al conjunt de l’eco-

nomia. Com va assenyalar Meade (1957) l’única possibilitat d’una 

integració econòmica sostenible entre països amb estructures 

econòmiques i competitivitats diferents és amb una flexibilitat dels 

tipus de canvi nominals, cosa que l’euro no permet.

En tercer lloc, com que els països de la zona euro no poden eme-

tre la moneda ni la controlen, si s’han d’endeutar –especialment 

els perifèrics– són totalment dependents del Banc Central Euro-

peu i dels mercats financers internacionals. Davant d’un dèficit 

públic i un deute públic creixents només poden acudir a les insti-

tucions suara esmentades per demanar crèdit. Però els mercats 

financers internacionals només els donaran crèdit si els generen 

suficient confiança i, en determinades circumstàncies, amb unes 

primes de risc cada cop més elevades, això pot provocar que els 

països perifèrics puguin tenir problemes de solvència per tornar 

els seus deutes i, fins i tot, que puguin arribar al punt d’arriscar-se 

a haver de fer fallida, com ja ha passat aquests darrers temps amb 

Grècia i Xipre abans de la intervenció de l’anomenada troica (Co-

missió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari Internaci-

onal) i, en menor mesura, amb Espanya i Itàlia abans de la inter-

venció important, a mitjans de 2012, del Banc Central Europeu.

En quart lloc, un dels motius importants de la introducció de l’eu-

ro va ser que aquest permetria avançar més ràpidament en la in-

tegració i la unió econòmica entre els països de la Unió Europea. 

Però això no ha estat així, almenys pel que fa a l’economia real. 

Efectivament, les diferències en les taxes d’atur dels països del 

nord i els països perifèrics, que semblava que s’havien reduït al 

final de la darrera fase d’expansió, s’han fet més grans que mai 

amb l’arribada de la crisi actual. Com ja s’ha esmentat abans, els 

desequilibris en els sectors exteriors dels països també han tendit 
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Els països de la zona euro  
han perdut el control sobre  
la moneda (l’euro) i sobre  

les polítiques econòmiques.  
Són països que utilitzen l’euro,  

en són usuaris, però ni el  
controlen ni el poden emetre

a mantenir-se o a augmentar, amb uns països del nord amb grans 

superàvits i uns països perifèrics amb importants dèficits que no-

més semblen poder disminuir a partir d’unes polítiques d’austeri-

tat –devaluació interna– molt dures i molt costoses en termes 

econòmics i socials; per tant, no sembla que els diferencials de 

competitivitat entre els països s’hagin escurçat. En definitiva, con-

tinuen havent-hi grans diferències estructurals i de competitivitat 

entre els països europeus que impedeixen progressos reals en la 

integració i la unió econòmica.

En cinquè lloc, una altra raó que es va donar per a la introducció 

de l’euro és que permetria avançar en la unió política i, per tant, 

fiscal i pressupostària de la Unió Europea. Però, una vegada més, 

no ha estat així. Hi ha hagut alguns canvis, sí, però poc importants 

i sobretot que no resolen el problema fonamental: perquè una 

unió monetària funcioni hi ha d’haver una unió política i també 

fiscal i pressupostària. Quines són les unions monetàries que 

funcionen? El dòlar als EUA o el franc suís a la Confederació 

Helvètica. Però, en un cas i en l’altre, són una unió política i tenen 

un pressupost federal important, és a dir, són també una unió 

fiscal i pressupostària. La unió monetària europea ni és una unió 

política ni té una unió fiscal i pressupostària. Això ja ho van dir 

abans del llançament de l’euro diferents economistes americans 

(Dornbusch, 1996; Krugman, 1997; Feldstein, 1998, per exem-

ple) o britànics (Kaldor, 1971; Godley, 1992, per exemple) i hi han 

insistit posteriorment d’altres (Stiglitz, Sen, Mirlees, Pissarides, 

etcètera), alguns d’ells, per cert, premis Nobel, que també van 

insistir en el fet que no es complien els requisits d’una àrea mo-

netària òptima (Mundell, 1961). Però és que la mateixa Unió Eu-

ropea (aleshores Comunitat Econòmica Europea) va insistir-hi en 

diversos informes dels anys setanta del segle passat: la possibi-

litat d’una moneda única que funcionés adequadament es veia 

lligada a la necessitat de poder fer importants transferències fis-

cals entre països, a una centralització monetària i fiscal molt im-

portants i a una balança de pagaments comuna, de tal manera 

que només quan s’haguessin complert aquestes condicions es 

podria plantejar, de forma adequada, la retirada dels controls de 

capitals, és a dir, la desregulació de la circulació de capitals i, per 

tant, el llançament de la moneda única.

En sisè lloc, les dades de què es disposa (segons el World Eco-

nomic Outlook Database del Fons Monetari Internacional) ens 

diuen que en el període de creixement econòmic (1986-2007) els 

països grans (Alemanya, Espanya, França, Itàlia) de la zona euro 

van créixer menys d’ençà que existeix l’euro (2000-2007) que 

abans de la seva existència (1986-1999). Mentrestant, als països 

que no són a la zona euro (Regne Unit, Suècia) els passava exac-

tament al contrari i van créixer més a partir de l’any 2000 (Sapir, 

Murer, Durand, 2013).

En setè lloc, l’euro ha donat lloc a una destrucció de teixit indus-

trial privat en països com França, Itàlia i Espanya, entre d’altres, al 

contrari que a Alemanya i els països del seu entorn, com a conse-

qüència d’haver volgut mantenir un tipus de canvi fix –l’euro– en-

tre països amb diferències notables en el creixement de la produc-

tivitat i en els sistemes socials i polítics respectius (Gave, 2013). 

Les causes d’això són: 1) l’heterogeneïtat de les estructures pro-

ductives, amb un posicionament d’aquests països en una situa-

ció poc avançada respecte a Alemanya i els països centrals, des 

del punt de vista de la innovació; 2) el fet que, a causa d’aquest 

mal posicionament, es produeixi una forta competència dels pa-

ïsos emergents amb costos baixos, i 3) el fet que aquests països 

ja no puguin utilitzar el tipus de canvi com a instrument de política 

econòmica i, per tant, l’euro s’apreciï en termes reals respecte del 

dòlar des de 2002 (Artus, 2011; Dor, 2013). A partir de la crisi, la 

situació empitjora més sobretot per l’emigració de la força de 

treball i en especial, de joves graduats d’aquests països (Artus, 

2013). D’altra banda, en aquest període s’ha produït una creixent 

integració de la capacitat productiva dels països de l’Europa de 

l’Est –la majoria ja integrats a la Unió Europea– al sistema produc-

tiu alemany, mentre que, alhora, s’anava produint una pèrdua 

acumulativa de competitivitat industrial en els països de la perifè-

ria de la zona euro (Blankenburg et al., 2013).

En vuitè lloc, amb l’euro –que suposa rigidesa nominal dels ti-

pus de canvi fixos–, els països perifèrics estan condemnats a 

fer polítiques d’austeritat, el que s’ha anomenat la “devaluació 

interna”, i aquestes polítiques els dificulten poder sortir de la 

crisi. Amb un problema de deute extern, aquests països han 

d’importar menys i exportar més, però com que les exportaci-

ons no depenen del país –sinó de la renda dels països que els 

compren els productes– l’única cosa que pot fer un país perifè-
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ric amb tipus de canvi fixos –com és el cas de la zona euro– per 

millorar les coses a curt termini és una política d’austeritat, de 

reducció de les rendes, de devaluació interna, que forci els seus 

ciutadans i empreses a comprar menys.

En la situació actual, els productes d’alguns països de la zona euro 

(especialment d’Alemanya) són molt demandats, fins i tot des de 

fora de la zona, la qual cosa fa apreciar l’euro. Això va en contra 

dels interessos de la majoria dels altres països de la zona, que 

tenen dèficit exterior i, per tant, es veuen obligats a fer una deva-

luació interna, per evitar desequilibris estructurals en el seu sector 

exterior. En canvi, els països que han conservat una moneda prò-

pia i sobirana, com ara Dinamarca, Suècia o el Regne Unit, quan 

tenen dèficit extern, si volen, poden devaluar. No els cal, per tant, 

fer necessàriament una devaluació interna. De fet, el mateix dèficit 

extern portaria a una depreciació de la seva moneda.

Així doncs, les polítiques d’austeritat en els països perifèrics de la 

zona euro han estat ineficaces respecte als objectius que es pro-

posaven ex ante: sanejar les finances públiques. La ràtio deute 

públic/PIB continua creixent i el dèficit públic pràcticament no 

baixa. Segons les dades del World Economic Outlook Database 

del Fons Monetari internacional, el deute públic espanyol que re-

presentava menys del 40% del PIB el 2007 es troba ara per sobre 

del 90%. El saldo del sector públic estava en superàvit del 2005 

al 2007 per passar a un dèficit superior al 10% el 2009, i des 

d’aleshores es resisteix a baixar tot i les importants polítiques 

d’austeritat implementades. Per què passa això? Les retallades 

de la despesa pública milloren, d’una banda, el saldo pressupos-

tari; però d’altra banda, provoquen disminucions en la demanda 

interna, el PIB i la renda privada i, per tant, en la recaptació d’in-

gressos públics, cosa que empitjora el saldo pressupostari. 

Aquests dos efectes es compensen, el dèficit públic millora molt 

poc, el deute públic continua creixent i la ràtio deute públic sobre 

el PIB (amb la disminució del PIB) es dispara.

En canvi, les polítiques d’austeritat han estat eficaces respecte 

al seu verdader objectiu, que s’ha declarat ex post: el de millo-

rar els comptes amb l’exterior. Efectivament, el dèficit de la ba-

lança per compte corrent a Espanya que va anar creixent molt 

des de principis d’aquest segle fins a arribar a representar gai-

rebé un 10% del PIB el 2007, ha anat disminuint de manera 

important des d’aleshores, i fins i tot hi ha hagut un petit supe-

ràvit el 2013, de nou segons les dades del World Economic 

Outlook Database. Per què passa això? Les retallades de la 

despesa pública provoquen, com ja hem vist, disminucions en 

la demanda interna, el PIB i la renda privada i, per tant, baixen 

el consum i també les importacions; al mateix temps, aquestes 

disminucions fan incrementar l’atur, la flexibilitat laboral i la mo-

deració salarial, i en definitiva provoquen la devaluació interna i 

el consegüent augment de les exportacions. L’efecte conjunt 

del descens de les importacions i l’alça de les exportacions fa 

millorar els comptes del país amb l’exterior.

Les polítiques d’austeritat als països perifèrics són, doncs, efica-

ces i tenen efectes immediats sobre el saldo amb l’exterior, però 

resultats molt menys efectius sobre el saldo públic. L’austeritat 

serveix per fer la devaluació interna, per recuperar competitivitat 

quan no es pot canviar el tipus de canvi. S’ha de fer devaluació 

interna perquè no es pot fer devaluació externa. És a dir, si hi ha 

l’euro (que vol dir tipus de canvi fixos) s’ha de fer devaluació inter-

na, s’han de fer polítiques d’austeritat. L’euro implica austeritat. 

La devaluació interna és, d’altra banda, un procés llarg i dolorós.

Es diu, especialment des d’algunes esquerres europees, que el 

problema no és l’euro i que el que caldria simplement és acabar 

amb les polítiques d’austeritat i fer unes polítiques expansives. 

Però en els països perifèrics de la zona euro, això no seria així. 

L’euro significa un tipus de canvi fix i, a més, actualment desavan-

tatjós per a aquests països i, per tant, si fessin una política expan-

siva no els afavoriria; de fet, alimentarien i consolidarien el creixe-

ment de les economies fortes del centre. Per què? Amb una 

política expansiva augmentaria la despesa pública en els països 

perifèrics, fet que provocaria un augment de la demanda interna 

(el consum i la inversió), el PIB i la renda privada i, per tant, creixe-

rien també les importacions; alhora, baixaria l’atur i augmentarien 

els salaris (revaluació interna) i conseqüentment disminuirien les 

exportacions. L’efecte conjunt d’una alça de les importacions i 

una baixa de les exportacions suposaria un empitjorament dels 

comptes amb l’exterior i un increment del deute del país. No sem-

bla, doncs, una bona opció per a aquests països.

Una cosa totalment diferent seria que fossin els països forts del 

centre (i, especialment, Alemanya) els que fessin una política ex-

pansiva, que sí que afavoriria als països perifèrics. Però ara com 

ara no sembla que aquells països vulguin fer-ho, com han declarat 

repetidament els dirigents alemanys.

Els escenaris i les alternatives de futur de l’euro

Així doncs, els problemes que representa l’existència de l’euro 

i que s’acaben d’esmentar, juntament amb la situació actual 

dels països perifèrics i les polítiques d’austeritat, de devaluació 
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interna, que s’hi apliquen, estan demostrant les dificultats per 

avançar en la sortida de la crisi, especialment per als països 

perifèrics que són a la zona euro.

Com ja s’ha comentat anteriorment, molts economistes impor-

tants, alguns d’ells premis Nobel, ja van avisar, uns quants 

abans del llançament de l’euro i d’altres, després, de les dificul-

tats que la unió monetària europea pogués funcionar. Tant per-

què no es coneixen experiències històriques d’unions monetà-

ries que hagin funcionat sense una prèvia unió política i una 

simultània unió fiscal i pressupostària, com perquè la unió mo-

netària europea no complia els requisits del que es coneix com 

una àrea monetària òptima. Avui, un nombre creixent d’econo-

mistes, fins i tot alguns que són partidaris de mantenir l’euro 

(Martin Wolf, 2012, o Jordi Galí, 2012, per exemple), consideren 

que si al seu moment s’hagués sabut el que se sap ara, Espa-

nya i els altres països perifèrics no haurien d’haver entrat mai a 

l’euro. Altra cosa, diuen, és sortir-ne un cop a dins, per les difi-

cultats que pensen que suposaria la seva dissolució.

Però, amb l’existència de l’euro, els països perifèrics viuen en una 

creixent inestabilitat: econòmica, social i política. Des d’un punt 

de vista econòmic, els nivells de deute es fan insostenibles als 

països deutors/perifèrics. De fet, De Grauwe i Ji (2013) han calcu-

lat que aquests països –Grècia, Irlanda, Portugal, Espanya i Itàlia– 

poden necessitar de 12 a 22 anys en condicions òptimes, i de 25 

a 50 anys en condicions menys favorables, per poder tornar els 

seus deutes. Fa poques setmanes, en una visita a Espanya, Mar-

tin Wolf, del Financial Times, deia que ell preveia la sortida de la 

crisi a Espanya per al 2020 o el 2025! La gran pregunta és: poden 

aquests països –des del punt de vista social i polític– mantenir 

durant tant de temps les polítiques d’austeritat per disminuir len-

tament i dolorosament els seus nivells de deute? Sembla força 

dubtós. Aquesta situació de crisi econòmica té unes conseqüèn-

cies socials que es manifesten en forma d’increment de l’atur i la 

pobresa, desnonaments, suïcidis, més criminalitat, etcètera, a 

partir de les creixents desigualtats en la distribució de la renda i la 

riquesa, i que podrien desembocar en conflictes socials més 

aguts i explosius. I des d’un punt de vista polític, aquesta situació 

pot donar ales als populismes i les demagògies i a una creixent 

desafecció de la població respecte a la política que es manifesta, 

per exemple, amb el creixement de l’abstenció a les eleccions o 

en la falta de confiança en uns partits polítics cada cop més tan-

cats, patrimonials i refractaris i que tendeixen a expulsar (en lloc 

d’integrar) la innovació, el talent i la intel·ligència emocional. Sem-

bla clar, doncs, que la situació actual és font de riscos creixents 

en l’economia i la societat dels països europeus, i molt especial-

ment als països perifèrics de la zona euro. Aquests països hauran 

de pensar molt seriosament què fan i, molt concretament, què fan 

en relació amb l’euro.

Quins escenaris hi ha, doncs, davant de la crisi de l’euro? Quines 

alternatives es poden considerar tenint en compte els problemes 

que suposa l’existència de l’euro? (Soy, 2013). La primera seria 

que els països de la zona euro decidissin avançar fermament cap 

a una unió política realment democràtica i federal, amb la conse-

güent unió fiscal i pressupostària –els Estats Units de l’Europa dels 

ciutadans i dels pobles i, per tant, radicalment democràtics. 

Aquesta seria, sens dubte, la solució teòricament ideal, ja que 

permetria que la Unió Monetària Europea i l’euro funcionessin 

sense problemes, tal com funcionen el dòlar als EUA o el franc suís 

a la Confederació Helvètica. Ara bé, aquesta és una solució im-

possible a curt termini, ja que no es pot aconseguir la unió política 

d’avui per demà, i molt difícilment i complicada a llarg termini. 

Europa té una història molt llarga, plena de guerres i conflictes 

entre països que, d’altra banda, tenen cultures i llengües molt di-

ferents, mentalitats i realitats (econòmiques, socials, etcètera) 

molt diverses, legislacions i sistemes polítics molt diferenciats. Tot 

plegat fa pensar que, també a llarg termini, la unió política europea 

serà molt difícil si no és, fins i tot, una quimera.

Una segona alternativa és continuar com fins ara, anar fent el que 

s’ha fet d’ençà que va començar la crisi. És a dir, continuar fent 

polítiques d’austeritat –devaluació interna– als països perifèrics 

de la zona euro i, al mateix temps, quan calgui, fer intervencions 

–de caràcter bàsicament tecnocràtic– sigui per part de la Troica, 

sigui per part del Banc Central Europeu, per anar salvant els mo-

ments més crítics de la situació econòmica, com es va fer amb 

Grècia i Xipre al seu moment i amb Espanya i Itàlia a mitjan 2012. 

De fet, ja fa sis anys que s’està fent això i la situació de moment 

aguanta, encara que de vegades sigui fent tentines. Ja s’ha es-

mentat anteriorment, però, que aquesta situació és font d’impor-

tants inestabilitats i creixents riscos –des del punt de vista econò-

mic, social i polític– que no està clar que es puguin mantenir i siguin 

sostenibles. O en tot cas, no ningú sap quant de temps. De nou 

Martin Wolf, el prestigiós articulista del Financial Times, en la seva 

recent visita a Espanya i preguntat sobre si ja s’ha superat la crisi 

de l’euro responia: “No som ni a prop del final. El projecte europeu 

està identificat ja a gran part d’Europa amb el dolor i el patiment, 

cosa que políticament és molt perillosa”. Com s’ha assenyalat, 

davant d’aquesta realitat dramàtica i preocupant dels països pe-

rifèrics de la zona euro és bastant sorprenent que gairebé mai es 
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posin en relació les conseqüències econòmiques de continuar en 

aquesta situació amb les conseqüències econòmiques d’una 

ruptura, una dissolució o la sortida d’algun país de la zona euro. 

Sorprenentment, una de les decisions més importants del nostre 

temps a Europa, la de continuar, o no, formant part de la Unió 

Econòmica i Monetària i de l’euro s’està prenent sense fer una 

anàlisi cost-benefici a fons (Nordvig, 2013).

Una tercera possibilitat seria la sortida, controlada o incontrolada, 

d’algun país o països de la zona euro i de la Unió Econòmica i 

Monetària. Almenys oficialment, els responsables de la Comissió 

Europea i del Banc Central Europeu, així com els responsables 

governamentals dels països de la zona euro, i Alemanya en parti-

cular, no en volen ni sentir a parlar. D’altra banda, sembla impen-

sable i seria d’una greu irresponsabilitat que la Comissió Europea, 

el Banc Central Europeu i els governs o/i bancs centrals dels dife-

rents països no hagin considerat seriosament aquesta possibilitat 

(de fet, recentment s’ha sabut que almenys el Banc Central holan-

dès ha fet estudis considerant les conseqüències d’una possible 

dissolució i desaparició de l’euro). La posició oficial, però, dels 

policymakers i també d’alguns economistes (fins i tot alguns que 

ara consideren que per als països perifèrics entrar a l’euro va ser 

un error) és que aquesta alternativa és inviable perquè provocaria 

molts problemes a les economies europees (especulació, inflació, 

com es pagaria el deute, etcètera) i, a més, posaria en qüestió ja 

no només l’euro i la Unió Econòmica i Monetària sinó també la 

mateixa construcció europea. No hi ha dubte que aquest escena-

ri seria molt complex, que no es podria fer d’avui per demà, sinó 

que, en tot cas, requeriria importants negociacions i acords, solu-

cionar molts aspectes problemàtics i fer un procés de transició, 

d’igual manera com es va fer quan es va passar de les diferents 

monedes nacionals a l’euro però en sentit contrari. Però que sigui 

molt complex no vol dir que sigui impossible o innecessari. De fet, 

s’ha demostrat històricament que és possible sortir d’una unió 

monetària sense causar cap catàstrofe: en els darrers cent anys 

gairebé setanta unions monetàries han fracassat al món i s’ha 

hagut de tornar a l’antiga situació o a una de nova. I potser seria 

l’única forma de donar una embranzida real a la unió econòmica i 

política europea des d’una perspectiva radicalment democràtica.

Una quarta alternativa, que de fet és una variant de la tercera, 

seria la dissolució controlada de l’euro (i tornar a les monedes 

nacionals a mitjà termini) però amb un procés de segmentació 

controlada per fer més fàcil, menys problemàtic i més sostenible 

el període de transició. Durant aquest període transitori hi hauria 

dues possibilitats: una, la sortida d’Alemanya, i els altres països 

del nord, de l’euro que, temporalment quedaria com la moneda 

dels països perifèrics i probablement França, i que ràpidament 

es depreciaria respecte a la moneda (o monedes) dels països del 

nord; l’altra, la coexistència temporal de dos euros, un de fort –el 

dels països creditors/centrals– i un altre més feble –el dels països 

deutors/perifèrics. Això és el que proposa el grup d’economis-

tes, empresaris i ex-policymakers –entre d’altres el excomissari 

europeu Bolkenstein– que s’agrupen en l’European Solidarity 

Manifesto (2013) (vegeu també Kawalec i Pytlarczyk, 2013). 

Aquesta alternativa implicaria diverses coses importants. Prime-

ra, una demostració de solidaritat per part dels països creditors, 

i especialment Alemanya, respecte als països deutors, en el 

marc d’un compromís ferm d’avançar realment en la construc-

ció d’una Europa unida. Segona, s’hauria d’adoptar una política 

coordinada i simètrica del tipus de canvi entre els països per ser 

capaços de combatre els possibles desequilibris persistents de 

la balança de pagaments, tant en casos de dèficit com de supe-

ràvit, ja que com va dir Meade (Meade, 1957; vegeu també Bag-

nai, 2013) la compatibilitat entre el lliure comerç i la plena ocupa-

ció només es pot garantir si tots els membres d’una zona de 

lliure comerç tenen la seva pròpia balança de pagaments, en el 

mitjà i llarg termini, equilibrada pel que fa a la resta del món. És a 

dir, la disciplina fiscal dels països hauria de passar a ser un ins-

trument per assegurar els equilibris exteriors dels països: en 

poques paraules, caldria passar a una política d’”External Com-

pact” en lloc d’una política de “Fiscal Compact”. Finalment, 

s’hauria de plantejar si al final del procés s’opta per la conversió 

de l’euro en una moneda comuna (no única) per al comerç inter-

nacional i intraeuropeu –en la línia del que va ser l’ECU en el 

Sistema Monetari Europeu o de la proposta del bancor de Key-

nes a Bretton Woods– amb l’existència de monedes pròpies (a 

cada estat) per a les relacions comercials i financeres internes.

I quins serien els efectes, per als països perifèrics, d’aquesta dis-

solució o sortida de l’euro que automàticament suposaria també 

una devaluació de les seves noves monedes? Entre els possibles 

aspectes positius cal destacar que, gràcies a la devaluació de la 

moneda, augmentarien la competitivitat dels seus productes, tant 

a l’antiga zona euro com a la resta del món i, per tant, les expor-

tacions, i, com que al mateix temps disminuirien les importacions, 

es produiria una millora en el saldo exterior. Evidentment, ja se sap 

que amb la devaluació no n’hi ha prou i que, per tant, simultània-

ment i amb la màxima rapidesa, caldria fer les reformes estructu-

rals necessàries per millorar la productivitat. D’altra banda, com 

que amb la devaluació de la moneda ja no caldria fer la devaluació 

interna, o almenys no tan brutal, i es recuperaria la possibilitat de 
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fer polítiques econòmiques pròpies –del tipus de canvi, monetà-

ria, fiscal– es disposaria dels instruments per endegar una política 

de lluita contra la crisi i de foment de la demanda interna (consum, 

inversió) i, per tant, del creixement econòmic. A més, amb el crei-

xement de l’economia es recaptarien més ingressos públics i, 

consegüentment, es podrien finançar més fàcilment possibles 

dèficits públics, retornar el deute (públic i privat) i disposar de re-

cursos per finançar les reformes estructurals necessàries per ser 

més productius, que en són un bon grapat a més de la reforma 

laboral (i que en una època de crisi són molt difícils de fer adequa-

dament per manca de recursos). Molt particularment, es podria 

recuperar el temps perdut de la des-industrialització ocorreguda 

aquests darrers anys tot dedicant els recursos necessaris per al 

foment de la indústria en aquests països. D’altra banda, la nova 

situació ens permetria avançar realment en la unió econòmica –

que es fa per tenir un mercat intern ampli i un teixit econòmic 

productiu que ens defensin dels possibles xocs externs–, una 

cosa que no ens permet l’euro, ja que ens obliga a fer una política 

de devaluació interna que destrueix el mercat intern i el teixit pro-

ductiu i dificulta la creació d’un mercat més gran, únic o comú. 

Finalment, la nova situació ens permetria fer polítiques fiscals si-

mètriques per aconseguir comptes externs equilibrats i simètrics, 

i evitar, per tant, el principal problema amb el qual s’han trobat els 

països de la zona euro, i especialment els perifèrics.

S’han de considerar també els possibles efectes negatius de la 

dissolució o sortida de l’euro i de la consegüent devaluació de les 

noves monedes. En primer lloc, la possibilitat que la nova situació 

desfermés una onada especulativa en el mercat de canvis de 

monedes. En aquest sentit, sembla clar que caldrà un control de 

capitals, almenys de forma temporal, així com una reregulació del 

sistema financer que corregeixi els abusos comesos per la seva 

desregulació i, més concretament, l’establiment de regles pru-

dents en la gestió del sistema financer i també en les remuneraci-

ons dels seus directius. En segon lloc, s’ha de considerar la pos-

sibilitat de tensions inflacionistes d’una certa importància. Per tal 

d’evitar-ho s’haurà d’endegar una verdadera política de rendes, 

que és molt més que una política de moderació salarial, una ade-

quada regulació dels marges i circuits de distribució i uns possi-

bles controls temporals de preus i salaris. En tercer lloc, una altra 

qüestió que és motiu de preocupació és com quedaria la qüestió 

dels deutes, públics i privats. Amb quina moneda s’hi hauria de 

fer front, amb euros o amb la nova moneda devaluada? Segons 

els especialistes, l’existència d’una llei internacional anomenada 

Lex Monetae fa que la qüestió més important pel que fa als deutes 

no sigui en quina moneda s’han contret sinó en la llei de quin país 

s’ha fet l’endeutament. És a dir, els deutes que s’hagin fet amb la 

llei d’un determinat país (per exemple, l’Estat espanyol), a partir de 

la Lex Monetae es convertiran automàticament en deutes en la 

nova moneda d’aquest país, independentment de la moneda en 

què es van contraure al seu moment aquests deutes. Des 

d’aquest punt de vista, sembla que dels deutes públics i privats 

que té l’Estat espanyol només entre un 15% i un 25% serien en 

euros o dòlars i la resta serien en la nova moneda, una situació que 

a altres països com França o Itàlia els és encara molt més favora-

ble (Bootle, 2012; Nordvig i Firoozye, 2012; Tepper, 2012).

Com a conclusió, evidentment provisional en una qüestió en la 

qual les coses canvien tan ràpidament, es pot dir que cal esperar 

canvis importants en relació amb l’euro en els anys venidors. El 

suport a l’euro de la ciutadania europea està disminuint amb 

rapidesa i, com s’ha vist en les recents eleccions europees, un 

nombre important dels diputats escollits a diferents països són 

contraris a l’euro, i una part, fins i tot, contraris a la Unió Europea. 

D’altra banda, com s’ha analitzat al llarg de l’article, l’euro pre-

senta greus problemes, especialment per als països perifèrics, 

com a instrument vàlid i adequat per a avançar cap a l’objectiu 

final de la unió econòmica i política d’Europa. A més, l’alternati-

va teòricament immillorable de la unió política i, per tant, fiscal i 

pressupostària, sembla molt difícil. Al mateix temps, continuar 

en la situació actual, en la qual ja fa sis anys que hi som, significa 

riscos econòmics, socials i polítics creixents i molt importants, 

que semblen difícilment sostenibles. Consegüentment, la pos-

sibilitat d’algun tipus de trencament o dissolució de l’euro, que 

és una qüestió molt complexa, és una alternativa que cada cop 

sembla més possible en els propers anys. Encara que no ho 

diguin o fins i tot ho neguin, molts països, i de ben segur les 

institucions europees, s’estan plantejant les conseqüències 

d’aquest escenari. Caldrà, doncs, estar molt atents i treballar 

amb seriositat per veure què caldrà fer en aquesta situació.
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la declaració de la renta), incrementant el seu nivell de vida i 

contribuint a reduir la desigualtat. Aquest suplement va lligat al 

salari i no es cobra si no es treballa, amb l’objectiu d’incentivar 

la participació laboral. Segon, a les polítiques actives d’ocupa-

ció, en les seves diferents modalitats. Per exemple, proporcio-

nant formació especialitzada adaptada a les circumstàncies de 

cada aturat, assessorament sobre com buscar feina, o experi-

ència laboral en empreses o fent treballs socials. L’èxit de les 

polítiques actives no es mesura necessàriament segons el seu 

impacte en l’ocupació agregada, sinó per la seva habilitat d’in-

crementar l’ocupació per a aquells col·lectius de difícil integració 

al mercat laboral (a causa de l’existència d’efectes de substitu-

ció/desplaçament).

Entendre la distribució i la redistribució
Avui, els mateixos que ho han permès ara s'espanten amb el 

procés descarnat d'acumulació de riquesa en què es mou, tant 

Aquest dossier vol fer una mirada nova a l'estat 

del benestar. Ho vol fer amb els peus posats en 

l'economia, en el mercat de treball, en el capital 

humà: un fonament igualment decisiu per al be-

nestar de la gent, com el tradicionalment valorat de la despesa 

social i de les prestacions públiques.

La major part dels textos adjunts han estat sotmesos a una 

taula de discussió prèvia dintre del format dels seminaris del 

Centre d'Estudis Econòmics i Socials, realitzats amb el suport 

del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya: precisa-

ment els dos pols de la nostra preocupació. Treball i suport 

social.

Les llums llargues sobre el tema, des del prisma del treball, te-

nen com a punt de connexió el pas de les polítiques del welfare 

al workfare.

A què ens referim quan parlem de 'workfare' 
Amb “polítiques de workfare” ens referim a un sistema de pro-

tecció social que faciliti la reinserció laboral en comptes de de-

sincentivar-la, que protegeixi aquells que no estan en condicions 

de treballar, però eviti crear una dependència permanent del 

sistema per aquells que si que hi estan. Posar aquesta idea en 

pràctica pot involucrar dos tipus d’instruments. Primer, crèdits 

fiscals que proporcionen un suplement al salari per a totes aque-

lles persones amb ingressos inferiors a cert nivell (típicament via 

Guillem López i Casasnovas
Universitat Pompeu Fabra
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en la prosperitat com ara en la crisi, el sistema econòmic occi-

dental. Els de sempre aprofiten per exagerar-ne les conseqüèn-

cies i fer prevaldre els seus prejudicis de receptes de política 

econòmica del passat. Tant de bo que en el reequilibri d’argu-

ments recuperem la importància del treball, la formació profes-

sional i el capital humà, així com impostos malmesos com el de 

successions i sobre grans patrimonis, que ara es veuen clau en 

una societat més igualitària i que reconegui la meritocràcia. I és 

que en tota relació econòmica, res no és gratis. O ho guanya un 

o ho fa un altre, el cost el paga un o algú altri, ja sigui en preu o 

en temps d'espera, que racionament n'hi ha sempre. Però les 

repercussions de distribuir i redistribuir guanys i beneficis no 

són neutres. De manera que, vistes les circumstàncies, el pitjor 

que es pot fer és ser insensible a aquestes, instrumentant me-

sures tributàries a pinyó fix. Ni els impostos són sempre garan-

tia d'equitat ni els copagaments ho són d’inequitat. Si sanegem 

el sistema financer amb ajuts públics, paga el contribuent; si 

amb més ingressos per comissions i altres serveis, els usuaris; 

si amb majors provisions, els accionistes. És clar que tothom es 

voldrà “escaquejar” perquè pagui algú altre. És en aquest punt 

que ha de ser més efectiva l'elecció social. Potser un reforça-

ment de provisions, limitant el repartiment de beneficis o con-

vertint-los en scripts (pagament amb accions), és millor fins i tot 

que un impost sobre dipòsits o sobre transaccions financeres, 

que vés a saber què en farà la hisenda pública d'aquests recur-

sos. Si els afectem d’entrada a la solvència de l'entitat ha de ser 

menys probable que puguin acabar accedint novament a la 

butxaca del contribuent. També a través de regular una reasse-

gurança o forçar un fons de garantia de dipòsits més ben dotat. 

Imposar una taxa (copagament) per al finançament públic pot 

preservar millor la qualitat de l'educació superior que deixar-la 

caure per la impossibilitat d'augmentar transferències que es 

necessiten per a finalitats socialment més peremptòries. De 

manera similar amb les prestacions sanitàries: la pregunta no 

pot ser si estem a favor del copagament. La resposta lògica és 

la del “gratis total”. La qüestió és si la societat prefereix limitar 

les prestacions a aquelles que tenen un cost d’efectivitat assu-

mible, i per tant serveis canviants segons les circumstàncies 

pressupostàries públiques, deixant fora aquelles altres que no 

ens podem permetre, per efectives que siguin, restant així “co-

pagables” al cent per cent per part de qui pugui.

Del potencial triangle redistributiu –propietaris, contribuents i 

usuaris–, cal estar atents a qui té més capacitat de pressionar 

per assolir un benefici a costa d'algú altre. El contribuent és la 

part més feble de la cadena ja que és el menys directament 

involucrat en la prestació. Però carregar a la seva espatlla totes 

les conseqüències d'una creixent despesa, cada cop més cor-

porativitzada, pot avui empitjorar força la progressivitat social. 

Els serveis universals tenen la capacitat redistributiva que tenen 

en raó, només, que els rics, tot i tenir-ne dret d'accés, els utilit-

zin en menor mesura que els serveis homònims privats. Qual-

sevol cosa que trenqui aquest equilibri és per al sector públic 

“morir d'èxit”: consum menys redistributiu, més despesa a fi-

nançar i uns impostos creixents que la fiscalitat dual fa menys 

progressius. Sense copagaments, guanya pes la imposició in-

directa regressiva i una fiscalitat sobre el treball més antisocial 

que la que afecta el capital. Toca, doncs, estar atents contra les 

consignes i “mantres” que hores d'ara tant abunden, per justa 

que sigui la causa.

En la redefinició de polítiques,  
no confondre creixement de renda amb benestar 
Un dels errors més comuns en l'anàlisi econòmica és identificar 

l'augment del PIB amb la millora del benestar de la gent. I no per 

allò que la renda no recull tot el que importa a la societat sinó 

més aviat perquè l’indicador agregat no pren com a referent les 

persones en la seva condició de beneficiàries. Fiar-se dels su-

matoris de renda pot provocar el mateix error que qui pensa que 

a Espanya no hi ha hagut retallades, a la vista, per exemple, del 

manteniment de les ràtios d’ingressos fiscals o de la despesa 

pública sobre el PIB total. La consolidació fiscal, tot i que no es 

mostri en aquells coeficients globals, sí que ha afectat certa-

ment el benestar de la gent, malgrat que la baixada general del 

PIB hagi absorbit la disminució relativa de la despesa per bene-

ficiari. Igualment, és clar que ha augmentat la càrrega fiscal (ja 

ens ho diran als catalans!), tot i que la pujada no s’hagi traduït 

amb més recaptació vista l'erosió de les bases fiscals. Elevar 

tipus d’IVA amb el consum a la baixa, no garanteix globalment 

uns majors ingressos; però per als qui guanyen, consumeixen i 

paguen, la càrrega fiscal sens dubte ha augmentat i el seu be-

UNA NOVA MIRADA  
A L'ESTAT DEL BENESTAR

Qui diu que la renda a Espanya 
s'ha de recuperar en quantia 
i ritme sense importar el com 

d'aquest increment s'equivoca.  
Ja ho vàrem fer així en el passat, 

amb molta immigració  
i un model productiu irreplicable
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nestar, empetitit. Tot i que no ho mostrin els indicadors de des-

pesa o ingressos sobre el PIB, prou que s'han pressionat les 

prestacions; així en serveis universals, vista l'evolució de la po-

blació com en el cas de la sanitat, o en prestacions selectives, 

atesa la reducció dels seus beneficiaris, com per exemple, entre 

els dependents. 

L'evolució de la renda per càpita, i no la variació de la renda 

absoluta, hauria de ser sempre la mesura d'aproximació, enca-

ra que no l’única, al benestar de la gent. La sensibilitat del que 

passi en el denominador d'aquesta ràtio respecte de la pobla-

ció activa, passiva, ocupada o beneficiària és per això igual o 

més important que en el numerador. 

I és que de renda se’n crea també amb més i més ocupats 

malgrat que s'aporti cada cop menys i menys valor afegit per 

persona. Qui diu que la renda a Espanya s'ha de recuperar en 

quantia i ritme sense importar el com d'aquest increment 

s’equivoca. Ja ho vàrem fer així en el passat, amb molta immi-

gració i un model productiu irreplicable. És clar que així creixia 

la renda: amb sous baixos i certa economia submergida, i es 

retardava la reconversió de determinats sectors que mantenien 

els seus excedents d'explotació. Només des d'una perspectiva 

fortament altruista i de benestar internacional serien valorables 

augments reiterats de renda amb aportacions nouvingudes de 

Els països espavilats tornen  
a mirar cap a una indústria 
mediambiental sostenible,  

que reinverteix en el futur els 
beneficis i amb taxes de descompte 

que contemplen el futur

baixa productivitat, que tot i disminuir la renda per càpita mitja-

na d'uns augmenta l'originària d'altres, i en coherència, la soci-

etat estimaria que el guany dels segons més que compensa la 

pèrdua relativa dels primers. 

El que ha de créixer, doncs, no és la renda sinó la renda per 

càpita. I això es pot assolir també en etapes de contenció de 

creixement amb canvis en el model productiu que siguin cohe-

rents amb l'evolució de la població. I és que potser ens toca ja 

d'una vegada per totes oblidar-nos del creixement “no importa 

com” per tal de centrar-nos a gestionar la seva limitació, bus-

cant la prosperitat que la renda no doni en alternatives diferents 

al benestar actual. Per exemple, amb una ocupació a temps 

parcial d'horitzó indefinit, que ofereixi estabilitat i tranquil·litat 

d'ànim per fruir del lleure; amb una reorientació de les necessi-

tats bàsiques que inclogui el gaudi del patrimoni preservat, i des 

L’ESTAT DEL BENESTAR: ESCOLTAR 
ELS AGENTS EXECUTORS DE LES PRESTACIONS 

Ignasi Farreres
President del Centre d’Estudis Econòmics i Socials 

És evident que en el món occidental, especialment l’europeu, la 

globalització, l’envelliment de la població, la reducció de la fertili-

tat, juntament amb l’augment de la població aturada com a con-

seqüència de la crisi econòmica, posen en entredit la sostenibili-

tat dels estats del benestar (EB) que caracteritzen les nostres 

societats benestants. Pràcticament a Europa tothom, considera 

que cal defensar l’EB. Aquest és un comú denominador. Altra 

cosa és com fer-ho sostenible: augmentant les dotacions pres-

supostàries? (amb augment d’impostos? amb copagaments?), 

amb contenció o reducció de les despeses? millorant la gestió?, 

amb tot plegat?

Aquest és un tema que no convé deixar-lo sol a les mans dels “savis 

acadèmics”. Aquests són indispensables per marcar les pautes a 

seguir de present i de futur per assolir la viabilitat del sistema. Però 

cal que enriqueixin o reelaborin els seus coneixements contrastant-

los amb les experiències, propostes o suggeriments que ben segur 

els poden aportar els “agents actius” de l’EB, o sia, tots aquells que 

en el seu dia a dia, es dediquen, professional o vocacionalment, a 

organitzar, impartir o executar les prestacions i serveis que configu-

ren el nostre EB, i que, per tant, coneixen els pros i contra de cada 

cobertura i tenen idees de com es podrien millorar, corregir-ne els 

defectes o fer-ne més eficaç el funcionament.

Sota aquestes premisses, el Centre d’Estudis Econòmics i Socials 

(CEES) va organitzar entre els mesos d’abril i maig passats el se-

minari Reflexions i propostes sobre l’EB, en el qual, de forma inte-

ractiva, es va procurar facilitar instruments d’autodiagnosi als as-

sistents, que eren experts i alts responsables en les matèries 
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abordades: habitatge social, salut, ensenyament, benestar social 

i ocupació-atur. El plantejament inicial de cada sessió va anar a 

càrrec, respectivament, de la senyora Carme Trilla i dels professors 

Vicente Ortún, Raúl Ramos, Gregorio Luri i Miquel Puig. La sessió 

de cloenda fou impartida pel Dr. Guillem López Casasnovas, que 

a més, havia dirigit l’enfocament científic del seminari. Els partici-

pants a les sessions ostentaven altes responsabilitats en 6 conse-

lleries de la Generalitat, diputacions provincials, ajuntaments de 

grans ciutats i també en fundacions i entitats del tercer sector so-

cial. D’aquest seminari voldríem destacar algunes característi-

ques: 1) Les sessions van ser temàtiques; els assistents eren ex-

perts en la matèria corresponent. Lògicament, podien variar les 

persones participants. 2) Les matèries tractades van ser aquelles 

en les quals les administracions públiques catalanes tenen com-

petència normativa o executiva, ja que es pretenia que els assis-

tents hi aboquessin la seva experiència concreta. Per això no es va 

tractar la qüestió de les pensions i sí en canvi de l’habitatge social.

Una impressió, tant del subscrit com del coordinador principal 

del seminari, l’economista i vicepresident del CEES, l’Anton Ga-

sol –i el que és més important–, tant dels conferenciants com dels 

participants, és que el seminari els ha aportat un elevat grau de 

satisfacció, ja que l’intercanvi d’experiències, suggeriments i pro-

postes va suposar un mutu enriquiment i una font de potencials 

millores de futur.

Podem concloure que aquesta modalitat de seminaris, en els 

quals concorren a contrastar idees i vivències aquells que són 

agents actius i alts responsables de les institucions encarregades 

d’aplicar les cobertures i prestacions de l’EB, és altament recoma-

nable i rendible, perquè permeten contrastar en equip les millores 

evidents disponibles. A més la difusió de les principals conclusions 

i idees sorgides, tant en aquesta Revista Econòmica de Catalunya, 

com en la mateixa web del CEES: www.ceesocials.org, asseguren 

una adequada divulgació de les aportacions del seminari. n

de la consciència que deixem en herència als nostres néts un 

planeta més habitable amb una menor càrrega nostra d'exces-

sos de consum, que són per a ells el seu deute a futur. La virtut 

s'ha de retrobar en l'augment del valor afegit brut per ocupat, 

de manera suficient per al manteniment i la millora de la renda 

per càpita, en un context en què la ràtio de passius (l'envelliment 

que beneeix el benestar donant vida als anys) no deixa d’aug-

mentar. Per això els països espavilats tornen a mirar cap a una 

indústria mediambiental sostenible –l'activitat recurrent per a la 

qual la reputació compta–, que reinverteix en el futur els bene-

ficis i amb taxes de descompte que contemplen el futur. I abo-

mina de les vies de fer créixer la renda per la via més fàcil amb 

ocupació que s’identifica sovint amb serveis de baix valor afegit, 

pa per avui i gana demà, i a l'espera del traspàs de final de 

temporada. Notem que, per a això, no hi ha a priori sectors bons 

i dolents: depèn dels continguts que els vulguem donar. L’hos-

taleria, fonamentada en aquesta base, és tan indústria com la 

manufacturera, i certs serveis personals (mèdics, educatius, de 

consultoria...) poden tenir més valor afegit que cap altre.

Mercat de treball, formació i xarxes de seguretat
La connexió entre mercat de treball, creació d'ocupació de qua-

litat, formació a l'escola –capacitadora en aptituds i actituds–, 

polítiques actives de creació d'ocupació i no passives  

–de manteniment artificial de rendes amb prestacions públi-

ques– són la base d'aquesta nova mirada. Són materials tots 

aquests de reflexió, que no s'hi busquin prescripcions tancades. 

Mai fa bon vent per a aquell que no sap on va, senyala l'adagi. 

Avui, afortunadament, a la brúixola del passat, ben orientada pel 

sentit comú i les intuïcions de l’oikos nomeia, hi podem afegir el 

modern GPS, construït sobre la base del coneixement del camí 

recorregut, de l'experiència d'arribar als objectius en temps real, 

del registre empíric contrastat... sota l'algoritme més robust. n
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També en relació amb la capacitat real de redistribució de la 

renda de l’Estat, trobem la disjuntiva entre eficiència i equitat, 

apuntada ja per Arthur Okun el 1975. Segons aquest, les inefi-

ciències del sistema fan que gran part de la renda que se sos-

trau de les rendes més riques es perdi en costos d’informació i 

transacció, de manera que les rendes més pobres en reben una 

part petita (un terç aproximadament). La situació pot acabar 

redundant en una sobrecarrega impositiva per a les classes 

mitjanes que financen un sistema que, lluny de produir els efec-

tes desitjats –redistribució de la renda cap a les rendes més 

baixes–, acaba beneficiant les mateixes classes mitjanes.

D’altra banda, tenim un sector públic amb escassa capacitació 

de la gestió pública per a la priorització de polítiques i la deter-

minació dels beneficiaris d’aquestes. Es confon així, massa 

sovint, la prestació pública amb la prestació gratuïta i universal, 

a causa del desconeixement del cost i la pèrdua de benestar 

associada als impostos. S’ignoren els residus nets, és a dir les 

transferències de renda derivades dels impostos. 

És necessari fer el càlcul ex ante de les taxes internes de ren-

diment o rendibilitats dels projectes i inversions duts a terme, 

així com també s’ha de tenir en compte el cicle vital de les po-

lítiques públiques, des de la identificació del problema que es 

pretén resoldre fins a l’avaluació de la política, tenint sempre en 

compte les transferències inter i intrageneracionals. 

En l’actual context, hi ha una sobredosi de public choice a 

l’hora de triar entre programes o prestacions contributives, en 

Introducció

En l’actual situació d’escassetat de recursos, l’aus-

teritat és la via d’actuació que guia les reformes 

dutes a terme per la majoria de governs. La racio-

nalització de l’esquema de despeses del sector 

públic (SP) busca reduir els dèficits minimitzant l’impacte en el 

benestar del ciutadans. En aquest context, sembla doncs rao-

nable preguntar-se, més enllà de “quines” polítiques públiques 

cal implementar, “com” cal implementar-les. Aquesta dimensió, 

el “com”, demana un esquema fiscal concret, que al seu torn, 

determina en gran mesura l’escletxa entre efectivitat i eficàcia 

de l’actuació pública, i per tant, el grau de benestar social.

En aquest sentit és important identificar alguns dels elements 

que dificulten la reducció de l’escletxa en termes de capacitat 

redistributiva de les polítiques de benestar. El primer d’aquests 

elements, característic de l’entramat fiscal de moltes econo-

mies avançades, és el fenomen de la dualitat fiscal, pel qual 

les rendes del capital reben un tracte fiscal més favorable que 

no pas les rendes del treball. A més s’experimenta un incre-

ment de la imposició indirecta en relació amb la imposició 

directa, amb el cost en termes de regressivitat que suposa 

aquest canvi. 

Guillem López i Casasnovas
UPF, CRES i BGSE

G. Albasanz Puig
CRES

DEL 'WELFARE' 
AL 'WORKFARE': 
EL CONTEXT DE 
LES POLÍTIQUES 
DE BENESTAR 
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la combinació entre contributiu i solidari, despesa perceptible 

o efectiva, estratègies de copagament i reemborsament parci-

al de serveis, etcètera.

Tanmateix, el sector públic ha d’afrontar múltiples disjuntives 

en relació amb la seva actuació com a garant del benestar, 

entre les quals es troben: la distribució (salari mínim interpro-

fessional) o redistribució (en espècie o monetària –que supo-

sen un quart i tres quarts del total de la redistribució, respecti-

vament), transferències condicionades compensatòries o 

transferències globals, despesa directa o deduccions fiscals, 

entre d’altres.

Programes tradicionals de 'welfare'
Una primera distinció entre els tipus de despesa que du a terme 

l’Estat, en el context de l’estat del benestar, és aquella que 

separa transferències monetàries i transferències en espècie. 

La decisió de dur a terme un tipus o un altre de programa de-

pendrà principalment del grau de monitorització desitjat, del 

consum i de la informació de què disposa l’Estat.

Les transferències monetàries es poden classificar en dos ti-

pus. Les primeres són aquelles que pretenen lluitar contra la 

pobresa extrema, garantint uns ingressos mínims considerats 

socialment necessaris per poder subsistir com a ciutadà; són 

els anomenats programes de rendes mínimes garantides. A 

causa de seu caràcter de “mínims” no s’exigeix que el percep-

tor hagi contribuït prèviament. L’altre tipus de transferència 

monetària, de caràcter menys extrem, són els programes de 

substitució de rendes, dirigits a donar una certa continuïtat 

temporal a la percepció de rendes dels individus al llarg de la 

seva vida, normalment interromput per causes com ara l’atur i 

la jubilació.

 

Quan es vol dur a terme una despesa més monitoritzada per 

aconseguir un efecte concret en el perceptor, són preferibles 

les prestacions en espècie, mitjançant les quals es proveeix un 

bé o servei de manera directa. L’educació, l’habitatge, la sani-

tat i la dependència són els exemples més clars de les transfe-

rències en espècie de l’estat del benestar. 

Programes tutelats 
Els programes tutelats de transferències, monetàries o en es-

pècie, troben la seva raó de ser en el caràcter eminentment 

paternalista de l’Estat. Aquests programes poden articular-se 

des de l’òptica del pool generacional, en tant que transferènci-

es intergeneracionals, com per exemple el sistema de pensions 

de repartiment, on hi ha una transferència de les generacions 

joves a les jubilades, o bé intrageneracional, com els programes 

de lluita contra la pobresa, en què la transferència es dóna entre 

individus d’una mateixa generació. Tanmateix poden enfocar-

se des de l’òptica individualista al llarg de la vida, en tant que 

suposen un assegurament per a l’individu enfront de les possi-

bles contingències que pot afrontar al llarg de la vida.

En l’àmbit de la regulació, provisió i producció, hi ha diferents 

modalitats de dur a terme els programes en qüestió. En aquest 

sentit, l’Estat pot limitar-se a regular per llei, per exemple, l’obli-

gatorietat d’assegurança de vehicles automòbils, o bé pot pro-

veir públicament escollint entre producció privada o pública, 

com per exemple, en salut, el Sistema Nacional de Salut i el 

Sistema de Seguretat Social, respectivament.

Aquest programes serveixen d’assegurament davant la incapa-

citat dels individus de preveure amb exactitud les contingències 

vitals que poden afrontar en un futur. Sovint, situacions amb in-

certesa diferentment previsibles, on el risc és variable: com puc 

preveure quan perdré la feina per causes alienes a la meva vo-

luntat?, quan em jubilaré? o quin grau de dependència tindré?

Lluita contra la pobresa
Pel que fa als programes de lluita contra la pobresa, trobem 

diferents modalitats o tipus de prestacions mitjançant les quals 

es pretén garantir uns mínims de vida socialment establerts.

Les pensions no contributives, les ajudes a la família i els salaris 

socials de reinserció, en són alguns exemples. Aquests progra-

mes no requereixen una contribució prèvia, però tenen un abast 

limitat en tant que no són ajudes molt quantioses i són relativa-

ment pocs els individus que se’n beneficien. 

Hi ha altres mecanismes d’alleugeriment de la pobresa, com els 

programes de mínims garantits i l’impost negatiu sobre la renda.

Els programes de mínims garantits pretenen assegurar una 

Tenim un sector públic amb 
escassa capacitació de la gestió 

pública per a la priorització  
de polítiques i la determinació  

dels beneficiaris d'aquestes
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renda mínima a les famílies més desafavorides i aquesta pres-

tació pot prendre diferents modalitats: els subsidis fixos, els 

subsidis que igualen la diferència entre la renda guanyada i un 

mínim preestablert, el subsidi decreixent quan la renda gua-

nyada augmenta però menys ràpidament que en la modalitat 

anterior o el subsidi com a percentatge de la renda guanyada 

fins a una quantitat per decréixer posteriorment. 

L’impost negatiu sobre la renda és un altre mecanisme de 

transferència cap als individus més pobres, instrumentat a 

través de l’IRPF. Es tracta d’un impost proporcional sobre la 

renda combinat amb una transferència variable que fa el sec-

tor públic cap als individus. A mesura que la renda dels indivi-

dus augmenta la transferència disminueix fins que, arribats a 

un nivell de renda, es converteix en un impost amb la mateixa 

proporcionalitat, de manera que l’individu passa a ser un con-

tribuent net. Així s’aconsegueix un nivell d’ajuda igual per a 

tots aquells que es troben en el mateix grau de pobresa. No 

obstant això, més enllà del tracte fiscal similar per a aquells 

que es troben en les mateixes condicions, la igualtat categò-

rica, cal preguntar-se quins són els efectes redistributius del 

nostre estat del benestar, el que és, fins a quin punt l’esquema 

fiscal adoptat compleix el principi d’equitat vertical. En aquest 

sentit cal destacar que la redistribució és relativament baixa 

en relació amb el pes del conjunt de polítiques públiques, on 

el biaix pro pobre, en general, no està garantit.

Paradoxalment observem com gran part de la redistribució, a 

causa del pes que se li atorga, ve de les pensions contributi-

ves, aquelles per a les quals s’ha de pagar prèviament i de les 

quals tothom se’n beneficia independentment de la renda. En 

canvi, a pesar de la seva efectivitat redistributiva, les prestaci-

ons condicionades a la renda, en especial les ajudes a la famí-

lia, tenen un pes molt menor en el conjunt de polítiques. L’IRPF 

és, després de les pensions contributives, l’instrument fiscal 

amb més capacitat redistributiva, a causa del seu caràcter 

inherentment progressiu.

Zoom: programes de lluita contra la pobresa
Arribats en aquest punt, per poder fer una diagnosi real dels 

efectes dels programes de lluita contra la pobresa, cal analitzar 

el comportament dels agents, des d’una òptica microeconòmi-

ca. A tal efecte, és cabdal entendre que aquests programes, 

com qualsevol canvi en la renda dels individus, modifiquen l’es-

quema d’incentius sobre la base del qual aquests guien el seu 

comportament. Tal vegada el comportament racional dels indi-

vidus resulta contraproduent en termes d’assoliment d’objec-

tius que persegueix l’actuació pública.

L’interès en l’anàlisi d’aquest tipus d’ajuda s’emmarca dins la 

literatura que assegura que el benestar en forma de transfe-

rències monetàries sense cap condicionant disminueix els 

incentius per treballar. D’aquest tipus d’ineficiències se’n pot 

dir la perversió de la inducció dels programes de prova de 

mitjans1. Segons aquesta lògica, aquests programes induei-

xen a no tenir els mitjans a fi de poder ser susceptibles de rebre 

l’ajuda. En aquest sentit la trampa de la pobresa és el concep-

te que defineix la dinàmica conductual per la qual els individus 

tenen incentius per tenir rendes baixes o a mantenir l’estatus 

de pobre, desincentivant el treball, per poder mantenir l’ajuda 

percebuda. 

El gràfic 1 il·lustra com mitjançant els programes de rendes 

mínimes es garanteix una renda mínima i una renda màxima a 

partir de la qual es perd el subsidi. La renda augmenta amb les 

hores de feina fins a aquest màxim, on desapareix el subsidi 

de cop.

1 Programes assignats sobre la base de la determinació objectiva 
de si l’individu té els mitjans socioeconòmics per poder viure ade-
quadament sense l’ajuda del programa. Hi ha, doncs, una sèrie de 
requisits que cal complir per poder-ne ser perceptor. La inducció 
fa que els individus canviïn el seu comportament per reunir les 
condicions requerides. 

Gràfic 1
Rendes mínimes garantides

Trampa de la pobresa
Efectes: - Quina renda garantida
 - Com decreix el subsidi

Max prefixat per 
tenir-hi dret

Renda 
garantida

 

Consum/
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24h Oci
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2 0

} ω
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Gràfic 2
Dinàmiques de subsidi en funció de la renda inicial RO (o guanyada) i la renda final RF (o disponible) 

Cas 1: subsidi fix (0M) sempre que la renda inicial de l’individu sigui 
menor que B. D’aquesta manera s’observa un augment progressiu 
de la renda final (MD) a mesura que la renda inicial de l’individu aug-
menta, fins que aquesta arriba al màxim per rebre l’ajuda. Arribats 
en aquest punt, la renda final de l’individu salta de D a A, a partir 
d’aquí la renda final és exactament igual a la renda inicial, no hi ha 
subsidi, (AG).

Cas 3: subsidi variable decreixent de manera constant a mesura que 
augmenta la renda inicial. El subsidi decreix a un ritme inferior al que 
augmenta la renda inicial, de tal manera que la renda final de l’individu, 
sempre que treballi, és superior al mínim garantit M”. Quan la renda 
inicial arriba a B’’, quantitat superior al mínim garantit M”, el subsidi 
desapareix.

Cas 2: subsidi variable igual a la diferència de la renda guanyada(R0) 
i un mínim garantit (M’). Amb aquesta modalitat sempre que la renda 
inicial de l’individu és inferior a B’, la seva renda final serà M’, inde-
pendentment del que guanyi. Quan la renda inicial és B’, el subsidi 
desapareix. Cal veure que aquí el subsidi disminueix proporcional-
ment a l’augment de la renda de l’individu. Cada euro guanyat, resta 
un euro de subsidi. Amb un tipus marginal del 100% per cada euro 
guanyat, el poder adquisitiu de l’individu es manté constant, per tant, 
no hi ha incentius per guanyar més diners.

Cas 4: subsidi igual a un percentatge fix de la renda inicial, fins a un 
nivell de renda inicial A, a partir d’on decreix fins a desaparèixer, al 
nivell B de renda inicial. El subsidi comença a decréixer quan la renda 
inicial és igual al mínim garantit M’’’. 

El grau d’influència de la trampa de la pobresa en el comporta-

ment dels individus depèn de dos factors: (i) La renda garantida 

i de (ii) com decreix el subsidi a mesura que augmenta la renda, 

en anglès el phase out.

Aquest tipus de perversió, inherent als programes de prova 

de mitjans sovint vinculats a la lluita contra la pobresa, ens 

porta a repensar alternatives de tractament que alineïn les fi-

nalitats dels programes de despesa (reduir la pobresa) amb 

els mitjans utilitzats per aconseguir-les (inserció laboral, in-

centius postitis, etcètera).

Veiem a continuació, diferents dinàmiques de subsidi en fun-

ció de la renda inicial RO (o guanyada) i la renda final RF (o 

disponible) dels perceptors, que tal com s’ha avançat, com-

portaran diferents graus de trampa de la pobresa:
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Per millorar l’eficiència dels programes de lluita contra la po-

bresa, i per alinear els incentius dels perceptors amb els ob-

jectius del sector públic, es fa necessari, per la banda del re-

gulador, un canvi d’òptica. S’ha de passar del “doble dret” 

(dret a la protecció econòmica i a la inserció laboral) a la renda 

activa d’inserció condicionada (drets i obligacions): vincles 

més forts entre prestacions de garantia i participació laboral, 

contra la cronificació de situacions de no treball, la dependèn-

cia de la prestació i el frau (economia submergida). La legiti-

mació dels programes d’ajuda a la pobresa ha de venir dona-

da per la “bona disposició” del perceptor, amb compromisos 

d’esforç comprovables (treballant, buscant feina, participant 

en programes de formació...), tot i intentant fer estigmatitza-

dora la prestació i vinculant-la a l’economia formal.

La intuïció dels efectes d’aquests programes està molt rela- 

cionada, per una banda, amb les quanties transferides i, per 

una altra, amb les disfuncions existents per concurrència de 

prestacions de múltiples agents públics amb escassa coordi-

nació i informació; dos elements, per tant, a considerar per 

part del regulador, si es pretén reduir l’escletxa entre eficàcia 

i eficiència de l’actuació pública. 

En tant que l’objectiu del sector públic no és simplement mi-

llorar la utilitat individual dels perceptors de les ajudes sinó que 

a més pretén incentivar una conducta específica, en aquest 

cas la formació laboral i la inserció laboral (en la franja d’edat 

de població activa i lliures de discapacitat), cal basar el pro-

grames de lluita contra la pobresa en transferències condi- 

cionades compensatòries; transferències en les quals la 

quantia assignada pel sector públic sigui un percentatge dels 

costos en els quals incorre l’individu. Per dissenyar òptima-

ment aquest tipus de transferències en l’àmbit dels progra-

mes de lluita contra la pobresa és necessari introduir criteris 

del tipus condicionament dels drets de l’accés, una reducció 

progressiva de quanties, temporalitat ben delimitada, reforç 

de les obligacions dels perceptors o exigència d’una redefini-

ció de l’ocupació més adient amb les característiques del 

treballador i les necessitats de l’economia, entre d’altres. El 

perceptor de l’ajuda ha de córrer amb part dels costos. Altra-

ment un esquema de transferències no compensatòries, o 

per descomptat de transferències incondicionades, no per-

metria escapar dels efectes de la trampa de la pobresa. Mit-

jançant la condicionalitat, es busca crear un efecte substitució 

entre oci i treball augmentant els costos de l’oci. Sempre però, 

mirant que aquesta condicionalitat no suposi un pes desme-

surat per al benestar de l’individu i que en últim terme no su-

posi la negació de l’ajuda a l’individu realment necessitat.

A Catalunya, les polítiques de lluita contra la pobresa sensi-

bles a alguns dels condicionants abans esmentats inclouen:

a) El Programa temporal de protecció per desocupació i in-

serció (PRODI), creat pel Reial decret-llei 2/2009. Aquest 

consistia a donar un suport econòmic de 421,79 euros 

mensuals (equivalent al 80% de l’indicador públic de ren-

des d’efectes múltiples (IPREM), mensual, vigent el 2009) 

a aquelles persones que havien perdut el lloc de treball i ja 

havien esgotat la pensió d’atur, si tenien rendes inferiors a 

468 euros i es comprometien a participar en un itinerari 

actiu de reinserció laboral. El programa PRODI, després 

de diverses pròrrogues va ser substituït pel programa 

PREPARA. El programa per a la transició cap a l’ocupació 

estable i la requalificació professional d’aquelles persones 

que hagin esgotat la seva prestació per desocupació 

(PREPARA), creat per Reial decret-llei 1/2011, determinà 

una ajuda econòmica del 85% de l’IPREM, i que com a 

test de prova de mitjans es condiciona a una sèrie de re-

quisits, renovats cada any amb petits canvis (exclosos els 

individu 30-45 anys, només per a aquells amb càrregues 

familiars). Aquesta és l’ajuda col·loquialment coneguda 

com “els 420€ per a desocupats sense ingressos” (O. 

Cantó, 2013). Actualment continua vigent desprès de di-

verses pròrrogues.

b) El Programa interdepartamental de la renda mínima d’in-

serció (PIRMI) – Complement d’Inserció Laboral (CIL)– és 

també un dels programes encaminats a la lluita contra la 

pobresa i inclou accions de prestació de serveis socials, 

ajudes econòmiques (renda mínima d’inserció) i progra-

Un esquema de transferències no 
compensatòries o per descomptat 
de transferències incondicionades 
no permetria escapar dels efectes 

de la trampa de la pobresa
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mes per a la formació i la inserció laboral (Programa indi-

vidual d’inserció i reinserció). 

Una exposició senzilla del ‘workfare’: 
el ‘welfare’ integrat al treball
Suposem que, en raó al welfare, Y és la transferència monetària 

global des de la condició de no treballar, a la qual hi contrapo-

sem el workfare (s), com a subsidi condicionat a l’obtenció de 

determinada renda del treball.

Fem coincidir Y amb el subsidi aplicat a determinat esforç de 

treball l1 sobre SL on Y és la renda de la persona, w és el salari 

de l’individu en el mercat, s és el subsidi rebut segons la renda 

guanyada i l1, la quantitat d’hores que l’individu treballa.

Amb aquest esquema de workfare el guany social ve de la mà 

d’una menor despesa finançada amb impostos pagats pels 

contribuents, i del valor de l’output de mercat que resulta de que 

l’individu treballi. Així doncs, el workfare s’entén com una forma 

d’actuació de l’estat del benestar que vol generar una palanca 

per a l’oferta de treball i per al creixement econòmic, i una via 

cap a la reducció de l’ancorament en la pobresa, en favor de la 

inserció laboral dels aturats. 

Mitjançant el workfare es pretén així assolir un estat del benes-

tar sostenible des del treball i la participació ocupacional, per la 

via de la condicionalitat dels ajuts al treball, o d’activitats que 

millorin l’ocupabilitat del beneficiari. Sota aquest nou esquema, 

les transferències ja no segueixen una lògica exclusivament 

substitutiva de les rendes del treball sinó complementària (SIIS, 

2013). Cal destacar que més enllà del guany social i de l’estalvi 

que n’extreu el sector públic, pot provocar una sèrie d’externa-

litats positives, sobre altres aspectes del benestar (estructures 

familiars, atenció als infants, consum, fertilitat, salut, etcètera). 

A més, les dinàmiques “workfarianes” eliminen els incentius al 

treball irregular. Es tracta de polítiques que intenten revaloritzar 

el treball (en anglès, making work pay). A més, el workfare es 

planteja com una manera de minimitzar les pèrdues de produc-

tivitat associades a la situació de desocupació, la persistència 

de la qual està positivament relacionada amb la percepció 

d’ajudes tipus welfare (Hernández de Cos, 2013). 

'Workfare': quan i com?
Abans d’articular l’argument respecte les polítiques de work-

fare, és cabdal fer una distinció conceptual. S’ha de distingir així 

la desocupació voluntària de la involuntària. El primer tipus fa 

l10 Hores treballades

P

B

D
C

A

...amb el subsidi 
segons 
renda guanyada 
('workfare')

Salari de l'individu 
al mercat

Y = (ω + s) l1

(ω + s)

Gràfic 3
L'esquema de 'workfare'

ω 

(ω + s)
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S }

'WORKFARE' anglosaxó i POLÍTIQUES ACTIVES 
D’OCUPACIÓ escandinaves

En la literatura no hi ha un consens generalitzat respecte els límits 
de les polítiques d’activació i de si el workfare s’ha d’entendre com 
a part d’aquestes o per contra s’ha d’entendre com quelcom sepa-
rat. Si bé l’objectiu últim d’ambdues polítiques és el mateix, la inser-
ció laboral, els mecanismes articulats per aconseguir-ho són dife-
rents. De manera general les polítiques actives d’ocupació, 
contraposades a les polítiques passives d’ocupació (com ara les 
pensions d’atur), consisteixen en programes de formació continua, 
perfeccionament professional i serveis d’orientació que pretenen 
millorar la possibilitat de trobar un lloc de treball. El workfare s’entén 
més com aquelles polítiques que condicionen el subsidi a l’obliga-
torietat de percebre un salari –work requirement.

Des d’un esquema de welfare, en tant que el salari de mercat 

sigui inferior al mínim pel qual l’individu està disposat a treballar 

C, l’individu no treballa (l1=0) i té dret a cobrar el subsidi. En 

aquest cas l’individu té una renda Y (mínim estipulat per viure 

de manera digna), la qual es finança en la seva totalitat a través 

d’impostos dels contribuents.

Sota l’esquema de workfare, l’individu treballa l1 hores, cobrant 

un salari w (punt D), i obtenint una renda equivalent Y = (ω + s)

l1. El finançador públic subvenciona la diferència entre el que 

l’individu cobra i un mínim considerat (BD). En aquest supòsit 

l’individu pateix una desutilitat CB0l1 per haver de treballar, però 

l’Estat s’estalvia en impostos ABl10, de manera que el guany 

net és (des del punt de vista de l’individu) igual al triangle ABC. 

El sector públic pagarà ABDw = sl1 en forma de subsidi.
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referència als individus que a causa de l’esquema d’utilitats res-

pecte el treball i el lleure, tenint en compte el salari ofertat al 

mercat, decideixen no treballar perquè el subsidi de welfare 

sense treballar els reporta una utilitat major. El segon tipus de 

desocupació, la involuntària, és la d’aquells individus que estan 

disposats a treballar, però a causa de les friccions del mercat, 

aguditzades durant els períodes de crisi en el cicle econòmic, 

queden fora del mercat laboral.

La transició de la cultura del welfare cap al workfare va dirigida a 

minimitzar l’atur voluntari obligant l’individu reticent a treballar 

(dins o fora del mercat laboral) per obtenir el subsidi, i a la vegada, 

reduir l’atur involuntari, mitjançant programes i serveis de forma-

ció i d’entrenament per potenciar l’èxit de la cerca de treball.

Aquest tipus de programes, però, també tenen una sèrie d’ele-

ments que no queden lliures de controvèrsia. Les crítiques més 

comunes apunten que hi ha un problema en relació amb la ca-

pitalització d’aquest tipus de polítiques per part de les empre-

ses, en tant que perceben el subsidi com una oportunitat per 

baixar els costos laborals unitaris sense afectar els treballadors, 

sabent que el sector públic finança els salaris altrament massa 

baixos. En l’extrem, asseguren, es podria donar una precaritza-

ció estructural del mercat laboral amb una rebaixa sistemàtica 

dels salaris dels individus menys qualificats, suposant una trans-

ferència de renda dels contribuents als empresaris. Hi ha estudis 

que semblen anar en aquesta direcció, com per exemple, per al 

cas de l’EITC (earning income tax credit) als Estats Units, l’estu-

di de Leigh (2010), en què els treballadors més perjudicats són 

els de més baixa qualificació sense fills, i que per tant no són 

elegibles per rebre l’ajuda. Rothstein (2008) assegura que 0,75 

cèntims de cada dolar invertit en aquest tipus d’ajudes els capi-

talitzen els empresaris via reduccions salarials, parcialment ex-

plicades per l’augment d’oferta de mà d’obra no qualificada. 

No obstant això, hi ha estudis, com el de Gregg et al. (2012) que, 

per al cas del working tax credit (crèdit fiscal) del 2003 al Regne 

Unit, no s’observa un impacte negatiu sobre els salaris com a 

conseqüència de la introducció d’aquest tipus d’in-work ben-

efits, vinculats a la concepció ‘workfariana’. En cas que hi ha-

gués una reducció salarial, estaríem davant d’una decisió polí-

tica en què es pot considerar una reducció de salaris per a un 

segment de l’oferta laboral a favor d'un major nombre d’ocu-

pats (parcialment beneficiaris dels crèdits fiscals). Al final, 

doncs, sembla que es tracta d’un trade-off entre major/menor 

ocupació i majors/menors salaris.

Amb tot, tal com s’apuntava anteriorment, el context importa. 

En aquest sentit, l’Informe FOESSA afirma que, a Espanya, les 

rendes mínimes d’inserció autonòmiques, com la PIRMI-CIL a 

Catalunya, són les prestacions bàsiques destinades a les llars 

sense recursos. El nombre de llars que en resulta beneficiari 

s’ha quasi duplicat en tres anys i ha passat de 10.000 el 2007 

a gairebé 20.000 el 2010. 

Aquestes dades concorden amb la situació social descrita a 

l’informe del Consell Econòmic i Social (CES) 2012, en el qual 

s’assegura que la pobresa entre els desocupats ha augmentat 

en més d’un 13% al llarg de la crisi econòmica, la qual ha passat 

del 45,8% el 2007 al 58,3% el 2011, reflectint d’aquesta mane-

ra l’increment de l’atur de llarga durada.

Tanmateix, tal com assegura Addenda2 : “El riesgo de pobre-

za entre los desempleados ha aumentado notablemente en el 

contexto de crisis económica (más de 13 puntos porcentua-

les) habiendo pasado del 45,8 por 100 en 2007, al 58,3 por 

100 en 2011, lo que sería reflejo del aumento del desempleo 

de larga duración. [...] los hogares con menor riesgo de po-

breza son aquellos con una mayor intensidad de trabajo, es 

decir, hogares en que el mayor número de personas trabaja a 

tiempo completo el mayor número de días a lo largo del año. 

[...] A este respecto, uno de los datos más alarmantes en el 

último periodo de crisis es el porcentaje de viviendas en las 

que todos sus miembros activos están en situación de de-

sempleo, que ha alcanzado el 14 por 100 de los hogares en el 

cuarto trimestre de 2012, dos puntos porcentuales más res-

pecto a 2011 y más de diez respecto al periodo anterior a la 

crisis. [...] Asimismo, los hogares en los que, al menos, la mitad 

de los activos están en paro han aumentado notablemente 

hasta aproximarse al 31,3 por 100 en 2012, veinte puntos 

porcentuales más que en 2007”.

2 Publicació acadèmica de caràcter jurídic i econòmic gestionada 
íntegrament per estudiants de grau, màster i doctorat de la Univer-
sitat Pompeu Fabra.

La transició de la cultura del 
'welfare' cap al 'workfare' va 
dirigida a minimitzar l'atur 
obligant l'individu reticent a 

treballar per obtenir el subsidi
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En aquest sentit, cal distingir els moments de crisi econòmica 

profunda, com els actuals, on el fet de romandre fora del mercat 

laboral ja no és imputable sovint a la decisió individual presa en 

funció de les preferències treball-lleure i dels salaris de mercat, 

sinó que, molts cops, és fruit de una incapacitat intrínseca de 

trobar feina (escassetat de demanda de treball, problema de 

matching, regulació de salari mínim, etcètera). En aquest cas, 

no seria òptim establir un tipus de workfare estrictament condi-

cionat a la percepció d’un salari al mercat laboral, en tant que 

no només no rebrien l’ajut els treballadors “menys disposats” 

sinó que tampoc ho farien els que realment no han pogut trobar 

feina. Entenent que les polítiques de workfare busquen en pri-

mer lloc reduir la pobresa, es tractaria d’una situació contrapro-

duent. En aquest cas, tal com s’ha avançat anteriorment, es pot 

vincular l’ajut a l’esforç comprovable del perceptor per reincor-

porar-se al mercat laboral.

Arribats en aquest punt, és pertinent analitzar quins són els 

elements que fan que aquells individus que realment volen tre-

ballar no ho facin. Una raó pot ser la regulació existent en ma-

tèria de salaris mínims, quan aquests no són una variable con-

tinua fins a 0, no existint salaris d’eficiència per a l’últim tram de 

la distribució salarial que permeti la contractació de tothom que 

estigui disposat a treballar. No obstant això, la possibilitat de 

reduir el salari mínim hauria de venir de la mà d’altres mesures 

de seguretat per a aquells individus que accedissin a les feines 

amb salaris inferiors. Els treballadors amb les condicions ne-

cessàries (familiars i de renda), pel fet de ser perceptors de 

crèdits fiscals, quedarien coberts, però cal considerar els casos 

en els quals els individus no complissin els requisits i tot i així 

guanyessin salaris molt baixos. Sota el supòsits de competèn-

cia perfecta del mercat laboral i amb les teories dels salaris 

d’eficiència, s’argumentaria que els salaris tard o d’hora acaba-

rien igualant-se a la productivitat marginal del treball mentre que 

les empreses tampoc oferirien salaris extremadament baixos 

per no minvar els incentius a la productivitat dels treballadors. 

No obstant això, el mercat laboral té les seves característiques 

i no és del tot perfecte, motiu pel qual, els treballadors, per ne-

cessitat, es podrien veure empesos a treballar, per precaris que 

fossin els salaris. L’opció de reduir el salari mínim, sense perju-

dicar els treballadors en una situació ja prou crítica, comportaria 

un conjunt de reformes complexes d’articular, que no són ob-

jecte d’aquest article.

Per al cas espanyol, on el salari mínim ja és un dels més baixos 

de la zona euro, es podria mirar de modificar el marge intensiu 

de l’oferta laboral: flexibilitzar el mercat laboral, per exemple, 

possibilitant més contractes de mitja jornada, fet que permetria, 

per exemple, a mares solteres inserir-se al món laboral, ja que 

altrament una jornada de 8 hores no els permet fer-se càrrec 

dels fills. D’aquesta manera, rebrien també suport mitjançant 

crèdits fiscals, incentivant la seva incorporació al mercat laboral 

i millorant la seva situació socioeconòmica.

Per mirar de superar els problemes que pot suposar vincular 

estrictament les transferències a un salari de mercat, sense ha-

ver de renunciar a l’incentiu a treballar, s’han dissenyat diferents 

variants de polítiques de workfare.

Variants al sistema comparat 
(altres tipus de 'workfare')
El workfare, en tant que manera de condicionar les transferèn-

cies a les rendes més baixes de la societat, ha trobat materia-

litzacions diverses al llarg dels anys i dels model d’estat de be-

nestar. Aquestes variants, amb major o menor èxit, han intentat 

redreçar les mancances anteriorment esmentades:

(i) Crèdits fiscals o deduccions fiscals selectives per renda gua-

nyada, que afavoreixen el treball formal tot i que suposen un 

condicionant per als individus que no han de declarar renda 

fiscal. Es tracta d’un suplement salarial articulat via l’IRPF. 

Redueix el deute amb Hisenda fins a zero i pot suposar 

transferències en efectiu cap als individus que es troben per 

sota d’un llindar, ajustat aquest per condició familiar.

(ii) Esquemes welfare-to-work amb subsidis generals i de con-

dicionaments per forçar el matching de treball d’aquells in-

dividus que ja perceben ajudes de welfare, com per exem-

ple activitats de formació o assistència en la cerca de treball. 

En aquest cas s’estaria fent una aproximació a les polítiques 

d’activació anteriorment esmentades. És rellevant destacar 

els efectes bidireccionals entre la millora de la salut dels 
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destinataris i aquest tipus de programes. Més enllà del po-

tencial efecte negatiu de la mala salut en l’èxit d’aquests 

programes, hi ha evidencia empírica que apunta que la par-

ticipació en aquest tipus de programes té efectes positius 

sobre la salut física, ajudant a reduir els mals hàbits, al mar-

ge de si finalment l’individu acaba reincorporant-se al mer-

cat laboral (Ayala i Rodríguez, 2013).

(iii) Les estratègies work-first prioritzen la inserció enfront les 

incorporacions a llarg termini, suposant que la mera inserció 

implica un mecanisme mitjançant el qual es millora l’experi-

ència laboral de l’individu i els hàbits relacionats amb la vida 

laboral. Aquests models es basen en la premissa que l’indi-

vidu té la responsabilitat de trobar feina i sortir així de la si-

tuació de percepció de beneficis del welfare. Es contraposa 

a l’estratègia de capital humà que aposta per una inserció 

més tardana a canvi d’una major formació de l’individu i, per 

tant, una millora del capital humà que asseguri el manteni-

ment de l’individu al lloc de treball i el no retorn al programa.

(iv) A la Gran Bretanya, durant la dècada del 1980, o a Nova 

Zelanda i Australia més recentment, s’han implementat al-

tres tipus de workfare. En aquests casos es lliga la percep-

ció del subsidi a la realització d’un cert tipus d’activitat no 

remunerada. El que també s’ha anomenat unproductive 

workfare. Es condiciona la percepció del subsidi a feines de 

caràcter social o comunitari. Aquí els incentius positius per 

a la inserció al mercat laboral funcionen diferentment: l’in-

crement dels costos de mantenir-se fora del mercat de tre-

ball (desutilitat lligada als requeriments de feina) empeny els 

individus a preferir entrar al mercat laboral que no pas ro-

mandre’n fora. En aquesta modalitat, de nou, trobem que 

l’esquema d’incentius és l’adequat sempre que suposem 

que el fet de romandre fora del mercat de treball és fruit 

d’una decisió conseqüent amb una major preferència pel 

lleure. En aquest cas, es desestima la possibilitat que l’indi-

vidu prefereixi no realitzar els treballs requerits i romangui a 

l’atur sense percebre cap mena d’ajut.

Aquest tipus de workfare ha rebut crítiques en relació amb la 

possibilitat d’estar creant un mercat de treball “paral·lel” no remu-

nerat, “de segona”, on els individus no milloren les perspectives 

d’entrar al mercat laboral, en tant que cada hora de feina comu-

nitària suposa una hora menys de temps dedicat a la formació o 

millora de les seves habilitats laborals, o una hora menys dedica-

da a la recerca activa de treball (The Economist, 2010).

Sigui quina sigui la modalitat de workfare implementada, des 

del punt de vista del regulador, sembla primordial definir amb 

precisió dues qüestions:

En primer lloc, cal definir, com en totes les polítiques, els objec-

tius perseguits a curt, llarg i mitjà termini, fet que comporta una 

distinció de mitjans i finalitats en el disseny de les polítiques 

implementades. D’aquesta manera s’ha de distingir amb cau-

tela si la reinserció al món laboral, sense reparar en les condici-

ons contractuals, és un output intermedi per sortir de la pobre-

sa, que al seu torn seria l’objectiu final, o bé si la reinserció al 

món laboral ja es defineix com una finalitat en ella mateixa. En 

aquest exercici caldrà considerar si només es tenen en compte 

les rendes declarades. Fixar com a objectiu únicament la inser-

ció laboral, sense reparar en les condicions laborals, té el risc 

de generar pobresa dins del treball (en anglès, working poor).

Estretament lligada a la primera, hi ha una segona qüestió que 

cal dilucidar en el procés de formulació de la política pública: el 

marge de l’oferta laboral sobre el qual es pretén incidir. 

Es pot incidir sobre el marge intensiu, si es vol incrementar el 

nombre d’hores treballades, o bé sobre marge extensiu, si el 

que es pretén és augmentar el nombre d’individus que transiten 

de l’estat de “no treballar” al de “treballar”. 

Com es veurà més endavant, aquestes decisions ajudaran a 

concretar el tipus de transferència “workfariana” òptim que cal 

implementar.

'Workfare' a casa nostra
Pel que fa a la despesa pública relacionada amb el mercat de 

treball per a la inserció, el quadre 2 permet fer una comparació 

entre països europeus. Tal com és d’esperar, Suècia, país pi-

oner en la implementació de les polítiques d’activació laboral, 

contrasta amb la situació espanyola, on tot i tenir una major 

despesa com a percentatge del PIB, la major part es destina 

a polítiques passives. Aquí hi ha doncs, marge d’actuació i 

Cal definir els objectius perseguits 
a curt, llarg i mitjà termini, fet que 
comporta una distinció de mitjans 

i finalitats en el disseny de  
les polítiques implementades
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Andalusia 61.601.000,0 34.154 95.972 130.126 32 2.654 4,9
Aragó 14.984.746,0 4.311 10.247 14.558 17 223 6,5
Astúries 38.069.081,6 8.741 10.548 19.289 10 106 18,1
Balears 6.499.457,6 2.327 4.516 6.843 19 204 3,4
Canàries 17.717.597,1 4.883 9.962 14.575 34 704 2,1
Cantàbria 15.270.000,0 4.288 4.224 8.512 20 120 7,1
Castella-La Manxa 3.260.000,0 1.973 5.380 7.353 32 668 1,1
Castella i Lleó 27.732.483,6 6.426 15.486 21.912 24 597 3,7
Catalunya 170.470.000,0 24.552 34.818 59.370 17 1.248 4,8
Ceuta 216.967,9 127 418 545 27 22 2,5
Extremadura 1.412.378,6 1.178 2.025 3.203 32 352 0,9
Galícia 23.967.927,9 7.375 8.366 15.741 19 521 3,0
Madrid 71.741.000,0 17.992 34.433 52.425 16 1.021 5,1
Melilla(2) 1.494.519,5 486 1,425 1.911 31 25 7,6
Múrcia 3.980.654,0 1.900 2.673 4.663 26 386 1,2
Navarra 36.227.295,9 8.185 10.178 18.363 9 56 32,6
País Basc 326.042.934,0 86.374 69.018 155.752 11 236 66,0
La Rioja(3) 4.677.564,8 1.966 ––– ––– 24 78 0,0
Comunitat Valenciana 17.748.000,0 6.342 10.640 16.982 19 052 1,8
Total nacional 843.113.610,3 223.940 330.149 554.089 22 10.206 4,4

(1)Taxa de cobertura RMI: elaboració pròpia calculada a partir del nombre total de perceptors de RMI (titular més dependents) respecte al total de població situada 
en situació de pobresa monetària de cada comunitat autònoma.
(2)La Ciutat amb Estatut d’Autonomia de Melilla té dues prestacions: l’ingrés melillenc d’integració i la prestació bàsica familiar.
(3)La Rioja té dues prestacions: ingrés mínim d’inserció (IMI) i ajuts d’inclusió social (AIS).

Comunitats autònomes Despesa 
executada

Nre perceptors 
(titulars prestació)

Nre perceptors 
(membres 
dependents)

Taxa de 
pobresa 
monetària

Població 
en pobresa 
monetària
(en milers)

Taxa de 
cobertura 
RMI(1)

Nre total de 
perceptors 
(titulars + 
dependents)

Quadre 1
Polítiques d'ocupació a Europa

Font: OCDE (2013 Employment Outlook)

Alemanya 2,28 42 58

Dinamarca 3,48 55 45

Espanya 4,04 22 78

França 2,59 44 56

Holanda 2,97 41 59

Itàlia 1,92 25 75

Suècia 1,87 61 39

PAÍS %PIB %POL. ACTIVES %POL. PASSIVES

millora per a la reestructuració de la despesa pública en l’àm-

bit laboral.

A Catalunya, els in-work benefits, aquells beneficis percebuts 

un cop dins del mercat laboral, el workfare com a tal, per exem-

ple via deduccions fiscals de l’IRPF, no existeixen. L’ajut més 

semblant al crèdit fiscal és la deducció de 100 euros per a les 

mares treballadores amb nens petits. A Catalunya i l’Estat es-

panyol, a l’igual que en la majoria dels països de la Unió Euro-

pea, hi ha hagut durant els darrers anys, una clara tendència a 

integrar els programes de rendes mínimes (com a programa 

típic de lluita contra la pobresa) amb les polítiques actives del 

mercat laboral. Les recomanacions fetes per la Comissió Euro-

pea al 2006 en són un clar exemple (Moreno, 2008). En aquest 

sentit, trobem programes de rendes mínimes condicionats a la 

participació de programes d’inserció i formació laboral. En el 

cas de Catalunya la PIRMI-CIL n’és l’exemple més clar.

Aquesta mescla de polítiques fins i tot inclou tal vegada mesu-

res o característiques típiques del workfare més tradicional, 

com les obligacions o penalitzacions per no seguir els requisits 

demanats. D’aquí, que sovint no es pugui fer una distinció clara 

de les polítiques i s’acabin agrupant sota el concepte genèric 

de polítiques socials que prioritzen la inserció al mercat laboral. 

En tot cas, la distinció entre polítiques actives i polítiques pas-

sives de mercat laboral roman clara, i la prioritat és desenvolu-

par les primeres en detriment de les segones. Espanya té en-

cara molt recorregut per fer la transició d’unes a altres per 

millorar la inserció laboral dels desocupats. 

Al conjunt de l’Estat espanyol, com a polítiques contra la pobre-

sa, destaquen els programes de rendes mínimes autonòmi-

ques. Aquestes ajudes estan subjectes a controvèrsia, en tant 

que més enllà dels estudis clàssics sobre la cronificació de de-

Quadre 2
Prestacions de rendes mínimes a Espanya el 2011
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terminats beneficiaris, no hi ha consens sobre l’eficàcia 

d’aquestes i els seus efectes reals en la inserció laboral.

Aquí, tal com amb la majoria de polítiques públiques, és neces-

sari dur a terme una avaluació rigorosa que permeti contraposar 

els beneficis i els costos, per finalment determinar-ne l’eficàcia. 

En aquesta direcció s’han dut a terme diferents avaluacions de 

rendes mínimes garantides de la Comunitat de Madrid (1990-

2001) o de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 

(Ivàlua) per al PIRMI català.

El desembre del 2009, l’Ivàlua va publicar un informe que, sota 

el títol Programa interdepartamental de la renda mínima d’inser-

ció: avaluació de disseny i propostes de millora, feia una valo-

ració dels efectes que el programa PIRMI havia tingut entre el 

1998 i 2008, per després formular possibilitats de millora amb 

vista a reduir l’escletxa efectivitat-eficàcia del Programa.

Tal com s’ha explicat prèviament, el PIRMI és “una prestació eco-

nòmica de caràcter periòdic, condicionada a la participació en un 

programa d’inserció (PIR) i variable en funció de la situació de 

convivència i de les càrregues familiars del titular”. És per tant un 

programa de rendes mínimes que incorpora aspectes de política 

activa de mercat laboral. L’objectiu principal és la inserció, mitjan-

çant la incorporació al món laboral dels beneficiaris per pal·liar 

determinades problemàtiques socials i el risc d’exclusió. Un dels 

resultats més destacats és que “la inserció laboral de les llars cons-

titueix el motiu majoritari de sortida del programa. El percentatge 

de llars que abandonen el Programa per aquest motiu se situa, en 

funció de les cohorts d’entrades entre el 23,1% i el 30,5 %. Tan-

mateix els factors que contribueixen de forma més important que 

això sigui més probable són tenir fills a càrrec, un nivell superior 

d’estudis, i el fet de patir només problemes laborals; en canvi, 

tendeix a reduir aquesta probabilitat el fet de tenir més de 55 

anys.” Pel que fa a les recidives: “Durant els quatre anys i mig 

posteriors a la sortida del programa, el 13,5 % de les llars que van 

abandonar el PIRMI l’any 2004 hi han tornat. Aquests percentat-

ges varien en funció del motiu pel qual es va produir la sortida: 

essent inferior per a les sortides motivades per inserció laboral”.

A partir de l’any 2006 es va introduir una modificació, el comple-

ment per inserció laboral (CIL), que a diferència de la situació an-

terior en què es retirava la prestació si es trobava una feina que 

donés ingressos superiors al llindar de referència, es va passar a 

permetre que les llars combinessin aquests ingressos salarials 

amb la percepció del nou CIL (143 euros al mes durant un màxim 

de 12 mesos). Per tant, el Programa constava de dues prestacions 

diferenciades, la general, que es perdia en el moment d’obtenir un 

salari mínim, i el complement d’inserció laboral, que es mantenia.

L’avaluació dels efectes del nou complement mitjançant una 

metodologia quasi experimental, va concloure que el CIL no 

sembla haver tingut els efectes buscats. Algunes de les llars, 

el 56%, optaren per combinar durant alguns mesos els ingres-

sos procedents del treball amb el cobrament de la nova pres-

tació, mentre que el que haurien fet si no hagués existit el CIL 

hauria estat abandonar definitivament el Programa.

Per millorar els efectes del CIL, es proposen en tot cas a l’Infor-

me, dos canvis: restringir-ne l’ús a beneficiaris (potencialment 

A. NEGATIVE INCOME TAx (NIT)

B. EARNED INCOME TAx CREDIT (EITC)
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ocupables) que portin un període mínim de temps al Programa 

(per exemple tres anys), i d’altra banda, augmentar-ne la quan-

tia, ja que l’import actual pot ser considerat insuficient per in-

centivar qui havia optat per no treballar (o treballava en l’econo-

mia submergida) a buscar una feina (o a declarar-la) i perdre així 

la totalitat de la prestació. 

Ambdues modificacions poden ajudar a evitar que la despesa 

efectuada en complements d’inserció vagi destinada a proporci-

onar una renda addicional a les persones que, en absència del 

CIL, haurien sortit abans del Programa per haver trobat una feina.

Pel que fa al workfare at work, que existeix majoritàriament als 

països anglosaxons, com ara els Estats Units, el Regne Unit, 

Canada i Nova Zelanda, trobem dos instruments fiscals: els 

crèdits fiscals i les transferències.

El crèdit fiscal és reemborsable, i s’entén com un suplement 

salarial via declaració de la renda per sota de certs nivells, i de 

caràcter permanent, en contrast amb els incentius a la contra-

ctació (Bravo, 2013).

Les transferències farien referència a un sistema tipus prova de 

mitjans o impost negatiu sobre la renda.

Ambdós tipus d’ajuda estan condicionades al treball o a la seva 

cerca i es poden atorgar de manera selectiva: famílies de baixos 

ingressos reben un suplement de renda contingent a treballar, 

per exemple, en tant que s’ha demostrat que el grau de selec-

tivitat amb la qual s’atorguen aquestes ajudes és directament 

proporcional al grau d’èxit en la reducció de la pobresa. Cal 

donar preferència a famílies amb fills i tenint en compte el major 

cost de tenir cura de nens o d’ancians. En aquest cas s’actua 

sota el supòsit de diferent elasticitat de les seves ofertes de 

treball respecte de la resta d’individus.

Tot i que la literatura demostra que les respostes en termes d’ofer-

ta de treball es concentren al marge extensiu de l’oferta laboral, 

és de vital importància tenir també en compte les respostes que 

es concentren en el marge intensiu per poder dissenyar l’esque-

ma fiscal òptim amb vista a incentivar el treball i la inserció laboral.

Què diu la teoria?
Quan es busca que les respostes de comportament es concen-

trin en els marges intensius, és a dir en el nombre d’hores treba-

llades, el millor programa de transferències sol ser el que atorga 

beneficis vinculats a la prova de mitjans, o impost negatiu sobre 

la renda, conjuntament amb una substantiva renda de suport ga-

rantida i un ampli mínim exempt. D’aquesta manera s’intenta re-

duir el risc que les rendes més baixes intentin evitar treballar més 

hores per no haver de tributar. Les transferències tipus impost 

negatiu, garanteixen una major transferència per a les rendes més 

baixes, i aquesta va decreixent a mesura que augmenta el salari. 

Aquí, l’ampla renda garantida no influencia decisivament, en tant 

que l’individu ja es troba dins del mercat laboral.

Si es vol incidir sobre el marge extensiu (participació o no en el 

mercat de treball) el programa òptim és una deducció fiscal 

reemborsable, de l’estil de l’EITC nord-americà, amb taxes 

marginals negatives per a les rendes més baixes, de manera 

que la quantia de la transferència augmenta amb la renda per a 

les quanties inferiors i després va decreixent per a les rendes 

més altes. Les taxes marginals negatives incentiven l’entrada al 

mercat de les rendes més baixes. Aquesta combinació respon 

al fet que l’elasticitat de participació en funció dels salaris és 

major per al salaris més baixos. En aquest cas és òptim que hi 

hagi una renda garantida petita, altrament aquesta podria su-

posar un desincentiu a treballar.

Com s’apuntava anteriorment, l’evidència empírica ha mostrat 

que la participació al mercat laboral és més elàstica respecte al 

salari que no pas el nombre d’hores treballades. Per a qualsevol 

nombre d’hores treballades, els individus veuran augmentada 

la seva renda disponible; per tant, sempre serà millor participar 

en el mercat laboral que no fer-ho. No obstant això, a causa de 

l’estructura dels crèdits fiscals, aquests no semblen ser la millor 

estratègia per estimular l’oferta de treball en el marge intensiu, 

en raó al fet que augmentant les hores treballades, a partir d’un 

cert punt, el crèdit fiscal comença a disminuir.

Per tant, de manera general, els crèdits fiscals són preferibles 

quan les elasticitats són més importants per al marge extens 

(treballar o no), que per a l’intens (quantes hores), i/o quan les 

És necessari dur a terme una 
avaluació rigorosa que permeti 

contraposar els beneficis  
i els costos per finalment 
determinar-ne l'eficàcia
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preferències redistributives són menors, amb les deduccions 

“s’afina” menys l’objectiu.

Possibles vies d’actuació
És cabdal, com ja s’ha apuntat, assegurar la coherència de la 

reforma fiscal, i la no creació d’incentius contraposats, mitjan-

çant la coordinació de l’esquema impositiu amb els beneficis 

socials existents. Per exemple, entre ajuts, com poden ser l’im-

post negatiu sobre la renda, l’exempció fiscal de mínim vital o la 

renda garantida. Altrament es podria estar desincentivant la 

inserció al mercat laboral mitjançant estructures fiscals amb 

taxes marginals excessivament elevades per a les rendes més 

baixes (Hernández de Cos, 2013).

L’objectiu del regulador ha de ser, doncs, trobar una estructura 

òptima de combinació de subsidis i impostos que generi els 

incentius correctes (incentius per treballar o per treballar més) i 

produeixi els outcomes desitjats (reducció de la pobresa i major 

inserció laboral).

En aquest esquema ideal, s’hi hauria d’inserir una renda míni-

ma, llindar per determinar l’elegibilitat del programa. El subsidi 

ha de ser explícit i concís, sense donar lloc a ambigüitats i ade-

quar en tot moment l’ajut segons el principi de “tant fas, tant 

reps”. El subsidi ha de ser variable en funció de l’activitat que du 

a terme el beneficiari, ja sigui en tasques relacionades amb la 

cerca de treball o amb la quantitat o tipus de treball. 

S’hauria d’adaptar el subsidi en funció de la situació del percep-

tor, adequat a la situació familiar: si es té un salari superior al 

primer llindar, però encara per sota d’un segon, i l’individu fa tot 

el que se li requereix, però tot i així no s’arriba a un mínim con-

siderat, es podria augmentar la quantitat del subsidi, persona-

litzant, en certa mesura, l’ajut.

Per a aquells individus que tenen una renda per sobre d’aquest 

segon llindar però que encara estan per sota del mínim exempt 

(fiscal), s’hauria d’aplicar un impost negatiu sobre la renda de 

manera que els beneficis que rebés fossin proporcionals a la 

diferència entre la renda guanyada i el mínim exempt. En aquest 

cas s’està actuant sobre el marge intensiu (nombre d’hores 

treballades).

Quan la renda de l’individu se situï per sobre del mínim exempt, 

s’ha d’estructurar la imposició en funció del tipus marginal i el 

tipus mitjà òptims. L’estructura fiscal actual té limitacions als 

extrems de la distribució salarial que incentiven l’economia sub-

mergida per a les rendes més pobres (Hernández de Cos, 2013)

Tanmateix, és important que hi hagi una regulació en relació 

amb el marge intensiu de l’oferta de treball i s’exigeixin un 

mínim d’hores de treball, amb condicions variants segons 

edat i situació familiar (per exemple, si és família amb nens o 

es tenen persones grans a càrrec).

Com ja s’ha apuntat anteriorment a Espanya hi ha marge per 

a una flexibilització del marge intensiu de l’oferta laboral, que 

combinat amb la introducció de crèdits fiscals per a les famí-

lies de rendes més baixes amb fills dependents, podria supo-

sar un augment de la inserció laboral

Mitjançant aquest canvi de paradigma, que suposi un canvi 

fiscal, de regulació del mercat laboral, i dels programes d’aju-

da pública, s’avança, doncs, cap el concepte de flexisegure-

tat, en el qual es coordinen tres elements bàsics: la flexibilitat 

del mercat laboral, les polítiques actives d’ocupació i la pro-

tecció social del treballador desocupat. Les crítiques dirigides 

al workfare més clàssic, estrictament lligat a la percepció d’un 

salari, rauen en la potencial falta de seguretat del treballador.

En aquest punt cal recordar que lligar beneficis a l’activitat labo-

ral, quan ens referim al marge intensiu de l’oferta laboral, té la 

virtut de distingir els treballadors que realment no són més pro-

ductius d’aquells que simulen no ser-ho per ser beneficiaris de 

l’ajut, el anomenat “efecte cribratge” o screenning effect. Sota 

el supòsit que els salaris són un reflex de la productivitat del 

treball, els treballadors més productius tenen un cost d’oportu-

nitat més gran de no treballar tantes hores (si treballen més 

hores, com que són més productius, tenen majors guanys sa-

larials) i per tant dissuadeix aquests treballadors de demanar el 

subsidi. Cal distingir que aquest tipus d’efecte no es dóna en el 

marge extensiu, ja que els treballadors marginals, per produc-

tius que siguin, ja no escullen si treballar més o menys, sinó 

És important que hi hagi una 
regulació en relació amb el marge 

intensiu de l'oferta de treball i 
s'exigeixin un mínim d'hores de 
treball amb condicions variants 

segons edat i situació familiar
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treball contra lleure, on la productivitat ja no hi juga cap paper. 

Llavors, la decisió ve donada per la relació marginal de substi-

tució entre lleure i treball (Brett i Jaquet, 2011).

Cal doncs que ens plantegem què ens preocupa més: els incen-

tius per treballar o per treballar més?, i en funció de la resposta 

que vulguem donar, l’esquema de transferències donarà més 

pes a un tipus d’ajuda o altre. En tot cas, probablement serà 

òptim fer una combinació de les dues, de manera que s’avanci 

cap a una major integració dels individus al mercat laboral en 

ambdós marges sense disminuir la seva protecció social.

En el cas espanyol, on l’efecte de l’esquema fiscal interessa que 

es concentri en el marge extensiu de l’oferta laboral, a causa del 

nivell d’atur, una possibilitat seria la reducció de la intensitat (jor-

nada completa) dels lloc de treballs existents, que possibilités 

més la contractació a temps parcial, que pogués permetre una 

major inserció laboral, reduint el nombre de persones que real-

ment estan disposades a entrar al mercat laboral i no poden. Les 

mares solteres o famílies amb fills a càrrec amb rendes baixes 

podrien beneficiar-se’n amb el complement de renda activa, via 

crèdits fiscals. Cal considerar també els costos que podria ha-

ver-hi per a la gent que pogués veure la seva jornada reduïda a 

la meitat, sense reunir les condicions per rebre crèdits fiscals 

(com tenir fills a càrrec), i per tant sense rebre l’ajut de l’Estat.

No obstant això, els efectes positius dels in-work benefits, tipus 

crèdits fiscal, sobre la inserció laboral i la reducció de la pobresa 

han estat confirmats per diversos estudis com Eamon et al. 

(2009), Mayer (2010) o Marr et al.(2013). Mitjançant aquest es-

quema de transferències, a més, s’ataca també la pobresa 

d’aquells individus que ja treballen però ho fan en condicions 

salarials precàries, els anomenats working poors, un problema 

que cada cop afecta una part de la població més gran.

Per tant, no hi ha dubte que és important que es transiti dels 

programes de rendes mínimes actuals cap a l’estructura òptima 

descrita i s’incorporin a més els elements anteriorment analitzats 

(crèdits fiscals). A casa nostra hi ha recorregut per a aquest tipus 

de polítiques, sobretot per combatre l’economia submergida, 

que suposa al voltant d’un 28% del PIB de l’Estat espanyol. Es 

tracta, doncs, sense fer una substitució sobtada del welfare pel 

workfare clàssic (beneficis únicament lligats a un lloc de treball) 

d’incloure elements workfariants en l’actual esquema de despe-

sa cap a les rendes més baixes que motivi la inserció laboral dels 

treballadors. En aquest sentit, s’han d’introduir elements que 
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vinculin les transferències a l’esforç comprovable que realitzin 

els perceptors (aturats) per inserir-se al mercat laboral, sense 

negar-los l’ajut pel fet de no estar percebent un salari. Aquest 

canvi s’ha d’articular amb perspectiva global, per tal que els 

beneficis d’entrar al mercat laboral no es vegin superats per la 

pèrdua de beneficis que pot suposar deixar d’estar-ne fora, és 

a dir, es requereix una articulació fiscal integral. n
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trument primordial de redistribució de la renda i reducció de 

desigualtats. Tant és així, que la combinació de creixement i 

redistribució es van convertir en les senyes d'identitat d'un 

model de desenvolupament singularment europeu. Una pro-

ductivitat creixent i una demografia favorable també explicari-

en alguns dels trets més notoris de les regles del joc que es 

van establir en aquell moment: universalisme, regulació pro-

tectora del mercat laboral, sistema de pensions basat en un 

mecanisme de repartiment, gratuïtat o quasi gratuïtat de molts 

serveis, etcètera.

El temps transcorregut, els canvis en les circumstàncies eco-

nòmiques, la transformació de les idees, la irrupció de la globa-

lització i el mateix deteriorament de les principals institucions 

polítiques (partits i sindicats) que inicialment van propiciar la 

creació de l'estat del benestar són algunes de les raons que 

justifiquen fer-ne una nova mirada. En aquest article revisarem 

alguns d'aquests elements; en concret, farem un breu repàs de 

l'evolució de les idees filosòfiques sobre el concepte de justícia 

i equitat i constatarem el major pes donat a la responsabilitat 

individual per la filosofia moral moderna. A continuació farem 

atenció a les xifres de despesa social en els últims anys a Cata-

lunya, Espanya i els països europeus del grup EU-15, en les 

quals s'observa una evolució creixent des de 2003 fins a 2009, 

i un clar canvi de tendència a partir d’aleshores, amb un acusat 

descens en només dos anys, entre 2009 i 2011. Finalment, 

1. Introducció

Alguns dels trets institucionals que caracteritzen 

les societats occidentals, i en especial les euro-

pees, s'associen amb allò que genèricament 

coneixem com a estat del benestar, que consis-

teix, fonamentalment, en l'assumpció de responsabilitat per 

part de l'Estat en l'esdevenir (ben estar) dels individus.

Hi ha força consens a situar el naixement de l'estat del benes-

tar pels volts de 1945, en els anys immediatament posteriors 

a la II Guerra Mundial. En aquella època es va donar una ex-

traordinària confluència d'idees econòmiques i polítiques que 

van facilitar la creació (i finançament) de tots els programes de 

despesa social que configuren l'estat del benestar (Castells, 

1986). D'una banda, la derrota del totalitarisme nazi i el triomf 

de la democràcia dels grans partits de masses –acompanyats 

d'uns sindicats forts. Un segon element coadjuvant va ser el 

sentiment de solidaritat que va generar la contesa i la forja d'un 

ampli consens sobre les idees de progrés i igualtat. D'altra 

banda, l'existència d'un model comunista alternatiu suposava 

una competència que, si més no, per pragmatisme i conveni-

ència, empenyia cap a un gran pacte social. Tots aquests fac-

tors es van veure perfectament acompanyats en l'àmbit de les 

doctrines econòmiques pel predomini exercit per les teories 

keynesianes. No només es reconeixia i acceptava el paper de 

la despesa pública com a suport de la demanda agregada i 

impacte multiplicador sobre la renda, sinó també com a ins-
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tractarem de veure fins a quin punt els desafiaments que en-

fronta actualment l'estat del benestar són totalment nous o ja 

en el passat es plantejaven algunes de les preguntes que ara 

ens fem. Concloem amb un breu apartat final.

2. El difícil equilibri entre responsabilitat 
social i responsabilitat individual
En economia, el concepte d'equitat remet a la teoria de la justí-

cia distributiva, és a dir, de quina manera una societat o grup 

hauria d'assignar el seu producte escàs entre diferents indivi-

dus amb diferents necessitats, mèrits o drets sobre aquest. 

Com que la definició de qualsevol d'aquests tres termes és en 

ella mateixa difícil i controvertida, no ha d'estranyar que la noció 

d'equitat i el que és just i injust no hagi aconseguit el consens 

que sí que han assolit altres conceptes econòmics, com per 

exemple el d'eficiència.

Alguns dels principis distributius que han gaudit de més popu-

laritat són el "principi de la diferència” de Rawls i diversos altres 

principis que podríem englobar sota la noció d'igualtat 

d'oportunitats. El "principi de la diferència” de Rawls posa èm-

fasi en la condició d'aquells individus de la societat que estan 

pitjor i propugna la distribució de la renda i la riquesa (a més 

d'altres béns que va anomenar "primaris") de manera que es 

minimitzi la pitjor de les alternatives que poden esdevenir. Així, 

en un món en el qual hi hagués persones altes i persones nanes, 

l'aplicació aquest criteri, i la regla del "maximin” que l'acompa-

nya, exigiria que les polítiques es dirigissin a aconseguir que els 

nans fossin al més alts possible. Malgrat que la regla del "maxi-

min” introdueixi l'aversió a la desigualtat i sembli conduir direc-

tament a la reclamació de distribucions igualitàries, el mateix 

Rawls adverteix que aquesta pot albergar grans desigualtats, 

ja que es pot complir el requisit que l'equitat millori si millora la 

situació dels que estan pitjor, però això no impedeix que la situ-

ació dels més afavorits millori encara més. Aquesta situació de 

"desigualtat justa” a la Rawls seria desitjable perquè possible-

ment els pobres estaran millor en una societat que permeti cer-

tes desigualtats que en una altra que s'entossudeixi a redistri-

buir per igual. En la primera els més aptes, els més hàbils, els 

més emprenedors tindran un al·licient per treballar i produir més 

(amb la qual cosa hi haurà més per repartir) mentre que la se-

gona menyscaba els incentius a treballar durament, de manera 

que la societat en conjunt s'empobreix, el producte es redueix 

i tots, inclosos els pobres, estaran pitjor. Vist des d'aquest punt 

de vista, el clamor actual per l'increment de les desigualtats, 

atribuïble sobretot als exorbitants guanys de l'1% més ric de la 

població, no seria jutjat tan negativament si no fos perquè alho-

ra els més pobres s'han empobrit encara més –si més no, en 

alguns països.

La defensa del principi d'igualtat d'oportunitats es basa en la 

bondat del mecanisme de repartiment i justifica l'equitat del 

resultat adduint que sorgeix d'un procés equitatiu pel qual s'in-

tenta assegurar que tots entren en la competició (de la vida) 

amb igualtat d'oportunitats. En les seves versions més moder-

nes, sota aquest principi subjau una tensió entre dos ideals: el 

d'igualtat i el de llibertat. O dit d'una altra manera, entre la res-

ponsabilitat social i la responsabilitat individual. Són diversos els 

filòsofs morals de finals del segle XX que han escrit sobre el 

tema de la justícia i l'equitat en aquests termes. Tots ells advo-

quen per igualar els "recursos” (Dworkin, 1981), les "oportuni-

tats” (Roemer, 1998) o les "capacitats bàsiques” (Sen, 1980), 

que no són sinó inputs per a una vida fructífera (les capacitats 

bàsiques s'han d'entendre com allò que confereix llibertat als 

individus per elegir entre diferents modes de vida, diu Sen). Però 

en última instància, els individus són els responsables de trans-

formar els esmentats inputs en aquesta vida fructífera.

Cal dir que el principi d'igualtat d'oportunitats així entès té un 

significat molt més radical que la mera igualtat d'oportunitat 

formal d'accés a alguna cosa (no discriminació); implica com-

pensar els individus per aquelles circumstàncies o fets moral-

ment arbitraris (atzar, genètica, etcètera) que els col·loquen en 

condicions desavantatjoses de partida. Per tant, la idea és igua-

lar –mitjançant l'acció pública– aquelles circumstàncies que 

cauen fora del control de l'individu i no poden ser atribuïdes al 

seu esforç personal; però més enllà d'això, cal deixar que els 

individus assoleixin una posició o una altra en la societat a través 

de les seves eleccions lliures i voluntàries. Per tant, davant l'al-

ternativa de què s’ha d’igualar, si els resultats (outcomes) o les 

oportunitats, aquí es col·loca l'accent en les oportunitats, i amb 

això es posa també èmfasi en la responsabilitat individual: "aju-

dar qui s'ajuda". Naturalment, la qüestió més difícil en tots 

aquests criteris normatius és decidir quines són aquestes cir-
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d'igualtat d'oportunitats es basa 

en la bondat del mecanisme  
de repartiment i justifica  

l'equitat del resultat 
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cumstàncies que no són responsabilitat de l'individu i que cal-

dria igualar. I el costat més negatiu de l'èmfasi en la responsa-

bilitat individual és la disminució de l'estat del benestar.

D'acord amb aquesta evolució cap a una major coresponsabi-

lització de l'individu, els mecanismes per decidir qui accedeix a 

què i en quina quantia també han variat. En molts serveis s'ha 

passat del simple dret o la pura comprovació dels recursos 

(means-testing) a l'adopció de mecanismes de copagament o 

transferències monetàries condicionades (conditional cash 

transfers). En ambdós casos el que es busca és la modificació 

d'algun comportament de l'individu.

3. Evolució recent de la despesa pública social: 
protecció social i educació
Aquesta secció recull l'evolució de la despesa pública social 

durant els anys 2003-2011, que és el període de temps per al 

qual disposem d'informació completa i comparable entre paï-

sos. Les principals fonts d'informació són Eurostat, l'Idescat i el 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Desglossem la despesa social en dues categories. Primer, allò 

que les estadístiques internacionals denominen despesa en pro-

tecció social, que comprèn sanitat, dependència, pensions, de-

socupació, ajuts a les famílies, habitatge i exclusió social. A 

aquesta despesa, hi hem sumat la despesa pública en educació1 

ja que, per conveni, el Sistema Europeu d'Estadístiques Integra-

des de Protecció Social (SEEPROS) no la inclou, malgrat que la 

seva naturalesa de despesa social ens sembla indubtable.

Els gràfics 1 i 2 mostren la quantia, a preus corrents, de la despe-

sa en protecció social, en educació i la despesa social total, durant 

el període 2003-2011 per a Catalunya i Espanya. Tant a Catalunya 

com a Espanya, és notori l'augment sostingut de la despesa en 

1Les xifres de la despesa en protecció social s'han obtingut direc-
tament de les estadístiques SEEPROS (Eurostat, Idescat). Les 
magnituds relatives a la despesa pública en educació s'han obtin-
gut de les estadístiques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports 
(MECD), que contenen les xifres (pressupostos liquidats), corres-
ponents al total d'Espanya i les comunitats autònomes. Per tal de 
fer comparables les magnituds relatives a Espanya i Catalunya, 
s'han tingut en compte els ajustos següents: eliminació de la des-
pesa en educació privada universitària i imputació a Catalunya 
d'un percentatge de cotitzacions socials i de la pròpia estructura 
del Ministeri tenint en compte el pes relatiu de la despesa pública 
en educació de Catalunya respecte al total de les comunitats au-
tònomes.

les tres categories representades fins a l'any 2009 (any en què, 

recordem, el PIB va caure un 3,9%); el 2010 hi ha una frenada (però 

la variació encara és positiva) i el 2011 la despesa cau lleugera-

ment. Al llarg d'aquells nou anys la despesa en protecció social va 

créixer un 73,2% a Catalunya i un 71,9% a Espanya (les taxes de 

variació anual mitjana van ser del 7,1% i el 7,0%, respectivament). 

Per la seva part, la despesa total va augmentar un 71,7% a Cata-

lunya, i un 67,8% a Espanya (taxes de variació mitjana igual al 7,0% 

i el 6,7%, respectivament). La diferència més gran entre Catalunya 

i Espanya es dóna en l'avenç de la despesa en educació, que va 

créixer a Catalunya un 64,2% entre 2003 i 2011, mentre que a 

Espanya l'augment va ser del 48,3% (taxes de variació del 6,4% i 

el 5,1%). Aquestes xifres, comparades amb la variació anual mit-

jana del PIB (3,5% a Catalunya i 3,7% en Espanya), posen de 

manifest que la despesa social va créixer per sobre del creixement 

de l'economia durant el conjunt del període. Tot i que hi ha alguna 

evidència que en els dos anys següents, 2012-2013, s'han pro-

duït retallades importants en algunes partides –per exemple, en 

educació– les fonts que estem fent servir encara no les recullen.

Finalment, destaquem que el pes de la despesa social de Catalu-

nya respecte del conjunt d'Espanya va ser durant gairebé tots 

aquests anys de l'ordre del 17%, percentatge similar al pes de la 

Gràfic 1
Catalunya: despesa social en educació, 
protecció social i total ( milions d’euros)

Font: Eurostat, Idescat i elaboració pròpia.
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Gràfic 2
Espanya: despesa social en educació, 
protecció social i total ( milions d’euros)

Font: Eurostat, Idescat i elaboració pròpia.
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seva població, però inferior al pes del PIB català sobre l'espanyol: 

un 19,7% aproximadament.

Descomposició de la despesa social
Els gràfics 3 i 4 proporcionen una estimació de la despesa social 

per habitant a preus constants durant el període 2003-2011 (any 

base=2005), reflectint, així, el consum de serveis socials en termes 

bruts (sense descomptar els impostos pagats) que realitza un in-

dividu representatiu de cada economia. Es reflecteix només l'evo-

lució de les principals partides: sanitat/invalidesa, educació, pen-

sions/supervivència, desocupació i els dos agregats: despesa 

total en protecció social i despesa social total (inclosa l'educació).

Si ens fixem en Catalunya, s'observa que la despesa social total 

per habitant té una evolució temporal creixent fins al 2009, any en 

què es produeix un màxim per a cinc dels sis epígrafs considerats: 

la despesa en sanitat/invalidesa, en educació, en desocupació i 

en els dos agregats. Només la despesa en pensions manté el seu 

creixement fins a l'any 2011. De fet, entre 2009 i 2011 la despesa 

en pensions/supervivència augmenta un 5,1%. Tanmateix, en 

aquells mateixos dos anys la despesa en sanitat/invalidesa baixa 

un 8,0%; la despesa en educació disminueix un 10,2%; i la des-

pesa en prestacions per desocupació cau un vistós (tenint en 

compte la persistència de l'atur) 16,1%. Quant als agregats, el 

conjunt de la despesa en protecció social baixa un 4,4% i la des-

pesa social total un 5,4%. Recordem que tot això és en euros 

constants de 2005.

En el cas d'Espanya, les tendències són pràcticament iguals, so-

bretot pel que fa a assolir el seu màxim l'any 2009. La principal 

divergència es produeix en la despesa en pensions/supervivèn-

cia, que en el conjunt d'Espanya cau un 0,8% entre 2009 i 2011, 

en lloc de continuar creixent com en el cas de Catalunya. Quant a 

la magnitud de la caiguda en les altres partides, hi ha algunes di-

ferències que es poden assenyalar. Els descensos en la despesa 

en sanitat (-12,0%), protecció social (-7,4%) i despesa social total 

(-7,8%) són més grans que a Catalunya, i només la despesa en 

prestacions per desocupació baixa menys a Espanya que a Ca-

talunya. La retallada en la despesa en educació és similar (descens 

d'un 9,7% a Catalunya).

Comparació internacional
Considerem convenient dirigir ara la nostra mirada a l'evolució que 

han tingut alguns d'aquests epígrafs als països del nostre entorn 

més immediat. La taula 1 mostra el percentatge que representa la 

despesa social total, la despesa en protecció social i la despesa 

pública en educació sobre el PIB de Catalunya, Espanya i la resta 

de països de la UE-15. A l'hora d'interpretar els resultats, és ne-

cessari esmentar que aquestes magnituds depenen del mateix 

"model social", però també del nivell de renda del país, del cicle 

econòmic i d'altres factors que incideixen sobre els recursos des-

tinats a la despesa social, per exemple, la taxa de desocupació, el 

valor mitjà de les pensions, la cobertura de l'educació pública, 

etcètera. A més, la definició de les diferents categories de despe-

sa social no és completament comparable, malgrat l'esforç d'ho-

mogeneïtzació que comporta el SEEPROS.

Amb relació a la despesa social total, durant el període 2003-2010 

el seu pes respecte al PIB va passar del 19,5% al 25,5% a Cata-

lunya, mentre que per al conjunt d'Espanya la variació va ser del 

24,5% al 30,8%. Aquestes xifres estan ostensiblement per sota 

dels valors mitjans de la UE-15 (32,8% el 2003 i 35,8% el 2010), 

sobretot a Catalunya. L'esforç de despesa realitzada abans de la 

crisi ha aconseguit reduir només lleugerament la diferència que hi 

havia el 2003 (13,3 punts percentuals en el cas de Catalunya i 8,3 

punts en el cas d'Espanya), passant el 2010 a diferències de 10,2 

i 5,1 punts percentuals, respectivament. D'altra banda, observem 

que la distància en despesa social amb la mitjana dels països de 

la UE-15 té el seu paral·lelisme en la diferència en la pressió fiscal. 
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Gràfic 3  
Catalunya: despesa social per habitant a preus constants (any base = 2005)
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No obstant això, és interessant assenyalar que el 2003 la divergèn-

cia en despesa social entre Espanya i la UE-15 era més gran que 

la que hi havia en pressió fiscal, mentre que el 2010 la situació 

s'havia revertit: la distància en pressió fiscal (6,1 punts percentuals) 

era més gran que la diferència en despesa social. Això apunta al 

fet que la forta caiguda en la recaptació d'ingressos esdevinguda 

a Espanya arran de la crisi no es va traslladar proporcionalment a 

disminució de la despesa (social, en aquest cas) sinó que inicial-

ment aquesta caiguda es va compensar amb increment del deute.

Cal subratllar, de tota manera, que el conjunt de països analitzats 

no componen un grup homogeni; la diversitat entre els diferents 

països en termes de despesa social és bastant significativa. Des-

taquen Dinamarca, França i els Països Baixos, on els percentatges 

de la despesa social sobre PIB, per a l'any 2010, van ser del 

43,1%, 39,7% i 38,1%, respectivament. Però també cal assenya-

lar que alguns països amb una menor renda per càpita que Cata-

lunya i Espanya, com per exemple Portugal, tenen una major 

despesa social respecte al PIB que nosaltres.

També en despesa en educació pública Espanya i Catalunya estan 

per sota de la mitjana de la UE-15. El 2010, la diferència d'Espanya 

respecte a la mitjana era de 0,3 punts percentuals i d'1,2 punts en 

el cas de Catalunya. Les diferències són molt més grans si ens 

comparem amb els països nòrdics, que freqüentment són citats 

com a referència del model social europeu i èxit en educació. El pes 

de l'educació sobre el PIB (any 2010) per a Dinamarca, Suècia i 

Finlàndia va ser del 8,8%, el 7,0% i el 6,9%, respectivament.

La funció redistributiva de l'Estat del Benestar
Com hem esmentat més amunt, la capacitat de realitzar despesa 

social està, lògicament, condicionada pels recursos financers (im-

posats) de què disposa un país. La funció redistributiva de la des-

pesa social s’ha de considerar aleshores de manera global, tenint 

en compte l'efecte conjunt d'impostos i prestacions. Això és, s’ha 

d'avaluar mitjançant el càlcul del seu efecte net, ja que els individus 

reben prestacions i contribueixen, d'altra banda, a finançar-les 

pagant impostos. Mitjançant aquest exercici, Calonge i Manresa 

(1997, 2001) posen de manifest que les polítiques de benestar 

tenen una funció redistributiva indubtable a Espanya. Segons els 

seus càlculs, el 1990 un 28,66% del total de despesa en presta-

cions es redistribuïa, fonamentalment perquè els més rics aporten 

més del que consumeixen i els més pobres reben (en termes de 

despesa) més del que aporten. El desè decil (el més ric) acabava 
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Gràfic 4  
Espanya: despesa social per habitant a preus constants (Any base = 2005)
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aportant el 56% del finançament del conjunt de prestacions (la 

qual cosa suposa una incidència negativa d'un -20,5% de la seva 

renda final); els principals beneficiaris nets eren el primer i el segon 

decils, per als quals la incidència de les prestacions netes supera-

va el 60% i el 50% de la seva renda final. Un impacte segurament 

crucial per a la vida de les persones que componen aquests decils. 

Per al sisè decil, tanmateix, el saldo net era pràcticament nul.

És important remarcar que l'efecte redistributiu s'aconsegueix, 

fonamentalment, a través de la despesa ja que, almenys en les 

dates d'aquests estudis, els impostos i cotitzacions socials en el 

seu conjunt eren pràcticament proporcionals a la renda. Les polí-

tiques socials es revelen, per tant, com el mecanisme més potent 

de redistribució de la renda, cohesió social i igualtat d'oportunitats 

que tenen les administracions públiques. És una llàstima que 

aquests treballs no s'hagin replicat i no puguem oferir dades més 

actuals. Possiblement, els canvis recents en les lleis impositives 

hagin deteriorat aquesta situació. En qualsevol cas, el que es des-

prèn és que qualsevol reforma de l'estat del benestar ha de con-

siderar dues vessants, les prestacions i els impostos. Actualment, 

la reforma del sistema impositiu a Espanya no té espera. El sistema 

fiscal actual és complex, poc eficient i està farcit d'inequitat. Es fa 

difícil argumentar canvis en el sistema de prestacions si, d'altra 

banda, els ciutadans no perceben un sistema fiscal equitatiu.

4. Reptes, vells i nous, de l'estat del benestar
Vells
No és la primera vegada que l'estat del benestar es veu sotmès a 

escrutini. Al voltant dels anys 80 i primera part dels 90 es va gene-

rar abundant literatura, tant en espanyol com en anglès, que tenia 

com a paraules clau "crisi de l'estat del benestar” i "futur de l'estat 

del benestar". També en aquesta època es dóna una confluència 

entre teories econòmiques i tendències polítiques. En l'àmbit eco-

nòmic, les dues primeres crisis importants de les economies occi-

dentals que es van produir després de la II Guerra Mundial (xoc del 

petroli de 1973 i crisi de 1979) suposen el començament del decli-

vi de la teoria econòmica keynesiana i la seva substitució pel para-

digma monetarista i l'economia de l'oferta (en contraposició amb 

l'èmfasi keynesià en els estímuls a la demanda). En l’esfera política, 

aquest període va estar marcat per l'arribada al poder de diversos 

governs conservadors, entre els quals destaquen el de Margaret 

Thatcher al Regne Unit i el de Ronald Reagan als Estats Units. Cal 

sumar-hi les aportacions dels filòsofs morals que hem vist en el 

primer apartat, la majoria publicades aquells mateixos anys.
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Taula 1
Percentatge de la despesa social sobre el PIB

CATALunyA Protecció Social 16,0 16,4 16,4 16,3 17,4 19,0 22,1 22,1 21,6
  Educació 3,2 3,8 3,4 3,5 3,6 3,9 4,2 4,2 4,0
   Total 19,5 20,5 20,1 20,1 20,4 22,1 25,4 25,6 25,5
ESPAnyA Protecció Social 20,3 20,3 20,6 20,5 20,8 22,2 25,4 25,8 26,1
  Educació 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,5 4,9 4,8 4,7
 Total 24,5 24,6 24,7 24,6 25,0 26,7 30,3 30,7 30,8
 Pressió Fiscal 34,3 35,1 36,3 37,3 37,6 33,5 31,6 33,0 32,2
BèLgICA Protecció Social 27,4 27,4 27,3 27,0 26,9 28,3 30,6 30,1 30,4
  Educació 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0 6,4 6,6 6,6 6,6
   Total 33,4 33,4 33,2 33,0 32,9 34,7 37,2 36,7 37,0
DInAMARCA Protecció Social 30,9 30,7 30,2 29,2 30,7 30,7 34,7 34,3 34,2
  Educació 8,3 8,4 8,3 8,0 7,8 7,7 8,7 8,8 8,8
   Total 39,2 39,1 38,5 37,2 38,5 38,4 43,4 43,1 43,0
ALEMAnyA Protecció Social 30,8 30,1 30,1 29,0 27,8 28,0 31,5 30,6 29,4
  Educació 4,7 4,6 4,6 4,4 4,5 4,6 5,1 5,1 5,0
   Total 35,5 34,7 34,7 33,4 32,3 32,6 36,6 35,7 34,4
IRLAnDA Protecció Social 17,2 17,4 17,5 17,8 18,3 21,5 26,5 28,5 29,6
  Educació 4,4 4,7 4,7 4,7 4,9 5,7 6,4 6,4 6,2
   Total 21,6 22,1 22,2 22,5 23,2 27,2 32,9 34,9 35,8
gRèCIA Protecció Social 23,5 23,6 24,9 24,8 24,8 26,2 28,0 29,1 30,2
  Educació 3,6 3,8 4,1 –– –– –– –– –– ––
  Total 27,1 27,4 29,0 –– –– –– –– –– ––
FRAnçA Protecció Social 31,0 31,4 31,5 31,2 30,9 31,3 33,6 33,8 33,6
  Educació 5,9 5,8 5,7 5,6 5,6 5,6 5,9 5,9 5,7
   Total 36,9 37,2 37,2 36,8 36,5 36,9 39,5 39,7 39,3
ITàLIA Protecció Social 25,7 25,9 26,3 26,6 26,6 27,7 29,9 29,9 29,7
  Educació 4,7 4,6 4,4 4,7 4,3 4,6 4,7 4,5 4,3
   Total 30,4 30,5 30,7 31,3 30,9 32,3 34,6 34,4 34,0
LuxEMBuRg Protecció Social 22,1 22,3 21,7 20,4 19,3 21,4 24,3 23,1 22,5
  Educació 3,8 3,9 3,8 3,4 3,2 –– –– –– ––
   Total 25,9 26,2 25,5 23,8 22,5 –– –– –– ––
P. BAIxOS BAIxOS Protecció Social 28,3 28,3 27,9 28,8 28,3 28,5 31,6 32,1 32,3
  Educació 5,5 5,5 5,5 5,5 5,3 5,5 6,0 6,0 5,9
   Total 33,8 33,8 33,4 34,3 33,6 34,0 37,6 38,1 38,2
àuSTRIA Protecció Social 29,4 29,1 28,8 28,3 27,8 28,5 30,7 30,6 29,5
  Educació 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,5 6,0 5,9 5,8
   Total 34,9 34,6 34,2 33,7 33,1 34,0 36,7 36,5 35,3
PORTugAL Protecció Social 23,2 23,8 24,5 24,5 23,9 24,3 26,8 26,8 26,5
  Educació 5,4 5,1 5,2 5,1 5,1 4,9 5,8 5,6 5,3
  Total 28,6 28,9 29,7 29,6 29,0 29,2 32,6 32,4 31,8
FInLànDIA Protecció Social 26,6 26,7 26,7 26,4 25,4 26,2 30,4 30,6 30,0
  Educació 6,4 6,4 6,3 6,2 5,9 6,1 6,8 6,9 6,8
  Total 33,0 33,1 33,0 32,6 31,3 32,3 37,2 37,5 36,8
Suècia Protecció Social 32,2 31,6 31,1 30,3 29,2 29,5 32,0 30,4 29,6
  Educació 7,2 7,1 6,9 6,8 6,6 6,8 7,3 7,0 6,8
  Total 39,4 38,7 38,0 37,1 35,8 36,3 39,3 37,4 36,4
Regne unit Protecció Social 25,5 25,7 25,8 25,6 24,7 25,8 28,6 27,4 27,3
  Educació 5,3 5,2 5,4 5,4 5,4 5,3 5,6 6,2 5,9
   Total 30,8 30,9 31,2 31,0 30,1 31,1 34,2 33,6 33,2
uE-15 Protecció Social 27,8 27,7 27,7 27,4 27,0 27,7 30,5 30,5 30,1
  Educació 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 5,0 5,4 5,3 ––
   Total 32,8 32,7 32,6 32,3 31,8 32,7 35,9 35,8 ––
 Pressió Fiscal 39,6 39,3 39,5 40,1 40,1 39,8 39,2 39,1 39,6

Font: Eurostat, Idescat i elaboració pròpia.

PAÍS TIPuS DE DESPESA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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La pregunta més repetida en aquella època era, segons Caramés 

Viéitez (1994): "Estan les economies actuals en condicions de 

sostenir els nivells de despesa pública assolits en els diferents 

Estats occidentals?” En clara referència als voluminosos dèficits 

públics que es van produir entre 1985 i 1993, amb greus conse-

qüències per al deute públic i el tipus d'interès. Altres preguntes 

que també es formula Caramés i que convé transcriure per com-

provar-ne l’extraordinària vigència són: “És equitatiu que l'edu-

cació universitària estigui fortament subvencionada amb gene-

ralitat?; l'oferta de treball és afectada negativament per 

l'assegurança de desocupació?; els programes a favor dels més 

desafortunats generen o no trampes de la pobresa, generalitzant 

els desincentius al treball i ancorant en la marginalitat certs seg-

ments socials?; finalment, és compatible un grau elevat de redis-

tribució amb el creixement econòmic?

Aquesta última pregunta fa referència al conegut trade-off entre 

creixement i redistribució, que ve a dir que no es poden aconseguir 

ambdues coses alhora i potser primer cal créixer i després repartir. 

Aquest saber convencional s'ha recolzat sobretot en dos supòsits: 

els impostos i les subvencions que comporten una redistribució 

disminueixen els incentius al treball i a la inversió; i la taxa d'estalvi 

i inversió dels rics és més gran que la dels pobres, per la qual cosa 

la redistribució perjudicaria aquesta via cap al creixement. Tanma-

teix, l'existència d'aquest trade-off ja va ser qüestionada per autors 

com Alesina i Rodrik (1994), i més recentment per alguns econo-

mistes del Fons Monetari Internacional (Ostry et al., 2014) que 

utilitzant un panel de dades corresponent a 173 països i 50 anys 

conclouen que una menor desigualtat (menor índex de Gini de la 

renda neta, això és, després d'impostos i transferències) està po-

sitivament i robustament correlacionada amb un creixement més 

ràpid i més durador, per a un nivell de redistribució donat (canvi de 

renda de mercat a renda neta). Les raons d'aquesta relació serien, 

segons aquests autors, que la desigualtat soscava els progressos 

en salut i educació, provoca inestabilitat política i econòmica que 

desincentiva la inversió, i obstaculitza el consens social necessari 

per prendre mesures d'ajust en el cas de xocs negatius.

Nous
Des de mitjan anys 90 fins a la gran crisi de 2008 les economies 

desenvolupades van experimentar un llarg període de creixement 

sense grans sobresalts i el tema de la reforma de l'estat del benes-

tar va passar a un segon pla. Tanmateix, la crisi actual i l'acusat 

descens dels ingressos (i augment del dèficit) han suscitat de nou 

la inquietud. La raó entre deute públic i PIB s'ha disparat i encara 

que els tipus d'interès mundials estan ara en nivells extraordinà- 

riament baixos, el Tresor públic espanyol sovint ha hagut de pagar 

un sobrecost notable per finançar-se.

Als vells reptes se n'han afegit ara d'altres. La llista de nous reptes 

pot començar precisament amb la relació entre creixement i redis-

tribució. Si la correlació entre ambdues variables és en realitat 

positiva en lloc de negativa, el problema ara pot ser que l'excés de 

desigualtat estigui obstaculitzant el creixement i la sortida de la 

crisi. Stiglitz (2012) exposa diverses vies per les quals l'excessiva 

concentració de renda i riquesa és perjudicial per al creixement: 

en primer lloc, es produeix una disminució de la igualtat d'oportu-

nitats, la qual cosa descoratja l'esforç; en segon lloc, augmenten 

les distorsions associades al poder monopolístic i el tractament 

fiscal preferencial dels rics (per exemple, eliminació de l'impost de 

successions i de l'impost sobre el patrimoni); i en tercer lloc i potser 

més important, disminueix la inversió en capital públic i R+D bàsi-

ca. De fet, la concentració –en molts casos hereditària– de la ri-

quesa en uns quants, posada de manifest per l'aclamat llibre de 

Piketty (2014), és un cop considerable contra el mite de la merito-

cràcia i la igualtat d'oportunitats de les societats occidentals.

Un repte que no és totalment nou, però que cobra diferent pers-

pectiva, és el de l'envelliment demogràfic. Si ens fixem en la relació 

de dependència entre cotitzants a la Seguretat Social i perceptors 

de rendes procedents d’aquesta es constata que, si bé el 1980 

cada cotitzant sostenia 0,46 pensionistes o aturats (suma de pen-

sionistes més aturats dividit pel total d'afiliats en alta), el 1993 

aquest quocient havia passat a ser del 0,62, per descendir al 0,58 

el 2011 (Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, (2011). Diversos 

factors explicarien aquesta evolució, el principal dels quals és que 

el nombre de pensionistes ha crescut molt més lentament que el 

nombre total d'afiliats, fenomen al qual no ha estat aliena la immi-

gració (encara que aquesta presenti altres reptes).

L'ocupació, i la qualitat d’aquesta, és un altre dels grans reptes a 

què s'enfronta l'estat del benestar, sobretot a Espanya i Catalu-

nya. És possible que el PIB es recuperi, però que no ho faci, o no 

en la mateixa mesura, l'ocupació. L'acceleració dels avenços tec-

nològics no solament suposa un canvi en les habilitats requerides, 

sinó també un increment molt important de la productivitat en al-

guns dels serveis, el principal sector econòmic de recepció de 

població activa. És paradigmàtic el cas de WhatsApp, una empre-

sa amb 450 milions de clients i només 55 empleats.

La globalització, que afecta tots els àmbits de l'economia, també 

té implicacions per a l'estat del benestar. Entre altres raons, perquè 
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ens enfrontem a la competència de països que produeixen amb 

estàndards més baixos de protecció dels treballadors i graven 

amb una menor fiscalitat les empreses. És difícil dir fins a quin punt 

la Unió Europea actuarà decididament en aquests àmbits per pre-

servar les dades d'identitat del model social europeu (Bilbao Ubi-

llos, 2014).

Finalment, la gravíssima crisi institucional que pateixen Espanya i 

Catalunya (més gran que a la majoria dels nostres socis europeus), 

amb els seus ingredients de corrupció i desconfiança de la classe 

política, no constitueix el millor entorn per fer front a tots els reptes 

esmentats.

5. Conclusió
A manera de conclusió obtinguda a partir de la informació anterior, 

ens agradaria subratllar els punts següents: l'esforç en la realitza-

ció de la despesa social duta a terme a Catalunya i Espanya és 

menor que el de països del nostre entorn (UE-15), en concret 

entre 8,2 i 5 punts percentuals menys l'any 2010, respectivament. 

Aquestes diferències poden ser explicades, òbviament, pel nivell 

de renda i el nivell de recaptació impositiva, però també es poden 

explicar per altres factors relacionats amb el disseny del sistema 

de benestar: l'extensió de les cobertures de riscos i necessitats de 

la població, la quantia mitjana dels subsidis, l'abast i accés a l'edu-

cació pública, el sistema de copagaments establerts, costos ad-

ministratius, etcètera.

Si estandarditzem la informació calculant la quantia de la despesa 

social per habitant (preus constants de l'any 2005), l'evolució tem-

poral de la despesa mostra un patró positiu fins el 2008. Tanma-

teix, els ajustos duts a terme com a conseqüència de la crisi eco-

nòmica han suposat una reducció molt significativa, i en tan sols 

dos anys, de la despesa social, sobretot en sanitat, educació i 

desocupació.

El debat sobre l'estat del benestar i la seva sostenibilitat és in-

tens. Les posicions són molt diverses, des d'aquells que advo-

quen per la seva mera eliminació, a altres que argumenten la 

necessitat de repensar l'estat del benestar i la seva universalitat. 

La tendència cap a una major coresponsabilitat de l'individu és 

clara, com ho són també els desafiaments que enfronta. El pro-

cés de globalització no es pot parar, així que caldrà, gestionar-lo 

tractant de preservar les fites assolides en les dècades passa-

des. La legitimitat d’allò que és públic, inqüestionable quan va 

néixer l'estat del benestar, és ara quelcom que cal defensar, 

naturalment des dels fets. n
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Miquel Puig

   Atur,   
ProductivitAt
i estAt del benestAr

Introducció

En aquest article em proposo examinar la principal 

amenaça que pesa sobre la sostenibilitat de l’es-

tat del benestar a Espanya, que no és sinó el seu 

model productiu, el qual, a la vegada, es manifes-

ta a través d’una taxa d’atur molt elevada i una productivitat 

molt baixa. Com veurem, el pronòstic a mitjà termini és pessi-

mista, i la teràpia, només eficaç en el llarg termini.

Les amenaces sobre l’estat del benestar
L’estat del benestar està amenaçat a Occident per dos proces-

sos parcialment relacionats. El primer és l’envelliment i el segon 

és el cost de la sanitat. Pel que fa a l’envelliment, el problema 

fonamental és la creixent erosió de la relació entre el nombre 

de persones en edat laboral i el de persones en edat de jubila-

ció, conseqüència d’una natalitat, en general, per sota del llin-

dar de manteniment de la població i de l’allargament de la vida 

molt més enllà de l’edat de jubilació. Pel que fa al cost de la 

sanitat, està, a la vegada, determinat per l’allargament de l’es-

perança de vida entre els ancians i per la tecnologia, que posa 

a l’abast del personal sanitari noves tècniques de diagnòstic i 

cura que, immediatament, passen a formar part de les exigèn-

cies de la població.

Atès que es tracta de processos generals a Occident, molt co-

neguts i ben mesurats, no els prestaré cap atenció en aquest 

assaig. Tanmateix, cal no oblidar aquest corrent de fons quan 

considerem els nostres problemes específics, que no són 

menys fenomenals.

Efectivament, a més dels fenòmens a què hem fet referència, 

l’estat del benestar està amenaçat a casa nostra per dos ene-

mics específics, l’atur i la productivitat, o més concretament, 

per l’alt atur i la baixa productivitat. Com veurem més endavant, 

es tracta de dos fenòmens íntimament relacionats.

L’atur representa una doble amenaça per a l’estat del benestar; 

per una banda, perquè el subsidi a la desocupació drena recur-

sos que podrien destinar-se a pal·liar altra mena de situacions 

de desprotecció, i per una altra, perquè els aturats no participen 

del procés productiu i impositiu que permet finançar les presta-

cions pròpies de l’estat del benestar. El quadre 1 compara els 

recursos que es destinen a Catalunya i en un grup de països 

centre i nord-europeus a la prestació de l’atur per una banda i 

al conjunt que estadísticament denominem “altres prestacions 

socials”: invalidesa, família, habitatge i exclusió social. Sense 

entrar en la discussió de l’eficàcia de les polítiques redistributi-

ves, sobre la qual hi ha una àmplia bibliografia poc concloent1,  

l’únic que vull destacar aquí és que el pes de les prestacions per 

desocupació resta capacitat per portar a terme altres polítiques 

redistributives.

1 Una revisió recent: Marx, I, Salanauskaite, L. i Verbist, G. The 
Paradox of Redistribution Revisited: And That It May Rest in Pea-
ce?, IZA, DP 7414 (May 2013).
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Tot això sense prendre en consideració que, al marge del volum 

i la qualitat de les prestacions que caracteritzen l’estat del be-

nestar, la pròpia situació de les persones en situació d’atur re-

presenta per a elles, en general, un motiu d’insatisfacció i asso-

cialització importantíssims. 

Pel que fa a l’escàs creixement de la productivitat, que després 

analitzarem, també limita la capacitat recaptatòria per part de 

les administracions públiques.

Comencem considerant el nostre atur, i concretament la seva 

excepcionalitat.

L’excepcionalitat del nostre atur 
Aquest apartat pot semblar innecessari, avesats com estem a 

sentir parlar de la crisi i l’atur espanyols com a part d’una crisi 

mundial o, almenys, de la zona euro.

Tal impressió és tranquil·litzadora, però errònia. En realitat, la 

taxa d’atur espanyola és excepcional en l’espai (prenent com a 

marc de referència Europa occidental), i la catalana ho és no 

sols en l’espai sinó també en el temps, ja que, fins a la crisi de 

1974, l’escassetat de treballadors a Catalunya era endèmica.

Unes poques dades permetran copsar la realitat d’aquesta ex-

cepcionalitat. 

D’entre els 15 països d’Europa Occidental,2 i considerant el pe-

ríode 1986-2013, que comprèn dos cicles econòmics sencers,3  

només tres altres països haurien tingut de mitjana algun any una 

taxa d’atur superior al 15%. Es tracta de Finlàndia, entre 1993 i 

1995, quan hi van coincidir els efectes d’una bombolla immobi-

liària i financera amb la caiguda sobtada del mercat soviètic;4 Ir-

landa, durant tot el primer cicle econòmic, entre 1986 i 1995; i 

finalment Portugal, a partir de 2012. Es tracta, en tots tres casos, 

de fenòmens greus, però localitzats en el temps. En canvi, en el 

cas espanyol, el fenomen es dóna en tots dos cicles i en tots dos 

casos amb major amplitud: entre 1986 i 1999 i entre 2009 i 2013. 

En total es tracta d’un total de 19 anys sobre un total de 28, dos 

de cada tres. Més extraordinari resulta constatar que només Es-

panya ha abastat mai de mitjana una taxa d’atur superior al 20%, 

i que ho ha fet en tres ocasions: a la sortida del cicle anterior 

(1986-87), i en totes dues contraccions (entre 1993 i 1997 i entre 

2010 i 2013).5 En total, 11 anys sobre 28, dos de cada cinc. Els 

resultats catalans només són una mica millors: un de cada dos i 

un de cada cinc, respectivament.

Per què nosaltres, i només nosaltres, 
tenim tant d’atur?
A la vista del que ha quedat dit, la pregunta és d’allò més rellevant.

L’anàlisi econòmica distingeix entre tres menes d’atur, el keyne-

sià, el neoclàssic i l’estructural. Considerem l’adequació de 

cada un d’ells al nostre cas.

L’atur keynesià estaria originat per la feblesa de la demanda en 

el marc d’un mercat de treball amb rigideses de divers origen, 

per exemple informacional o sindical.

Es tracta de l’explicació que inconscientment accepten la majo-

ria dels observadors de l’actualitat: polítics, periodistes i la major 

part dels economistes que participen en el debat públic. La sín-

2Descartant Luxemburg i els microestats, perquè resulten poc sig-
nificatius, el marc de referència està format per: Alemanya, Àus-
tria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Gran Breta-
nya, Holanda, Irlanda, Itàlia, Noruega, Suècia, Suïssa i Portugal.
3Expansió: 1985-1992, contracció: 1993-1994, expansió: 1995-
2007, contracció: 2008-2013. 
4Honkapohja, s. i Koskela, E. (1999), The economic crisis of the 
1990s in Finland, ETLA, DP. Hi argumenten que les exportacions al 
mercat soviètic es van contreure un 70%, representaven el 15% 
del total i que aquest representava el 23% del PIB. El producte 
d’aquestes fraccions és 2,5%. Entre 1990 i 1993 el PIB finlandès 
es va contreure un 10%. 
5Font: FMI. 

  En % del PIB En % del PIB
Àustria 5,4 1,5
Bèlgica 5,4 3,7
Dinamarca 9,0 1,8
Finlàndia 8,1 2,1
Noruega 8,3 0,7
Països Baixos 6,1 1,5
Suècia 8,0 1,2
Suïssa 4,7 0,8
Espanya 3,6 3,7

Altres prestacions 
socials 

Prestacions 
d’atur

Quadre 1
Indicadors d’altres prestacions socials 
i de prestacions d’atur, 2011
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tesi seria la següent: tindríem atur perquè no hem creat prou llocs 

de treball, i la solució seria augmentar la demanda (el consum, la 

despesa pública, les exportacions...) perquè se’n creïn més.

És difícil que l’evidència empírica faci que un keynesià conven-

çut deixi de creure que l’atur té aquest origen; n’és bona mostra 

l’anàlisi que fa Krugman de la situació actual a End this crisis6, 

now!  Després de tot, si la demanda del que fos fóra prou gran, 

arribaria un moment que tothom que volgués es posaria a tre-

ballar, com posen de manifest els períodes d’esforç bèl·lic. 

Per la meva banda, l’explicació keynesiana em semblaria una 

explicació sensata de la nostra situació si la creació de llocs de 

treball en el darrer cicle econòmic hagués estat pobra en relació 

amb les economies del nostre voltant o en relació amb el punt 

de partida. 

El quadre 2 mostra la creació neta de llocs de treball en els 

quinze països d’Europa occidental en el cicle 1995-2013. Per 

“creació neta” vull significar la diferència entre el nombre d’ocu-

pats al final i al principi del cicle econòmic, sense parar atenció 

als que s’han creat i destruït en l’entremig. Com podem veure, 

l’economia espanyola ha estat la segona en creació de llocs de 

treball en termes relatius, només per darrera d’Irlanda. 

6Traducció castellana, ¡Acabad ya con esta crisis!, 2012, 
Ed. Crítica.

En conseqüència, crec que hem d’abandonar l’explicació keyne-

siana, perquè si tenim molt d’atur no ha estat perquè no haguem 

creat molts llocs de treball, sinó malgrat haver-ne creat moltíssims. 

La següent teoria de l’atur és la neoclàssica, que és la preferida 

pels qui creuen que els mercats serien capaços d’equilibrar-se 

automàticament en tot moment si se’ls deixés funcionar lliure-

ment. Per a ells, el mercat de treball no pot ser una excepció i, 

per tant, el que sembla atur és, en realitat, la manifestació que 

els aturats no estan disposats a treballar en les condicions que 

haurien de fer-ho o que alguna cosa els impedeix fer-ho.

Un cop més, és molt difícil que l’evidència empírica convenci un 

neoclàssic (o, en termes polítics, un neoliberal) que les coses no 

són com diu la teoria. En el nostre cas, el cert és que una part 

molt important (concretament, més de la meitat) dels llocs de 

treball creats per l’economia espanyola entre 1995 i 2007 van 

ser ocupats per estrangers. Ara bé, precisament aquests es-

trangers només han fet cap als mercats laborals irlandès i es-

panyol, la qual cosa indica clarament que és la creació de llocs 

de treball el que ha atret la immigració. Aparentment, els immi-

grants estaven disposats a treballar en unes condicions que els 

autòctons rebutjaven.

Per altra banda, les estadístiques de sobrequalificació laboral 

mostren que era precisament a Espanya i a Irlanda on la pro-
Font: Eurostat

Irlanda 50,7
Espanya 34,7
Noruega 28,7
Països Baixos 24,1
Suècia 21,4
Finlàndia 20,0
Suïssa 19,8
Bèlgica 19,2
Regne Unit 16,7
França 13,5
Àustria 13,3
Itàlia 11,6
Alemanya 10,1
Portugal -2,3
Dinamarca -5,2

Quadre 2
Creixement relatiu de l’ocupació 

Font: Eurostat

(augment entre 2002 i 2007 com a % de la població  inicial)

Quadre 3
Immigració

Espanya 7,5
Irlanda 6,6
Itàlia 2,7
Portugal 2,0
Regne Unit 1,5
Noruega 1,0
Suïssa 0,9
Àustria 0,9
Finlàndia 0,5
França 0,4
Bèlgica 0,4
Dinamarca 0,3
Suècia 0,0
Holanda 0,0
Alemanya 0,0

2013/1994 (%)
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porció d’autòctons que manifestaven estar ocupats en llocs de 

treball que no es corresponien al nivell dels seus estudis era 

excepcionalment elevat, la qual cosa seria coherent amb l’ob-

servació anterior.

En definitiva, les dades semblen indicar que, efectivament, du-

rant la fase expansiva del cicle (1995-2007), es va generar atur 

neoclàssic, tota vegada que la taxa d’atur no va baixar del 8,3% 

(6,5% a Catalunya) i, alhora, una part molt important dels llocs 

de treball eren ocupats per immigrants. La raó seria que, en 

opinió dels afectats, freqüentment els llocs de treball no es cor-

responien amb el nivell de capacitació dels que els ocupaven.

Tanmateix, la hipòtesi neoclàssica explica una part relativament 

petita del nostre atur, perquè, al cap i a la fi, el nombre d’aturats 

al final de la fase expansiva (1,8 i 0,25 milions, respectivament 

a Espanya i a Catalunya) són només una fracció de l’atur que 

tenim actualment, i la resta (fins als 6 milions i els 850.000 de 

2013) no s’ha produït com a conseqüència de l’encariment del 

treball o d’un major rebuig per part dels treballadors a acceptar 

les condicions de mercat. Per contra, l’evidència empírica mos-

tra contundentment que la retribució laboral ha baixat, particu-

larment per a les noves contractacions. 

Finalment, ens queda l’atur estructural, explicació que conside-

ra que la força laboral està segmentada per habilitats i que l’atur 

és la conseqüència de la manca de correspondència entre 

aquestes i les que requereixen els llocs de treball que s’estan 

creant. Val a dir que es tracta d’una explicació profundament 

insatisfactòria per als economistes acadèmics en la mesura 

que la seva immensa majoria milita en el camp keynesià o en el 

neoclàssic. Per als segons, la possibilitat d’un atur estructural 

significa reconèixer que el mercat lliure és incapaç de trobar un 

salari compatible amb la plena ocupació; pel que fa als keyne-

sians, perquè posa de manifest la insuficiència de la política de 

gestió de la demanda agregada. 

Ara bé, el fet que la majoria dels economistes acadèmics pre-

fereixin altres teories no significa que aquesta no sigui, en el 

nostre cas, l’explicació més satisfactòria. En realitat, la major 

part de l’atur espanyol prové de la destrucció de llocs de treball 

per part de la construcció a partir de l’aturada progressiva 

d’aquest sector a partir de 2007. Així, el 61% dels llocs de treball 

perduts entre 2007 i 2014 prové directament d’aquest sector;  
7a aquesta proporció cal afegir la destrucció que ha tingut lloc 

en la indústria del material de construcció, en el transport i en 

altres serveis dependents de l’activitat constructora. Així, per 

exemple, si observem l’evolució de l’afiliació en tres “divisions 

de l’activitat” de la Seguretat Social molt vinculades a la cons-

trucció, com ho són la d’Extracció de minerals no metàl·lics, 

Fabricació de productes minerals no metàl·lics i Fabricació de 

mobles, observarem que han perdut, cada una d’elles, més de 

la meitat dels afiliats que tenien el 20078. 

Hem vist abans que Espanya i Irlanda són els dos països que, 

de llarg, van crear més llocs de treball en termes relatius en 

l’expansió 1995-2007 i també els que més immigració van re-

bre. Irlanda conforma també, amb Portugal, la terna de països 

amb major taxa d’atur. És significatiu constatar que Espanya i 

Irlanda coincideixen també en el fet de ser els dos únics països 

7Afiliació a la Seguretat Social, febrer de cada any: 1,65 respecte 
de 2,7 milions. 
8Font: Afiliació a la Seguretat Social, febrer de cada any. Epígrafs 
8, 23 i 31. 

Font: Eurostat

Espanya 31
Irlanda 29
Bèlgica 22
Àustria 21
Suïssa 21
Alemanya 20
Regne Unit 20
França 19
Finlàndia 18
Dinamarca 14
Portugal 14
Itàlia 13
Països Baixos 12
Suècia 11
Noruega 11

(Augment entre 2002 i 2007 com a % de la població  inicial)

Quadre 4
Sobrequalificació laboral. Nadius 25-54 anys. 2008

En realitat, la major part de l'atur 
espanyol prové de la destrucció de 

llocs de treball de la construcció 
a partir de l'aturada progressiva 
d'aquest sector a partir de 2007



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  6 5

on la bombolla immobiliària va generar una hiperexpansió del 

sector de la construcció que després s’ha desinflat. 

El quadre 5 mostra que països on la bombolla va ser més viru-

lenta (en el sentit que els preus van pujar més) que a Espanya i 

Irlanda, com el Regne Unit o, sobre tot, els Països Baixos, el 

sector de la construcció no va expandir-se significativament. 

En qualsevol cas, és impossible deixar de concloure que ha 

estat l’extraordinària expansió del sector de la construcció i la 

seva posterior contracció l’origen de l’excepcionalitat de l’atur 

espanyol (i irlandès).

Diagnòstic del nostre atur
Estem ja en condicions de construir una explicació eclèctica 

però convincent de les causes del nostre atur. Aquesta explica-

ció ha de ser-ho de dos fenòmens, tots dos previs a la crisi. El 

primer, la coexistència de taxes d’atur moderades però no molt 

baixes, la immigració i l’altíssima sobrequalificació laboral. El 

segon, la hipertròfia del sector de la construcció. Com hem vist, 

tots aquests fenòmens van ser excepcionals a Europa occiden-

tal, i, de fet, només es van donar en un grau elevat a Irlanda i a 

Espanya. En canvi, la bombolla immobiliària sí que va ser gene-

ral (amb alguna excepció, com Alemanya).

És indubtable que el primer conjunt de fenòmens no és sinó un 

reflex de la disparitat no entre la quantitat sinó entre la qualitat 

dels llocs de treball que s’oferien i es demandaven: les expec-

Font: Eurostat

  1995 2000 2006 2013
Bèlgica 5,4 5,2 5,4 5,8
Dinamarca 4,7 5,5 5,7 4,6
Alemanya  6,9 5,3 4,1 4,7
Irlanda 6,0 7,3 11,1 1,6 
Espanya 9,5 10,3 14,2 7,8
França 5,5 5,0 5,9 6,0
Itàlia 5,4 5,1 6,3 5,6
Països Baixos 5,5 5,7 5,6 4,7
Àustria 8,1 7,7 6,9 6,9
Finlàndia 4,9 6,3 6,9 6,8
Suècia 4,6 4,3 5,0 5,4
Regne Unit 5,8 6,0 7,0 6,18
Noruega 4,1 4,0 5,1 6,2
Suïssa 6,6 5,2 5,2 5,6

Quadre 5
VAB construcció: % sobre el total 2008

tatives dels treballadors superaven les característiques del 

model productiu. Recordem que és des de principis dels 90 

que per primera vegada el sistema educatiu forma els joves 

obligatòriament fins els 16 anys9,  i, alhora, que ja al principi 

d’aquest període 1995-2007 la universitat s’havia convertit en 

un recurs massiu de promoció social. Sobre això segon, els 

quadres 6 i 7 ens proporcionen dos indicadors contundents. 

El primer mostra com ja al començament del cicle expansiu un 

de cada quatre joves cursava estudis d’ensenyament superi-

or, una proporció d’entre les més altes d’Europa occidental.

9Establerta per la LOGSE (1990).

Font: Eurostat

  1998 2007 
Bèlgica  29,9
Dinamarca 24,7 37,4
Alemanya  20,0 23,3
Irlanda 25,1 25,5
Espanya 26,6 27,3
França  27,2
Itàlia 21,9 30,0
Països Baixos 20,4 29,8
Àustria 27,0 24,9
Portugal 22,1 24,9
Finlàndia 39,1 46,6
Suècia 24,5 38,0
Regne Unit 24,7 29,6
Noruega 28,8 37,9
Suïssa  23,2

Quadre 6
Ensenyament superior: % estudiants ISCED 5  
i 6 respecte població de 20-29 anys

Font: Eurostat

   1998 
Dinamarca  28,3
Espanya  29,6
Països Baixos  29,8
Finlàndia  41,6
Suècia   20,5
Regne Unit  41,2
Noruega  37,2

Quadre 7
Graduats ensenyament superior (ISCED 5 i 6): 
% població 20-29
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Bèlgica   12,3
Dinamarca   19,0
Alemanya   15,2
Irlanda   39,5
Espanya   -4,9
França   13,4
Itàlia   4,5
Països Baixos   13,2
Àustria   27,3
Portugal   18,7
Finlàndia   33,9
Suècia   30,9
Regne Unit   30,5
Noruega   19,3
Suïssa   14,6

Quadre 9
Productivitat aparent: 
(Δ PIB/Δ Ocupació). 1995-2007 (%)

Font: Eurostat

El segon mostra que també en aquell moment la proporció de 

joves amb una titulació superior ja havia abastat proporcions 

pròpies de països d’industrialització consolidada. Ara bé, la 

renda per càpita espanyola era un 60% que la dels Països 

Baixos i menys de la meitat que la de Dinamarca, per posar 

dos exemples.

Una prova addicional de la discordança entre el sistema edu-

catiu i el model productiu ens la proporciona el fenomen de 

l’abandonament escolar prematur, en què Espanya presenta-

va (i continu presentant) taxes extraordinàriament elevades en 

el context europeu.

En general, s’ha volgut veure en els elevats índex espanyols una 

manifestació de les mancances del sistema educatiu que po- 

dien i havien de corregir-se a l’escola. En la meva opinió, l’aban-

donament escolar prematur no és sinó la resposta racional dels 

joves a qui no agrada estudiar a unes perspectives laborals  

on per una banda hi ha una oferta molt elevada de llocs de 

treball poc qualificats i per altra hi ha una escassetat de llocs de 

treball qualificats (com demostra l’índex de sobrequalificació). 

Quins eren els motors de creació de llocs de treball en el perí-

ode expansiu 1995-2007? Les dades de la Seguretat Social 

ens suggereixen tres grans grups: per una banda, les activitats 

de turisme, comerç i construcció, que podem identificar amb 

llocs de treball de poca qualificació i que expliquen el 50% del 

total; per l’altra, les activitats públiques i parapúbliques (ense-

nyament, sanitat, sociosanitàries) i les de gestió (finances i 

comptabilitat, jurídiques, TIC, I+D, etcètera), on predominen 

les d’alta qualificació i que representen un 28% addicional; i, 

finalment, la resta, difícil d’identificar. En qualsevol cas, és in-

dubtable que el sistema productiu espanyol va generar, sobre 

tot, llocs de treball de baixa qualificació.

Una mostra addicional d’aquesta observació ens la dóna l’evo-

lució de la productivitat aparent (PIB/nombre d’ocupats) en la 

fase ascendent del cicle. En el quadre 9 podem veure com la 

productivitat va augmentar per sobre del 25% en 5 països 

d’Europa occidental, per sobre del 10% en 8 més, a Itàlia no-

més va augmentar el 4,5% i només en un país, Espanya, la 

productivitat era més baixa en finalitzar el període que al co-

mençament. (Catalunya no va ser una excepció dins el conjunt 

espanyol: la productivitat aparent hi va caure un 10%!).

Fins ara tots els paràmetres de l’excepcionalitat espanyola teni-

en el seu paral·lelisme en el cas irlandès excepte l’abandona-

ment escolar prematur. En el cas de la productivitat la dissocia-

ció no pot ser major, perquè Espanya presenta, de llarg, la pitjor 

evolució de la productivitat mentre que Irlanda presenta la millor. 

Recordem que hi havia un segon fenomen que ens cal explicar: 

per què tant Irlanda com Espanya van compartir l’excepciona-

  1997 2007 2013
Bèlgica 12,7 12,1 11,2
Dinamarca 10,7 12,9 8,3
Alemanya  12,9 12,5 9,9
Irlanda 18,9 11,6 8,6
Espanya 30,0 31,0 24,1
França 14,1 12,6 ––
Italia 30,1 19,7 17,1
Països Baixos 16,0 11,7 9,1
Àustria 10,8 10,7 7,4
Portugal 40,6 36,9 20,0
Finlàndia 8,1 9,1 9,2
Suècia 6,8 8,0 6,9
Regne Unit –– 16,6 12,5
Noruega 7,3 18,4 13,3
Suíssa 6,5 7,6 5,2

Quadre 8
Abandonament escolar prematur 
(18 a 24 anys)

Font: Eurostat
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litat de la hipertròfia del sector de la construcció durant el perí-

ode expansiu 1995-2007. És el moment d’esbrinar per què això 

va ser així.

Una bombolla immobiliària és com la bombolla de qualsevol 

altre actiu: es compra car perquè s’espera que el preu pujarà 

encara més i perquè es disposa de crèdit per finançar l’opera-

ció. Ara bé, perquè una bombolla immobiliària generi una ex-

pansió del sector de la construcció cal un requisit addicional: la 

convicció que, quan acabi la promoció, hi haurà més població 

necessitada d’un habitatge, o almenys disposada a comprar-

lo. Altrament, el millor és comprar i vendre, mai construir. 

Només a Irlanda i a Espanya els agents van considerar que es 

complia aquesta condició. 

La demografia és una part fonamental de l’explicació del feno-

men a Irlanda, un país on el màxim de naixements va tenir lloc 

el 1980. Efectivament, amb el cens de 1991 a la mà, l’any 2006 

el nombre de joves entre els 25 i els 29 anys, que podem iden-

tificar com l’edat d’emancipació, havien de superar els de deu 

anys abans en més d’un 30%. Si a això afegim l’èxit de la indus-

trialització irlandesa, amb la creació de llocs de treball d’alta 

productivitat en el sector de les TIC, obtindrem el quadre d’una 

economia que ha d’importar mà d’obra per construir els habi-

tatges que necessiten els joves que ocupen aquells llocs de 

treball i, a més, els dels mateixos immigrants que han vingut per 

construir-los.

En canvi, aquesta explicació no és vàlida –o no és tan vàlida– 

per a Espanya, un país on el màxim de naixements va tenir lloc 

el 1974 i que el 2006 havia de tenir menys joves en edat d’eman-

cipació que deu anys abans (concretament, un 5% menys): la 

demanda d’habitatges nous ja havia de ser decreixent en aquell 

moment. Per altra banda, i com hem vist, a Espanya no s’esta-

ven creant llocs de treball d’alta productivitat. En realitat, ho 

hem vist, els grans creadors de llocs de treball, a banda de la 

construcció, eren sectors de baixa productivitat: el turisme i el 

comerç. Ara bé, a partir de 2001, la pràctica totalitat d’aquests 

llocs de treball creats per les activitats turístiques i la meitat de 

les que va crear el comerç van ser ocupats per immigrants.10  

Així doncs, i en contrast amb el cas irlandès, el motor de la hi-

pertròfia de la construcció a Espanya no va ser la demografia 

sinó el turisme, demandant en sí mateix d’habitatges però so-

bre tot de mà d’obra poc qualificada que, a partir de 2001, va 

ser satisfeta amb immigrants en un context de taxa d’atur rela-

tivament (però no molt) baixa i aguda sobrequalificació que va 

estimular l’abandonament escolar prematur. Aquesta immigra-

ció, a la vegada, va estimular la construcció d’habitatges.

Pronòstic del nostre atur
A partir del diagnòstic que hem fet podem construir una previsió 

raonable de com podem esperar que evolucioni l’economia es-

panyola en els propers anys i quin impacte tindrà aquesta evo-

lució sobre l’atur i sobre el finançament de l’estat del benestar.

Aquesta previsió es basa en la de la taxa de creixement del PIB 

i la de la productivitat. 

El creixement del PIB estarà governat pel de la demanda, i, en 

aquest sentit, no podem esperar una evolució vigorosa ni per 

part de la construcció, ni per part del sector públic, ni per part 

del consum. Pel que fa a la construcció perquè té en contra 

l’evolució demogràfica i l’estoc d’habitatges buits; pel que fa al 

sector públic i al consum, perquè tenen en contra l’endeuta-

ment públic i privat. La sortida de les crisis anteriors (1974-1984 

i 1992-1994) va estar basada en la demanda d’habitatges per 

part d’una població jove i finançada amb endeutament. Ara no 

podem esperar un patró similar, i, per tant, no és raonable es-

perar que l’economia espanyola “reboti”, com va fer en aquelles 

dues ocasions.

Sí que podem esperar, en canvi, que evolucionin positivament el 

turisme i les exportacions, en tots dos casos perquè la demanda 

potencial és, a efectes pràctics, il·limitada. Ara bé, el turisme té 

un pes limitat en l’economia espanyola (menys d’un 5% del PIB 

i 10% de l’ocupació) i les exportacions només poden créixer 

lentament perquè exigeixen ocupar mercats desconeguts.

10La Seguretat Social només proporciona dades desagregades 
d’afiliats estrangers a partir de 2009, però podem estimar per di-
verses fonts que la proporció d’estrangers era del 4% el 2001. Amb 
aquest supòsit, i amb dades de juny a juny, la proporció és del 
104% en activitats turístiques i de 47% en comercials. 

Podem esperar que evolucionin 
positivament el turisme i les 

exportacions, en tots dos casos 
perquè la demanda potencial és,  

a efectes pràctics, il·limitada
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El creixement de la productivitat 
no podrà ser tampoc gaire alt, 

tota vegada que els grans creadors 
de llocs de treball seran activitats 

amb baixa productivitat

Així doncs, el creixement de la productivitat no podrà ser tam-

poc gaire alt, tota vegada que els grans creadors de llocs de 

treball seran activitats amb baixa productivitat. Aquesta previsió 

concorda amb les que fa el ministre De Guindos en el sentit que 

si l’economia espanyola tradicionalment creava llocs de treball 

nets a partir d’una taxa de creixement del PIB superior al 2%, 

creu que en la nova fase ho faria a partir de l’1%14. 

Intentem ara posar un valor a aquesta productivitat previsible. 

En el cicle anterior, la productivitat aparent va caure durant la 

fase expansiva, però aquella aberració es va deure en part a 

l’enorme expansió de la construcció; pel que fa al cicle complet, 

el creixement mitjà va ser del 0,65% anual. A l’hora de predir 

l’evolució de la productivitat en la fase ascendent del nou cicle, 

assumiré aquesta última xifra, que, tot i això, encara resulta 

baixa en el context europeu (i per tant optimista pel que fa a la 

creació de llocs de treball).15 

El quadre 10 mostra una predicció raonable construïda sobre 

els supòsits anteriors. A efectes il·lustratius, el quadre mostra 

també, en les dues primeres columnes, l’evolució d’Espanya en 

la totalitat del cicle anterior i en la seva fase expansiva.

Es tracta, insisteixo, de xifres raonables, però molt discutibles; 

en particular, discrepen de les prediccions que fa el Govern 

espanyol en el quadre macroeconòmic 2014-2017, en què pre-

veu un creixement mitjà de l’ocupació de l’1,4%, essent l’últim 

any del 2,3%. La diferència no es fonamenta en una hipòtesi 

14L’Ara, per exemple, ho expressava així: “Aquesta flexibilitat és la 
que ajudarà que es creï ocupació quan el PIB creixi a l’1%, segons 
ha assegurat en diverses ocasions el ministre De Guindos. Sempre 
s’havia considerat que l’economia espanyola no creava ocupació 
si no repuntava un mínim d’un 2%” (9 de febrer de 2014). 
15El creixement anual de la productivitat aparent durant la fase 
expansiva del cicle anterior en els països de la zona euro, excloent 
Espanya, va oscil·lar entre el 0,8 d’Itàlia i el 2,7 d’Irlanda; França i 
Alemanya van coincidir en un 1,1%. 

El que ha quedat dit porta inevitablement a preveure un creixe-

ment més lent del PIB que en el cicle anterior. 

Suposem que en els propers set anys el PIB real creix a l’1,7% 

anual i que en els cinc següents s’accelera fins el 2,1%. La 

primera xifra estava en línia amb les estimacions que han fet tant 

el Govern com el Banc d’Espanya, és molt superior a les que fa 

l’FMI11 i molt inferior a les que acaba de presentar el Govern en 

el seu quadre macroeconòmic 2014-2017.12 La improbabilitat 

de la darrera previsió es posa de manifest si prenem en consi-

deració que, com la de l’FMI, es basa en el creixement de les 

exportacions; ara bé, les conclusions de l’FMI es basen en el 

molt optimista supòsit que les exportacions creixeran per sobre 

del 5% anual acumulat i que Espanya es convertirà, per prime-

ra vegada en la història recent, en una economia amb una ba-

lança per compte corrent extraordinàriament positiva.13 Pel que 

fa a la previsió sobre el període 2021-25, coincideix amb la taxa 

que va experimentar França en la fase expansiva del cicle ante-

rior i amb la que va experimentar Espanya en la globalitat del 

cicle anterior.

Pel que fa a la relació entre el creixement del PIB i de l’ocupació 

(la “productivitat aparent”), dependrà de quins sectors siguin els 

que generin més ocupació, la qual, com hem vist, estarà prota-

gonitzada pel turisme (incloent el comerç a la menuda) i la manu-

factura (en la mesura que la major part de l’exportació és manu-

facturera). En la fase expansiva anterior (1994-2007), el turisme 

va explicar directament el 26% dels llocs de treball creats i la 

manufactura només el 4% (la construcció va explicar el 23% i el 

sector públic més l’educació el 8%). En el període que ara co-

mença podem esperar que els primers siguin molts, però de 

baixa qualificació i remuneració, i que els segons siguin pocs 

perquè no hi ha capacitat productiva ociosa pendent de rebre 

treballadors.

11L’FMI (World Economic Outlook) preveu implícitament entre 
2013 i 2019 una taxa de creixement mitjana de l’1,1% anual 
12Aquestes taxes són: 1,2%, 1,8%, 2,3% i 3,0%, respectivament.
13Del 3,4% del PIB l’any 2019. 

Font: Eurostat

  1995 1995 2014 2021
  2013 2007 2020 2025 
Δ PIB real 2,10 3,70 1,70 2,10
Δ Ocupació 1,45 3,90 1,00 1,50
Δ Productivitat 0,65 -0,20 0,65 0,65

Quadre 10
Previsió de creixement del PIB i de l’ocupació
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més baixa de la productivitat, que és molt similar (0,7%) sinó, 

com hem vist abans, en una previsió molt més optimista sobre 

l’evolució del PIB. L’alternativa d’una productivitat més lenta i, 

com a conseqüència, una creació de llocs de treball més ràpida 

podria donar-se si el turisme es desenvolupés molt més ràpida-

ment que en el cicle anterior, cosa que tampoc no em sembla 

raonable.16 

Com podem veure, la creació de llocs de treball és més lenta 

que en el cicle anterior, la qual cosa augura una absorció de 

l’atur que no pot ser ràpida. El quadre 11 reflecteix aquesta 

absorció i està construït sobre el supòsit que la xifra d’actius es 

manté constant al nivell de 2013 (22,75 milions de persones), 

que és el mateix que dir que el nombre d’entrants de cada any 

iguala el de sortints en uns 400.000 actius per any, supòsit que 

és raonable sobre la base de l’estructura demogràfica.

Com podem veure, l’absorció de l’atur és efectivament molt 

lenta, de manera que el 2015 la taxa encara supera el 15%.

L’anàlisi dels fluxos ens permet fer algunes prediccions sobre 

l’evolució de la composició de l’atur si fem una sèrie d’hipòtesis 

simplificadores. Una hipòtesi que sembla raonable és que seran 

els joves els que acapararan els llocs de treball que es creïn, i 

això tant per la seva versatilitat com perquè tenen les expecta-

tives millor adaptades a unes condicions que han empitjorat en 

els darrers anys molt ràpidament17. En l’extrem, tots els llocs de 

treball que es creïn serien ocupats en primer lloc pels joves que 

accedeixin al mercat laboral (4,5 milions) i en segon lloc pels jo-

ves actualment desocupats (1,25 milions). En aquest supòsit, el 

79% dels actuals aturats no tornarien a treballar; d’aquests, una 

quarta part (1,2 milions) s’haurien jubilat, però la resta (3,45 mi-

lions) seguirien a les llistes de l’atur el 2025. 

Els joves aturats recol·locats (1,2 milions) serien els que avui 

tenen entre 16 i 27 anys. Per sobre d’aquesta edat, doncs, no 

es recol·locaria cap desocupat actual. La composició d’aquest 

darrer col·lectiu (4,5 milions), en termes de formació assolida, és 

16Entre els anys 1995 i 2007, els sectors turístics i comercials van 
crear 163.000 llocs de treball nets per any (font: Seguretat Social, 
juny de cada any). 
17En la fase alcista 1985-1992 ja es va observar un fenomen simi-
lar. La seva manifestació més clara és que mentre les taxes d’ac-
tivitat van augmentar molt significativament per a les franges 
d’edat de 25 a 44 anys, es van mantenir entre els 50 i els 64 anys 
(Font: INE).

de 0,8 milions amb l’ensenyament primari com a màxim, 1,7 

milions amb la secundària de primer grau, 1,0 milions amb el 

segon grau i 1 milió amb un títol superior.

El quadre 11 també mostra l’evolució que podem esperar de la 

relació entre el nombre d’ocupats i el de pensionistes, que és el 

principal indicador de la sostenibilitat de l’estat del benestar. 

Com podem veure, la ràtio parteix d’un punt baix (dos ocupats 

per pensionista) i segueix deteriorant-se lentament en la mesura 

que la creació d’ocupació no és prou ràpida per compensar 

l’envelliment de la població. L’última columna expressa com 

evoluciona la ràtio anterior corregida per la millora de la produc-

tivitat. Com podem veure, la ràtio es manté en el nivell de partida. 

Aquesta última conclusió és rellevant si tenim present que la Se-

guretat Social va experimentar un dèficit l’any 2012 de 10.200 

M€, equivalent a un 1% del PIB, i el que ens diu és que no podem 

esperar que aquest dèficit es corregeixi en els propers anys si el 

patró de creixement és el que hem considerat raonable. En defi-

nitiva, l’estat del benestar és insostenible amb la situació actual, 

però no podem preveure que en els propers anys el mercat de 

treball evolucioni de manera que es redreci la situació: la creació 

de llocs de treball i la seva productivitat probablement podran 

compensar l’envelliment, però no més que això.

Òbviament, aquesta conclusió depèn críticament dels supòsits 

que ens han portat a preveure un lent creixement de l’ocupació; 

recordem, però, que una creació de llocs de treball més ràpida 

seria segurament a base de reduir la productivitat (com va pas-

sar en la fase expansiva del cicle anterior), fet que deixaria l’úl-

Tots els llocs de treball que es  
creïn serien ocupats en primer lloc 
pels joves que accedeixin al mercat 

laboral i en segon lloc pels  
joves actualment desocupats

2013 16,75 5,9 26,0% 8,3 2,02 2,02
2020 17,9 4,8 21,1% 9,3 1,92 2,01
2025 19,25 3,45 15,2% 10,3 1,87 2,02

Quadre 11
Evolució previsible de l’atur
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tima columna, que és la rellevant, inalterada. Només una crea-

ció de més llocs de treball i de millor qualitat podria millorar la 

ràtio, però no sembla raonable suposar que aquesta evolució 

es doni en el mitjà termini: quins sectors productius estan pre-

parats per crear aquests llocs de treball?

Teràpia
L’anàlisi que hem fet és pessimista en bona part perquè es basa 

en la hipòtesi que l’atur actual té un origen estructural, que 

l’ocupació d’alta o mitjana productivitat només pot créixer len-

tament i que només pot créixer ràpidament l’ocupació en sec-

tors de baixa productivitat. 

Pel que fa al motor de la recuperació, ni la construcció ni el 

sector públic, protagonistes de les recuperacions anteriors, 

poden ser-ho ara a causa de l’endeutament i de l’excés d’ha-

bitatges, i en bona part d’infraestructures, construïdes durant 

el cicle anterior. La recuperació pot ser llarga perquè no estarà 

amenaçada per una altra crisi de la construcció i del deute, 

però, pel mateix motiu, serà lenta.

Una recuperació lenta i protagonitzada per llocs de treball de 

baixa productivitat significa que la sostenibilitat de l’estat del 

benestar no millorarà en un horitzó a mig termini.

En la mesura que aquesta anàlisi sigui encertada, podem con-

siderar dues menes de teràpia.

Una teràpia disruptiva consistiria a reestructurar el deute, que 

és el gran fre a la recuperació del consum públic i privat. Aques-

ta teràpia té, a la vegada, una variant suau, que seria similar a 

l’experiència grega, i una variant enèrgica, en què la reestructu-

ració aniria acompanyada de la sortida de l’euro i de la devalu-

ació. Pot semblar, a hores d’ara, una estratègia innecessària i 

catastròfica. Seria catastròfica, sens dubte, perquè en major o 

menor mesura situaria Espanya fora del nucli europeu, crearia 

incerteses sobre la seva política monetària i el seu futur polític i, 

en definitiva, la faria menys atractiva per a la inversió estrangera. 

Tanmateix, que sigui o no una estratègia innecessària és una 

qüestió estrictament política. En aquest moment, Espanya està 

sacrificant el present per salvaguardar el futur, una actitud que 

en el passat rarament ha sabut mantenir durant llargs períodes 

de temps. Fins fa poc, aquesta posició era forçosa perquè el 

dèficit en la balança de pagaments s’havia de finançar a l’exte-

rior, però en la mesura que aquest dèficit ha esdevingut un su-

peràvit18 i que l’opinió pública percebi que la recuperació de la 

crisi té un impacte molt limitat sobre la majoria de la població 

perquè es basa en la compressió dels salaris i perquè l’atur es 

redueix molt lentament, pot arribar a ser impossible defensar 

políticament l’opció de l’austeritat. La probabilitat d’aquest es-

cenari augmentaria molt si els tipus d’interès pugessin signifi-

cativament, qüestió sobre la qual sóc incapaç de fer una pre-

dicció, però que em sembla probable a mitjà termini senzillament 

perquè estem en mínims històrics. Amb un deute exterior equi-

valent al 100% del PIB19, cada punt bàsic implica una reducció 

de la demanda interior de l’1% del PIB, la qual cosa amenaça 

d’escanyar un creixement que ja prevèiem lent.

És important destacar que, amb independència de la probabi-

litat que puguem assignar a aquest escenari, la seva efectivitat 

seria limitada, tota vegada que, com hem vist, no resoldria el 

límit més important a la recuperació de la producció i de l’ocu-

pació, que és el fet que la construcció no pot recuperar-se enèr-

gicament per raons demogràfiques.

Si deixem de banda l’opció disruptiva i suposem que Espanya 

es manté dins de l’euro i respecta els seus deutes, hem de 

considerar les opcions que tenim a curt, a mitjà i a llarg termini. 

Pel que fa al curt i al mitjà termini, les teràpies que podem aplicar 

només poden tenir caràcter pal·liatiu. 

La teràpia neoclàssica ha estat enunciada amb poca elegància 

però molta claredat per la presidenta del Círculo de Empresari-

os, Mónica de Oriol, que recomanava ”para acelerar la creación 

de empleo [...] sueldos inferiores al salario mínimo interprofe-

sional para los trabajadores menos cualificados”, denunciava 

que hi ha un milió de persones amb “cero cualificación” i propo-

sava que es permeti a les empreses “coger a chavales sin cu-

18Des de 1980, Espanya només havia tingut superàvit en la BP per 
compte corrent en els anys 1984, 1985 i 1986. El 2013 ha estat un 
altre cop positiva i l’FMI preveu que ho sigui cada any fins el 2019 
(World Economic Outlook). 
19Banco de España, a 31.12.12, 969.090 M€. 

Una recuperació lenta i 
protagonitzada per llocs de treball  

de baixa productivitat significa que  
la sostenibilitat de l'estat del benestar 

no millorarà a mig termini
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alificación, que hagan formación dual con un salario inferior al 

marcado, hasta que produzcan lo que cobran [porque se trata 

de] sacar a los nin20i del limbo en el que viven”. A més, recoma-

nava una “segunda reforma laboral” que reduís la indemnització 

per acomiadament als 18 dies per any treballat21. 

Efectivament, un milió dels actuals aturats tenen una formació 

inferior a l’obligatòria, i encara que “sólo” 220.000 d’ells tinguin 

menys de 30 anys, i que, per tant, difícilment puguem qualificar 

de “chavales” aquest col·lectiu, es tracta d’una xifra molt eleva-

da. A més, també hi ha 2,2 milions d’aturats només amb la for-

mació obligatòria, dels quals 630.000 amb menys de 30 anys.

Sembla inevitable que, tard o d’hora, lentament o de cop, tingui 

lloc una reforma laboral que introdueixi els denominats mini-

jobs: contractes amb poca regulació, horari variable i retribució 

molt baixa. Aquesta reforma serà un complement del progres-

siu enduriment de les condicions de cobrament del subsidi 

d’atur que, en qualsevol cas, estarà esgotat per a la major part 

dels aturats perquè, com hem vist, la probabilitat que tornin a 

treballar en el mercat regular són mínimes.

Què dir de la resta d’aturats, dels quals 1,4 milions tenen la secun-

dària postobligatòria i 1,3 milions més un títol superior? Doncs que 

no cal cap “segunda reforma laboral”, perquè el mercat, amb la 

regulació actual, ja està  reduint els seus ingressos molt per sota 

dels seus equivalents europeus, com prova el flux migratori. En 

aquest apartat, la teràpia neoclàssica ja està essent aplicada.

Sens dubte, la implantació dels minijobs permetrà que la reduc-

ció de l’atur sigui més ràpida que la que havíem previst. Des del 

punt de vista sociològic, és possible que aquesta reducció tin-

gui efectes positius, tota vegada que em sembla preferible que 

20 “nini”: jove que ni estudia ni treballa. 
21 Intervenció en un esmorzar organitzat pel Club Internacional de 
Prensa, el 23 d’abril de 2014. 

les persones treballin, encara que sigui en condicions precàries, 

que que no ho facin en absolut. Tanmateix, des del punt de 

vista econòmic l’efecte serà poc més que cosmètic, ja que ni 

augmentarà significativament la producció ni ho faran les cotit-

zacions a la Seguretat Social: no afectarà el pronòstic que hem 

fet sobre la sostenibilitat de l’estat del benestar.

La segona teràpia a curt termini que podem considerar és la 

keynesiana: augmentar la despesa pública, sigui via obra públi-

ca, sigui via mantenir (o reduir el seu ritme de contracció) la 

despesa en l’estat del benestar. És la que proposen alguns 

acadèmics, amb Paul Krugman al capdavant, i la major part de 

l’esquerra europea, que ha popularitzat el terme austericidi i a 

qui agrada raonar en termes de “el rescat ha condemnat Grècia 

a una contracció brutal del PIB i a l’atur”. La concreció d’aques-

ta teràpia consisteix a augmentar els topalls dels dèficits públics 

per als propers anys en els països meridionals.

Em resulta difícil entendre com podria millorar aquesta teràpia 

les nostres perspectives. A curt termini, i com és sabut, el dèfi-

cit públic espanyol està essent finançat fonamentalment pels 

bancs espanyols amb estalvi espanyol, el qual, per a desespe-

ració de les PIMES, no flueix cap a elles; un augment del dèficit 

públic milloraria la situació d’algunes empreses (les construc-

tores, per exemple), però perjudicaria unes altres, per exemple 

les exportadores. Per altra banda, un augment del deute públic 

per sobre del previst empitjoraria les perspectives de la deman-

da a mitjà termini.

Vist el caràcter cosmètic dels remeis neoclàssic i keynesià, ens 

queden per explorar les teràpies estructurals, entenent per 

aquestes les que actuen sobre sectors concrets de l’oferta pro-

ductiva. Les podem classificar en tres categories: la construc-

ció, el turisme i els sectors exportadors. Considerem quin paper 

hi pot tenir cada una. 

Estimular la construcció seria el mecanisme més eficaç per ata-

car el problema de la desocupació a curt termini, perquè Espa-

nya disposa d’una enorme capacitat ociosa en forma de capital 

humà (des d’arquitectes a manobres), industrial (plantes de ma-

terial de tota mena), projectes en diversos estadis de desenvo-

lupament i cultura general (financera, etcètera). Això fa que 

proliferin projectes públics i privats de tota mena en aquesta 

direcció. El darrer, un informe del Consejo Nacional de la Com-

petencia de setembre de 2013 que propugnava liberalitzar el 

sòl per revitalitzar el mercat immobiliari.

En aquest moment, Espanya està 
sacrificant el present per 

salvaguardar el futur, una actitud 
que en el passat rarament ha sabut 
mantenir llargs períodes de temps
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Hem vist abans que la causa fonamental de l’atur espanyol ha 

estat la hipertròfia del sector de la construcció durant la fase 

expansiva del darrer cicle econòmic i la seva posterior contra-

cció. En aquest sentit, el quadre 12 compara el pes d’aquest 

sector a Espanya i a quatre altres economies. La primera és 

Irlanda, que, com sabem, comparteix amb Espanya un atur 

molt elevat producte de l’evolució de la construcció en el darrer 

cicle. El segon és Àustria, un país on el turisme té un pes tan 

important com a Espanya però que, gràcies a una política molt 

decidida de protecció del paisatge, ha mantingut el sector sota 

control i, per aquest motiu, gaudeix d’una taxa d’atur molt bai-

xa (per sota del 5% en els dos últims cicles). Les altres dues 

són Finlàndia i Suècia, economies que, a diferència de l’austrí-

aca, sí que van experimentar una hipertròfia del sector de la 

construcció en el cicle anterior i, en conseqüència, taxes d’atur 

elevades al llarg dels anys 90 (17% i 10%, respectivament), 

però on l’experiència no s’ha repetit.

Com podem veure, seria saludable que el sector augmentés el 

seu pes en el curt termini i que fos capaç de mantenir-se sota 

control a llarg termini per evitar la repetició de situacions com la 

que estem vivint.

Tanmateix, si bé resulta fàcil enunciar la teràpia a llarg termini 

(contenir el creixement del sector en el futur), no ho és gens 

 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Irlanda 9,6 12,7 11,3 8,1 6,5 5,9 5,6 5,4
Espanya 11,3 13,4 11,9 9,8 8,8 7,6 6,4 5,9
Àustria 7,6 6,9 7,0 7,1 7,1 7,1 7,1 :
Finlàndia 6,9 7,5 7,6 7,3 7,5 7,6 7,5 7,6
Suècia 5,2 6,1 6,5 6,6 6,7 6,9 6,9 6,9

Quadre 12
Treballadors en la construcció. 
En % sobre el total

Font: Eurostat

explicar com podria fer-se per estimular un sector que depèn 

de la demografia, de l’estoc d’habitatges buits i de l’endeuta-

ment dels sectors públic i privat, quan justament tots tres fac-

tors estan en una posició negativa.

Pel que fa al sector del turisme, el seu estímul és una prioritat 

que gaudeix del consens social, que està disposat a tolerar la 

modificació de les lleis que regulen la convivència per tal d’aug-

mentar el flux de turistes, com s’ha vist en els casos d’Eurove-

gas i de BCN World.

A l’igual que la construcció, el creixement del sector turístic té 

l’avantatge que, com hem vist, una part considerable de l’atur 

espanyol té una formació molt baixa, la qual es pot adaptar 

amb facilitat a les exigències del sector; a més, i a diferència de 

la construcció, la demanda potencial és virtualment il·limitada. 

Ara bé, la teràpia basada en l’estímul al turisme té dues dificul-

tats. La primera és que es tracta d’un sector que fonamental-

ment crea llocs de treball que, per un o altre motiu, acaben 

essent ocupats per immigrants. Ja hem vist que així ha estat 

en la primera dècada del segle XXI, i certs indicis semblen indi-

car que aquesta podria continuar essent la tònica dominant en 

la mesura que cada cop el sector exigeix el domini de llengües 

com el rus, l’àrab o el xinès, exigències que rarament coinci-

deixen amb les aptituds del col·lectiu a l’atur22. La segona difi-

cultat és que la productivitat del sector, que en definitiva es 

mesura pel salari brut, és baixa. Així doncs, el problema 

d’aquest patró de creixement és que té un impacte limitat so-

bre l’atur autòcton i sobre la relació entre ingressos i despeses 

de l’estat del benestar.

Finalment, no ens queda sinó l’estímul als sectors exportadors, 

els quals, a l’igual que el turisme, gaudeixen d’una demanda 

potencialment il·limitada però que, a diferència d’aquell, no 

gaudeixen a Espanya d’una oferta potencial disponible a curt 

termini. Construir aquesta oferta requereix un esforç continuat 

que operi sobre el sector educatiu a tots els nivells, sobre el 

complex de potenciació de la innovació i, en molta menor me-

sura, sobre les infraestructures. No és el lloc aquí per descriure 

quin ha de ser aquest esforç, basti dir que exigiria tenacitat, que 

només donaria resultats a llarg termini però que es tracta de 

l’únic camí possible per salvar l’estat del benestar en la mesura 

que és l’únic camí per crear llocs de treball d’alta productivitat.

22 Un exemple n’és el procés de selecció de La Roca Village inici-
at el dia 24 d’abril de 2014, segons informava la premsa 

El pronòstic a mitjà termini  
és dolent tant en termes d'atur 

com de productivitat i,  
per tant, de sostenibilitat  

de l'estat del benestar



R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a  •  7 3

Conclusió
A banda de les amenaces a la sostenibilitat de l’estat del benes-

tar que són generals a Occident, a Espanya, a més, aquesta 

està amenaçada per un model productiu que genera molt 

d’atur i molt poca productivitat. Hem vist que tant una cosa com 

l’altra són conseqüència de l’aposta per un model turístic que, 

per una banda, estimula massa la construcció (i aquesta és 

l’arrel de l’atur) i, per l’altra, genera llocs de treball fonamental-

ment de baixa productivitat (que no significa altra cosa sinó que 

estan mal remunerats).

El pronòstic a mitjà termini és dolent tant en termes d’atur com 

de productivitat i, per tant, de sostenibilitat de l’estat del benestar.

Les teràpies a curt termini només poden tenir efectes molt limi-

tats. Una teràpia eficaç a llarg termini exigeix un canvi de model 

productiu que controli l’evolució del pes de la construcció i que 

aposti per la generació de llocs de treball de qualificació mitjana 

o alta en el turisme i en l’exportació, la qual cosa, a la vegada, 

exigeix un esforç sostingut en el temps en favor de la formació, 

la innovació i la internacionalització. n
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LA NEcESSitAt 
d’ExpErimENtAr 
AmB NouS modELS 
dE poLítiquES ActivES 
pEr rEtroBAr 
EL BENEStAr EcoNòmic

Introducció

El camí cap a la recuperació de l’economia catalana 

i espanyola passa per corregir una sèrie de dèficits 

en diferents àmbits, més enllà del dèficit públic. 

D’alguns se’n parla molt (tot i que s’hi actuï poc), 

com la baixa qualitat de moltes de les nostres institucions i les 

importants llacunes en termes de capital humà que afecten 

segments de la nostra població. D’altres potser se’n parla (i s’hi 

actua) encara menys, com el dèficit en polítiques actives d’ocu-

pació o, amb caràcter més ampli, el dèficit en innovació al sec-

tor públic.

Aquest article se circumscriu a les polítiques actives d’ocupació 

i de suport a l’empresa, però des d’una perspectiva diferent. El 

seu objectiu no és descriure el ventall d’intervencions possibles, 

sinó presentar com es pot utilitzar un enfocament experimental 

per desenvolupar polítiques públiques més efectives en aquests 

àmbits. Per això, presenta algunes de les oportunitats per innovar 

així com alguns exemples, majoritàriament basats en experiènci-

es britàniques.1 

1. Un enfocament experimental
 en el desenvolupament de les polítiques públiques
El disseny de les polítiques públiques és sovint víctima de dues 

dinàmiques contraposades:  una, l’immobilisme (no tocar res a 

no ser que sigui inevitable, i sense qüestionar el model global), 

i l’altra, la realització de grans canvis sense haver-los provat 

abans a petita escala (guiats sovint per raons ideològiques o 

titulars de diaris, amb relativament poca anàlisi de l’evidència 

empírica disponible). 

Un enfocament experimental se situa enmig dels dos extrems. 

No vol dir no fer res per por d’empitjorar les coses, ni tampoc 

introduir grans reformes sense considerar l’evidència ni posar 

els mecanismes per avaluar-les. Es tracta, senzillament, de po-

sar en marxa programes pilot per provar noves intervencions, 

avaluar-les utilitzant mètodes rigorosos, i generalitzar aquelles 

1Aquest article està basat en part en la intervenció de l’autor en la 
Jornada dels Economistes 2013 i en el capítol del mateix autor ti·
tulat “Construyendo una economía y sociedad más innovadoras” 
publicat a la monografia Reformas estructurales para un nuevo 
modelo económico (Mediterráneo Económico, Vol. 25).
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que funcionin, sense deixar d’experimentar amb dissenys alter-

natius per millorar-les contínuament. Un enfocament senzill, de 

sentit comú, si bé encara relativament poc utilitzat.

Experimentar vol dir acceptar que d’entrada no se sap quin serà 

el resultat, un reconeixement implícit de la nostra ignorància, o 

en altres paraules, dels límits del nostre coneixement. Per això 

també es podria considerar una prova d’humilitat. Molt sovint els 

promotors d’una nova política assumeixen que la intervenció 

serà efectiva i que el seu disseny és òptim, en comptes de provar 

diferents dissenys possibles per veure quin és més efectiu. 

Experimentar no és tan sols provar una cosa nova o fer un pilot, 

sinó que requereix també habilitar els sistemes necessaris per 

aprendre si la intervenció és efectiva. Cal avaluar, però sobretot 

cal avaluar bé. Massa sovint l’avaluació de polítiques públiques 

fa servir mètodes poc rigorosos que sobreestimen els beneficis 

d’un programa. Per exemple, preguntar als beneficiaris d’un 

programa si aquest els ha agradat, tot i ser útil, no proporciona 

un bon d’indicador de l’impacte del programa. Per avaluar-ne 

l’efectivitat cal saber com hauria evolucionat la situació dels 

beneficiaris si no haguessin participat en el programa. 

Per això les bones avaluacions d’impacte són aquelles que fan 

servir grups de control, creats aleatòriament com en un assaig 

clínic o alternativament utilitzant mètodes estadístics. Les pro-

ves controlades aleatòries (conegudes per la sigla RCT2) són 

considerades com el mètode més precís per eliminar els dife-

rents biaixos que distorsionen el resultat de la majoria d’avalu-

acions d’impacte, si bé l’elecció entre els diferents mètodes 

quantitatius i qualitatius disponibles depèn de les característi-

ques del programa (no es poden avaluar canvis globals del sis-

tema, com ara la reforma laboral, amb un RCT, tot i que el prin-

cipi bàsic, la necessitat d’experimentar i avaluar, és vàlid també). 

Un exemple interessant és el de l’Education Endowment Foun-

dation al Regne Unit, una fundació pública dotada amb un fons 

de £125 M que té la missió d’experimentar amb diferents inter-

vencions per millorar la qualitat de l’educació, i que en l’actua-

litat està realitzant més de cinquanta proves controlades alea-

tòries (RCT) en un miler d’escoles per avaluar l’efectivitat de 

diferents mètodes pedagògics i tecnologies educatives. 3

2De l’anglès randomized controlled trial (RCT).
3Vegeu la seva pàgina web per a més informació <http://educati·
onendowmentfoundation.org.uk>. 

Finalment, experimentar vol dir estar obert a noves idees, mèto-

des i enfocaments, acceptant la diversitat de solucions i camins 

possibles. Això és més difícil en una administració centralitzada, 

burocratitzada, adversa al risc i poc flexible. Per contra, un model 

descentralitzat i obert a la participació dels diferents actors del 

sistema incentiva la diversitat. Crear una cultura d’experimentació 

al sector públic no és fàcil (tampoc ho és al sector privat, una altra 

assignatura pendent), però és possible crear mecanismes i en-

torns que afavoreixin l’experimentació en comptes de limitar-la. 

En resum, aquestes són algunes de les raons que fan d’un en-

focament experimental una manera més efectiva (i econòmica) 

de desenvolupar millors polítiques publiques. Fins i tot en una 

etapa d’austeritat, no costa diners sinó que n’estalvia, ja que 

contribueix que els recursos públics es dediquin als programes 

que realment són efectius i permet reformar o suprimir aquells 

que no ho són. Així que, tot i aquella dita catalana que diu que 

"els experiments millor amb gasosa", els reptes als quals ens 

enfrontem són massa importants perquè intentem resoldre’ls 

fent servir les mateixes receptes de sempre, en comptes de 

provar nous enfocaments, aprenent d’experiències d’altres in-

drets i millorant-les. Un àmbit on cal experimentar amb nous 

models és, sens dubte, el de les polítiques actives d’ocupació.

2. Les polítiques actives d’ocupació: 
un canvi de model?
2.1. Alguns criteris

Una de les grans assignatures pendents al nostre país és una 

reforma profunda de les polítiques actives d’ocupació, emmar-

cada dins de la transformació cap un model de protecció social 

en la línia del workfare. A què ens referim quan parlem de workfa-

re? A un sistema de protecció social que faciliti la reinserció la-

boral en comptes de desincentivar-la, que protegeixi aquells que 

no estan en condicions de treballar, però eviti crear una depen-

dència permanent del sistema per a aquells que sí que hi estan.

Posar aquesta idea en pràctica pot involucrar dos tipus d’ins-

truments. Primer, crèdits fiscals que proporcioni un suplement 

Massa sovint l'avaluació  
de polítiques públiques fa  

servir mètodes poc rigorosos  
que sobreestimen  

els beneficis d'un programa



7 6  •  R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a

al salari per a totes aquelles persones amb ingressos inferiors 

a cert nivell (generalment a través de la declaració de la renda), 

incrementant el seu nivell de vida i contribuint a reduir la desi-

gualtat. Aquest suplement va lligat al salari i no es cobra si no 

es treballa, amb l’objectiu d’incentivar la participació laboral.

 

Segon, les polítiques actives d’ocupació, en les seves diferents 

modalitats. Per exemple, proporcionant formació especialitza-

da adaptada a les circumstàncies de cada aturat, assessora-

ment sobre com buscar feina, o experiència laboral en empre-

ses o fent treballs socials.

La combinació d’aquests dos tipus d’instruments persegueix 

un objectiu múltiple: incrementar els incentius per buscar feina, 

facilitar trobar feina, combatre la pobresa i incrementar l’ocupa-

ció a l’economia.4

El context, però, importa. Les polítiques òptimes són diferents 

en una situació en què l’atur és del 5% en comptes del 25%. 

Amb un nivell d’atur del 5%, aquells que no troben feina és 

perquè o bé no volen fer l’esforç, o bé tenen unes circumstàn-

cies específiques que requereixen un suport individualitzat. 

Amb un atur del 25%, el problema principal no és falta d’incen-

tius per buscar feina, sinó falta d’oportunitats suficients. Per 

això, el curt i el llarg termini poden requerir polítiques diferents.

 

Per aquesta mateixa raó, no es poden copiar polítiques exito-

ses d’altres països sense considerar les diferències en el con-

text. Tot i així, és útil considerar les experiències britàniques i 

americanes amb els crèdits fiscals, i dels països nòrdics en 

polítiques actives d’ocupació (entre d’altres). I prendre nota 

d’una dada que convida a reflexionar: tot i tenir una de les 

majors taxes d’atur d’Europa, la despesa en polítiques actives 

4No obstant això, l’èxit de les polítiques actives no es mesura ne·
cessàriament segons el seu impacte en l’ocupació agregada, sinó 
per la seva habilitat d’incrementar l’ocupació per a aquells col·
lectius de difícil integració al mercat laboral (a causa de l’existèn·
cia d’efectes de substitució/desplaçament). 

d’ocupació a Espanya està lluny de ser de les més altes (no-

més un 0,9% del PIB en comparació amb un 2,3% a 

Dinamarca)5. Aquesta comparació és encara més desfavora-

ble si es mira la despesa en polítiques actives per aturat, 

€1.238 a Espanya i €6.304 a Dinamarca (dels quals només en 

dediquem €331 a formació a Espanya, en comparació amb 

€1.871 a Dinamarca).6

Cal fer notar que els crèdits fiscals i les polítiques actives d’ocu-

pació no són un substitut del subsidi d’atur, sinó un complement 

i per això, en el seu disseny, cal considerar com interaccionen 

amb altres polítiques socials i tributàries. Per exemple, condicio-

nar la recepció del subsidi d’atur a la participació en programes 

intensius de formació i/o inserció laboral té un efecte doble. Per 

una banda, millora les habilitats/qualificacions dels aturats i les 

seves possibilitats d’obtenir feina. Per l’altra, redueix el seu temps 

lliure i incrementa els seus incentius per buscar feina,7 fet que 

obriria la porta (en un context pressupostari diferent i sota certs 

supòsits) a incrementar la generositat del subsidi d’atur. 

Un subsidi d’atur generós però restrictiu8 combinat amb políti-

ques actives més exigents són un component important per 

anar cap a un model de regulació laborat basat en la flexisecu-

rity, el tercer aspecte que cal considerar en aquest àmbit. En un 

context econòmic cada vegada més dinàmic, té més sentit pro-

tegir la persona en comptes d’un lloc de treball concret. Un altre 

article dins d’aquest dossier descriu amb detall aquest model, 

però bàsicament es tractaria d’incrementar la flexibilitat de les 

empreses i reduir el cost d’acomiadament, idealment fent que 

5Dades de l’OECD per a l’any 2011. 
6Dades d’Eurostat per a l’any 2010. 
7Pot ajudar també a reduir el frau en la recepció de prestacions, tot 
i que en un context com l’actual no convé magnificar la seva im·
portància. 
8Posar condicions més estrictes al cobrament del subsidi d’atur 
inclou no permetre que un aturat pugui rebutjar qualsevol oferta 
de feina permanentment si vol continuar cobrant la prestació, 
però sense obligar tampoc a agafar la primera feina que se li ofe·
reixi, ja que trobar una feina on s’aprofiti i conseqüentment es 
maximitzi el retorn de les habilitats/qualificacions de cadascú 
requereix el seu temps (ja que obligar d’entrada a agafar feines 
que no fossin un bon “match” seria contraproduent tant per a la 
carrera professional de la persona com per al creixement de la 
productivitat del país). 

En un context econòmic  
cada vegada més dinàmic,  

té més sentit protegir la  
persona en comptes d'un  

lloc de treball concret
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aquest (a) no depengués només de la situació de l’empresa sinó 

també del cicle econòmic,9 (b) distingís entre reduccions de plan-

tilla i canvis en la seva composició, i (c) no fos necessàriament 

pagat només o principalment al treballador (ja que desincentiva 

la mobilitat laboral)10. En resum, un model que no desincentivi les 

empreses que volen experimentar, innovar i créixer (cosa que 

comporta risc i requereix ser capaç d’ajustar la plantilla si no es 

té èxit, així com flexibilitat per adaptar la plantilla a noves oportu-

nitats), però que també protegeixi el nivell de vida dels treballa-

dors encara que perdin la feina (evitant que això pugui represen-

tar un sotrac significatiu o que desemboqui en situacions 

dramàtiques com les que molta gent pateix en l’actualitat).

2.2. Models experimentals 

en les polítiques actives d’ocupació

Hi ha un gran ventall de possibles instruments que es poden fer 

servir per facilitar l’obtenció de feina, i cada instrument es pot 

dissenyar de moltes maneres diferents, tant en la concepció 

global com en els detalls específics lligats a la seva implemen-

tació. La pregunta és, llavors, com sabem quin és l’instrument 

i el disseny més efectiu?

En alguns casos, hi ha evidència empírica que demostra l’efec-

tivitat de diferents instruments (tot i que no sempre en aquell 

context en concret). En molts altres casos, sobretot quan es 

tracta d’instruments innovadors, aquesta evidència simple-

ment no existeix. Per això és important introduir processos ri-

gorosos d’avaluació ex ante i ex post, i desenvolupar una sèrie 

de pilots per examinar l’efectivitat de diferents dissenys. 

9Ja que tant les externalitats com l’assimetria en el poder de ne·
gociació que justifiquen l’existència del cost d’acomiadament 
fluctuen al llarg del cicle. Amb un atur elevat és fàcil per a l’empre·
sa trobar un treballador amb habilitats o qualificacions similars i 
molt difícil per al treballador trobar una nova feina, mentre que 
amb un atur baix un treballador té un poder de negociació més 
fort. De la mateixa manera, el cost que implica per al sector públic 
un nou aturat també depèn de la situació econòmica, ja que en un 
context d’atur elevat la persona probablement haurà de rebre la 
prestació d’atur finançada per la societat durant més temps. Per 
tot això, a no ser que hi pugui haver efectes d’anticipació que ho 
fessin contraproduent, tindria sentir ajustar el cost d’acomiada·
ment a la situació de l’economia (en comptes de només a la situ·
ació de l’empresa).  
10Per exemple, un treballador amb certa antiguitat en una empre·
sa té pocs incentius per canviar de feina i anar·se’n a una start-up 
(encara que la seva productivitat fos major), ja que automàtica·
ment perdria el dret a una indemnització substancial per acomia·
dament en cas que acabés perdent la nova feina relativament 
aviat. 

Les polítiques actives d’ocupació són un dels àmbits on és re-

lativament senzill utilitzar avaluacions d’impacte aleatòries 

(RCT), tant per la facilitat d’experimentar amb diferents models 

simultàniament com per la possibilitat de fer un seguiment indi-

vidualitzat dels resultats de cada intervenció.

Un exemple interessant és un dels experiments dut a terme al 

Regne Unit pel Behavioural Insights Team (BIT), una unitat cre-

ada pel Govern britànic que ha contribuït a estendre l’ús de les 

avaluacions d’impacte aleatòries (RCT) en diverses àrees de 

govern (des de com canviar el redactat de les cartes d’Hisenda, 

fins a incrementar la donació d’òrgans, reduir el consum ener-

gètic o donar suport a les empreses). 

En aquest cas, BIT va col·laborar amb una oficina d’ocupació 

pública per avaluar tres canvis en els seus processos habituals 

d’assessorament i suport per a aturats.11 

L’avaluació es va dissenyar de manera experimental, assignant 

aleatòriament cada nou aturat a un dels quatre grups que es 

descriuen a continuació. 

Els aturats del primer grup (el grup de control) van rebre la inter-

venció habitual que s’utilitzava en aquell moment. Als que es 

van incloure en el segon grup se’ls va fer parlar ja el primer dia 

sobre com tornar a treballar, en comptes de dues setmanes 

més tard com es feia habitualment. Als aturats del tercer grup 

se’ls va demanar que expliquessin què farien durant les prope-

res dues setmanes per trobar feina (i que s’hi comprometessin), 

en contraposició al sistema habitual que consistia a preguntar 

si havien fet tres intents durant les dues setmanes anteriors per 

trobar feina. Finalment, als de l’últim grup se’ls va oferir suport 

addicional per millorar la seva resiliència psicològica si continu-

aven a l’atur al cap de vuit setmanes. 

11 Aquesta discussió es basa en la descripció de l’experiment fet 
per BIT a behaviouralinsights.co.uk/blogpost/new·bit·trial·re·
sults·helping·people·back·work.

Un subsidi d'atur generós però 
restrictiu combinat amb polítiques 

actives més exigents és un 
component important per anar cap 
a un model basat en la 'flexisecurity'
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L’avaluació del programa pilot va demostrar que les modificaci-

ons del processos habituals tenien un impacte significatiu en la 

probabilitat de trobar feina. En concret, la probabilitat d’estar a 

l’atur tres mesos més tard era d’entre un 15% i un 20% més 

baixa per als aturats que havien rebut el tractament modificat 

en comparació amb els aturats que havien rebut el programa 

habitual (el grup de control). Això demostra l’impacte potencial 

de petits canvis, i com un model experimental que faciliti provar 

diferents dissenys i els avaluï rigorosament pot portar millores 

significatives en l’efectivitat dels programes públics.

Utilitzar un model experimental en polítiques actives d’ocupació vol 

dir també dissenyar institucions que estimulin l’aparició de noves 

idees i tinguin la flexibilitat per poder desenvolupar-les i posar-les 

en pràctica a petita escala. Això es pot fer internament dins d’un 

departament governamental, però també és útil obrir-se a les ide-

es i programes que poden provenir d’altres organitzacions. 

Un exemple interessant en aquest sentit és el fonds 

d’expérimentation pour la jeunesse (fons d’experimentació per 

al jovent). Un dels objectius d’aquest fons posat en marxa el 

2009 pel Govern francès és finançar programes pilot innova-

dors que ajudin a millorar la inserció laboral dels joves. El funci-

onament és senzill. Les organitzacions amb idees per a nous 

programes poden sol·licitar finançament per posar en marxa un 

pilot. A canvi, s’han de comprometre a una avaluació indepen-

dent i rigorosa, normalment utilitzant mètodes experimentals 

com els RCT. Així es pot prendre la decisió sobre si generalitzar 

un programa un cop se n’ha demostrat l’efectivitat. 

No cal anar lluny, però, per trobar altres exemples de models 

experimentals en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. 

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb l’Institut Català 

d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i amb finançament 

del programa Progress de la Unió Europea, ha engegat recent-

ment un programa pilot per donar suport als joves entre 18 i 

24 anys que ni estudien ni treballen. El programa intenta con-

nectar-los amb el sector del mòbil, com a mecanisme per fa-

cilitar-ne la reentrada al mercat laboral o al sistema educatiu. 

L’Ivàlua ha dissenyat una avaluació d’impacte aleatòria (RCT) 

per mesurar l’efectivitat d’aquest programa, que ha esdevin-

gut un dels pocs exemples al nostre país. Això demostra que 

és possible fer-ho dins el context actual, però també que cal 

repensar com estructurem el sistema perquè aquest exemple 

no sigui només una excepció, sinó part de la norma en el dis-

seny de noves polítiques actives d’ocupació més efectives.

2.3. Una proposta per aplicar a curt termini

Recuperar els nivells d’ocupació d’abans de la crisis costarà 

anys. Fins i tot en el “millor” dels escenaris possibles –amb un 

canvi d’enfocament de la política monetària a nivell europeu, 

una unió bancària que incrementi la disponibilitat de crèdit a les 

empreses, i la realització de totes les reformes estructurals i 

institucionals que necessita l’economia espanyola–, rebaixar 

l’atur seria un procés gradual. I, desafortunadament, aquest 

procés encara serà més lent, ja que som lluny d’aquest esce-

nari. Tampoc ho resoldrà rebaixar més els sous, ja que l’intent 

de devaluació interna ja ha propiciat una reducció de salaris, tot 

i que no de preus (que ha fet que les rendes del treball respecte 

el PIB hagin caigut dramàticament, quan ja estaven per sota la 

mitjana europea12 i divergint-ne des de l’any 2001).

La pregunta que ens cal fer-nos és: què podem fer en el curt 

termini? Amb una taxa d’atur del 25% és difícil comprendre per 

què no estem utilitzant aquests anys per millorar la formació 

de milions de persones. I no es tracta de “cursets” d’un parell 

de tardes, sinó programes de formació intensius de sis mesos, 

un any o dos anys de durada. 

De fet, no seria necessàriament negatiu que una part dels atu-

rats, en particular en certes categories, deixessin de buscar 

feina durant sis mesos o un any i es dediquessin a temps com-

plet a millorar la seva formació (continuant cobrant un subsidi). 

I és que amb 6 milions d’aturats (i una ràtio de 110 aturats per 

lloc de feina vacant) no és particularment útil que tots ells de-

diquin el seu temps a perseguir el mateix nombre limitat d’ofer-

tes de feina, cosa que només genera frustració i, a més a més, 

és ineficient. En comptes de deixar que es “perdi”, millor inver-

tir tot aquest temps (i desafortunadament per a molta gent no 

seran mesos, sinó anys) a millorar el capital humà del país for-

mant-se. Sobretot atès que tenim dèficits importants en aquest 

àmbit, com demostren els nostres pobres resultats a les pro-

ves PISA i PIIAC de l’OECD i l’alt fracàs escolar acumulat.

En altres temps, proporcionar formació a milions d’aturats hau-

ria estat molt difícil i extremadament car. Tanmateix,  

gràcies a les tecnologies digitals ara és perfectament possi- 

ble i a més a més, econòmic. N’hi ha prou de veure els diferents 

continguts online que EdX (de Harvard i MIT), Coursera, Khan 

Academy o Code Academy ofereixen gratuïtament a qualsevol 

persona interessada, per citar només alguns exem- 

12UE·15. 
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ples entre molts altres MOOC13 i eines d’aprenentatge online 

que hi ha avui dia (moltes gratuïtes i altres amb un cost relativa-

ment baix). 

Tot i que ja hi ha molts aturats que s’estan aprofitant d’aquests 

recursos, encara n’hi ha força que no ho fan. Per què no creem 

una plataforma online (o diverses, per experimentar millor) que 

agregui diferents continguts i connecti els aturats amb aques-

tes oportunitats d’aprenentatge, i requerim la participació en 

programes de formació online a aquelles persones que reben 

un subsidi d’atur o altres ajudes similars? Hi ha una àmplia 

oferta de mòduls que permet crear programes personalitzats 

que s'adaptin a les característiques i necessitats de cada per-

sona, des d’habilitats digitals (com programació informàtica) a 

idiomes (com l’anglès o el xinès), així com d’altres que ajuden 

a eixamplar horitzons, estimular la creativitat i fomentar una 

actitud emprenedora (algunes TED Talks poden ser una font 

fantàstica d’inspiració, mentre que webs com Innocentive 

proporcionen oportunitats per innovar). 

L’ambició no hauria de ser donar formació a uns milers de 

persones sinó a milions, fer-ho urgentment (posant-ho en mar-

xa en tres mesos, ja que cada mes de retard és un mes que es 

perd perquè milions de persones es formin), i amb una o múl-

tiples plataformes que facilitin l’experimentació per desenvo-

lupar programes més efectius.

Atès el sorprenent retard en la reforma de les polítiques actives 

d’ocupació, que sis anys després de l’inici de la crisi i tot i 

malgrat l’alt nivell d’atur encara no s’ha completat (una mostra 

del poc interès prestat), aquesta plataforma d’aprenentatge 

online es podria posar en marxa independentment, sense es-

perar i, a més a més, a baix cost14. Òbviament només és una 

part de la solució, ja que proporcionar formació no és un remei 

universal. Per això, cal també explorar altres opcions com, per 

exemple, intervencions adaptades a col·lectius específics, tre-

13De l’anglès massive open online courses. 
14N’hi hauria prou d’organitzar un startup weekend, un “hackat-
hon” i/o una acceleradora (programes de 10 setmanes per crear 
noves empreses) que convidés a emprenedors i programadors a 
desenvolupar diferents alternatives de plataforma que connec·
tessin els usuaris amb continguts externs, incorporant mecanis·
mes d’assessorament i verificació. Després només caldria selec·
cionar les millor plataformes i introduir·les en versió beta, mentre 
es continuen desenvolupant millores, s’experimenta amb dife·
rents alternatives, s’avalua i compara la seva efectivitat, i s’adap·
ta el sistema. 

balls socials i pràctiques, nous programes que connectin pro-

fessionals amb feines a l’estranger sense necessitat d’emi-

grar, o diferents actuacions per donar suport a l’emprenedoria, 

i crear nous llocs de treball, el tema de la pròxima secció.

3. Les polítiques de suport a l’empresa: 
cap a un model experimental?
3.1. Alguns consideracions inicials

Els governs han desenvolupat una gran varietat de programes 

públics per donar suport als emprenedors i al creixement em-

presarial. Aquests poden tenir un ampli ventall d’objectius, com 

millorar la seva capacitat innovadora, facilitar les exportacions, 

incrementar la disponibilitat de finançament, o formar els seus 

gestors o treballadors (entre molts d’altres). El ventall d’instru-

ments també és molt variat, des de la provisió de serveis direc-

tament des del sector públic com subvencions a entitats inter-

mediàries o a les mateixes empreses. 

El paper que ha de tenir el sector públic en aquest àmbit (o el seu 

nivell “d’activisme”) és àmpliament debatut, amb una combina-

ció d’arguments on incideixen ideologia, economia i també des-

coneixement. D’una banda, les justificacions que es fan servir 

no sempre es corresponen amb fallades de mercat que el go-

verns puguin (o hagin de) corregir, però d’altra banda la realitat 

és també més complexa que els nostres models econòmics. 

Finalment, hi ha desconeixement sobre l’efectivitat de molts 

d’aquests instruments, ja que l’evidència empírica és molt limi-

tada15, fet que dificulta determinar quan i com s’ha d’intervenir.

15Vegeu, per exemple, el Compendium of Evidence on the Effecti-
veness of Innovation Policy Interventions, disponible a www.inno·
vation·policy.net. 

No seria negatiu que una part  
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a millorar la seva formació
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Què vol dir adoptar un enfocament experimental en les políti-

ques de suport a l’empresa? Hi ha diverses interpretacions 

possibles, que s’engloben en tres grups (que no són necessà-

riament incompatibles). El primer es refereix a donar suport a 

l’experimentació en el sector privat, reduint els riscs inherents 

de l'activitat innovadora en un context de col·laboració pública-

privada16. El segon és la creació de mecanismes que facilitin 

l’experimentació amb nous models de suport a l’empresa. El 

tercer és l’ús de mètodes experimentals com les proves con-

trolades aleatòries (RCT) per examinar l’efectivitat de les políti-

ques de suport a l’empresa. 

Aquestes interpretacions no s’exclouen mútuament sinó que 

poden ser complementàries, com demostren els exemples pre-

sentats a continuació. L’objectiu és mostrar tres models que es 

podrien adoptar al nostre país per desenvolupar intervencions 

més efectives en aquest àmbit, individualment o conjuntament, 

ja que no són incompatibles.

3.2. L’adopció d’avaluacions 

experimentals en els programes públics

Hi ha encara molt camí per córrer per crear una cultura d’ava-

luació i rendició de comptes a Catalunya i Espanya, tot i que 

iniciatives relativament recents (com la creació de l’Ivàlua) són 

un pas important en la bona direcció. Aquesta falta de cultura 

pot representar, encara que no ho sembli, una oportunitat: la 

possibilitat d’introduir ja d’entrada bons mecanismes d’avalua-

ció. I és que no n’hi ha prou d’avaluar, sinó que cal avaluar bé. 

I, en l’àmbit de l’avaluació dels programes de suport a les em-

preses en els països de l’OECD, les bones avaluacions són 

minoria (tot i els milions que es dediquen a donar suport a la 

innovació, l’emprenedoria i el creixement empresarial).

L’ús de mètodes experimentals és una de les maneres per asso-

lir aquest objectiu. No només permeten una millor avaluació d’un 

programa concret, sinó la possibilitat de provar simultàniament 

diferents modalitats d‘un instrument, modificant alguns aspectes 

del seu disseny (a vegades petites variacions però no per això 

menys significatives) per veure quin és el disseny més efectiu (en 

comptes d’assumir d’entrada que el nostre disseny original és el 

millor de tots els possibles). Per això, cal que ens preguntem per 

què no en fem ús i com poden canviar aquesta situació.

16 Vegeu, per exemple, Rocrick (2004), Industrial policy for the 
twenty-first century; o Bakhshi, Freeman i Potts (2011), State of 
Uncertainty. 

Un exemple en el qual inspirar-se és el Regne Unit, un dels paï-

sos amb major adopció de mètodes experimentals en l’avalua-

ció dels seus programes de suport a les empreses. Tres exem-

ples recents de RCT són Innovation Vouchers, un programa que 

dóna “xecs” a les pimes perquè comprin serveis de consultoria 

a universitats i altres fonts de coneixement, amb l’objectiu que 

es coneguin i es creïn relacions que perdurin en el temps17;  

Growth Vouchers, que segueix un model similar, però en què els 

“xecs” serveixen per comprar serveis d’assessoria empresarial; 

i Growth Impact Pilot, un programa selectiu restringit a les em-

preses amb “alt” potencial de creixement que proporciona su-

port de consultoria (amb finançament privat)18. 

Tot i així, encara hi ha molts pocs exemples d’avaluacions 

experimentals en l’àmbit de les polítiques de suport a l’empre-

sa, en comparació amb altres àmbits en què la pràctica està 

molt més estesa, com els programes de lluita contra la pobre-

sa en països en desenvolupament, les polítiques socials o les 

polítiques educatives. Per això des de Nesta, juntament amb 

la Kauffman Foundation i en col·laboració amb governs i orga-

nitzacions de diversos països, estem posant en marxa un nou 

laboratori global per a la innovació i el creixement.

 

L’objectiu d’aquest nou Innovation & Growth Lab (IGL) és ex-

perimentar amb diferents instruments per accelerar la innova-

ció, l’emprenedoria i el creixement empresarial. Entre les seves 

activitats hi ha posar en marxa una nova xarxa que connecti 

investigadors acadèmics amb organitzacions que gestionen 

programes de suport en aquests àmbits (per tal que col·laborin 

en experiments concrets), així com també ajudar a organitza-

cions de diferents països, també a Catalunya, a pensar com 

poden adoptar un model experimental en el seus programes 

per millorar-ne l’efectivitat. 

3.3. Un nou fons experimental 

per al creixement

Experimentar amb els programes directament gestionats pels 

governs seria un pas important, però també convé crear me-

canismes que incentivin l’experimentació entre tots els actors 

del sistema. Un enfocament descentralitzat que faci sorgir no-

ves idees i models, permeti provar diversos pilots en contex-

tos diferents, i no depengui només dels programes que les 

17Un programa basat en la idea de nudging, però aplicat a empre·
ses. 
18Per ser més precisos, diferents tipus de coaching i assessoria 
per als directius de les empreses.
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Fa falta un important canvi  
de mentalitat en els diferents 

nivells de l'Administració.  
L'únic que falens efa falta és  

la voluntat de provar-ho

l’organització que ha fet el pilot, sinó també moltes altres orga-

nitzacions que s’enfronten a reptes similars.

3.4. Un nou mecanisme de finançament per a les  

organitzacions ”intermediàries” del sistema

Un fons d’experimentació públic portaria a millors programes 

de suport a l’empresa, amb més efectivitat i a menor cost. Tot i 

així, convé també crear mecanismes complementaris que faci-

litin l’experimentació en aquest àmbit i siguin finançats directa-

ment pel sector privat. Al final són les empreses les que se’n 

beneficien i les que coneixen millor les seves necessitats.

Els mercats són per definició un mecanisme d’experimentació, 

resumit molt bé pel concepte de destrucció creadora de Schum-

peter. Si una empresa necessita suport per créixer, pot comprar-

lo al mercat, ple de venedors que tenen tots els incentius per 

experimentar amb nous serveis. Aquells capaços de desenvo-

lupar millors serveis creixen i els que no, acaben tancant.

Hi ha diverses raons per les quals aquest mercat no funciona 

tan bé com hauria de fer-ho en aquest àmbit, des de la dificultat 

d’identificar bons proveïdors de suport (encara no existeix un 

“Amazon” per a serveis de consultoria i suport a empreses que 

incorpori valoracions dels clients, tot i que seria fàcil de crear), 

fins a l’existència d’externalitats en moltes d’aquestes activitats 

(que fan que no només beneficiïn a aquells que paguen per 

elles). Això justifica la intervenció del sector públic i l’existència 

d’entitats i organitzacions que hi tenen un paper intermediari. 

Les organitzacions “intermediàries” del sistema, com per 

exemple els centres tecnològics o les associacions empresari-

als, tenen un paper important per desenvolupar un entorn pro-

pici per a la innovació i el creixement, tant per la seva capacitat 

per crear recursos compartits com per facilitar l’accés i l’inter-

canvi de coneixement. Les seves activitats poden ser diverses, 

des de desenvolupar noves tecnologies fins a obrir oficines 

d’exportació, passant pel desenvolupament de xarxes de col-

laboració, iniciatives per millorar les qualificacions dels treballa-

dors potencials, infraestructures específiques, o projectes de 

demostració i difusió tecnològica.

Un pregunta rellevant és quin ha de ser el paper del sector públic 

i del sector privat en aquestes activitats, tant a l’hora de definir-les 

com de finançar-les. Fa 20 anys l’economista americà Paul Ro-

mer va proposar un mecanisme que deixava en mans del sector 

privat la iniciativa de posar-les en marxa, i atribuïa al sector públic 

agències governamentals puguin o vulguin provar. En altres 

paraules, fer servir també un model bottom-up en comptes de 

només top-down (aprofitant-se del crowd sourcing per crear 

millors programes).

Tampoc en aquest àmbit cal reinventar massa, n’hi ha prou amb 

replicar els models de fons d’experimentació que s’han posat 

en marxa en altres àrees, com l’Education Endowment Foun-

dation britànic o el fonds d’expérimentation pour la jeunesse 

francès descrits anteriorment. 

Aquest fons experimental per al creixement es podria posar en 

marxa tant a nivell europeu (com a part del programa Horizon 

2020) com a nivell català (per exemple finançant-lo amb una 

porció del Feder assignat a la Generalitat). 

El funcionament seria senzill. Qualsevol organització que tingu-

és una idea per a un nou programa de suport a la innovació, 

l’emprenedoria o el creixement empresarial podria presentar 

una proposta al fons. Aquelles que fossin més prometedores 

rebrien finançament per posar en marxa un pilot, amb la condi-

ció que fos avaluat amb mètodes experimentals.

Quin tipus d’activitats podria finançar? Per exemple, un nou 

programa pilot de transferència tecnològica proposat per una 

universitat, un programa d’assessorament sobre gestió empre-

sarial i innovació per pimes desenvolupat per una associació 

empresarial, un programa per connectar pimes innovadores 

amb grans multinacionals creat per una consultora, un servei 

de suport a l’exportació proposat per una cambra de comerç, 

o un nou model d’acceleradora per mobile startups dissenyat 

per un grup d’emprenedors digitals. Aquests són només uns 

quants exemples del gran ventall d’iniciatives que un fons ex-

perimental per al creixement podria finançar.

Cal remarcar però que l’objectiu seria doble: afavorir l’experi-

mentació amb nous programes però també crear bona evidèn-

cia empírica sobre la seva efectivitat, que no només beneficiaria 
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la responsabilitat d’obligar a totes les empreses del sector a fi-

nançar-les si així ho desitjava la majoria d’elles19. Això permetia 

evitar el problema dels free-riders, empreses que es beneficien 

d’aquestes activitats sense contribuir a pagar-ne el cost.

Si bé aquesta idea no es va arribar a posar en pràctica als Estats 

Units, una versió d’aquest model de col·laboració pública-priva-

da podria ser aplicable al nostre país, particularment atesa l’alta 

proporció de pimes que sovint depenen de recursos externs per 

poder innovar i créixer. Per exemple, es podria requerir a totes 

les empreses que dediquessin un percentatge específic a finan-

çar activitats externes que beneficiïn tot el sector o ecosistema 

(en comptes de només a una empresa en particular)20. Un requi-

sit similar al que existia fins fa poc amb l’obligació de finançar les 

cambres de comerç, però amb una diferència fonamental: do-

nant llibertat a les empreses per decidir a quines organitzacions 

i activitats volen que es dediquin aquests fons. Això evita els in-

centius de free-riding, garanteix que aquestes activitats respo-

nen a les necessitats de les empreses (en comptes de dependre 

del polític o funcionari de torn, o de les pressions dels lobbies 

més ben connectats), i introdueix competència entre organitza-

cions, que no només genera un nivell d’exigència major per als 

seus executors, sinó que promou l’experimentació amb nous 

models, ja que incentiva l’aparició de noves iniciatives i elimina 

les barreres d’entrada a noves organitzacions. 

Un mecanisme com aquest fomentaria l’experimentació i la 

competència en aquest àmbit, portaria a organitzacions “inter-

mediàries” més ben finançades i efectives, facilitaria la col-

laboració entre empreses en activitats que beneficien l’ecosis-

tema, i com a resultat contribuiria a crear un entorn més propici 

per incrementar la innovació, l’ocupació i el creixement. 

19Romer, P. (1993). “Implementing a National Technology Strategy 
with Self·Organizing Industry Investment Boards”. Brookings Pa-
pers on Economic Activity, Microeconomics 2.
20Per exemple, dues empreses de diferents sectors podrien deci·
dir dedicar part de la seva contribució a finançar un centre tecno·
lògic que desenvolupés aplicacions per a nous materials com el 
grafè, i la resta a iniciatives específiques del seu sector (tot i que 
els límits sectorials són cada vegada més difosos) o de la seva 
regió. La plataforma (on-line) hauria de deixar a les empreses es·
collir (o delegar) com distribuir la seva contribució entre les dife·
rents activitats (algunes de les quals podrien també tenir cofinan·
çament públic), però sense deixar que les organitzacions 
receptores coneguessin l’origen exacte dels fons (per assegurar 
que els fons es dediquen a pagar activitats de suport a l’ecosis·
tema que generen externalitats en comptes de serveis particulars 
a una empresa en concret).

4. Conclusió
Els reptes als quals ens enfrontem requereixen trencar inèrcies 

i adoptar models innovadors tant en les polítiques actives 

d’ocupació com de suport a l’empresa (entre molts altres àm-

bits). Per tenir èxit fan falta un mínim de dos ingredients. Primer, 

la voluntat d’obrir-se a noves idees i propostes, vinguin d’on 

vinguin, i estar disposat a posar en marxa pilots per provar-les. 

Segon, l’exigència en l’avaluació de la seva efectivitat, fent ser-

vir mètodes rigorosos que proporcionin una anàlisi completa i 

no esbiaixada de l’impacte del programa. 

Un enfocament experimental encapsula aquests dos ingredi-

ents. D’una banda, la voluntat de provar diversos programes a 

petita escala, que poden incorporar només petits canvis res-

pecte el disseny habitual o bé ser radicalment diferents. De 

l’altra, la utilització de mètodes experimentals, com les proves 

controlades aleatòries (RCT), per avaluar l’efectivitat dels dife-

rents programes i poder decidir si convé generalitzar-los. 

Els exemples descrits en aquestes pàgines mostren la diversitat 

d’instruments que es poden utilitzar, des d’adaptar els proces-

sos dins de l’Administració per provar diferents variacions del 

mateix programa (per exemple, a les oficines públiques d’ocu-

pació) com posar en marxa fons d’experimentació (per exem-

ple, un nou fons experimental per al creixement amb finança-

ment Feder). Diferents maneres, totes elles complementàries, 

d’adoptar un enfocament experimental, però amb un objectiu 

comú: millorar l’efectivitat dels nostres programes de suport als 

treballadors i a les empreses. 

La principal barrera a una major adopció d’un enfocament ex-

perimental en el disseny de les polítiques públiques al nostre 

país no és pressupostària sinó cultural. Fa falta un important 

canvi de mentalitat en els diferents nivells de l’Administració, 

tant polítics com tècnics. Però això és possible, com demostra 

l’experiència en altres països. L’únic que ens fa falta és la volun-

tat de provar-ho. n
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Introducció

EEls serveis sanitaris es jutgen segons la seva con-

tribució a l’estat de salut de les persones. Si es fi-

nancen públicament i amb cobertura universal és 

perquè l’accés a aquests serveis depengui de la 

necessitat, individual o poblacional, clínica, sanitària i democrà-

ticament estimada i no de la disposició individual a pagar, que 

depèn de la riquesa i d’una informació sovint de part i esbiaixada. 

Cal començar, per tant, amb l’examen de l’impacte de l’actual 

crisi sobre l’estat de salut de la població a Espanya, tant de l’im-

pacte registrat fins ara com del que molt previsiblement es pro-

duirà a mitjà i llarg termini, per extreure’n les implicacions sobre 

les polítiques de salut. Això serà l’objecte de l’epígraf I: els deter-

minants tradicionals de la salut (educació, renda...) recuperen la 

seva rellevància i arriba un moment important tant per a la salut 

pública com per la salut a totes les polítiques.

A l’epígraf II es recorda l’evidència que no hi ha cap contradicció 

entre augment de la productivitat –i competitivitat de les perso-

nes i empreses d’un país– i la consolidació del seu estat del be-

nestar (EB), no de qualsevol estat del benestar sinó d’un EB ori-

entat al workfare1. L’EB en la seva component sanitària ha de 

resoldre problemes de salut, ser solvent per proporcionar efecti-

vitat i satisfacció a la població, ja que només la “desitjabilitat” per 

part de la població d’una sanitat finançada públicament donarà 

els vots que permeten la seva consolidació. Un EB per a pobres 

esdevé ràpidament un pobre EB.

La “viabilitat” del títol de l’article requereix de tres grans grups 

d’actuacions. Un primer gran grup de naturalesa clínica ja que 

l’assignació de recursos al sector sanitari depèn fonamentalment 

de les decisions clíniques. L’epígraf III les agrupa en tres grans 

categories: reducció de la bretxa entre eficàcia i efectivitat, elimi-

nació del greix iatrogènic i reassignació de recursos.

L’epígraf IV recull el segon gran grup d’actuacions que han de 

permetre la viabilitat, les polítiques públiques, on es referirem a la 

planificació (la forma més potent de gestionar la utilització), el finan-

çament selectiu de prestacions (l’autèntic factor de sostenibilitat 

de la component sanitària de l’EB), i les accions que han de per-

metre una certa maduració social que doni pas a una competència 

per comparació en qualitat, entre proveïdors, amb preus regulats.

1Actualització i ampliació de “La reforma sanitaria” (Papeles de 
Economía Española, 2012, núm. 133) on facilitàvem les claus de 
les dinàmiques de la innovació tecnològica i d'expansió de la 
despesa sanitària per poder reaccionar, de forma creïble, davant 
la crisi a Espanya sense dualitzar la societat entre qui pot pagar 
i qui no. 
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El tercer gran grup d’actuacions quedarà englobat a l’epígraf V 

on es farà esment a les millores institucionals més relacionades 

amb la sanitat.

Finalment, l’epígraf VI tanca amb un resum dels punts clau.

I. L’impacte de la crisi econòmica en la salut
Certament les llistes d’espera augmenten, i encara que no es 

tradueixin en empitjorament de l’estat de salut també cal reco-

nèixer que no disposem d’indicadors que mesurin l’angoixa i 

la inquietud derivades d’uns dies addicionals pendents d’una 

intervenció. Les taxes de mortalitat, inclosos els suïcidis, i les 

taxes de morbiditat han continuat, a grans trets, la seva ten-

dència a la baixa. Fins i tot les causes de mort més sensibles a 

l’actuació sanitària, la mortalitat innecessàriament prematura i 

sanitàriament evitable2 han mantingut també la seva tendència 

a la baixa amb independència de la crisi 2. L’Enquesta de salut 

de Catalunya ens informa, fins i tot, de la millora de la salut 

percebuda, fet que pot explicar-se per una rebaixa general 

d’expectatives. 

El suïcidi mereix esment especial ja que es tracta d’un objecte de 

publicació molt cobejat i en bones revistes han aparegut articles 

que han trobat a Espanya un augment en la taxa de suïcidis... que 

no ha tingut lloc. Els descobridors d’augments inexistents de 

suïcidis han rebut resposta adequada tant a The Lancet3 com a 

l’European Journal of Public Health4 . Aquests últims, per exem-

ple, detecten un huracà econòmic l’u d’abril del 2008 a Espanya 

d’impossible explicació ja que no seria seriós imputar-lo a una 

entrevista que aquell dia va publicar La Vanguardia amb una filò-

sofa transgènere i pansexual. El cas és que circumstàncies eco-

nòmiques adverses han provocat un augment de suïcidis a Grè-

cia i a l’est d’Europa però no a Espanya, on han continuat la seva 

tendència decreixent tret d’un augment de prop del 7% el 2008 

en homes i d’un petit augment en dones el 2011.

2Font: Registre de Mortalitat, Servei d’Informació i Estudis, Depar-
tament de Salut. 

La utilització de serveis sanitaris ha baixat, encara que a Catalu-

nya des de 2008 ha augmentat l’hospitalització de malats aguts 

finançada privadament. És molt notòria la reducció de prop del 

25% del nombre de receptes dispensades a Catalunya a l’any 

2012. S’està estudiant on s’ha produït l’esmentada reducció per 

poder valorar si es tracta d’una excel·lent notícia (per un país que 

ocupava el segon lloc mundial en consum de fàrmacs mesurat 

en dosis diàries definides5 i on la càrrega de malaltia associada a 

l’ús i abús de medicaments eren el tercer problema de salut, 

únicament per darrere de malalties cardiovasculars i càncer6 ) o 

bé d’una mala notícia, en cas que s’hagués mantingut el consum 

inadequat i iatrogènic i hagués baixat el consum adequat. 

Pel que fa a estils de vida, la crisi està aguditzant les diferències: 

l’atur protegeix menys del sedentarisme i augmenta, en canvi, 

l’odds ratio del tabaquisme. Baixa la despesa mitjana en alimen-

tació per llar: menys aliments frescos i més aliments en conserva 

o precuinats.

El que ens ha de preocupar de l’impacte de la crisi econòmica, 

iniciada el 2008, sobre la salut no és tant l’impacte a curt termini 

al qual ens hem referit més amunt sinó el seu impacte a mitjà i llarg 

termini. Amb 3,7 milions d’aturats de llarga durada (i.e. més d’un 

any sense feina) i amb el coneixement que “l’atur mata”7 caldrà 

recuperar els determinants històrics de la salut: educació i renda 

fonamentalment.

Per raons de productivitat, justícia i salut: educació, particular-

ment en els primers anys de la vida i amb infants amb més risc 

d’exclusió social

A Espanya, la desigualtat en renda disponible, mesurada pel co-

eficient de Gini, ha passat del 0,31 el 2006 al 0,35 el 2012: ens 

allunyem dels països escandinaus i centreuropeus per assem-

blar-nos més en desigualtats de renda als molt desiguals Regne 

Unit o Estats Units.

La corba del Gran Gatsby

En les abscisses (figura 1) es representa el coeficient de Gini, 

renda disponible, de fa una generació (1985) i en les ordenades, 

l'elasticitat de les rendes dels fills a les rendes dels seus proge-

nitors. En països com els escandinaus, menys de la cinquena 

part de l'avantatge o desavantatge econòmic dels progenitors 

es trasllada als fills. A Itàlia, el Regne Unit i els Estats Units, 

pràcticament la meitat de l'avantatge o desavantatge econò-

mic passa de progenitors a fills. Espanya, amb el seu 45%, 

La crisi no té per què liquidar la sanitat 
finançada públicament. Convé que  

no ho faci. No hi ha incompatibilitat 
entre millorar la productivitat  

i disposar d'un estat del benestar
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ocupa una posició molt allunyada dels escandinaus. La desi-

gualtat d'un moment afecta a la mobilitat intergeneracional per-

què conforma les oportunitats, això sí, en grau major o menor 

depenent de les polítiques socials, la política fiscal i el funciona-

ment del mercat de treball.

Tant la sortida de la crisi com la pal·liació de l'impacte que a mitjà 

i llarg termini pugui tenir aquesta sobre la salut requeriran millorar 

l'educació primària. Per justícia (per aturar la corrosiva desigual-

tat que ens torna al segle XIX), per igualtat d'oportunitats i per 

combatre la crisi. La sortida de la crisi exigeix millor capital humà 

que permeti una major productivitat. La inversió en educació pri-

mària, finançada públicament, facilita la igualtat d'oportunitats 

evitant que la pobresa sigui dinàstica, permet mobilitzar els mi-

llors recursos humans (sense discriminació per raó d'origen so-

cioeconòmic) i té una influència determinant en l'estat de salut. 

La situació socioeconòmica influeix en la salut i les aptituds dels 

nens i nenes en els seus primers anys –fins i tot a l'úter– fet que 

al seu torn afecta el desenvolupament cognitiu i social, la capa-

citat d'aprendre i, per tant, el seu capital humà8. A més, com el 

Nobel Heckman i d’altres estimen, aquest tipus d'inversió té una 

excel·lent rendibilitat econòmica9.

Ni totes les prestacions educatives serveixen ni qualsevol siste-

ma educatiu val. Per igualar les oportunitats, també de salut, cal 

centrar en l'educació preescolar i la primària complementada 

amb una despesa social centrada en els infants amb major risc 

d'exclusió social. Dades de Madrid indiquen com el nivell educa-

tiu dels progenitors explica les competències i destreses indis-

pensables dels fills10. Dades d'altres llocs assenyalen que també 

les capacitats no cognitives (autocontrol, motivació, considera-

ció adequada del futur, etc.), de nou explicades per les condici-

ons uterines i dels cinc primers anys de vida, afecten tant les 

condicions de vida futures com la salut de les persones11. Cada 

vegada més, en un món en què la desigualtat entre aquells que 

disposen de suficient capital humà per treballar amb màquines 

intel·ligents i aquells que precisament seran reemplaçats per 

aquestes màquines pot créixer fàcilment, l'eficiència en l'assig-

nació de talent –així com la mobilitat social– passen per invertir 

en l'educació dels infants en edats primerenques, particularment 

en aquells amb major risc d'exclusió social.

II. Estat del benestar per al progrés 
econòmic i social
La crisi no té per què liquidar la sanitat finançada públicament. 

Convé que no ho faci. No hi ha incompatibilitat entre millorar la 

productivitat i disposar d'un estat del benestar (EB). El proble-

ma no rau en l'EB, sinó en el tipus d'EB, i en aquest aspecte 

Espanya té deures pendents, ja que el seu EB tal com està or-

ganitzat no resulta, en la comparativa europea, ni equitatiu ni 

eficient12. El model indiscutible de welfare-workfare el proporci-

onen els països escandinaus i també els països del centre d'Eu-

ropa (les reformes que Schroeder va emprendre per reformar 

l'estat del benestar a Alemanya a començaments d'aquest se-

gle). Més enllà de la solvència econòmica, hi ha la desitjabilitat 

política, la que concedeixen els ciutadans en repetides votaci-
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Quadre 1
Associació entre desigualtat i mobilitat entre generacions
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ons, quan opten per finançar públicament l'accés als serveis 

sanitaris. Perquè aquestes opcions es mantinguin, les classes 

mitjanes no poden quedar excloses de les prestacions de l'EB, 

pels motius que sigui. Cal conjurar, per tant, el risc d'un EB per 

a pobres (un pobre EB), primer, per raons d'eficiència econòmi-

ca, i segon, per un judici moral sobre els perills de la dualització 

social que inevitablement trobaríem en sanitat en el moment en 

què només una part de la societat pogués accedir a qualsevol 

innovació o prestació sanitària.

L'assegurament obligatori s'ha manifestat superior tant a la pràc-

tica com en la teoria a un mercat de companyies d'assegurances 

en competència. En els moments actuals resulta més urgent 

evitar mons pitjors que pensar en els mons millors. L'EB és una 

conquesta de la humanitat compatible amb el progrés econòmic 

com mostra l'experiència històrica dels països escandinaus. 

L'estat del benestar modern s'associa més a criteris d'equitat 

que d'eficiència quan l'ancoratge natural en aquest últim criteri 

resulta més sòlid per al component sanitari de l'EB atesa, preci-

sament, la superioritat “permanent” de l'assegurament universal 

obligatori. L'equitat, entesa com el judici social de les poblacions 

sobre quines diferències són acceptables i quines no, resulta 

més “transitòria” ja que varia legítimament en el temps i en l'espai 

(entre societats).

III. L’agenda clínica per a la desitjabilitat 
i viabilitat de la component sanitària 
de l'estat del benestar
Reduir la bretxa entre eficàcia i efectivitat13. 
Algunes bretxes –entre el que es pot aconseguir amb els recur-

sos i la tecnologia disponible i el que realment s'està aconse-

guint– constitueixen un front de batalla des de fa més de segle i 

mig. Així, el rentat correcte de mans per a la prevenció d'infecci-

ons –rentat correcte associat per sempre a Semmelweiss i la 

seva constatació de les intolerables sèpsies puerperals a la sala 

de la maternitat de Viena, que era atesa per obstetres que trans-

itaven entre una cirurgia experimental en animals a l'atenció d’un 

part sense cap neteja prèvia. Altres com l'ús adequat de la me-

dicació, o de la indicació de cesària, porten dècades en primer 

pla (i sempre molt parcialment resoltes). Finalment, innovacions 

com el llistat de comprovació quirúrgica14, popularitzat per Atul 

Gawande, disten d'haver-se generalitzat malgrat la seva lògica, i 

resultat, aclaparador. De fet, l'objectiu de la gestió clínica i sani-

tària no hauria de ser cap altre que el de reduir aquestes bretxes 

–sorprenents per la seva importància però desconegudes per a 

la població general– a l'hora d'abordar els principals problemes 

de salut d'una societat (cardiovasculars, càncer, efectes adver-

sos de medicaments, etcétera).

Eliminar greix

Eliminar el “greix” excessiu, el perjudicial, el d'aquells serveis sani-

taris que no valen el que costen, bé sigui globalment considerats 

bé en la seva indicació a un individu concret (inadequació), reduiria 

la despesa sanitària en una cinquena part amb impacte favorable 

sobre la salut. Certament, el creixement de la despesa sanitària ha 

vingut fonamentalment ocasionat per una innovació tecnològica 

que ha augmentat, en mitjana, la quantitat i qualitat de vida que pot 

produir-se i que ha suposat uns costos incrementals. En mitjana, 

de nou, els beneficis en quantitat i qualitat de vida valen el que 

costen15, però, naturalment, les mitjanes amaguen serveis sanita-

ris que no solament no valen el que costen sinó que resulten un 

malbaratament amb freqüència iatrogènic. Aquest és el greix ex-

cessiu que s'ha d'eliminar fonamentalment amb criteris clínics.

L'eliminació del greix excessiu requereix distingir entre tres grans 

tipus de serveis sanitaris: els clarament efectius, els sensibles a 

l'oferta i els sensibles a les preferències del pacient. En la refor-

mulació més recent d'aquesta classificació, la de Chandra i Skin-

ner16 (figura 2), es distingirà entre:

•	 Altament cost-efectius: sulfamides, antibiòtics, aspirina i 

beta-blocadors en infart, o rentar-se les mans entre els de 

baix cost; antiretrovirals, alt cost però una derivada segona 

de la funció de producció (supervivència) fortament negativa, 

cosa que significa que els grans beneficis del tractament 

ràpidament es converteixen en danys en cas d’inadequació 

(fortíssims efectes secundaris els desaconsellen en 

qualsevol pacient que no sigui HIV+).

•	 Tractaments potencialment cost-efectius però amb beneficis 

molt heterogenis: antidepressius, cesàries o angioplàsties. 

Aquestes últimes, per exemple, resulten tremendament 

efectives 12-24 hores després de l'inici de l'infart però tot just 

tenen beneficis, o en manquen completament, en altres 

indicacions com ara l’angina estable.

El creixement de la despesa sanitària 
ha vingut fonamentalment  

ocasionat per una innovació 
tecnològica que ha augmentat  
la quantitat i qualitat de vida
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•	 Tecnologies de cost-efectivitat pobre o nul. Un exemple, 

l'artroscòpia de genoll que no va mostrar cap benefici en 

relació amb placebo als Estats Units, però que, en canvi 

tenia més sentit en les indicacions espanyoles per a aquesta 

intervenció17. Un altre exemple recent amb dades 

espanyoles: el 60% de les rehabilitacions per dolor al coll, 

l’espatlla i l’esquena van ser totalment inefectius18. En 

aquesta categoria de tecnologies de cost-efectivitat pobre 

o nul s'inclourien un bon nombre de proves d'imatge, visites 

a especialistes, estades a intensives, i gran part de les 

decisions relatives a pacients crònics

Reassignar recursos 

Deixar de finançar, totalment o en part, medicaments, disposi-

tius, procediments amb nul o baix valor clínic mentre es promo-

uen els de més alt valor clínic i, a més, dedicar els recursos allibe-

rats a finançar aquests últims. Així s'aconsegueix un increment 

de la producció agregada. Es tracta simplement d'aprofitar el “bé 

públic” que suposa el coneixement i la pràctica de països més 

rics, habitualment amb estats del benestar més consolidats, so-

bre quines són les indicacions que s'han d'evitar o els serveis que 

no s'han de finançar públicament. Tampoc no entrarem en el 

detall però ens remetem a dos treballs recents sobre aquest as-

sumpte: el de Gérvas i Pérez19, i el de Campillo i Bernal 20 així com 

el projecte Essencial de l'Agència d'Avaluació i Recerca Mèdi-

ques de la Generalitat de Catalunya.

 

IV. Les polítiques públiques que han de permetre  
la desitjabilitat i la viabilitat de la component  
sanitària de l’estat del benestar
Planificació

En sanitat se sol parlar de mortalitat i morbiditat com a indica-

dors que aproximen la necessitat, quan sobretot mesuren la 

utilització que resulta de la trobada entre oferta i demanda (visi-

tes, intervencions, hospitalitzacions, sessions de rehabilitació, 

consum de fàrmacs...). Sobre la utilització sanitària, s’hi pot 

influir de diverses maneres. En la mesura que aquesta ve deter-

minada principalment per l'oferta, importarà condicionar, sense 

que es noti, les indicacions clíniques de procediments a una 

oferta susceptible de ser planificada. Per reducció a l'absurd: 

sense hospitals no hi ha morbiditat hospitalària. Per referència 

al coneixement científic, “històries de dues ciutats” (com Bos-

ton i New Haven) ens mostren fins a quin punt l'oferta condici-

ona la utilització i la despesa però no els resultats en termes de 

salut. Convé que la restricció efectiva d'oferta faci que el valor 

per a l'usuari de la indicació marginal d'un procediment superi 
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La valoració de la productivitat marginal de la despesa sanitària junt 
amb les restriccions d'oferta determinen el volum de despesa sani-
tària. La corba D representa el valor de la vida multiplicat per la 
productivitat marginal en termes de supervivència de la despesa 
sanitària. En els països el sistema nacional de salut dels quals (SNS) 
estableix restriccions significatives d'oferta (a lSNS) la quantitat de 
serveis sanitaris seria XSNS, per sota de la quantitat òptima de ser-
veis X*. La quantitat òptima de serveis sanitaris, X*, es troba on la 
valoració de la productivitat marginal de la despesa sanitària iguala 
el cost social unitari q dels serveis. Si el conjunt de restriccions 
d'oferta en un país dóna lloc a un valor l menor que q, el país pro-
duirà serveis sanitaris en quantitat superior a l'òptim. Cada servei 
que excedeix de X*comporta per al país un cost social superior al 
valor que aporta als individus i, per tant, és ineficient. Cal fer notar 
que l és almenys tan gran com p, el preu que paguen els usuaris, 
és a dir l≥p, de manera que els beneficis del pacient són si més no 
tan elevats com el preu que paga pel servei, una restricció del model 
en què els metges actuen com a agents dels pacients. A l'extrem, 
si no hi ha cap restricció que interfereixi amb la motivació dels met-
ges de fer el màxim possible, la utilització de serveis arribaria a X’ on 
la probabilitat marginal de supervivència arriba a zero.

o iguali el seu cost social. Una fractura de maluc s'ingressa a 

idèntiques taxes poblacionals amb independència de l'oferta 

existent en diverses zones. En canvi, la taxa d'admissió per in-

suficiència cardíaca congestiva depèn molt de l'oferta existent 

en cada zona. Curiosament, els professionals s'adapten fàcil-

ment a la disponibilitat de proves diagnòstiques i recursos tera-

pèutics de què disposen. Més difícil resulta, especialment en les 

visites ambulatòries, evitar que aquesta utilització sigui perce-

buda per aquests professionals com a exògena: es comenten 

les 50 visites d'un dia com el temps meteorològic, quan essen-

cialment es pot influir sobre aquesta xifra, ateses les ràtios de 

població coberta pels professionals que hi ha a Espanya, amb 

una organització adequada.
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La planificació de recursos humans i materials ja està entronitza-

da com a competència de les autoritats sanitàries, aquí i a gaire-

bé tots els països, i facilita tant l'especialització com la consecu-

ció d'economies d'escala, que no s'expressen únicament en 

costos per procés sinó, sobretot, en morts evitades. La Medicina 

és una professió, un ofici que s'aprèn amb la pràctica i amb vo-

lums de pacients que permetin mantenir i millorar les competèn-

cies de les professions sanitàries. L'associació entre mida (espe-

cialment volum d'intervencions quirúrgiques) i qualitat està ben 

establerta una vegada s'ha descartat que una millor qualitat hagi 

de precedir un major volum que s’obtindria amb una derivació 

selectiva cap al centre de major qualitat. Sembla provat que el 

sentit de causalitat va de major volum a millor qualitat21.

Les autoritats sanitàries de bastants països exigeixen mides mí-

nimes per permetre noves instal·lacions. Als països com Espa-

nya, on no s'han exigit mides mínimes sinó que al contrari s'ha 

seguit una política d'hospital a cada poble i algun transplanta-

ment en cada hospital, la reordenació del terciarisme es presen-

ta com a ineludible per millorar la qualitat de l'atenció. Ja no estem 

en els temps inicials de l'euro on la disponibilitat de crèdit a tipus 

gairebé negatius va permetre una inversió descontrolada no no-

més en hospitals sinó també en universitats, aeroports sense 

avions i trens sense destinació. Ara ja està fet (falta tornar els 

crèdits) però en el futur no s'hauria de repetir, ja que l'autèntic 

factor de sostenibilitat del component sanitari de l'estat del be-

nestar a Espanya és el de seleccionar inversions amb criteri de 

rendibilitat social: els guanys addicionals en quantitat i qualitat de 

vida han de justificar clarament costos addicionals. I si no sabem 

fer-ho, copiem simplement del Regne Unit o Alemanya o Suècia 

o Dinamarca, de qualsevol d'aquests països més rics que Espa-

nya, amb estats del benestar més consolidats però on no lliguen 

els gossos amb llonganisses.

El terciarisme redundant també es dóna a Catalunya tant en uni-

versitats com en centres hospitalaris. En sanitat adopta la forma 

d'inversió llaminera que convé mantenir encara que sigui al cost 

d'una qualitat notòriament inferior. No tots els centres han de 

tenir totes les especialitats però racionalitzar xoca amb la idea 

que el que importa són els territoris, no les persones.

Als comptats països amb escasses palanques disponibles per 

planificar, se sol parlar, retòricament, de llibertat clínica per fulminar-

la, a continuació, amb la llibertat d'acomiadament quan aquesta 

entra en conflicte amb els interessos de l'ocupador. Una altra for-

ma de controlar la utilització basada en un altre tipus de legitimitat.

Ja fa vint anys que es van revisar les “lliçons” precipitades que 

van seguir a la caiguda del mur de Berlín sobre el paper de l'Estat 

en el bon funcionament de les societats. I la funció planificadora 

de l'Estat en sanitat, modelant la utilització, i la despesa sanitària 

futura, té un clar avantatge respecte al mercat quan es tracta 

d'orientar un sistema cap a la tecnologia que millora el benestar 

i evita la que és iatrogènica i malgastadora. Sí a les cost-efectives. 

No a les tecnologies de cost-efectivitat pobre o nul.

Finançament selectiu per establir la cartera de serveis, 

pagar pel que interessa, i priorització tècnica democràtica

S'ha d'implantar l'anàlisi cost-benefici generalitzada tant d'inver-

sions públiques en infraestructures com de cartera de serveis 

finançada públicament. Podria fins i tot establir-se una moratòria 

de dos anys a la incorporació de noves tecnologies i dispositius, 

i excloure allò que països més rics que Espanya, amb EB més 

consolidats i avaluacions importables no estan finançant públi-

cament. Resulta bo i barat utilitzar coneixements i pràctiques que 

ja han estat ben analitzades en altres països.

Es pot minimitzar l'impacte en salut de les retallades sempre que 

es fugi de la linealitat. En antibiòtics per a meningitis meningocòc-

cica, zero retallades. En proves d'imatge per al mal d'esquena 

inespecífic, retallada de gairebé el 100%... Però les coses no són 

fàcils... i el tipus de retallada fina és la que afecta el “greix” i aquí 

l'instrument seria el bisturí del metge no la destral del responsable 

de pressupostos. Amb professionals autònoms i autogestionats, 

com els metges de capçalera del Regne Unit, resulta possible 

retallar sense que el pacient se senti afectat. Amb professionals 

a compte d'altri en rebel·lia és força possible que el pacient es 

vegi afectat, malgrat que hi ha instruments de priorització fins i tot 

per als aspectes més delicats i visibles de la utilització com són 

els criteris clínics i socials per a cirurgia electiva22. 

Establir una cartera de serveis com es pretén requereix, sobretot, 

voluntat d'atorgar independència a l'òrgan –algun o el conjunt 

dels múltiples existents– que amb criteris científics de cost-efec-

tivitat (i impacte en el PIB) decideixi sobre aquesta. D'altra banda, 

n'hi ha prou, de moment, amb anar “copiant” de països (Regne 

Unit, Alemanya, França, Canadà, Suècia, Austràlia...) amb tradi-

ció en la utilització de criteris d'eficàcia comparada i cost-efecti-

vitat en les decisions de finançament i fixació de preus. 

Pagar pel que interessa

La composició dels serveis sanitaris que es produeixin o el tipus 

d'innovació que s'introdueixi estan molt influïts per la manera en 
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No tots els centres sanitaris han 
de tenir totes les especialitats però 

racionalitzar xoca amb la idea  
que el que importa són  

els territoris, no les persones

què es paguen. És clar que pagar per “estructura” no té sentit i, 

en canvi, no resulta tan immediat percebre que, amb freqüència, 

pagar per acte, per “fer”, tampoc no convé ja que, amb freqüèn-

cia, incentivar l'activitat constitueix una invitació a, primer, la ina-

dequació en pacients aguts i, segon, el pobre control de pacients 

crònics. En el cas dels serveis sanitaris, hi ha nombroses expe- 

riències, d'èxit molt variable, que tracten d'assolir o bé un paga-

ment per resultats en termes de salut (P4P) o bé un pagament 

capitatiu, amb alguns ajustaments, que fomenti la integració as-

sistencial. Els sistemes integrats (articulació real o virtual de tots 

els nivells sociosanitaris) permeten una millor prevenció, una ma-

jor orientació cap a l'atenció primària, menors taxes tant de fre-

qüentació hospitalària com de readmissió, millora en el compli-

ment del pacient amb els tractaments, incentius per evitar les 

tecnologies de benefici dubtós i estímuls per atendre els proble-

mes en la baula de la cadena amb més capacitat resolutiva (ex-

pressió clínica de l'eficiència) de l'organització integrada 23

També els preus regulats podrien orientar cap a la innovació que 

interessa. If you pay for it, they will build it. Per la seva importància 

en la configuració de les polítiques industrials i sanitàries en un 

país no estrictament capdavanter com Espanya, convé aturar-se 

un moment a examinar l'argument que "la disminució de benefi-

cis de la indústria subministradora desincentiva l’R+D+I". El que 

globalment és cert –els beneficis proporcionen la capacitat i l'es-

tímul per invertir en R+D– no té necessàriament una traducció 

país a país en el sentit que es realitzarà més R+D als llocs en què 

se n'obtinguin els beneficis més grans; la decisió de localitzar les 

activitats de recerca i desenvolupament en un país determinat 

depèn més de l'atractiu d'una zona geogràfica (qualitat-preu dels 

seus científics i universitats) que dels beneficis que se n'obtin-

guin. Almenys així hauria de ser: independència entre nivell de 

preus (i beneficis) en una zona respecte a R+D localitzada.

Dos tipus d'innovacions interessen especialment: les que estal-

vien costos (menys del 0,5% de les innovacions en sanitat) i les 

que ofereixen grans millores addicionals en quantitat i qualitat de 

vida en funció dels costos incrementals respecte a les tecnolo- 

gies existents. L'estalvi de costos requereix innovació organitza-

tiva i en procés. La innovació més convenient en producte, el 

segon tipus d'innovació que interessa, potser pugui estimular-se 

amb mesures com la que pròximament s'implantarà al Regne 

Unit, on s'ha substituït el control de beneficis de la indústria far-

macèutica per un sistema de regulació del preu basat en el valor 

aportat, o sigui, en la utilitat terapèutica comparada amb els trac-

taments ja disponibles (value based pricing).

Resumint, convé pagar per allò que interessa. Als proveïdors de 

serveis sanitaris capitativament per fomentar la integració assis-

tencial i, quan es pugui, segons resultats en salut. Als innovadors, 

amb uns preus regulats que orientin la innovació cap a la creació 

de valor en termes de quantitat i qualitat de vida guanyades.

Competència per comparació 

en qualitat amb preus regulats

El llavors primer ministre britànic, Blair, a mitjan la primera dècada 

d'aquest segle, va reintroduir la competència entre hospitals, ex-

clusivament a Anglaterra. Es va fer servir un sistema de pagament 

prospectiu tipus Grups Relacionats amb el Diagnòstic amb bona 

informació sobre la qualitat dels diferents grups hospitalaris. En 

aquest context es va aplicar una enquesta de valoració de la 

qualitat de la gestió, validada en altres sectors de l'economia i en 

altres països24, a dos terços dels hospitals d'aguts d'Anglaterra, 

enquesta que tenia en compte l'adequació dels incentius, la con-

sistència a l'establiment d'objectius i en el control de gestió, i el 

grau de meritocràcia en les decisions de selecció i promoció de 

personal i de plasticitat en els processos productius. Els resultats 

van indicar que les millors pràctiques gestores estan associades 

amb millors resultats, inclosa una menor mortalitat després d'in-

fart agut de miocardi, millors resultats financers, major satisfacció 

del personal i puntuacions més altes per part de l'agència super-

visora de la qualitat. La incorporació d'una variable instrumental 

de tipus polític va permetre establir causalitat i el seu sentit: més 

competència entre hospitals provoca una millor qualitat de la 

gestió. Aquest tipus de troballes recolzen les polítiques dels paï-

sos que, com Holanda, Alemanya, el Regne Unit o Noruega, in-

tenten promoure la competència per comparació.

Molts productors de serveis sanitaris són monopolis naturals. 

També la FIFA i l'Agència Tributària, cosa que no impedeix que 

continuï sent més aconsellable que els campionats de futbol 

s’adjudiquin no al país amb més habilitat subornadora sinó a qui 

presenti la millor oferta. O que els inspectors d'hisenda (profes-

sors d'universitat, clínics...) veiessin els seus resultats comparats 
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V. Millores institucionals
Poca cosa dels epígrafs anteriors serà viable sense una millora 

de les institucions. Importen tant les reformes estructurals com 

les millores institucionals i entre aquestes, per com condiciona la 

resta, hi ha la llei de partits polítics.

Les crítiques que seguiran no ignoren que els canvis han de ser 

marginals i valoren totes les millores aconseguides durant els úl-

tims anys. És més, fins i tot participen del punt de vista d'Arruñada27 

que reclama més responsabilitat de tots els ciutadans. No s’hi va 

d’estar llançant sempre les culpes als altres siguin les “elits extrac-

tives” o “Madrid”. Hi ha bidireccionalitat entre institucions i ciuta-

dans i certament no és possible exonerar ningú encara que no tots 

els ciutadans tinguin la mateixa quota de responsabilitat.

La ciutadania que amb les seves percepcions ens estimba en la 

classificació de Transparency International (es tracta de percep-

cions) i que percep el nostre sistema democràtic com una parti-

tocràcia integrada per conjunts de funcionaris el futur vital, labo-

ral i professional del quals depèn del propi partit, que consideren 

la conquesta del poder no com un mitjà per executar un progra-

ma sinó com a via de repartiment de privilegis, ascens social i 

oportunitat de porta giratòria. Grècia està pitjor classificada, però 

hem de comparar-nos sempre amb els millors.

Catalunya és l'única comunitat autònoma sense llei electoral prò-

pia. El Parlament va enterrar el 2010 el projecte de llei electoral 

per falta d'acord. El president de la comissió d'experts, Josep M. 

Colomer, a més de destacar l'oportunitat perduda va assenyalar 

que el fracàs es devia a la por dels partits polítics a substituir les 

llistes tancades i bloquejades per alguna forma de vot que per-

metés als electors escollir no únicament un partit sinó també al-

guns candidats individuals. El fracàs provoca posteriorment la 

necessitat de cedir davant de populismes diversos que ignoren 

que no hi ha millor forma de participació política que la dels partits 

i que la dedicació a la política –no la “professió” per a tota la vida– 

ha d'estar reconeguda, amb diners i prestigi, com succeeix als 

països europeus amb democràcies més consolidades que les 

nostres (Alemanya mateix).

La viscositat espanyola, i catalana, condiciona no tant el què de 

les reformes (sanitàries, fiscals, laborals o financeres) sinó el com 

d’aquestes. Les solucions sobre el paper són a l'abast de qual-

sevol persona informada. La seva implantació requereix l'abor-

datge conjunt de tots els “dèficits”, no només els pressupostaris 

o els exteriors, també els de legitimitat i transparència. Espanya 

ajustant mínimament per bases imposables (notes d'entrada, 

classe social respectivament...). I tot i que les formes rígides d'or-

ganització, inadequadament regides pel dret administratiu, ten-

diran a flexibilitzar-se en els pròxims trenta anys, això no serà 

suficient per estimular una millor actuació si, allà on es pugui, no 

s'introdueix una certa competència per comparació, la qual cosa 

no requereix ni de mercats ni de cap professió de neoliberalisme.

No es tracta ni de competir en preus (sacrificant les qualitats que 

l'usuari no percep) ni de realitzar experiments a prova d’errors, 

per l'interès del promotor polític a qui escaiguin bé, sinó d'anar 

introduint la idea que els recursos que una organització sanitària 

rebi dependran, d'entrada en una mínima part, de la qualitat que 

ofereixi en relació amb seus comparables. Amb preus regulats i 

competència en qualitat, sembla que els resultats milloren25 la 

qual cosa no ha d’impedir la prudència, mentre no paralitzi, ni la 

compensació que es pugui realitzar davant de les tendències cap 

a una major consolidació, que la integració entre nivells assisten-

cials suposa.

Hi ha diferències sorprenentment grans en la qualitat de la gestió 

entre empreses d'un mateix país i també diferències entre països: 

els Estats Units i Alemanya millor que França i el Regne Unit. Una 

gestió deficient preval en sectors amb una competència feble o 

en empreses familiars portades pels primogènits. Què succeirà 

en els sectors sense competència ni transparència on les orga-

nitzacions es caracteritzen per una gestió molt polititzada?

Convé, no obstant això, tancar amb un panorama més complet 

dels factors que influeixen en la millora dels resultats clínics, finan-

cers i la satisfacció del personal26. El poder informat de la ciuta-

dania i els usuaris així com la competència per comparació ja han 

estat esmentats. Ens en falten dos: la mida i les habilitats clíniques 

i gestores.

Les habilitats clíniques i gestores –per aquest ordre– expliquen un 

millor comportament de les organitzacions sanitàries: més bona 

comunicació, més credibilitat i autoritat. Curiosament, resulta 

molt més fàcil avaluar les habilitats clíniques que les gestores: fa 

més de trenta anys, en ocasió de les transferències sanitàries a 

Catalunya, quan van irrompre els gerents, es va perdre l'oportu-

nitat de realitzar un experiment natural. En lloc d'optar exclusiva-

ment per gerents provinents de l'empresa privada es podria haver 

assajat també amb clínics prestigiosos i funcionaris experimen-

tats. Això hauria ajudat a la difícil tasca de precisar els coneixe-

ments, experiències i habilitats esperables en un gestor sanitari.
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té un problema amb la seva gestió pública. Serà molt difícil millo-

rar la gestió pública o introduir reformes sanitàries que millorin de 

forma apreciable la nostra productivitat sense una millor qualitat 

de la política i de les institucions que l'estan condicionant28. Les 

prescripcions per a un millor govern de l'Estat són tan conegudes 

com ignorades: embridar el finançament de partits polítics limi-

tant despeses i controlant les aportacions privades; perfecciona-

ment de la normativa electoral per apropar-se al principi d'una 

persona, un vot; i independència dels mitjans públics de comu-

nicació. Això es facilita amb un foment de la transparència i l'ac-

cés públic a les bases de dades de l'Administració, llevat que una 

disposició específica justifiqui la inconveniència d'aquest accés 

en funció d'un conjunt taxat de circumstàncies. Tant la recent 

publicació de les dades individualitzades per centres de la Cen-

tral de Resultats, per part de l'Observatori del Sistema de Salut 

de Catalunya29, com l'Avantprojecte de llei de transparència, ac-

cés a la informació pública i bon govern30, constitueixen passes 

importants en la bona direcció.

Només un Estat eficaç que faciliti el tipus d'institucions transpa-

rents i imparcials propi de països com els escandinaus o molts 

centre-europeus permetrà que Espanya surti enfortida de la crisi. 

No hi haurà millor gestió sanitària pública sense un millor govern 

públic, concepte aquest que es defineix i mesura31 però que, 

sobretot, resulta crucial en el desenvolupament dels països. En 

el camí a recórrer tenen importància equivalent el què i el com, la 

racionalitat tècnica i la legitimitat social, legitimitat que s’incre-

menta amb un bon govern, concepte complex en el qual s'inclo-

uen, entre d’altres, la necessitat de transparència, la rendició de 

comptes, la regulació dels conflictes d'interès, i la professionalit-

zació de les funcions executives del sistema. 

El clamor per a la millora de la qualitat de la democràcia és gene-

ral i per als nostres propòsits n'hi hauria prou de proposar-se 

portar a la pràctica algun d'aquests manifestos. Per exemple, el 

subscrit per alguns de nosaltres: Per una nova llei de partits polí-

tics32. Concloem amb un extracte d’aquest:

Els partits polítics tenen un paper insubstituïble en tot sistema 

democràtic. A diferència del que succeeix en altres democràcies 

avançades, a Espanya el marc legal vigent no facilita la depuració 

dels partits quan això es revela com a necessari. Els partits espa-

nyols s'autoregulen: els congressos i òrgans de direcció es reu-

neixen quan convé als seus dirigents; el mètode habitual de se-

lecció de càrrecs interns i de candidats a càrrecs representatius 

és la cooptació; i el control dels comptes s'encomana a un orga-

nisme, el Tribunal de Comptes, fortament polititzat, els membres 

del qual accedeixen al càrrec per quota política i l'últim exercici 

auditat del qual és el 2007.

En les democràcies constitucionalment més avançades, els par-

tits estan fortament regulats per la llei o, en el cas britànic, pel 

costum. A tots els països hi ha corrupció política, però la demo-

cràcia interna en els partits, la competència entre els que són 

dirigents i els que aspiren a ser-ho i les obligacions de transpa-

rència imposades per la llei permeten que els polítics corruptes 

siguin apartats amb celeritat. A Espanya això no succeeix i la 

corrupció creix, afebleix l'acció de govern en una conjuntura crí-

tica, provoca la desafecció ciutadana i acaba causant una greu 

crisi política i institucional. Encara n’hi ha més. El mètode de co-

optació, repetit una i altra vegada, és un mètode de selecció 

adversa que acaba elevant a llocs de responsabilitat els menys 

crítics i els menys capaços. Cal canviar-lo urgentment.

Sembla urgent l'elaboració d'una nova Llei de partits polítics, a fi 

de regular la seva activitat, assegurar la seva democràcia interna, 

la transparència i el control del seu finançament i apropar la polí-

tica als ciutadans. Aquesta és una condició necessària per poder 

abordar amb garanties un procés de reforma institucional molt 

més ampli que hauria d'incloure, entre d’altres, la reforma de la 

Justícia, la regulació dels lobbies i la separació estricta dels càr-

recs polítics i els llocs administratius per garantir la independència 

i la professionalitat de la funció pública. Les normes bàsiques que 

aquesta nova Llei hauria de recollir són molt comunes en les 

democràcies europees.

La Llei de partits és una llei orgànica que no pot ser objecte d'una 

iniciativa legislativa popular. Però la Constitució, al seu article 29, 

empara el dret de petició, al qual ens acollirem els sotasignants 

per demanar a les Corts una nova Llei de partits amb les carac-

terístiques anteriors.

I si en lloc d'iniciativa popular, algun partit tingués el coratge de-

cent i la visió necessàries encara resultaria més fàcil.

Només un Estat eficaç que faciliti  
el tipus d'institucions transparents 

i imparcials propi de països  
com els escandinaus permetrà que 
Espanya surti enfortida de la crisi
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VI. Resum de punts clau
•	 L’impacte de la crisi iniciada el 2008 en l’estat de salut a Es-

panya encara no s’ha notat. Han continuat las tendències a 

la millora d’uns indicadors, ja de per si mundialment molt 

bons.

•	 Es notarà, en canvi, l’impacte de la crisi en la salut a mitjà i 

llarg termini per la via de l’atur de llarga durada (3,7 milions 

de persones), la desigualtat creixent (Gini de renda disponi-

ble de 0,35), la pèrdua de capital humà (no el que marxa sinó 

el que es queda, desocupat o amb una pobre educació que 

no permet ni “regeneració neuronal” ni “establiment de no-

ves sinapsis”), i el deteriorament en el funcionament de l’as-

censor social (45% de la situació dels fills explicada per la 

situació dels pares a Espanya) que permet la mobilitat inter-

generacional i evita que tant la pobresa com els privilegis 

siguin “dinàstics”.

•	 Ha arribat el moment de la salut pública i de la salut en totes 

les polítiques, ja que recuperen protagonisme els determi-

nants històrics de salut, educació i renda.

•	 Una bona educació primària atenta a evitar l’exclusió social 

esdevé la principal política de salut, la principal política eco-

nòmica (capital humà per poder competir) i la principal pa-

lanca per millorar la igualtat d’oportunitats. La corba del 

Gran Gatsby ens dóna pistes molt útils.

•	 Per sortir de la crisi cal consolidar l’estat del benestar (EB). 

Això sí un estat del benestar amb els incentius correctes, 

orientat al workfare (en lloc del welfare entès com a “no-

fareres”). Cap experiència històrica il·lustra millor la concor-

dança entre progrés econòmic i social que l’escandinava 

amb la millor productivitat i mobilitat intergeneracional del 

món.

•	 La “desitjabilitat” de l’EB es garanteix quan els ciutadans 

voten per uns serveis finançats públicament que resolen i 

satisfan. Clau és el finançament públic i la cobertura univer-

sal. La desgravació de primes privades –25% de les perso-

nes però només 8% de la despesa– no es justifica mentre la 

pèrdua de recaptació fiscal no quedi compensada per una 

utilització menor dels serveis públics.

•	 La “viabilitat” de l’EB s’ha de llegir en clau clínica i en clau de 

polítiques públiques.

•	 Atès que l’assignació de recursos en sanitat es produeix 

fonamentalment via decisions clíniques, cal crear les condi-

cions per escurçar la diferència entre el que es pot aconse-

guir i el que s’està aconseguint (bretxa descomunal entre 

eficàcia i efectivitat), eliminar el 20% de despesa sanitària 

perjudicial per a la salut, i reassignar recursos.

•	 Les polítiques públiques que permeten desitjabilitat i viabili-

tat són la planificació (gestió prospectiva de la utilització), el 

finançament selectiu de la cartera de serveis (copiant, si cal, 

de fora, tant criteris tècnics com procediments democràti-

cament legítims), i la potenciació d’una certa maduresa so-

cial que permeti la competència per comparació en qualitat, 

entre proveïdors sanitaris, amb preus regulats.

•	 No serveix atribuir totes les responsabilitats a les “elits ex-

tractives” o a “Madrid”. Els ciutadans, en diferent grau, tam-

bé tenim les nostres responsabilitats per actuar de cara a 

millorar les nostres regles social del joc (les institucions), par-

ticularment la regulació dels partits polítics, ja que serà difícil 

millorar la qualitat de la gestió pública, sanitària o de qualse-

vol altre sector, sense millorar la qualitat de la política. n
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Gregorio Luri

 EL sistEma 
Educatiu i EL fomEnt
dE capitaL humà. 
REfLExions dEs dE  
La socioLoGia  
dE L’Educació

La funció de l’escola 

La principal funció de l’escola –la seva funció prò-

pia– és fer de pont de confiança entre la família i la 

societat. La família (una família psicològicament 

sana) és una institució natural d’acollida i solidari-

tat, que ens ofereix la garantia de ser estimats incondicional-

ment per ser qui som. A l’escola, els mestres no estimen els 

seus alumnes perquè els uneixi cap lligam familiar, sinó perquè 

els uneix un lligam professional. Un bon mestre estima els seus 

alumnes menys que els seus pares i gràcies a això pot conque-

rir una distància crítica que li permetrà avaluar amb més objec-

tivitat la seva conducta. La conquesta d’una certa objectivitat 

en el tracte permet que la relació entre els mestres i els alumnes 

no estigui mediada exclusivament pel que els alumnes són, sinó 

pel millor que poden arribar a ser. El mestre és un amant gelós 

del millor que el seu alumne pot esdevenir.

A diferència de la família i l’escola, la societat, especialment la 

societat meritocràtica, no ens tracta ni pel que som ni pel que 

podem arribar a ser, sinó pel que sabem fer i això és un motiu 

de satisfacció cívica. Podem dir que una societat meritocràtica-

ment sana es guia pel principi d’eficiència, que és, en definitiva, 

el que tots fem servir quan portem el nostre cotxe al taller, quan 

mirem a quin metge acudir o quan volem saber si el lampista 

que hem contractat ens ha fet bé la feina. L’escola com a insti-

tució social moderna va néixer per fer possible una meritocràcia 

democràtica que acabés amb el monopoli dels càrrecs públics 

per part de l’aristocràcia. La credibilitat meritocràtica de la so-

cietat és, així, un dels pilars més importants del pont de confi-

ança de l’escola. Al mateix temps, l’escola que estimula l’am-

bició noble d’autosuperació dels alumnes, és un dels pilars de 

la societat meritocràtica.

L’escola satisfà la seva funció com a pont de confiança quan 

facilita el trànsit dels seus alumnes des de l’àmbit familiar al 

social o, el que és el mateix, de la condició de fill a la de ciutadà. 

Aquest trànsit és més àgil com més ferma és també la confian-

ça de les famílies en l’escola, de l’escola en la seva funció i dels 

docents en la seva competència. Hem de tenir molt clar que no 
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estem parlant d’una estructura fixa i inamovible sinó dinàmica, 

històrica. A mesura que la societat canvia, canvien també les 

relacions entre les famílies, la societat i l’escola.

Si analitzem, encara que sigui superficialment, l’evolució de la 

nostra societat des que es va crear el sistema escolar públic, de 

seguida es veu que la distància entre els interessos immediats 

de l’infant i les demandes professionals de la vida adulta s’han 

anat incrementant progressivament i, sense cap dubte, conti-

nuaran incrementant-se. El pont s’ha fet més llarg i més com-

plex. Això és exactament el que ens indicava recentment la re-

vista Development Policy Review quan afirmava que els retorns 

de l’educació primària no han deixat de disminuir en les darreres 

dècades. Els anys 50 del segle passat es considerava que ha-

ver cursat l’educació primària garantia una prima salarial del 30 

per cent, mentre que avui amb prou feines arriba al 5 per cent 

(Colclough, 2010).

El món adult i el món infantil, en allunyar-se entre si, han amagat 

als fills l’activitat professional dels pares. En una societat agrària 

o menestral els fills acostumaven a veure directament com els 

seus pares resolien problemes pràctics i sovint fins i tot partici-

paven activament en la resolució d’aquests. D’aquesta manera 

anaven fent seva la saviesa paterna, que es completava amb 

l’assolida a escola. En les societats modernes és virtualment 

impossible aquesta transmissió del saber pràctic acumulat pels 

pares. El fills no poden veure els seus pares resolent problemes 

professionals pràctics perquè la seva feina està molt allunyada 

dels seus àmbits d’experiència. En aquest sentit, la competèn-

cia professional dels pares gairebé no intervé en la formació 

competencial dels fills i el seu saber és més fàcil que l’hereti un 

aprenent de la seva empresa que el seu fill.

La confiança com a generadora de capital humà
Georg Simmel defineix la confiança com una hipòtesi sobre la 

conducta de l’altre. Jo modificaria aquesta definició de la ma-

nera següent: és una hipòtesi raonable sobre la conducta de les 

persones i les institucions que conformen un àmbit de coperti-

nença. En aquest sentit, és una virtut molt propera a la justícia, 

perquè és una força cohesionadora. Un grup humà es desinte-

gra si no hi ha confiança entre els seus membres. La confiança 

redueix tensions i agilitza les relacions, fent-les més eficients.

Com més valorem la importància social de la confiança, més 

ens adonem que avui és insubstituïble el paper de l’escola com 

a institució mediadora en l’establiment de vincles de confiança. 

Si solament la nostra família ens mereix confiança, ens trobem 

a les portes d’un amoralisme de tipus mafiós. 

Els països que ho fan bé educativament no comparteixen ni els 

mètodes, ni les ràtios d’alumnes per aula, ni els percentatges 

del PIB dedicats a l’educació, ni res de tot el que es podria 

copiar d’una experiència aliena, sinó un cercle de confiança 

que té com a centre la seguretat professional del mestre en la 

seva competència i la confiança de la societat en la institució 

escolar. Els mestres d’aquests països són capaços de dir als 

pares que es presenten amb els seus neguits legítims a l’esco-

la: “No us preocupeu, que jo me’n faig càrrec”, que és exacta-

ment el que esperem de qualsevol professional quan dema-

nem els seus serveis. 

El que comparteixen els països educativament mediocres és  

un cercle de desconfiança en el centre del qual hi ha molts  

docents cremats, exposats a tota mena de suspicàcies per  

part de la societat. Acostumen a ser també països on els mes-

tres cremats s’estimen més patir les seves depressions en un 

treball que no els hi agrada que canviar de feina.

Podem contribuir pedagògicament a la creació d’un cercle  

de confiança de diferents maneres. En primer lloc, no partici-

pant en la generació de desconfiança i, en segon lloc fent el 

possible per generar confiança no ignorant la vida real, pre-

nent-nos seriosament el coneixement, seleccionant els millors 

mestres, contribuint a la formació d’una societat meritocràtica 

i posant en valor el talent i el treball. Desenvoluparé aquests 

punts tot seguit.

No creem desconfiança
Evidentment l’escola està molt lluny de ser una institució per-

fecta, però la presència d’imperfeccions no invalida la noblesa 

d’una causa. L’escola és una noble causa imperfecta.

L’hipercriticisme envers l’escola és una malaltia greu, perquè 

mentre critica el que hi ha perquè és imperfecte, proposa com 

Evidentment l'escola està molt 
lluny de ser una institució 
perfecta, però la presència 

d'imperfeccions no invalida  
la noblesa d'una causa
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a alternativa el que mai no hi haurà. O el que és pitjor, experièn-

cies que van demostrar els seus límits fa cent anys. Aquest és 

el cas del que jo anomeno paleoprogressisme educatiu. El que 

ens ofereix com a alternativa de futur ho trobem perfectament 

formulat en un article de Time del 31 d’octubre de 1938 titulat 

“Education: Progressive ‘Progress’”, que recollia l’experiència 

de les escoles progressistes americanes, que en aquell mo-

ment eren majoritàries al país. 

L’educació progressista –es llegeix a l’article– concep l’edu-

cació com un procés vital, no com una mera preparació per a 

la seva vida futura; l’interès i les necessitats de l’infant donen 

forma al programa educatiu; l’activitat està centrada en el nen 

i dóna més importància al procés que al producte; l’educació 

neix de la pròpia experiència, no de la informació acumulada 

en els llibres. En lloc de pupitres fixos, hi ha bancs de treball; 

en lloc de llibres de text, hi ha diaris i revistes; en lloc d’estudi-

ar lliçons, elaboren projectes. Els alumnes es dirigeixen als 

seus professors pels seus noms, els tracten com a amics més 

que com a mestres, perquè la classe és una comunitat demo-

cràtica. Els pares estan activament implicats en l’educació 

dels seus fills i formen part de la comunitat escolar democrà-

tica. Una escola progressiva és sorollosa, aparentment caòti-

ca, però els alumnes simplement estan ocupats. Quan es 

mostren indisciplinats o de mal humor, no són enviats al direc-

tor, sinó a un psiquiatra, “que intenta trobar què és el que va 

malament a casa”. Els mestres disposen d’un coneixement 

global de l’alumne i valoren el seu progrés sense necessitat 

d’exàmens. Ofereixen informes narratius dels alumnes en lloc 

de notes. Cada escola ha de ser un embrió d’una societat 

veritablement democràtica. 

Encara que el to general de l’article és laudatori, l’articulista 

afegeix que ha constatat que “els alumnes de les escoles pro-

gressistes no accedeixen a la universitat més ben preparats 

que la resta”. 

Podia tenir sentit fonamentar l’educació del nen en la seva 

espontaneïtat quan els interessos espontanis dels nens i els 

professionals dels adults eren propers. Però el cert és que els 

nord-americans van descobrir dramàticament que no eren tan 

propers com havien cregut quan els soviètics van posar en 

òrbita el Sputnik. Es van adonar llavors que calia posar-se les 

piles per no quedar endarrerits tecnològicament. Malgrat tot, 

l’escola progressista va continuar viva entre els coneguts com 

a limousine liberals.

El sociòleg socialdemòcrata de l’educació Jaap Dronkers ha 

criticat amb cruesa el que ell ha anomenat “mètodes suaus”, 

tot i reconeixent que va ser la socialdemocràcia la seva aban-

derada, especialment el darrer quart del segle passat, amb 

una contundència que no estava justificada per cap estudi 

empíric, sinó pel pressupòsit ben intencionat d’estar contribu-

int eficaçment a la reducció de la desigualtat d’oportunitats. El 

resultat ha estat decebedor i explica el progressiu allunyament 

dels docents de les posicions socialdemòcrates arreu Europa. 

Dronkers afegeix que en el seu moment, altres opcions políti-

ques també van donar suports als mètodes suaus, però se 

n’han anat distanciant “silenciosament”. És exactament el que 

ha passat a Espanya. Em fa l’efecte que Tony Judt, tan crític 

amb els progressive educationist i amb les comprehensive 

schools, hi estaria d’acord. Segons el parer de Judt, l’anome-

nada “educació progressiva” ha difuminat la diferència entre 

excel·lència i mediocritat i ha confós l’aspiració legítima a la 

igualtat d’oportunitats amb un igualitarisme cultural i un popu-

lisme que volen ser antielitista no va més enllà de l’antintel·-

lectualisme (Judt, 2011). 

No ignorem la vida real
Els mestres tenim dret a somiar en mons alternatius, però el 

seu deure és educar els alumnes per desenvolupar-se amb 

èxit en el món que tenim. Ho fan? Podem mirar de trobar la 

resposta en les dades de PISA, restant al percentatge d’alum-

nes de les dues franges superiors (els notables i excel·lents, 

per entendre’ns) els de les dues franges inferiors (els molt de-

ficients). Si el resultat és positiu, és que el sistema produeix 

més excel·lència que deficiència. Si és negatiu, les conclusions 

seran les oposades. Tindrem presents les dades de matemà-

tiques. Els alumnes excel·lents demostren un alt grau d’abs-

tracció i disposen d’un pensament estratègic complex, mentre 

que els de les franges inferiors tenen dificultats per obtenir in-

formació, entendre les dades rellevants d’un problema i resol-

dre operacions elementals. És previsible, doncs, que tinguin 

dificultats per trobar feina. A Corea del Sud la diferència és de 

+22; al Japó, de +13; a Suïssa, de +9. A Catalunya, de -12 (el 

2006 era de -14 i el 2009 de -8). En el conjunt de la UE el re-

sultat és de -13. I a Espanya: Navarra, +1; Castella i Lleó, -2; 

el País Basc i la Rioja, -4; Madrid, -5; Aragó i Cantàbria, -10. 

Podem considerar també la mitjana del rendiment (valor mitjà de 

matemàtiques) i de l’equitat (la independència dels resultats res-

pecte de la situació socioeconòmica de la família), que ens per-

met obtenir l’anomenat índex de desenvolupament educatiu. Si 
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la mitjana d’Espanya és de 100, la de Catalunya és de 102 (Na-

varra, 124; Astúries, 123; Madrid, 119; la Rioja, 116; Aragó, 113; 

Galícia, 110; Castella i Lleó i el País Basc, 107; Cantàbria, 106).

¿Però no ens hauríem de fixar també en aquelles regions euro-

pees que, pel seu pes històric, econòmic i cultural, constituei-

xen un referent ineludible per a nosaltres? Penso, per exemple, 

en les regions del nord d’Itàlia. Doncs bé, la nostra puntuació 

en matemàtiques ha estat de 493 punts; la de Trento, 524; la 

del Friül - Venècia Júlia, 523; la del Vèneto, 523; la de la Llom-

bardia, 517. 

D’acord amb alguns estudis, una millora de 25 punts a PISA es 

podria correspondre amb un increment del 3% del PIB (García 

Montalvo, 2012), però la nostra escola sembla incapaç no so-

lament de recuperar els alumnes de les franges més baixes, 

sinó també d’estimular els que es troben al voltant del quatre. 

A Europa, en general, podem veure que els alumnes que fra-

cassen són els d’aquestes dues franges inferiors (amb una re-

lació 1:1), però a Catalunya, de cada 10 fracassats, solament 4 

són de molt baix rendiment.

Hi ha alguna rèmora als nostres centres educatius que impedeix 

així ambicionar l’excel·lència al mateix temps que abandona la 

deficiència a la seva sort. Aquestes paraules poden semblar 

massa dures, però si ens fixem en la distribució de la població 

de 25 a 64 anys d’acord amb els seus estudis, trobem aquests 

percentatges (2012):

•	 Amb formació universitària o equivalent: 32,3% (taxa 

d’atur: 12,40%).

•	 Amb secundària postobligatòria no universitària: 22,1% 

(taxa d’atur: 19,17%). 

•	 Fins a l’ESO: 45,6% (taxa d’atur: 28,02%)

•	 A la UE la distribució és la següent: 

•	 Formació universitària o equivalent: 28,54%

•	 Secundària postobligatòria no universitària: 47,62%

•	 Fins l’escolarització obligatòria: 23,85%

La distribució de la població catalana té la forma d’un rellotge 

de sorra, mentre que l’europea té la forma d’un fus. Crida tam-

bé fortament l’atenció el fet que el percentatge de persones 

amb edats compreses entre els 25 i els 64 anys que participen 

en cursos de formació (any 2012) sigui a Catalunya extrema-

dament reduït, d’un 8,8%, quan a Dinamarca és del 31,6, a 

Suïssa del 29,9, a Finlàndia del 24,5 i en el conjunt d’Espanya, 

del 10,7.

L’aspecte general del nostre sistema educatiu encara pren un 

to més fosc si hi afegim l’abandonament prematur, és a dir el 

percentatge de persones compreses entre els 18 i els 24 anys 

que ha assolit com a màxim el nivell de l’ESO i que han declarat 

no haver rebut cap tipus de formació en les quatre setmanes 

precedents a l’entrevista feta per a l’elaboració de l’EPA. A 

Catalunya, l’any 2012 era del 24%. Solament Turquia té a Eu-

ropa més abandonament que nosaltres. Aquest percentatge 

s’acaba enquistant en un 21% de ni-nis (només superat a Eu-

ropa per Bulgària i Itàlia) (Felgueroso, 2013).

Si sembla cert que mentre hi ha molta gent cercant feina a 

Europa, molts empresaris no troben treballadors amb les com-

petències que ells necessiten (Mourshed, 2014), tenim un greu 

problema col·lectiu de confiança.

Prenem-nos seriosament el coneixement 
i seleccionem els millors mestres
A principis de novembre del 2011, el president Obama va de-

clarar solemnement en un discurs a Denver que l’educació no 

és només la millor inversió que pot fer cadascú en el seu futur, 

sinó la millor inversió que Amèrica pot fer en el seu futur col-

lectiu. El columnista Michael Graham li va contestar des de les 

pàgines del Boston Herald: “Això només és veritat si hi ha molts 

estudiants obtenint les millors notes”.

El percentatge d’alumnes excel·lents en el nostre país en les 

competències de lectura, matemàtiques i ciències és de 

l’1,3%, enfront del 4,1% de mitjana de l’OCDE. Això significa 

que Espanya es troba en el lloc 30 en la classificació dels 34 

països amb major percentatge d’alumnes excel·lents (PISA in 

Focus, 31).

En el món empresarial la demanda de talent es considera d’una 

rellevància estratègica i la contractació d’una persona amb ta-

lent és vista com una magnífica inversió. Hi té garantida la col-

laboració de l’escola?

El percentatge d'alumnes excel·lents 
en el nostre país en les competències 

de lectura, matemàtiques  
i ciències és de l'1,3%, enfront  
del 4,1% de mitjana de l'OCDE
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Els economistes, en descriure l’escola com una organització 

amb un objectiu (produir coneixement) i amb certs recursos (en 

primer lloc, els professors), ens han mostrat que si una empre-

sa fes el que fan la majoria de les escoles, es veuria enfrontada 

a l'ira dels accionistes per la falta de dues coses: ambició i 

transparència en la gestió.

Cap escola pot ser millor que els seus mestres. Per això mateix 

Eric Hanushek proposa l’acomiadament dels pitjors mestres. 

Creu que si es fes això als Estats Units, el país assoliria en poc 

temps els nivells educatius de Finlàndia.

Avui s’ha generalitzat l’expressió value added per referir-se a la 

intervenció docent en el progrés de l’alumne i normalment es 

valora mesurant els resultats dels escolars en dos tests de co-

neixements, a l’inici i a la fi d’un curs. La diferència entre el 

creixement previst de l’alumne i el creixement real seria el valor 

afegit del mestre, és a dir, l’IVA docent.

En relació amb aquesta qüestió, cal afegir que es va imposant 

en el món anglosaxó (Estats Units, Gran Bretanya, Canadà...) 

la convicció que cal pagar millor els millors docents i que el 

salari no ha d’estar associat a l’antiguitat, sinó a l’eficiència. Dos 

informes –un del Canadian Council of Chief Executives i un altre 

de The New Zealand Initiative– sostenen que l’actual model 

salarial en l’ensenyament és inefectiu perquè l’excel·lència s’hi 

troba infravalorada, i la mediocritat, sobrevalorada. L’alcalde de 

Nova York, Bill de Blasio, acaba de signar, en aquest sentit, un 

conveni amb la United Federation of Teachers1.

Contribuïm a la formació d’una societat 
meritocràtica i posem en valor el talent i el treball
Difícilment podrà l’escola posar en valor el talent si la societat 

no l’acompanya en aquesta feina. La meritocràcia és una causa 

imperfecta, com la de l’escola. Però és també una causa noble, 

perquè en estimular-nos a donar el millor de nosaltres mateixos 

ens impedeix caure en el fatalisme pessimista que acostuma a 

anar associat a la pobresa. L’alternativa a la meritocràcia imper-

fecta no és un sistema polític idíl·lic, sinó una meritocràcia críti-

ca amb les seves imperfeccions. Potser ha arribat el moment 

de reivindicar l’associació que l’article 6 de la Declaració de 

Drets de l’Home i del Ciutadà del 1789 establia entre virtut i 

talent. Si alguna cosa hem après de la crisi és que el mèrit que 

una societat democràtica necessita és indissociable de la cons-

1<http://www.uft.org/files/attachments/moa-contract-2014.pdf>

ciència republicana, és a dir, de la consciència de l’agraïment i 

la solidaritat de l’individu envers la seva comunitat.

Si no sembla molestar-nos gaire la mediocritat de les nostres 

ambicions escolars és perquè hem fet de la mediocritat un es-

trany valor.

Adam Smith diferencia a La riquesa de les nacions dos siste-

mes de moralitat dins les societats complexes modernes, la 

moral del sentit comú i la moral que ell considera pròpia del 

“people of fashion”. El que Smith i nosaltres entenem per 

“fashion” no és exactament el mateix. Ell estava pensant en la 

vida bohèmia dels artistes i alguns aristòcrates, mentre nosal-

tres pensem immediatament en la moda. Però malgrat les 

diferències crec que podem apropiar-nos d’aquest concepte 

de “people of fashion” per referir-nos a la frivolitat moral. La 

gent que es guia per la moral del sentit comú obeeix unes 

normes de conducta que mantenen una certa estabilitat en el 

temps. Els seguidors de la “moral fashion” acostumen a ador-

nar els seus comportaments amb morals de temporada. Men-

tre l’ideal de la moral del sentit comú és un món on tothom 

mantingui la seva fidelitat als seus compromisos; l’ideal del 

“people of fashion” és un món sense frustracions. La moral del 

sentit comú confia que la felicitat possible per a l’home depen-

gui de l’esforç mantingut al llarg d’una vida virtuosa; la moral 

fashion creu que si no som feliços estem d’alguna forma exo-

nerats del deure de ser morals.

D’acord amb Smith, la moral del sentit comú és estricta i aus-

tera i seria majoritària entre les classes populars que creuen en 

les idees de voluntat, responsabilitat, honorabilitat i vergonya; 

mentre que la moral del “people of fashion” és més permissiu i 

relativista, amb un component nihilista. 

Si aquesta diferència o sembla aplicable al nostre temps és 

perquè poc a poc la “moral fashion” s’ha anat filtrant en les di-

ferents capes socials i l’escola ha estat una de les seves princi-

pals vies d’infiltració.

El 70% dels joves espanyols el que vol 
és ser funcionari. Ni tan sols somien, 
com en altres països, a ser estrelles 
de rock o futbolistes. No és cap bon 
símptoma aquesta aversió al risc
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La “moral fashion” és la moral de la manca de conviccions. Ens 

pot acompanyar sense problemes en els nostres moments 

d’oci i de consum, però no sembla capaç d’estimular la cons-

ciència del treball. Daniell Bell, a principis dels anys 60, es va 

adonar que aquesta contradicció era bàsica en el capitalisme, 

perquè l’economia capitalista requereix, per al seu funciona-

ment efectiu, una certa moral del treball, basada en l’esforç i la 

postergació de la gratificació, però al mateix tems ha d’estimu-

lar el consum, i per això li és més útil una moralitat hedonista i 

autoindulgent. La moral del treball és diferent de la moral de 

consum, però totes dues són imprescindibles pel desenvolupa-

ment del sistema, encara que la seva expansió comporta el risc 

de produir ciutadans un punt esquizofrènics.

L’observació de Bell sobre les dues morals del capitalisme (la 

confiança del consumidor i la productivitat del treballador) ens 

permet situar-nos a nosaltres mateixos amb un sentit moral dins 

el capitalisme decidint la nostra relació amb el treball i el con-

sum. L’activisme del treball té les seves pròpies regles (esforç, 

planificació, jerarquia, etc), que són diferents de les del consum 

(més lligades a la satisfacció del desig i la publicitat).

A mida que s’ha anat estenent la moral del consum, ha anat 

apareixen a les aules un nou tipus d’alumne, l’”alumne client” 

que és, potser, expressió del fenomen més general del ciutadà 

ciutadà-consumidor, molt més conscient dels seus drets que 

dels seus deures.

En el món de l’empresa la competitivitat es pren molt seriosament, 

per raons òbvies. També fora de les seves classes, els docents 

busquen productes i serveis competitius. Els agrada, com és lògic, 

comptar amb els serveis de professionals competents a preus 

assequibles i saben on es troben els millors productes amb els 

millors serveis. Alhora, els infants veuen els seus pares preocupats 

diàriament per aquestes mateixes qüestions. Però la lògica de 

l’interior de l’escola és sovint una altra. He assistit a debats en els 

quals els participants es permeten el luxe de criticar la mateixa idea 

de “capital social” perquè això de “capital” els sonava com un 

exabrupte, exactament igual que “excel·lència”, “talent”, “emula-

ció” o “ambició”. Molts pedagogs semblen creure que l’escola ha 

de preparar els infants per viure en un món en què el fracàs estarà 

prohibit i la solidaritat i la filantropia seran experiències quotidianes 

que hauran substituït la competitivitat. 

Tenim tot el dret a demanar a l’ escola, especialment a l’escola 

sostinguda amb fons públics, que no eduqui contra les neces-

sitats econòmiques del país, ni contra la cultura emprenedora, 

ni contra el valor de l’esforç. L’escola no és una empresa més 

de l’engranatge productiu, però ha de saber que els treballa-

dors amb poca formació són sempre els primers de ser acomi-

adats en temps de crisi i els últims de ser contractats en temps 

de creixement econòmic. Ha de saber igualment que si un país 

no té els comptes públics sanejats, no pot finançar el seu siste-

ma educatiu. Això no vol dir que haguem de procurar que tots 

els nostres alumnes siguin empresaris, sinó que hem d’educar 

en ells totes aquelles capacitats que els permetin ser-ho si així 

ho desitgen .

Les competències empresarials són útils per a qualsevol per-

sona activa, sempre que dirigeixi la seva vida cap a un fi ambi-

ciós. La capacitat per organitzar estratègicament el present 

d’acord amb certes metes, per distingir l’ocasió propícia per 

prendre una decisió arriscada, per reconèixer els errors i trans-

formar-los en experiències d’aprenentatge, etc., són capacitats 

que la immensa majoria dels pares voldríem per als nostres fills, 

però que no és gens segur que trobem a les nostres escoles. 

Potser per això el 70% dels joves espanyols el que vol és ser 

funcionari. Posats a triar entre seguretat i llibertat, no tenen dub-

tes. Ni tan sols somien, com en altres països, a ser estrelles de 

rock o futbolistes. Volen ser funcionaris. No és cap bon símpto-

ma aquesta aversió al risc.

L’escola ha d’educar mirant directament a la realitat, sense 

amagar el que és obvi: no hi ha cap escola gratuïta. L’escola és 

tan poc gratuïta com el sistema sanitari. Per poder obrir les 

portes cada dia molts ciutadans han de pagar els seus impos-

tos. Viu de la solidaritat col·lectiva i és expressió d’aquesta so-

lidaritat. Res no hauria de ser més natural que presentar als 

alumnes les coses com són. 

L’escola es nodreix de la riquesa que produeix un país, però l’ha 

de tornar alguna cosa a canvi. Té un contracte no escrit, però 

real, amb la comunitat mitjançant el qual ha de col·laborar en la 

creació de riquesa col·lectiva incrementant el capital social co-

munitari. 

L’escola no és una fàbrica, però és un lloc de treball i, en con-

seqüència, ha d’educar l’esforç, les pràctiques intensives, 

l’atenció profunda, i el treball.

No crec que es pugui fomentar l’amor al treball ben fet si no 

s’estimula també l’ambició per aspirar a coses grans i el corat-

ge per mobilitzar les nostres energies en la direcció adequada. 
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L'ambició escolar no pot ser una 
provocació, sinó un estímul per 
a la superació personal, que és 
especialment necessari a qui 
menys recursos econòmics té

Hem de transformar l’ambició natural dels nostres alumnes en 

virtut, portant-la més enllà d’una frívola passió per la superioritat 

sobre els altres. L’ambició escolar no pot ser una provocació, 

sinó un estímul per a la superació personal, que és especial-

ment necessari a qui menys recursos econòmics té. Curiosa-

ment, la nostra escola es mostra molt més disposada a estimu-

lar i reconèixer l’ambició esportiva que la intel·lectual. A alguna 

raó ha d’obeir aquesta preferència i molt probablement alguna 

cosa tindrà a veure amb les reticències docents a l’avaluació 

acadèmica, que sembla fomentar entre els alumnes el que en 

el món de les assegurances s’anomena moral hazard o, com 

se sol traduir aquí, “risc induït”. És ben conegut que, per raons 

òbvies, una persona tendeix a incrementar els seus riscos quan 

se sap ben assegurada. Fa la sensació que els passa exacta-

ment això a molts dels nostres alumnes. Han abaixat la guàrdia 

perquè saben que amb poc que facin passaran de curs .n
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El creixement inclusiu a l’Europa 2020

Els sistemes socials europeus s'enfronten a una 

sèrie de reptes comuns: canvis demogràfics i no-

ves estructures familiars, adaptació a un mercat 

de treball en evolució i desigualtats de renda i 

d'oportunitats entre d’altres reptes en un context de crisi i de 

consolidació fiscal en la majoria dels Estats membres de la 

Unió Europea (UE). En aquest context, la política social conti-

nua sent una competència fonamental dels Estats membres, 

però ha passat a ser també una competència compartida entre 

aquests i la UE a fi de fixar normes i drets mínims, i d'articular 

programes d'acció coordinats. De fet, la cooperació a escala 

europea afavoreix la resposta a aquests reptes i millora l'acció 

comuna en favor de la inclusió social (Ramos i Sanchís-i-Mar-

co, 2013).

En aquest context, l’Estratègia Europa 2020, aprovada el juny 

de 2010, presenta tres prioritats que es reforcen mútuament: 

creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, capaç d'aconse-

guir alts nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social. 

Aquest últim objectiu s’ha definit sobre la base de tres indica-

dors1: el percentatge de població en risc de pobresa després 

de transferències socials, el percentatge de població amb pri-

vació material severa i el percentatge de població que viu amb 

intensitat de treball molt baixa. La definició exacta d’aquests 

tres indicadors es mostra a l’annex. El gràfic 1 mostra els valors 

d’aquests tres indicadors per a Catalunya, l’Estat espanyol i el 

conjunt de la zona euro tant per a l’any 2008 com per a la dar-

rera dada disponible corresponent a l’any 2012. Tal com es pot 

observar, en el primer indicador relatiu al percentatge de po-

blació en risc de pobresa després de transferències socials 

s’observa un clar increment entre 2008 i 2012 tant a Catalunya 

com a Espanya i només de manera marginal al conjunt de la 

zona euro. Mentre que en el primer any analitzat la situació de 

Catalunya era força similar a la del conjunt de la zona euro, 

actualment se situa clarament per sobre, una tendència similar 

a l’observada per al conjunt de l’Estat. Si ens fixem en el que 

ha succeït en el segon indicador relacionat amb la privació 

material severa, la situació és encara més dramàtica: mentre 

que el punt de partida era clarament millor que el del conjunt 

de la zona euro tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat es-

panyol, la darrera dada disponible per a Catalunya és més de 

4 vegades superior a l’observada per a l’any 2008. Un 7,4% de 

la població catalana no es pot permetre pagar les factures de 

lloguer, hipoteca o serveis públics, assumir despeses inespe-

1Mesurar la pobresa és una tasca no exempta de dificultat. Con-
sulteu, per exemple, INE (2007). 
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rades o mantenir la llar adequadament calenta, entre d’altres. 

Per descomptat, aquesta situació està relacionada amb l’evo-

lució del nostre mercat de treball durant la crisi, tal com es 

mostra al gràfic corresponent al tercer indicador; el percentat-

ge de població que viu amb intensitat de treball molt baixa, que 

tot i que a Catalunya encara se situa per sota de la mitjana de 

la zona euro, s’ha doblat en només 4 anys.

La resposta europea per fer front a aquest augment dels ciuta-

dans en risc d’exclusió social i que no és exclusiva del nostre 

país, es basa en el concepte d’inclusió activa, és a dir a acon-

seguir que cada ciutadà, però particularment aquells que es 

trobin en una situació menys avantatjada, aconsegueixen par-

ticipar plenament en la societat, incloent la possibilitat d’accedir 

a l’ocupació i a serveis socials de qualitat. En termes pràctics, 

aquest concepte s’implementa a través de polítiques orienta-

des a mantenir el nivell d’ingressos a l’hora que es pretén faci-

litar l’obtenció d’una feina. Aquest canvi d’orientació en les 

polítiques europees està fent que els diferents models de be-

nestar existents a la Unió Europea s’hagin de readequar a 

aquest nou marc per tal d’afrontar els reptes actuals (Moreno 

Marquez, 2008). De fet, en l’àmbit de la Unió Europea, les polí-

tiques contra la pobresa estan patint profunds canvis durant les 

dues últimes dècades i s’han reorientat cap a una combinació 

d’instruments dirigits a garantir un mínim d’ingressos als ciuta-

dans, alhora que a promoure la seva inserció socioeconòmica. 

Apareix també la idea d’experimentació en les polítiques soci-

als, un concepte que no és nou, però que queda recollit de 

manera expressa en l’agenda política de la Comissió Europea.

Tenint en compte aquests antecedents, la resta de l’article s’or-

ganitza de la manera següent: en primer lloc, a l’apartat següent 

s’analitza l’evolució recent de diferents indicadors relacionats 

amb les polítiques de protecció social des d’una perspectiva 

crítica. A continuació, es descriuen les iniciatives més recents 

en l’àmbit català i espanyol per promoure el que es coneix com 

a “inclusió activa”, posant especial èmfasi en les experiències 

més recents. L’article conclou amb una valoració de les dife-

rents alternatives de reforma en aquest àmbit tenint en compte 

els reptes a què ens haurem d’enfrontar en un futur proper.

Com mesurar la protecció social? 
Evolució durant la crisi i algunes reflexions 
sobre els indicadors més habituals
Una primera aproximació, clarament parcial, a l’anàlisi de la 

capacitat dels sistemes de protecció social per reduir l’exclusió 

social consisteix a comparar el percentatge de la població en 

risc de pobresa abans i després de transferències socials. Per 

exemple, l’any 2006 el 23,2% de la població catalana rebia una 

renda per sota del 60% de la mediana dels ingressos anuals 

equivalents del conjunt de la població. Aquesta xifra es reduïa 
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Gràfic 1
Indicadors de l’Estratègia Europa 2020 sobre 
la població en risc de pobresa o exclusió social 
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fins el 19,0% quan aquesta comparativa es realitzava en ter-

mes dels ingressos anuals disponibles equivalents, és a dir, les 

transferències socials permetien reduir el risc de pobresa en 

4,2 punts percentuals, cosa que representa un 18% de la xifra 

inicial. Quan aquesta comparativa s’efectua per a l’any 2012, 

la reducció és de 5 punts percentuals (un 19%), de manera que 

es passa d’un 25% de la població en risc de pobresa abans de 

transferències a un 20% després de transferències. Sembla, 

doncs, que les polítiques de protecció social continuen tenint 

un paper similar al d’abans de la crisi a l’hora de reduir el risc 

d’exclusió social. El gràfic 2 mostra la reducció en el percen-

tatge de la població en risc de pobresa abans i després de 

transferències socials a Catalunya, l’Estat espanyol i la zona 

euro durant els últims anys. Tal com es pot observar, tant a 

Catalunya com a Espanya, les transferències socials es conti-

nuen mostrant efectives amb una major “efectivitat” durant els 

últims anys, fet que ha permès amortir en major mesura l’aug-

ment de les desigualtats associats a la crisi econòmica. Tot i 

així, sembla que al conjunt de la zona euro aquestes polítiques 

aconsegueixen reduir en major mesura el risc de pobresa: al 

voltant del 25% (6 punts percentuals), mentre que a Catalunya 

i l’Estat espanyol se situen al voltant del 20% (4 punts percen-

tuals) durant tot el període analitzat. A què es deu aquest resul-

tat? Com s’expliquen aquestes diferències?

El primer que cal tenir present a l’hora de respondre aquestes 

preguntes és que es coneix amb una certa profunditat la des-

pesa pública en polítiques de protecció social, però hi ha una 

evidència escassa sobre estudis orientats a l’avaluació 

d’aquestes polítiques, especialment en el cas català i espa-

nyol. Per aquest motiu, la majoria dels investigadors utilitzen 

diferents indicadors per conèixer l’evolució de les diferents po-

lítiques en un entorn comparat. Des de fa uns anys, aquests 

indicadors utilitzen informació procedent del Sistema europeu 

d'estadístiques de protecció social d'Eurostat (SEEPROS) que 

facilita dades comparables amb altres països i territoris apli-

cant una metodologia comuna. En el marc d’aquestes estadís-

tiques s’entén que la protecció social inclou “totes les interven-

cions d'organismes públics o privats destinades a alleugerir la 

càrrega que representa per a les llars i individus una sèrie esta-

blerta de riscos o necessitats, sempre que no hi hagi un acord 

simultani, ni recíproc, ni individual”. La taula 1 mostra les des-

peses en prestació de protecció social per funcions a Catalu-

nya durant el període 2007-2011. Es presenta informació so-

bre la despesa realitzada a partir de dos indicadors: el 

percentatge que representa sobre el producte interior brut 

(PIB) i en euros per habitant a preus constants de 2011. La 

primera mesura mostra l’evolució de la despesa relativitzant-la 

a la capacitat de generació de riquesa en cada moment del 

temps mentre que la segona té en compte els potencials be-

neficiaris (en sentit ampli) de les polítiques així com l’evolució 

dels preus. Tal com es pot observar a partir de tots dos indica-

dors les polítiques més rellevants en termes de despesa són 

les associades a la vellesa, la malaltia i l’atur que representen 

més de tres quartes parts de la despesa al final del període.

Pel que fa a l’evolució temporal de la despesa en protecció 

social realitzada, es pot observar com la tendència global és 

creixent: 4,4 punts percentuals de PIB o un 10,7% si s’analitza 

la despesa monetària en preus constants per habitant. Cal 

destacar, però, que hi ha diferències importants entre les dife-

rents funcions. En concret, la despesa en assistència sanitària 

i en família es redueixen de manera significativa (especialment 

si la comparació es realitza en relació amb el 2009, any en què 

es va assolir la despesa màxima en totes dues polítiques). En 

canvi, la despesa en prestacions d’atur ha augmentat consi-

derablement al llarg de tot el període.

Un 7,4% dels població catalana  
no es pot permetre pagar  

les factures de lloguer o hipoteca,  
o mantenir la llar calenta

Gràfic 2
Risc de pobresa abans i després 
de transferències socials 
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QuaNtItats PER habItaNt  2007 2008 2009 2010 2011  2011
a PREus CoNstaNts dE 2011      (2007=100) 

Malaltia / assistència sanitària 1.632 €  1.654 € 1.701 € 1.614 € 1.543 € 94,5
Invalidesa 406 € 408 € 424 € 422 € 413 € 101,7
Vellesa 1.764 €  1.795 €  1.923 €  2.027 €  2.049 € 116,2
supervivència 456 €  452 €  466 €  470 €  462 €  101,3
Família / Fills 270 €  300 €  307 €  287 €  252 €  93,3
atur 572 €  731 €  1.066 €  968 €  895 €  156,5
habitatge 29 €  36 €  43 €   50 €  42 €  144,8
Exclusió social 84 €  91 € 99 €  106 €  114 €   135,7
total despesa en prestacions de protecció social 5.213 €  5.467 €  6.028 €  5.945 €  5.769 € 110,7

PERCENtatgE sobRE El PRoduCtE INtERIoR bRut 2007 2008 2009 2010 2011

Malaltia / assistència sanitària 5,4% 5,8% 6,2% 6,0% 5,8%
Invalidesa 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6%
Vellesa 5,9% 6,2% 7,0% 7,5% 7,7%
supervivència 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7%
Família / Fills 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 0,9%
atur 1,9% 2,5% 3,9% 3,6% 3,4%
habitatge 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Exclusió social 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%
total despesa en prestacions de protecció social 17,4% 19,0% 22,1% 22,1% 21,8%

Font: Idescat.

Taula 1
Despeses en prestacions de protecció social per funcions. Catalunya. 2007-2011

Atesa la possibilitat de poder utilitzar aquesta informació per 

a realitzar comparacions entre territoris de manera adequa-

da, la taula 2 mostra els mateixos indicadors que a la taula 1 

però de manera agregada i per diferents Estats membres de 

la Unió Europea i el total de la zona euro. Tal com es pot 

comprovar a la part superior d’aquesta taula, Catalunya i 

Espanya dediquen una menor proporció del seu PIB i una 

menor quantitat monetària per habitant a polítiques de pro-

tecció social que no pas altres membres de la Unió Europea 

(tot i l’increment que s’ha produït en els últims anys i que al 

conjunt de la zona euro ha estat menor). D’entre els països 

seleccionats, només Portugal té un nivell de protecció simi-

lar. A la part inferior de la taula 2 es recull també la compara-

tiva per a algunes funcions concretes: assistència sanitària, 

vellesa, atur i exclusió social. El 2011, la quantitat per habi-

tant ajustada per paritat de compra dedicada a aquestes 

funcions a Catalunya és un 30% inferior al de la zona euro a 

assistència sanitària i vellesa, un 9% inferior a exclusió soci-

al i un 85% superior a atur. 

La descripció realitzada presenta, però, diverses limitacions 

importants2: en primer lloc, mentre que algunes funcions afec-

ten tota la població, d’altres estan clarament dirigides a seg-

ments concrets i, per tant, més que relativitzar-les pel nombre 

total d’habitants s’haurien d’analitzar en funció del nombre de 

beneficiaris, cosa que ens porta a la segona limitació. La des-

pesa realitzada pot variar no com a conseqüències de canvis 

en les polítiques sinó com a resultat de canvis demogràfics o 

variacions relacionades amb el cicle econòmic. Per aquest 

motiu, sovint s’intenta incorporar a l’anàlisi altres dimensions 

com ara el nombre de beneficiaris i el percentatge de benefici-

aris sobre el total de persones afectades per la situació de risc 

(taxa de cobertura). Per exemple, l’any 2007 hi havia a Catalu-

nya 231.177 beneficiaris de prestacions d’atur (74% contribu-

tives, 25% no contributives i 1% assistencials) mentre que el 

2011 aquesta xifra havia augmentat fins els 462.960 benefici-

2 Vegeu, per exemple, Caminada et al. (2010) per a una descripció 
més extensa. 
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Catalunya 17,4% 17,1% 22,1% 22,1% 21,8%
Espanya 20,3% 21,7% 24,9% 25,3% 25,6%
suècia 028,6% 28,9% 31,4% 29,8% 29,0%
Regne unit 23,8% 24,8% 27,8% 26,4% 26,3%
alemanya 26,8% 27,0% 30,2% 29,4% 28,3%
França 29,3% 29,7% 31,9% 32,0% 31,9%
Itàlia 25,4% 26,4% 28,5% 28,6% 28,4%
Portugal 22,6% 23,2% 25,5% 25,4% 25,0%
Zona euro 25,7% 26,4% 29,1% 29,1% 28,8%

Taula 2
Comparació territorial de les despeses de protecció social. 2007-2011

PERCENtatgE sobRE El  2007 2008 2009 2010 2011
PRoduCtE INtERIoR bRut 

Catalunya   5.125 €    5.457 € 5.889 €  5.944 €  5.956 €  73,9 76,5
Espanya 5.113 €   5.423 €  5.784 €  5.903 €  5.954 €  73,7 76,5
suècia 8.715 €   8.847 €  8.831 €  8.806 €  8.974 €  125,6 115,2
Regne unit  7.042 €   7.000 €  7.238 €  7.129 €  7.122 €  101,5 91,5
alemanya 7.801 €   7.899 €  8.241 €  8.652 €  8.783 €  112,4 112,8
França 7.960 €   8.023 €  8.244 €  8.545 €  8.789 €  114,7 112,9
Itàlia 6.380 €   6.716 €  6.776 €  7.030 €  7.016 €  92,0 90,1
Portugal 4.284 €   4.364 €  4.654 €  4.824 €  4.761 €  61,7 61,1
Zona euro 6.938 €   7.140 €  7.388 €  7.671 €  7.787 €  100,0 100,0

QuaNtItats PER habItaNt EN uNItats  2007 2008 2009 2010 2011 2007 2011
dE PodER dE CoMPRa*       (zona euro=100) (zona euro=100)

Malaltia / assistència sanitària 1.605 € 1.593 € 1.599 € 1.630 € 2.032 € 2.304 €
Vellesa 1.735 € 2.115 € 1.699 € 2.078 € 2.689 € 3.022 €
atur 563 € 924 € 518 € 870 € 404 € 497 €
Exclusió social 82 € 118 € 64 € 49 € 105 € 129 €

EspanyaQuaNtItats PER habItaNt EN uNItats  
dE PodER dE CoMPRa*  2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Catalunya Zona euro

Font: Eurostat i Idescat* A Catalunya s'aplica el mateix factor de càlcul d'unitats de poder de compra que a Espanya.

aris (55% contributives, 40% no contributives i un 5% assisten-

cial). L’augment observat a la taula 2 està, doncs, relacionat 

amb aquest increment dels beneficiaris i no tant amb una ma-

jor generositat en les prestacions per atur.

Per aquests motius, és necessari disposar de nous indicadors 

que ens ajudin a entendre millor el funcionament de les políti-

ques i sobretot el seu impacte. En concret, a banda dels indi-

cadors relacionats amb els recursos dedicats o la seva cober-

tura, necessitem indicadors específics sobre l’impacte de 

cadascuna de les mesures sobre els ciutadans tenint en comp-

te, a més a més, que molts d’elles es beneficien de més d’un 

programa. La comparació de la situació global abans o des-

prés de transferències socials no és un indicador suficient. Cal 

avançar cap a indicadors que ens mostrin quins són els efectes 

de les polítiques a nivell individual i que, a més ens permetin 

relacionar els seus beneficis amb els seus costos. Es tractaria, 

doncs, de dur a terme avaluacions microeconòmiques dels 

diferents programes de lluita contra la pobresa de manera ri-

gorosa i sistemàtica el que permetria aprendre de l’experiència 

i adaptar les diferents accions al context socioeconòmic en 

què s’apliquen. Sorprèn que aquesta aproximació ja s’està 

imposant en l’entorn de les polítiques de lluita de la pobresa als 

països emergents: podeu consultar el llibre Poor Economics, 

de Banerjee i Duflo (2011)3 o la secció de la revista European 

Journal of Development Research sobre avaluació d’impacte 

publicat el gener de 20144 i dins aquesta secció els articles de 

Harrison (2014) i Guijtand Roche (2014), o la iniciativa ASPIRE 

3<http://pooreconomics.com/> 
4<http://www.palgrave-journals.com/ejdr/journal/v26/n1/index.
html> 
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del Banc Mundial5. Aquest nou enfocament de les polítiques 

de lluita contra la pobresa però no està generalitzat a molts 

països desenvolupats i encaixa perfectament amb el marc de-

finit per la Comissió Europea on queda recollit de manera ex-

pressa la possibilitat de realitzar “experiments en polítiques 

socials” per donar resposta a nous reptes.

La inclusió activa a Catalunya i a l’Estat espanyol: 
rendes mínimes i ‘workfare’
Les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social als 

països europeus han seguit tres camins molt diferents seguint 

l’evolució dels seus respectius models d’estat del benestar 

(Moreno, 2008). Mentre que els països escandinaus van adop-

tar un model amb una alta cobertura de les prestacions socials 

desvinculant-la de l’activitat laboral prèvia i finançada a través 

d’impostos, els països anglosaxons van adoptar polítiques ori-

entades únicament a les persones amb majors necessitats i la 

resta de països van optar per un model de política social basat 

en l’assoliment personal i el resultat laboral on les prestacions 

es financen a través de les cotitzacions als sistemes de segu-

retat social. La resposta d’aquests tres models davant l’aug-

ment de l’atur i de l’exclusió social durant la dècada dels no-

ranta del segle passat també va ser diferent i hi destaquen les 

polítiques actives i el concepte de flexicurity (flexibility&security) 

als països nòrdics i el workfare (welfare to work) als països 

anglosaxons. La inclusió activa recull elements de tots dos sis-

temes però posa especial èmfasi en la responsabilitat del ciu-

tadà en el procés de sortida de la situació d’exclusió social a 

través de la participació en el mercat de treball que esdevé 

prioritària i sovint una condició per rebre altres tipus d’ajuts. Així 

doncs, les tradicionals polítiques actives d’ocupació s’englo-

barien dins les accions encaminades a la inclusió activa ja que 

tenen com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en 

situació d’atur. De fet, els programes de rendes mínimes que 

van néixer com a complement als sistemes contributius i que 

van anar guanyant pes a molts països europeus s’han anat 

5 <http://datatopics.worldbank.org/aspire> 

transformant progressivament en sistemes de transferències 

condicionades, tal com assenyala Ayala (2010). Els reptes més 

importants als quals s’enfronten els dissenys d’aquests tipus 

de programes estan relacionats amb el fet que si la prestació 

econòmica és massa baixa, no s’assoleix l’objectiu de cobrir 

les necessitats bàsiques dels beneficiaris però, en canvi, si la 

prestació és massa elevada, es pot reduir la motivació dels 

beneficiaris per abandonar el programa i incorporar-se al mer-

cat de treball, especialment si la quantia de la prestació és si-

milar al del salari que podrien obtenir. Per aquest motiu, i de 

manera progressiva s’han anat incorporant tres elements clau 

des de la perspectiva del workfare: reciprocitat (els beneficiaris 

contrauen obligacions a canvi de la prestació econòmica que 

reben); incentius al treball (make work pay: s’introdueixen in-

centius fiscals per tal que treballar surti a compte) i, per últim, 

prioritat al treball (work first) davant d’altres estratègies a llarg 

termini com ara la formació. 

Tal com s’ha vist a l’apartat anterior, a l’Estat espanyol aquest 

canvi d’enfocament s’ha de realitzar en un context en què en-

cara no s’havien assolit els nivells de protecció social existents 

a la pràctica majoria dels estats de la zona euro. De fet, fins ben 

entrat els anys setanta del segle passat la majoria de les pres-

tacions eren contributives i les prestacions assistencials no-

més van començar a guanyar importància durant la dècada 

dels vuitanta tot i que de manera clarament descoordinada tant 

pel que fa als riscos als que es pretén fer front com als col-

lectius que hi poden optar. L’existència de diferents competèn-

cies entre administracions (central, autonòmiques i locals) 

tampoc va ajudar a reduir la fragmentació i l’heterogeneïtat 

també existent a nivell territorial. A més a més, i tot i el seu 

caràcter universal, els drets són febles i limitats per la discreci-

onalitat i la manca de recursos (Rodriguez Cabrero, 2009).

A nivell català, cal destacar en aquest àmbit el Programa inter-

departamental de la renda mínima d'inserció (PIRMI), conce-

but. amb l’objectiu no tan sols de proporcionar protecció eco-

nòmica als col·lectius amb baixos recursos, que era l’habitual, 

sinó també de promoure’n la seva inserció sociolaboral amb la 

finalitat no només de prevenir la pobresa extrema, sinó també 

de posar remei als problemes que l’han causat (Riba et al. 

2011). Una de les peculiaritats del programa és que separa els 

beneficiaris en dos grups: aquells que es consideren preparats 

per accedir al món laboral i aquells que primer han de resoldre 

altres situacions personals i familiars abans de fer-ho. Aquest 

doble itinerari permet reconèixer, almenys parcialment, l’hete-

Catalunya i Espanya dediquen una 
menor proporció del seu PIB i una 

menor quantitat monetària per 
habitant a polítiques de protecció 
social que altres membres de la UE
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Cal tenir present que el fet que es 
vinculi la sortida de la situació de 
risc a la participació en el mercat 
de treball ignora completament 
els grups que no poden treballar

rogeneïtat dels beneficiaris i, per tant, facilitar solucions més 

adequades a les necessitats individuals. Riba et al. (2011) han 

realitzat una avaluació rigorosa dels impactes a mitjà termini del 

PIRMI sobre beneficiaris de tots dos grups. Els seus resultats 

mostren que per al primer grup de beneficiaris la política ha 

resultat efectiva si durant els tres primers anys s’ha aconseguit 

acumular una certa experiència laboral mentre que per al se-

gon grup l’evidència és menys positiva: només un de cada 

quatre ha aconseguit abandonar el programa. L’experiència 

acumulada en aquest àmbit resulta, però, valuosa per planifi-

car actuacions futures amb un major èmfasi en una atenció i 

seguiment molt més individualitzada no només des de les ad-

ministracions sinó també comptant amb la cooperació d’altres 

entitats del tercer sector. La proposta de Pacte per a la lluita 

contra la pobresa a Catalunya6 pretén precisament potenciar 

les xarxes familiars, relacionals i comunitàries en el territori com 

a element clau per desenvolupar una estratègia transversal 

contra la pobresa i l’exclusió social.

Reptes pel futur
La inclusió activa pretén ser un pas endavant en la millora de 

les polítiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social. No 

obstant això, cal tenir present que el fet que es vinculi la sortida 

de la situació de risc a la participació en el mercat de treball 

ignora completament els grups que no poden treballar o parti-

cipar en el mercat de treball i a més no es té en compte que la 

precarització de l’ocupació incentivada pel fet de donar la pri-

oritat a la inserció laboral dificulta una superació definitiva de  

la situació de risc. Però també és rellevant recordar que els 

actuals sistemes de seguretat social es basen en drets adqui-

rits pels ciutadans i que el fet de vincular aquests drets al com-

pliment 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. 

Tot i així, els experiments en polítiques socials ofereixen una 

oportunitat per provar i avaluar els enfocaments innovadors de 

lluita contra la pobresa i l’exclusió social. En concret, permeten 

avaluar aquests programes innovadors comparant el seu im-

pacte sobre un grup reduït d’individus en relació amb un altre 

grup d’individus de característiques similars que no han parti-

6www20.gencat.cat/docs/bsf/03ambits%20tematics/06Inclusioi
cohesiosocial/lluita_contra_pobresa/Proposta_Pacte_lluita_po-
bresa_Catalunya_050214.pdf

cipat en el programa (també anomenat grup de control). Tot i 

que aquest plantejament pot contribuir a l’avenç en la lluita 

contra l’exclusió social, no sempre es pot aplicar en alguns 

casos a causa del seu elevat cost, ja que implica disposar d’in-

formació exhaustiva tant per al grup de tractament com per al 

grup de control i en altres casos per objeccions ètiques (per 

exemple, relacionades amb com seleccionar els participants 

i/o excloure’n d’altres). També és important ser conscient que 

molts dels efectes poden produir-se a mitjà o llarg termini, per 

la qual cosa les avaluacions tampoc no es poden realitzar de 

manera immediata ni tampoc poden realitzar-se de manera 

exhaustiva, és a dir considerant tots els possibles efectes de-

rivats de la participació al programa. A més, el principal proble-

ma en aquest enfocament és com evitar el “biaix de selecció” 

i el seu impacte sobre la relació de causalitat, és a dir que el 

programa tingui èxit perquè els participants són els més moti-

vats per progressar i no tant per les seves pròpies característi-

ques. Per últim, no sempre és possible generalitzar programes 

exitosos en grups reduïts o amb unes característiques concre-

tes fet que podria excloure les persones més vulnerables de 

l'ajuda que necessiten per participar en el mercat laboral i en la 

societat en general. En síntesi, els mètodes d'avaluacions d'ex-

perimentació de polítiques socials poden ajudar a demostrar 

l'eficàcia de solucions innovadores i sobre aquesta base, els 

responsables polítics i altres parts interessades poden establir 

estratègies per decidir quina és la solució més adequada per 

aconseguir el major impacte possible sobre la qualitat de vida 

de les persones, però aquesta opció no està exempta de riscos.

ANNEX
La població en risc de pobresa després de transferències so-

cials inclou aquelles persones la renda disponible de les quals 

es troba sota el llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa 

com el 60% de la mediana de l’estat dels ingressos disponibles 

anuals equivalents (després de transferències socials). En el 

cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana 

dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població 

catalana (després de transferències socials).
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La població amb privació material severa inclou aquelles per-

sones que tenen unes condicions de vida restringides per la 

manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim 

quatre dels nou ítems següents: 

•	 Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics. 

•	 Mantenir la llar adequadament calenta. 

•	 Assumir despeses inesperades. 

•	 Menjar carn o les proteïnes de forma regular. 

•	 Anar de vacances. 

•	 Disposar de cotxe. 

•	 Disposar de rentadora. 

•	 Disposar d'aparell de televisió en color. 

•	 Disposar de telèfon.

La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa 

inclou aquelles persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on 

els adults (de 18 a 59 anys) han treballat menys del 20% del 

seu potencial de treball durant el darrer any. n
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Carme Trilla i Bellart 2

  HABITATGE
I ESTAT 
DEL BENESTAR  
A CATALUNYA1

1.Marc general de reflexió sobre les  
causes estructurals que dificulten garantir  
el dret a l’habitatge en el segle xxi

L'OCDE admet que la càrrega de la crisi ha recaigut 

sobre les capes més pobres de la població. I, 

concretament estima que el 10% més pobre ha vist 

disminuir els seus ingressos anuals a un ritme mitjà 

del 14%, entre el 2007 i el 2010, i ha perdut un terç dels seus in·

gressos en aquests anys. Mentre que l’ 1% més ric només ex·

perimentava una pèrdua de l’1% anual. L’any 2010, els ingressos 

mitjans del 10% més ric de la societat espanyola eren 13 vegades 

més elevats que els del 10% més pobre, quan la mitjana de 

l’OCDE està en 9,4 vegades. Tenim una bomba de rellotgeria i 

s’ha de desactivar amb urgència, però qui i com?”3 

1Part de les informacions d’aquest article han estat presentades 
en el seminari Reflexions i propostes sobre l’estat del benestar, 
organitzat pel Centre d’Estudis Econòmics i Socials, i la Societat 
Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, a la seu del Consell de 
Treball Econòmic i Social de Catalunya, el dia 25 d’abril de 2014.
2Per a l’elaboració d’aquest article he comptat amb la col·laboració 
de Clara Cortina per l’explotació de l’Enquesta de Condicions de 
Vida, 2012, en els temes relacionats amb el cost de l’habitatge per 
a les llars i per a la revisió i contrast de continguts.
3 Jordi Goula. “Un risc anomenat desigualtat”. La Vanguardia, 20 
d’abril 2014.

Quin paper té l’habitatge en tot el desenvolupament d’aquesta 

situació? Tenim elements per pensar que l’habitatge és rellevant 

en la determinació d’aquestes diferències? Es pot, des del sector 

de l’habitatge, contribuir a redreçar la situació? I a evitar que es 

reprodueix en el futur? És el propòsit d’aquest article demostrar 

que sí, que l’habitatge està tenint un paper decisiu en la determi·

nació de les desigualtats, no només actuals, sinó també en les 

que es van començar a gestar durant el boom immobiliari. I tam·

bé que sí, que s’haurien d’establir mecanismes per evitar la re·

producció d’aquestes circumstàncies en el futur.

El sector de l’habitatge i, en conseqüència, la política d’habitatge 

va experimentar un canvi radical en el nostre país l’any 1997. Des 

d’aleshores s’han capgirat els esquemes dins dels quals estàvem 

acostumats a treballar i han quedat sense contingut i sense sen·

tit molts dels instruments que eren la base de la política d’habitat·

ge a casa nostra.

Com a resultat d’això, entrats en la fase de crisi, hem d’entendre 

que no ens trobem avui només davant d’una variació conjuntural 

respecte de la qual ens haguem de limitar a aplicar receptes pal·

liatives i esperar el retorn a la “normalitat”, sinó que assistim a un 

canvi profund –que pot acabar essent estructural–, de la forma 

d’operar del mercat de l’habitatge:
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•	 Ja no necessitem construccions massives d’habitatges per 

atendre demandes concentrades en el temps i sobtades, 

com les dels anys 60 i 70. 

•	 No hi ha manca d’oferta, ans al contrari, comptem avui amb 

la sobreproducció d’habitatges del període 1997·2007, mol·

ta encara no col·locada al seu destí final que és la residència 

de persones. 

•	 Les dificultats i restriccions de finançament actuals seran 

transitòries. Quan Europa culmini la seva estratègia de control 

dels sistemes financers nacionals i Espanya hagi completat 

el seu reajustament del sector, els bancs tornaran a oferir 

crèdit a promotors i llars per l’habitatge. 

•	 Els bancs han descobert que el crèdit a les llars és una de les 

seves raons de ser i és l’activitat que voldran recuperar de 

forma immediata. Res a veure amb la inexistència de crèdit 

per a la promoció i compra d’habitatges del període 1950·

1980, que només es salvava amb el paper protagonista de la 

banca pública i de les caixes d’estalvis.

•	 Els tipus d’interès dels préstecs continuen baixos i no es veu 

un horitzó de pujada que s’assembli de cap manera a l’eleva·

díssim cost financer que havia de suportar el nostre sector 

fins a mitjan anys 90.

•	 El patrimoni financer net de les famílies és el més alt de tota la 

història i això pot començar a generar un “efecte riquesa” que 

indueixi novament al consum i a la demanda d’habitatge.4

•	 Disposem de sòl amb planejament per fer front a una represa 

de la demanda suficient per a més de 40 anys. 5

•	 El creixement demogràfic per la via immigratòria s’ha aturat i 

les previsions són pessimistes en aquest sentit, molt vincula·

des a la recuperació econòmica i al tipus d’activitat a la que el 

país dediqui les seves energies.

•	 I, no obstant aquest seguit de condicionants, exògens, que 

jugarien en sentit positiu, de plantejar menors exigències so·

bre la política d’habitatge, constatem que no estem atenent 

el dret a l’habitatge per a una molt bona part de la població: 

•	 Els desnonaments i execucions hipotecàries continuen i con·

tinuaran existint encara, mentre no es recuperi l’ocupació.

•	 Els salaris continuen baixant.

4Àngel Laborda, director del Gabinet Econòmic de la FUNCAS. 
“Los mercados elevan a niveles récord el patrimonio financiero de 
las familias”. El País, 22 abril 2014. 
5Santi Vila, H. C. de Territori i Sostenibilitat. Interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotja-
ment de famílies desnonades (tram. 300-0103/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 21 no-
vembre 2013. 

•	 La taxa d’atur continua creixent.

•	 Els joves continuen sense poder emancipar·se.

•	 Continuem constatant el fenomen del reagrupament de llars 

en habitatges compartits. 

•	 Creix el risc de pobresa i d’exclusió social per causa de l’ha·

bitatge. 

•	 Creix de forma alarmant la desigualtat.

Estem desorientats; els instruments antics no ens són útils, no 

s’adapten a les noves realitats. No sabem diagnosticar bé els 

problemes i se’ns fa difícil dissenyar camins cap al futur que, no 

només donin solució als greus problemes immediats, sinó que 

enfoquin amb intel·ligència i realisme el que ha de ser a casa nos·

tra la garantia del dret a l’habitatge de forma estable en el temps.

És per aquest motiu que cal que ens entretinguem a esbrinar 

les raons profundes del problema –que caracteritzen tant l’eta·

pa actual com, paradoxalment també, l’etapa del boom immo·

biliari. Descartades totes les altres, podríem afirmar que la única 

i veritable variable que juga en contra de la capacitat de les llars 

a poder accedir o a poder mantenir·se en el seu habitatge dig·

ne –de compra o de lloguer– no és altra que el preu. El preu de 

l’habitatge versus els ingressos de les llars, heus aquí la gran 

preocupació que plana a casa nostra però també a la majoria 

de països europeus, tal com ens ho demostra la molta literatu·

ra que està generant aquest tema i a la qual dedica especial 

atenció la Unió Europea. El preu de l’habitatge traduït en cost 

per les llars com a font de desigualtat i de desequilibri social dins 

l’estat del benestar.

Però, no és fàcil abordar la complexitat de l’ajust entre ingressos 

de les llars i cost de l’habitatge, immersos com estem, a Catalu·

nya, en un sistema de mercat lliure gairebé omnipresent. Mercat 

lliure de la producció d’habitatges i mercat lliure del finançament, 

per tant, mercat lliure de preus. El preu de l’habitatge, que ha 

estat determinat –com s’ha demostrat durant tota la bombolla 

immobiliària i encara ara– per un mecanisme de raonament es·

peculatiu i no com a derivada dels costos d’obtenció, escapa a 

tot control i augmenta el compromís financer i el risc d’endeuta·

ment de les llars fins més enllà del que es pot considerar raonable 

al llarg de la vida –com estem veient en la fase actual de caiguda 

d’ingressos i pèrdua de solvència.

Caldrà cercar amb quins elements estructurals del sistema d’ha·

bitatge poden comptar a favor i amb quins en contra, els respon·

sables públics, per fer front a la contradicció que suposa haver de 
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fer possible el dret a l’habitatge per al conjunt de les llars, davant 

un mercat lliure de l’habitatge gairebé omnipresent i inequitatiu, 

amb llibertat de preus i preus amb comportament especulatiu. 

Amb quines fortaleses compta el sistema que poden coadjuvar 

a la consecució de l’objectiu del dret a l’habitatge, i que caldrà 

potenciar en el futur; i quines febleses del sistema actuen o bé 

exagerant la problemàtica, o bé no essent prou efectives, i que 

caldrà imperativament redreçar, dintre d’un esquema d’estat del 

benestar.

2. Cost de l'habitatge i risc de pobresa  
i d'exclusió social 
“En molts països de la UE l’habitatge representa la proporció més 

gran de la riquesa de les llars i en la majoria de països els preus 

dels habitatges han pujat més ràpidament que els salaris. El deute 

hipotecari també ha pujat notablement en relació amb els ingres·

sos de les llars. La recessió està incrementant el nombre de per·

sones incapaces de fer front al pagament de les hipoteques o dels 

lloguers, i també el nombre de desnonaments i pèrdues 

d’habitatge. L’explosió de la bombolla del mercat immobiliari ha 

provocat àmplies pèrdues de llocs de treball en la indústria de la 

construcció, molts dels quals de persones amb poca formació i 

de treballadors immigrats”. 6

Així s’expressava ja l’any 2009 la Comissió Europea en la seva 

anàlisi de la situació social a Europa. Des d’aleshores i fins entrat 

6 “The social situation in the European Union”.  2009. Comissió 
Europea, febrer 2010. 

el 2014 (és a dir, durant cinc anys més), les coses no han deixat 

d’empitjorar en la major part dels països, molt especialment en 

els que han aplicat mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari 

més estrictes i doloroses.  El cost de l’habitatge, lloguer o retorn 

d’un préstec o hipoteca, és un dels pesos més feixucs que su·

porta la gran majoria de les llars a Europa. Analitzem en aquest 

apartat com aquesta component juga en les situacions de pre·

carietat i de risc social.

Se’ns obren tres vies d’anàlisi de la incidència que té el cost de 

l’habitatge en la vida de les llars, i que són tractades a bastament 

en tota la literatura europea actual sobre el tema: 1) La relació 

directa entre el cost de l’habitatge i els ingressos regulars de la llar. 

2) La taxa de sobre cost de l’habitatge: percentatge de població 

que viu en llars en les que els costos totals d’habitatge represen·

ten més del 40% dels ingressos disponibles. 3) La incidència que 

té el cost de l’habitatge en la taxa de pobresa. D’acord amb totes 

elles la situació de les llars espanyoles i catalanes és especialment 

delicada si se la compara amb els països de l’entorn europeu.

2.1. Cost de l’habitatge i ingressos de les llars

La relació directa entre el cost de l’habitatge7 i els ingressos regu·

lars de la llar s’estudia a partir d’enquestes de condicions de vida 

a una mostra de llars que resulten representatives del conjunt de 

la població, i, per tant, abasta totes les llars i ens dóna valors 

7“The social situation in the European Union”.  2009. Comissió 
Europea, febrer 2010. 

Font: EU·SILC.

Gràfic 2.1
Cost de l’habitatge en relació amb els ingressos de les llars. Total de llars i llars per sota del llindar 
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globals8 . La relació entre cost i ingressos ens permet fer compa·

racions interterritorials o intertemporals que donen llum a les difi·

cultats econòmiques comparatives que poden tenir llars d’in·

gressos i composició familiar semblants, per causa de l’habitatge.

El cost d’habitatge respecte dels ingressos que suporta la mitjana 

de llars espanyoles ha augmentat de forma considerable des de 

l’any 2005 fins al 2012, passant del 14% al 22%. (gràfic 2.1). 

Moviment contrari al de la mitjana europea (EU·15), que s’ha anat 

moderant, des del 24,4% al 22%.Comprovem en aquests dos 

8 No és aquesta la fórmula que se segueix per analitzar el cost 
d’accés a l’habitatge –esforç d’accessibilitat– de les llars que ac-
cedeixen en un moment determinat a un habitatge. L’accessibilitat 
es calcula a partir de les informacions de preus del mercat immo-
biliari i de les condicions financeres del moment de la compra, i 
ens posa en relació els ingressos de la llar compradora amb el cost 
mensual/anual que haurà de suportar en el primer any. En l’acces-
sibilitat, com es veu, només s’observen les llars que estan acce-
dint a l’habitatge en un moment i no tot l’univers de llars que pa-
guen per la compra de l’habitatge. Els costos que suporten els 
nous accedents a un habitatge són manifestament més alts que 
els de la mitjana de la població. No entrem en aquest article en 
aquest punt perquè el que ens interessa aquí és considerar el con-
junt de la població. 

gràfics comparatius (2.1) el que a nivell europeu reconeix la ma·

teixa UE, quan diu en el seu informe “Income and Living Condi-

tions in Europe”9  que “la càrrega dels costos en relació amb la 

renda disponible de les llars és més gran per a les que compten 

amb ingressos baixos. I, per tant, quan es tenen en compte els 

costos de l’habitatge, la bretxa en la capacitat de consum es fa 

encara més gran entre la població en risc de pobresa i la població 

més ben situada”.

 

Efectivament, davant uns costos de l’habitatge del conjunt de la 

població de la UE·15, del 22%, les llars per sota del llindar de 

pobresa (vegeu nota 11) n’havien de suportar uns del 41,5% (gai·

rebé 20 punts percentuals per sobre). En el cas d’Espanya, el salt 

és més accentuat, passant del 22% per al conjunt de la població, 

al 44,1% per a les llars per sota del llindar de pobresa (22 punts 

percentuals de diferència). I, pel que fa a  Catalunya, el mateix 

2012, els costos mitjans van ser encara més elevats que els d’Es·

panya: del 24%, per al conjunt de llars, i del 46% per a les llars per 

sota del llindar de pobresa (gràfic 2.2). Aquesta diferència és un 

9 Anthony B. Atkinson i Eric Marlier. “Income and living conditions 
in Europe”. Eurostat. Statistical books. Luxemburg 2010 

Gràfic 2.2
Cost de l’habitatge en relació amb els ingressos de les llars, comparat a diversos països europeus. 2012
Evolució 2005-2012.  Espanya vs. EU-15
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primer indicador clar d’un major risc de situacions d’exclusió so·

cial, tant a Espanya com a Catalunya, per causa de l’habitatge.

En molts països europeus amb costos elevats de l’habitatge, les 

llars amb menys recursos compten amb sistemes d’ajut al paga·

ment de l’habitatge que contribueixen a esmorteir·ne la incidèn·

cia en els ingressos, i, sobre tot a evitar que superin el llindar de 

sobrecost, que com veurem més endavant, és un dels indicadors 

més clars d’exclusió social a Europa, especialment per a les llars 

amb ingressos més baixos

Una altra forma d’aproximació a la diferent incidència dels costos de 

l’habitatge segons tipus de llars és la que ens dóna la distinció se·

gons el règim de tinença dels habitatges. Observem en aquest sen·

tit, amb dades tant de Catalunya com d’Espanya –gràfic 2.3– que la 

càrrega més elevada dels costos en la relació a la renda disponible 

de les llars és la que suporten les que viuen en habitatges de lloguer 

a preu de mercat, molt per sobre de la mitjana, i força per sobre de 

les que paguen un préstec o una hipoteca, que són les que la majo·

ria situaria en el punt més elevat de costos. Veiem com, en efecte, a 

Catalunya, del cost mitjà del 24%, (22%, a Espanya) passem al 26% 

per als compradors que paguen hipoteca (25%, a Espanya), i ens 

enfilem fins al 47% per als llogaters (45%, a Espanya).

Per entendre que el cost mitjà que suporten el conjunt de les llars 

sigui més baix que el de les llars llogateres o compradores que 

paguen, cal tenir present que tant a Catalunya, com a Espanya, és 

molt important el nombre de llars propietàries que ja tenen l’habitat·

ge totalment pagat (com veurem amb més detall en l’apartat 3 

d’aquest article). Aquestes llars contribueixen, òbviament, a fer bai·

xar els valors mitjans, ja que només han de fer front a les despeses 

de consums de subministraments però no al servei de l’habitatge.

El major pes del cost de l’habitatge suportat per les llars llogateres 

coincideix totalment amb el fet que hem vist del major pes del cost 

de l’habitatge en les llars situades per sota del llindar de pobresa, 

ja que com mostra el gràfic 2.4, la gran majoria de llars que pa·

guen per l’habitatge i que tenen ingressos baixos (en els primers 

decils de renda), són, justament llogateres: la tinença d’habitat·

ges en règim de lloguer segueix un perfil descendent a mesura 

que augmenta el nivell de renda de les llars catalanes. De prop del 

80% en el primer decil de renda baixen fins al 14% en el decil novè.

2.2 Taxa de sobre cost de l’habitatge

La segona via d’anàlisi de la incidència que el cost de l’habitatge 

té en la vida de les llars és una derivada de l’anterior, en forma de 

Gràfic 2.3
Cost de l’habitatge en relació amb els  
ingressos de les llars, segons règim de tinença 
de l’habitatge. Espanya i Catalunya. 2012 
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Gràfic 2.4
Distribució del règim de tinença,
xxxx  

Font: Elaboració a partir de les microdades de l’Enquesta 
de Condicions de Vida2012. Idescat/INE. 
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taxa: la taxa de sobre cost de l’habitatge; la Comissió Europea la 

defineix com el percentatge de població que viu en llars en les que 

els costos totals d’habitatge (nets de subsidis d’habitatge) repre·

senten més del 40% dels ingressos disponibles (nets de subsidis 

d’habitatge)10 . Aquest és un indicador de la màxima importància 

per comprendre no només les diferències interterritorials o inter·

temporals –que també– si no per poder dimensionar el nombre 

de llars que “pateixen amb excés” per causa de l’habitatge. 

Aquest indicador, no obstant això, no està exempt de considera·

cions que en relativitzen la lectura; ja que en termes estrictament 

de “llibertat del consumidor” es podria interpretar que una taxa de 

sobre cost de l’habitatge pot ser deguda a una preferència per un 

habitatge de més qualitat, de més superfície, de millor ubicació, 

o de millors prestacions; evidentment, en aquests supòsits no 

podríem fer una interpretació en termes de sofriment, si no, jus·

tament al contrari, de benestar i luxe. El cert és, però, que la 

majoria d’estudis europeus d’aquest tema apunten com a prin·

cipal variable explicativa del sobre cost no la preferència del con·

sumidor per productes de major estàndard, sinó les diferències 

dels mercats immobiliaris i, per tant, les diferències de preus per 

10European social statistics”. 2013 edition. Comissió Europea. “In-
come and living conditions”, pàg. 192. 

a productes idèntics o semblants.11 La taxa de sobre cost és un 

indicador d’intensitat que ens permet anar més enllà de les mit·

janes de cost vistes en l’apartat anterior. 

Segons la Comissió Europea, l’any 2012, l’11,1% de la població 

de la UE·15 vivia en llars que gastaven més del 40% dels seus 

ingressos disponibles en habitatge (gràfic 2.5). La taxa correspo·

nent a Espanya es situava en el 12,1%, (i en el 14,3%, el 2012),lleu·

gerament per sobre de la mitjana europea, i molt per sobre de 

11 “The social situation in the European Union. 2009”. Comissió 
Europea. Direcció general d’Ocupació, Assumptes Socials i 
Igualtat d’Oportunitats. Eurostat. 2010.“Estan els europeus obli-
gats a consagrar una gran part dels seus ingressos a l’habitatge, 
o bé fan aquesta elecció per beneficiar-se d’un habitatge de mi-
llor qualitat? Si les seves despeses corresponguessin a una elec-
ció, s’hauria de produir un lligam positiu entre les despeses i la 
satisfacció de l’habitatge. Però, generalment a la UE, la part dels 
ingressos que representa el cost de l’habitatge té tendència a ser 
més elevada per a les persones insatisfetes que per les satisfe-
tes. En el conjunt, no se’n desprèn, doncs, cap tendència neta”. 
Pàg. 40. “Tal com hem vist, no hi ha una relació sistemàtica entre 
costos i qualitat i dimensió de l’habitatge, per tant, no podem 
assumir que la majoria de la població que suporta costos més 
alts en relació amb els ingressos viu en un habitatge millor o més 
ampli”. Pàg. 137. 

Gràfic 2.5
Taxa de sobre cost de l’habitatge comparada a diversos països europeus. 2011Evolució 2005-2012. 
Espanya vs. EU-15 
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països com Finlàndia (4,4%), França (5,3%) o Suècia (7,9%). Per 

Catalunya, Jordi Bosch situa la taxa de sobre cost de l’habitatge 

del 2011, en el 16,2%12.

Novament, i també des d’aquesta perspectiva, observem en el 

mateix gràfic, com es produeix una gran desproporció en el sobre 

cost de l’habitatge segons que considerem la població que viu en 

habitatges amb hipoteca o la que viu en habitatges de lloguer de 

mercat (el 99% de les llars espanyoles en lloguer). Des d’aquest 

punt de vista, les taxes per Espanya són respectivament del 

14,4%, i 47,8% (15% i 50,4%, en el 2012), la més elevada de tots 

els països europeus, llevat d’Eslovènia i Luxemburg. És a dir que 

l’any 2012, el 50,4% de la població espanyola que viu en lloguer 

despesa més del 40% dels seus ingressos disponibles en habi·

tatge; suporta el sobre cost de l’habitatge més alt d’Europa. Si 

12 Elaboració de Jordi Bosch Meda, a partir d’Idescat i IERMB, 
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. 2011, a  
“Habitatge i condicions de vida”. 2014. 

apliquéssim la ràtio d’Espanya a Catalunya, podríem afirmar que 

prop de 300.000 llars llogateres de Catalunya (prop de 850.000 

persones) suporten sobre cost pel seu habitatge.

També és interessant analitzar el sobre cost, no només per rè·

gim de tinença, sinó en funció d’altres variables com edat o ni·

vell de renda (gràfic 2.6). Si comparem les dades d’Espanya 

amb la mitjana de la UE·15, detectem que les llars del primer 

quintil d’ingressos pateixen un sobre cost molt superior a la 

mitjana, en la majoria de països, però encara més elevat en 

l’àmbit espanyol: el 52% de les llars d’aquest quintil (gairebé 

coincidint amb el percentatge de llars llogateres) tenen costos 

superiors al 40% dels seus ingressos, front al 35% mitjà euro·

peu. Per Catalunya, la taxa d’aquest quintil seria del 57,1% 

(vegeu nota 12). I, especialment rellevant és la comparació en·

tre les llars que estan per sobre o per sota del llindar de pobresa. 

A Europa el contrast és del 6,4% al 39%, però a Espanya, la 

bretxa és encara més considerable, del 4,7% al 48%. Heus aquí 

un segon indicador alarmant d’exclusió social.

Gràfic 2.6
Taxa de sobre cost de l’habitatge comparada entre Espanya i la UE-15, segons diversos punts de vista: 
edat, llindar de pobresa, règim de tinença, i nivell d’ingressos. 2012
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Un tret que crida l’atenció en sentit contrari als comentats 

anteriorment és la significativament més baixa pressió del cost 

de l’habitatge en les persones de més de 65 anys a Espanya, 

comparat amb la mitjana europea: 3,7% contra 9,3%. Nova·

ment hem buscar com a element explicatiu d’aquesta diferèn·

cia el fet que a Espanya és molt més elevada la proporció de 

persones grans que, o bé ja tenen el seu habitatge de compra 

totalment pagat, o bé viuen en habitatges de lloguer de rendes 

antigues.

2.3 Cost de l’habitatge i taxa de pobresa

Finalment, la tercera via d’anàlisi de com el cost de l’habitatge 

afecta la vida de les llars és la incidència que té el cost de l’ha·

bitatge en la taxa de pobresa13. És a dir fins a quin punt el risc 

de pobresa es veu alterat si es tenen en compte explícitament 

els costos de l’habitatge. O, dit d’una altra manera, fins a quin 

punt els costos excessius d’habitatge poden portar i porten les 

llars a situació de pobresa i exclusió social. Si partim del princi·

pi que el cost de l’habitatge és, en una àmplia mesura, una 

13Taxa de pobresa relativa: percentatge de persones vivint en llars 
amb ingressos anuals inferiors al 60% de la mediana d’ingressos 
equivalents per unitat de consum. Nota metodològica Taxa de po-
bresa. Idescat. 

despesa inevitable, semblaria lògic que, per determinar la taxa 

de pobresa relativa d’un país, la renda disponible de les llars es 

considerés després de la deducció de les despeses d’habitat·

ge. Però, la gran majoria d’anàlisis de la pobresa no incorporen 

aquesta transcendental variable, amb la qual cosa resta oculta 

una realitat que ha adquirit cada cop més importància en l’en·

torn europeu. Si tinguéssim en compte aquesta important com·

ponent de la despesa de les llars –els costos de l’habitatge– i la 

consideréssim con a reductora dels ingressos nets, veuríem 

com es redueix notablement la capacitat de consum neta i com 

la taxa de pobresa empitjora, a causa, sobre tot, del fet que per 

a la població amb ingressos més baixos, els costos de l’habi·

tatge suposen, com a mitjana, la proporció més elevada de la 

seva renda disponible.

Tal com diu l’estudi “The social situation in the European Union”, 

“la recessió i la caiguda de l’ocupació i els ingressos que ha pro-

vocat en la seva estela també significa que un nombre creixent 

de persones són ara incapaces de pagar el seu préstec hipote-

cari o el seu lloguer. Embargaments i desnonaments podien 

agreujar el fenomen de la manca d’habitatge, tot i que això depèn 

en gran mesura de l’ajut que reben les persones interessades de 

familiars o d’amics, i del recolzament de les autoritats públiques i 

Gràfic 2.7
Taxa de risc de pobresa amb o sense cost de l’habitatge, comparada a diversos països europeus. 2012
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organitzacions benvolents. El risc de pobresa es fa més gran 

quan els costos de l’habitatge es dedueixen dels ingressos”.14 

El gràfic 2.7 mostra els resultats obtinguts després de fer aquest 

exercici i veiem com, l’any 2012, la taxa de pobresa de la mitjana 

de la UE·15 augmenta del 16,8% al 31,9% si es té en compte el 

cost de l’habitatge per determinar els ingressos nets, i la taxa 

espanyola, puja del 22,2%, al 33,6%(la més elevada dels països 

considerats, després de Gràcia).

També resulta il·lustratiu veure com varia la taxa de pobresa se·

gons el règim de tinença de l’habitatge, cosa que ens condueix 

novament a veure l’extrema fragilitat de les llars llogateres espa·

nyoles (gràfic 2.8). la mitjana EU·15, passa del 16,8% al 27% per 

a les llars llogateres, i en el cas d’Espanya, passa del 22,2%, al 

39,2%. El nivell manifestament més greu de tota la Unió europea 

dels 15. I, segons els nostres càlculs, la taxa de pobresa de les 

llars catalans, que és del 20,1%, passaria, es situaria per les llo·

gateres en el 40%. 

14The social situation in the European Union. 2009”. Comissió Eu-
ropea. 2010. “The effect of housing costs on the risk of poverty”. 
Pàg. 137. 

3. Règim de tinença de l’habitatge 
i desigualtat social
“En resposta a la crisi, un cert nombre de països europeus han 

decidit invertir  i donar suport a la producció d’habitatges socials 

per tal d’afavorir el creixement del sector de la construcció. 

Aquestes mesures han estat de curta durada i s’han eclipsat per 

un paisatge polític dominat pels programes d’austeritat. 

L’habitatge social és avui considerat com un estabilitzador 

econòmic molt important. L’estabilitat del mercat de l’habitatge 

ha de crear les condicions que permetin a tots els ciutadans tro·

bar una resposta apropiada a les seves necessitats.”15

Un dels aspectes que diferencia el nostre sistema d’habitatge del 

dels països del nostre entorn és el repartiment de la població 

segons el règim de tinença. És aquest un tema que des de fa uns 

anys s’ha anat explicant i detallant en estudis, articles i conferèn·

cies i, per tant, ha passat a ser “conegut”. No obstant això, convé 

fer·hi esment en un article com aquest, perquè precisament, el 

diferent sistema de tinença de l’habitatge ens explica en molt 

bona mesura la fragilitat de la nostra societat en els moments de 

15 Vit Vanicek. President de CECODHAS. 2011. «Le logement Soci-
al. Les rouages d’un secteur». 

Gràfic 2.8
Gràfic 2.8. Taxa de risc de pobresa segons règim de tinença, comparada a diversos  
països europeus. 2012 

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Taxa de risc de pobresa llogaters Taxa de risc de pobresa propietaris Taxa de risc de pobresa general Font: EU·SILC.2012

P
aï

so
s 

B
ai

xo
s

D
in

am
ar

ca

À
us

tr
ia

R
eg

ne
 U

ni
t

F
ra

nç
a

E
U

-1
5

F
in

là
nd

ia

P
o

rt
ug

al

G
rè

ci
a

S
uè

ci
a

It
àl

ia

B
èl

g
ic

a

E
sp

an
ya



1 1 8  •  R e v i s t a  E c o n ò m i c a  d e  C a t a l u n y a

crisi i de separació entre cost de l’habitatge i ingressos de les llars. 

Analitzarem doncs, aquest aspecte diferencial, anant però més 

enllà de la simple descripció de les diferències per endinsar·nos, 

sobre tot, en dos aspectes que juguen un paper clau i contradic·

tori en la interpretació del què ens està passant. D’una banda ens 

entretindrem en el paper de la part de la societat que és propie·

tària del seu habitatge i el té totalment pagat16, i d’altra banda, en 

el rol insuficient que juga l’habitatge de lloguer social.

3.1. Paper del règim de propietat 

dins l’estat del benestar

És sabut que la distribució del parc de primeres residències ens 

indica el decantament de la població espanyola i catalana cap a 

la propietat. Veiem en el gràfic 3.1 com, en efecte, l’any 2011, el 

16 Quan parlem d’habitatge totalment pagat, òbviament ens refe-
rim al pagament del “servei habitatge”, és a dir al cost de l’ús i 
gaudi de l’habitatge; no entra dins d’aquest concepte el cost dels 
subministraments i consums, els quals, lògicament recauen sobre 
totes les llars i només es veuen alleugerits quan s’estableixen pac-
tes socials entre els governs i les empreses subministradores per 
fer-los més suportables a les persones i llars amb major risc d’ex-
clusió social. O també es poden veure alleugerits en el cas d’exis-
tència d’ajuts públics específics. És aquest, avui, justament, un 
dels temes de major preocupació en l’àmbit de la Unió Europea 
que és tractat en gairebé la majoria de documents i programes 
relatius a l’habitatge a Europa. 

percentatge de propietaris ocupants dels seus habitatges arriba·

va a Espanya al 79% del total. En el cas de Catalunya el percen·

tatge és menor, de l’ordre del 74,3% i molt proper a la mitjana del 

70,4%, de la Unió Europea dels 15. Convé assenyalar que la 

mitjana europea ha anat augmentant en els darrers deu anys; ja 

que segons les mateixes fonts d’Eurostat, l’any 2001, la mitjana 

de propietaris era del 61%. Aquest increment de més de 9 punts, 

que suposa de l’ordre de 45 milions de persones que han passat 

a ser propietàries en la EU·15 en aquest període, és degut, sobre 

tot als canvis enregistrats en països com Alemanya (del 38% al 

57%), els Països Baixos (del 48% al 67%), o Dinamarca (del 55% 

al 67%). El Regne Unit ja havia fet el salt més important en aquest 

sentit entre els anys 80 i 2000 (en passar del 50% al 65%).

Les polítiques empreses a tots els països per fomentar l’accés a la 

propietat, sobre tot dels antics ocupants de parcs socials (estatals o 

municipals) de lloguer, juntament amb les bombolles de crèdit per la 

compra han potenciat aquests processos que, com ja s’havia pro·

nosticat des de finals dels anys 90, ens anirien fent més semblants, 

farien convergir cap a patrons més propietaristes del tipus del països 

del sud, als països del centre i del nord d’Europa. (gràfic 3.2).

Dins d’aquest procés cap a la “propietarització”, Espanya i Cata·

lunya compten amb un avantatge relatiu, a l’hora de sospesar 

l’esforç de les llars per fer front a l’habitatge. En tractar·se de 

Gràfic 3.1
 Població, segons règim de tinença de l’habitatge. 2011
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propietaris dels habitatges que ho van començar a ser molts anys 

abans, el percentatge de llars amb l’habitatge totalment pagat és 

dels més elevats de la UE·15. Observem en el gràfic 3.3 com 

Catalunya i Espanya figuren entre els països amb més propietaris 

amb l’habitatge totalment pagat: 40% i 46%, respectivament. 

Només superats per Itàlia i Portugal i, a una distància molt gran, 

del Regne Unit (26,5%), o dels Països Baixos (8,5%). 

Si a aquesta component li afegim la menor proporció que tenim 

de persones llogateres, entendrem fàcilment que tant Catalunya 

com Espanya estiguin entre els països amb menor quantitat de 

llars que paguen pel seu habitatge. Ens ho indica el gràfic 3.4: 

55,7% i 48,7%, respectivament, cosa que contrasta fortament 

amb el 91% dels Països Baixos, o el 85% de Dinamarca i Suècia.

Convé no menysprear aquesta informació quan es vol entendre i 

interpretar el grau de resistència de la població de Catalunya o 

d’Espanya per suportar els envits de la crisi. Com hem vist en 

l’apartat 2 d’aquest article, l’agreujament del risc de pobresa i d’ex·

clusió social per causa del cost de l’habitatge és molt significatiu a 

casa nostra però deixa la seva empremta, sobre tot, en les llars que 

estan pagant l’habitatge, sigui de lloguer, o d’hipoteques recents.

Així, de la mateixa manera que és avui acceptat el paper amortidor 

dels efectes de la crisi que juga l’estructura familiarista del nostre 

país –és a dir que el coixí econòmic i de suport afectiu de la família 

està cobrint en molt bona mesura les mancances del sector públic 

per atendre les necessitats i els drets més bàsics de la població–, 

així també, el percentatge important de llars amb l’habitatge pagat 

contribueix a fer més lleugera la incidència de l’atur, per a les prò·

pies llars que hi viuen i per a aquelles, vinculades a elles per llaços 

de parentiu, que es troben en situació d’haver de deixar el seu 

habitatge per no poder fer front al cost, o bé ja l’han perdut.

I convé no menystenir aquesta informació, tampoc, de cara al 

futur; sobre tot quan s’està instal·lant com a “pensament únic” 

la idea que la fórmula que hauria de ser considerada òptima per 

a l’allotjament de la població és el lloguer. Com tots els mani·

queismes, també el que s’ha establert entre propietat i lloguer, 

és perillós per reduccionista i simplista i, per tant, mancat de 

connexió amb la complexa realitat en la que vivim. I, en aquest 

sentit, pronunciar·nos d’una forma unívoca cap a una o altra 

forma d’allotjament és d’una banda negar el dret a la lliure elec·

ció dels ciutadans, i de l’altra, suposa ignorar els avantatges 

comparatius que cada sistema porta incorporats, sense, lògi·
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Gràfic 3.2
Evolució del règim de propietat a Europa 1960-2011
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cament deixar de considerar els aspectes de risc i negatius que 

també els impregnen.

Tal com hem anat repetint, per sobre de les dues formes d’accés 

a l’habitatge hi trobem la llosa del preu, quan aquest s’aparta de 

la capacitat econòmica raonable de les llars. És el preu/cost de 

l’habitatge el que determina els llindars d’exclusió i no la forma en 

ella mateixa del règim de tinença.

3.2 Paper del lloguer social en l’estat del benestar

Hem vist com tant Catalunya com Espanya es caracteritzen per 

un percentatge molt elevat de llars amb l’habitatge totalment pa·

gat, per sobre de la mitjana de la EU·15 i de molts dels països del 

nostre entorn. Aquesta faceta del nostre parc d’habitatges, juga 

indubtablement a favor d’un cert equilibri financer de les llars da·

vant les oscil·lacions dels cicles econòmics. Front a aquesta rea·

litat i en contrast, el nostre país pateix d’un dels aspectes que més 

negativament està contribuint a mantenir la capacitat econòmica 

i la solvència de la resta de llars, per a les quals, el dret a l’habitat·

ge és una preocupació diària, bé sigui per raó de cost excessiu, 

bé per raó de caducitat dels contractes. Es troben en aquesta 

situació moltes de les llars que no han pogut accedir a la propietat 

en moments favorables i que tenen encara pagaments pendents, 

sovint molt per sobre de la seva capacitat, o bé que no disposen 

d’habitatges de lloguer a preus raonables.

És un lloc comú proclamar que el nostre parc de lloguer és insu·

ficient i molt inferior al de la majoria de països del nostre entorn. 

Com hem vist en el punt anterior aquesta és una realitat que s’es·

tà capgirant vertiginosament a la Unió Europea, per raons fona·

mentalment de l’entrada amb gran potència dels avantatges fi·

nancers a les llars perquè passin de llogateres a propietàries. Però 

el problema fonamental del nostre parc de lloguer no és la seva 

reduïda dimensió, sinó el cost excessiu per a les llars –com hem 

demostrat en l’apartat 2 d’aquest article. És aquest un dels punts 

que, insistim, hauria de ser punt de mira de les polítiques d’habi·

tatge, ja que d’aquest punt se’n deriven els greus riscs d’exclusió 

social, d’incompliment del dret a l’habitatge i de pobresa.

Per actuar sobre el cost de lloguer –laminades les lleis d’arrenda·

ments urbans protectores dels llogaters, que vigilaven pels preus 

i evitaven que la inflació immobiliària fragilitzés les economies fa·

miliars–, les administracions públiques gairebé només poden 

comptar avui amb el potent instrument que suposen els parcs 

públics de lloguer i els parcs socials, convinguts amb entitats 

sense ànim de lucre que accepten el repte de proveir d’habitatge 

assequible a la població amb ingressos més baixos.

I és en aquest punt on el nostre sistema d’habitatge presenta la 

principal feblesa i la principal mancança. El parc de lloguer social 

(fonamentalment públic), no arriba al 2% del parc total, o, dit en 

termes d’habitatges per 1.000 habitants, no arriba als 8/1.000, 

front a una mitjana europea (de la UE·15), de 67/1.000 (gràfic 3.5).

Per assolir els nivells mitjans europeus (de 67/1.000), Catalunya 

hauria de passar d’un parc de 60.000 habitatges de lloguer soci·

Font: Eurostat 2010, per a Espanya i Catalunya, Cens de 
Població i Habitatge 2011, INE. Per a Espanya i Catalunya,  els 
"Propietaris” inclouen“l'Habitatge propi per herència o donació
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Gràfic 3.3
Propietaris amb l’habitatge pagat. Percentatge 
sobre el total de població

Gràfic 3.4
Gràfic 3.4. Població que paga per l’habitatge. 
Percentatge sobre el total de població

Font: Eurostat 2010, per a Espanya i Catalunya, Cens de 
Població i Habitatge 2011, INE. Per a Espanya i Catalunya,  els 
"Propietaris” inclouen“l'Habitatge propi per herència o donació
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al/públic a prop dels 500.000. Heus aquí la gran diferència i la gran 

mancança del nostre sistema d’habitatge, que limita de forma 

dràstica la capacitat de les administracions públiques per poder 

donar una resposta efectiva a l’exigència del dret a l’habitatge. 

Molt particularment, com hem anat descrivint al llarg d’aquest 

article, per a aquelles llars que disposen d’ingressos més baixos 

i no poden fer front ni a un préstec hipotecari ni tan sols a un lloguer 

de mercat.Com havíem apuntat en un article previ17, si al parc de 

60.000 habitatges de lloguer públic li afegíssim un probable parc 

de lloguer privat a preus assequibles, de 140.000 habitatges, 

encara ens mancarien prop de 300.000 habitatges per situar·nos 

en la mitjana europea.

L’efecte benèfic dels parcs públics de lloguer el podem consta·

tar, a títol d’exemple, en llocs com els Països Baixos, on la pro·

porció de població que paga pel seu habitatge és la més eleva·

da del grup EU·15 (91%), però en canvi, gràcies a la forta 

presència de parc de lloguer social, que és encara avui el més 

ampli d’Europa, de 138 habitatges /1.000 habitants, el sobre 

17 “Un parc d’habitatges de lloguer social. Una assignatura pen-
dent a Catalunya”. T. Bermúdez i C. Trilla. Dossiers del tercer Sec-
tor. Núm. 24, març 2013. Taula d’Entitats del tercer Sector Social 
de Catalunya 

cost per a les llars llogateres acaba essent dels més baixos 

d’Europa (19,7%, el 2012).

En relació amb aquest tema i ateses les enormes dificultats que 

avui en dia s’han de salvar per promoure i finançar habitatges 

de lloguer social 18, no podem deixar de denunciar la negligèn·

cia imperdonable històricament que suposa no haver aprofitat 

el parc construït en excés durant la bombolla, que ha acabat en 

mans de les entitats financeres sense haver trobat usuaris des 

de ja fa més de sis anys (!)per convertir·lo, justament, en parc 

de lloguer social estructural. Contràriament, s’ha tolerat que el 

destí dels habitatges hagi estat un “banc dolent”, la Sareb, la 

missió del qual és acabar venent els pisos sense importar el 

temps que trigui en fer·ho i amb guanys especulatius totalment 

opacs. I això, amb l’escàndol afegit de la transmissió dels habi·

tatges a preus irrisoris19 , havent estat coberta la pèrdua que ha 

implicat per a les entitats financeres, pel fons de rescat al que 

han contribuït tots els ciutadans20. A aquests preus, les admi·

nistracions públiques i les entitats socials haurien pogut fer·se 

càrrec dels habitatges i donar un gir copernicà a les mancances 

de lloguer social del nostre país.

No podem més que considerar aquesta irresponsable actitud, 

com ignorant dels mecanismes extremadament estrets en el que 

es mou i es mourà la política d’habitatge en el segle XXI, en un 

context de globalització financera caracteritzada per una absolu·

ta manca de sensibilitat social.

18El sistema financer defuig absolutament aquest tipus de projec-
tes; i no ara que això no sorprendria ateses les restriccions gene-
rals d’operacions de crèdit –especialment en l’àmbit immobiliari–, 
sinó que també ho defugia i de forma furibunda en ple desenvolu-
pament de la bombolla de crèdit. L’any 2008, el Govern de la Ge-
neralitat va haver d’arbitrar una línia específica i inèdita de l’Institut 
Català de Finances per poder fer factibles aquestes operacions. I 
va haver de negociar també una línia específica de crèdit amb el 
Banc Europeu d’Inversions, el qual, sortosament va entendre les 
mancances de lloguer del nostre parc com un dèficit a superar i va 
apostar per aquesta fórmula de finançament privilegiat. Amb 
aquest esforç de finançament obtingut per vies externes al siste-
ma financer privat, es van poder iniciar 25.000 habitatges de llo-
guer, amb la qual cosa, però, es va pràcticament tocar el sostre 
d’endeutament autoritzat per als ajuntaments que hi van voler par-
ticipar i el de la pròpia Generalitat (Incasòl 
19 Valorats al 20% del seu preu comptable. 
20Els imports aplicats al rescat bancari han estat de 107.000 mili-
ons d’euros, entre injeccions de capital, avals públics i garanties; 
i les pèrdues ja acumulades per les entitats intervingudes pel 
FROB han estat de 37.000 milions d’euros entre els anys 2010 i 
2012. 

Gràfic 3.5
El parc de lloguer social comparat a Europa
Habitatges de lloguer social per 1.000 habitants
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4. Despesa social en habitatge insuficient  
i pèrdua de cohesió social
Amb el desenvolupament de la crisi, els nivells de benestar han 

minvat a molts països, si bé, 1. la diversitat de tipologies en el dis·

seny de la protecció social, 2. la generositat dels sistemes i 3. la 

capacitat dels mecanismes de garantia d’ingressos mínims, han 

donat origen a una notable heterogeneïtat en l’augment de les 

necessitats socials davant la gran recessió. Les remarcables difer·

ències entre els països europeus en aquestes tres dimensions 

expliquen que la resposta a la crisi ha estat més eficaç on les 

xarxes de protecció social eren més sòlides. Les diferències ob·

servables en els indicadors bàsics de pobresa i desigualtat no tan 

sols tenen l’origen en l’agreujament més o menys intens de deter·

minats desequilibris macroeconòmics, sinó també en la diferent 

cobertura proporcionada pels sistemes de protecció social”.21

Un cop vistos els aspectes del nostre sistema d’habitatge que 

determinen risc de pobresa i d’exclusió social (preu/cost), i desi·

gualtats (règim de tinença), convé entrar en el paper pal·liatiu de 

totes aquestes greus disfuncions socials que, dins un context 

d’estat del benestar, es demana que desenvolupi el sistema de 

protecció social. 

Dins del sistema de protecció social s’hi inclou, com una de les 

funcions, la de l’habitatge22. No obstant això, l’habitatge és la 

component de menor pes dins el conjunt, fins al punt que molt 

sovint quan es parla d’estat del benestar ni tan sols és citat. Una 

demostració palesa del menor paper que les democràcies occi·

dentals han donat al vector Habitatge dins de la construcció de 

l’estat del benestar podria ser que aquest concepte sigui, en 

gairebé tots els casos, la partida menor del conjunt de Prestaci·

ons en Protecció Social (TPS). En efecte, la mitjana de transferèn·

cies per Habitatge de la UE·27, és del 2,1% del total de prestaci·

ons en protecció social, cosa que suposa un escàs 0,6% del PIB 

global (gràfics 4.1 i 4.2). Només en alguns països, com el Regne 

Unit o Islàndia, l’Habitatge supera el 5% del TPS, (1,5% del PIB),o 

en d’altres com França, Alemanya o Dinamarca es situa per sobre 

de la mitjana europea, amb més del 2% del TPS, (0,7%, 0,9% del 

PIB), però amb valors, com s’observa, també moderats i molt per 

sota de qualsevol de les altres funcions.

21 Luís Ayala. “L’impacte de la crisi sobre la desigualtat i la pobresa 
a la Unió Europea”, Dins Crisi i fractura social a Europa. Causes i 
efectes a Espanya. Capítol III.  Col·lecció d’Estudis Socials. Núm. 
35. Barcelona, 2012. Obra Social “La Caixa”). 
22La resta de funcions són: vellesa, malaltia/assistència sanitària, 
atur, supervivència, família i fills, i exclusió total.

Dins d’aquest context, ja prou feble, la despesa pública d’Es·

panya i la de Catalunya en l’àmbit de l’habitatge es situa, tal com 

veiem en els mateixos gràfics, en el lloc més baix del conjunt de 

països de la UE. En el cas d’Espanya les Prestacions per Habi·

tatge, recollides dels Comptes de Protecció Social, van ser 

l’any 2011 de 2.436,7 milions d’euros, cosa que equival a un 

0,9% de la despesa total (268.138,2 milions d’euros), i al 0,23% 

del PIB. I a Catalunya, també l’any 2011, van ser de 314,6 mili·

ons d’euros, el 0,73% de la despesa total, i el 0,15% del PIB 23.

23 És cert que si en comptes de les dades del Comptes de la Pro-
tecció Social, consideréssim el total de despesa en habitatge de 
totes les administracions públiques d’Espanya (Estat i CCAA), in-
tegrades pels pagaments als particulars (empreses, publiques o 
privades, i famílies) en forma de subvencions a fons perdut per a 
la promoció, la compra o la rehabilitació d’habitatges, les subsidi-
acions d’interessos de préstecs qualificats, i la inversió pública en 
producció de sòl residencial, d’habitatge protegit i en rehabilitació 
o remodelació d’edificis i barris, obtindríem unes xifres superiors 
a les que acabem de veure, però sempre més moderades que la 
mitjana europea. Pareja, M. i Sánchez, M.T, demostren que aquest 
total fa pujar la despesa pública en habitatge del 0,23% del PIB, al 
0,4%. “La política de vivienda en España. Lecciones aprendidas y 
retos de futuro”. Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 2 (de-
sembre 2012), p. 22-25. 

Gràfic 4.1
Despesa en protecció social en habitatge/TPS

Font: Eurostat. “Social Protection. Social Benefits (SB). Main tables”. 
Per a Catalunya, IDESCAT, Comptes de la Protecció Social. 

Per a Espanya, INE, Cuentas de la Protección Social.
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Diem que aquesta podria ser una de les demostracions del pes 

escàs que el concepte Habitatge té en les polítiques públiques 

europees, però el cert és que no seria just reduir la mesura de la 

preocupació pública dels diversos països per l’habitatge a les 

transferències monetàries a famílies, sinó que és imprescindible 

completar aquest activitat amb la de la provisió directa o indirec·

ta d’habitatge a preus bonificats i suportables per a la majoria de 

famílies, com hem vist en l’apartat 3 d’aquest article. És a dir que 

en molts països bona part de la dedicació de pressupostos pú·

blics s’ha concentrat en inversió en construcció de parcs socials 

de lloguer. I això ha de ser tingut en compte a l’hora de valorar la 

capacitat de resposta a les necessitats d’allotjament de la pobla·

ció. Caldria, per tant, trobar un sistema d’indicador mixt de des·

pesa en inversió per a la provisió d’habitatge social i de despesa 

en forma de prestacions/transferències a les famílies per habitat·

ge, per poder valorar amb justícia el reconeixement polític de la 

importància de l’allotjament de la població i l’esforç esmerçat en 

cada país o territori. 

La feblesa de la despesa pública en habitatge d’Espanya i de 

Catalunya, però, és especialment alarmant perquè no es veu 

compensada per altres formes d’intervenció, com és la provisió 

directa d’habitatge per part del sector públic, i resulta especial·

ment insolidària perquè es produeix en un país que, com hem vist, 

enregistra les taxes de sobre esforç de les llars per pagar l’habi·

tatge més elevades d’Europa. Fins i tot, tenint en compte el con·

text de recessió econòmica, i, per tant, de dificultat d’incrementar 

la despesa pública, un debat seriós i profund sobre els criteris 

d’adjudicació d’aquesta despesa, seria lògic que conduís a refor·

çar la política d’habitatge front a altres renglons de la protecció 

social, si es tinguessin en compte les febleses estructurals del 

sistema d’habitatge i les mancances de cobertura pública des·

crites en aquest article.

Si només en l’estructura de la nostra despesa en protecció soci·

al introduíssim els barems de prioritats d’alguns dels països del 

nostre entorn, com els Països Baixos, França o el Regne Unit, els 

recursos dedicats a la política d’habitatge es multiplicarien, tal 

com ho mostra el gràfic 4.3. Aquesta seria una proba fefaent de 

voluntat política per abordar el mandat constitucional del dret a 

l’habitatge.

5. Conclusions i propostes
“L’accessibilitat a l’habitatge no és només un element rellevant 

per la política social dels Estats Membres de la UE, sinó que 

també ha de ser considerada des de la perspectiva de la política 

econòmica, com un repte tant per als Estats Membres individu·

als, com per la UE en el seu conjunt.” . I, per focalitzar a Catalunya 

la política d’habitatge sobre el preu/cost de l’habitatge i el seu 

necessari equilibri amb els ingressos de les llars, que és la tesi 

d’aquest article, els instruments endògens a utilitzar es concen·

tren al voltant de quatre eixos: 

1. Polítiques de sòl vinculades 

a la provisió d’habitatge assequible

1.1 Preservar les reserves de sòl per a habitatge protegit/so·

cial/assequible/dotacional, amb control futur de plusvàlues. 

És fonamental entendre que dins un context de mercat lliure 

–també del sòl· en el moment en què es reprengui l’activitat 

promotora i torni a córrer el crèdit, la única peça en mans de 

l’administració pública per limitar el preu de l’habitatge és 

l’establiment de reserves específiques per a habitatge prote·

git/social/a preu limitat. Les reserves que avui ja disposa Ca·

talunya han de ser mantingudes, ajustant·les a les necessi·

tats previstes dins el marc del Pla Territorial Sectorial, si no es 

vol cometre un error històric i antisocial imperdonable. Seria 

miopia insensata traslladar la situació actual d'inanició a una 

situació futura d’activitat constructiva. I demostraria un nul 

Font: Eurostat. “Social Protection. Social Benefits (SB). Main tables”. 
Per a Catalunya, IDESCAT, Comptes de la Protecció Social. 

Per a Espanya, INE, Cuentas de la Protección Social.
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Gràfic 4.2
Despesa en protecció social en habitatge/PiB
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coneixement de la nostra història o, el què és més greu, el seu 

menyspreu.

1.2 Treballar en profunditat les reserves de sòl/d’edificació per 

a habitatge protegit/social/assequible en sòl urbà consolidat. 

Sempre amb l’objectiu d’integrar l’habitatge social dins el teixit 

de la ciutat.

1.3  Aprofundir en el mandat de Solidaritat Urbana i avançar 

en la implementació del Dret de Tempteig de les administraci·

ons locals.

2. Polítiques de parcs públics/socials de lloguer

2.1 Convertir habitatge ja construït (especialment d’entitats 

financeres) en parc de lloguer social de llarga durada, gestio·

nat pel sector públic o per organitzacions sense ànim de lucre. 

Catalunya està tenint en els darrers anys i encara ara la gran 

ocasió històrica per fer un salt en el necessari coixí protector 

d’un parc d’habitatges social. 

2.2 Promoure habitatge de lloguer social concentrant la part 

més important dels pressupostos públics per fer·los viables 

financerament i establint acords preceptius amb entitats finan·

ceres per assegurar·ne el finançament.

Cal abordar amb tot el realisme l’enorme complexitat finance·

ra de la promoció d’habitatge de lloguer, buscant i inventant, 

conjuntament amb el sector financer (privat, ètic, o públic, ICF, 

ICO, BEI), fórmules viables en el temps.

2.3 Establir acords amb organitzacions sense ànim de lucre 

per la gestió dels parcs públics/socials de lloguer, dotant·los 

de la màxima proximitat i coneixement de les realitats dels 

usuaris.

El creixement dels parcs socials ha d’anar acompanyada 

d’una gestió acurada que en faciliti la imprescindible rotació.

3. Polítiques de suport a les llars, 

especialment les llogateres

Cal fer solvents les llars que viuen en habitatges del mercat 

privat, respecte de les quals han desaparegut tots els meca·

nismes legals de protecció i de preservació davant fases infla·

cionistes.

3.1 Situar la despesa pública en protecció social als nivells 

mitjans del països europeus del nostre entorn.

3.2 Promoure les figures de l’habitatge protegit, probablement 

sota fórmules d’accés diferit o de compra fraccionada en el 

temps per fer més solvents financerament les famílies; o del 

lloguer amb opció de compra, per fidelitzar els usuaris i fer·los 

copartíceps de les responsabilitats de gestió, per donar segu·

retat en l’estada en els habitatges, i per facilitar l’apalancament 

Gràfic 4.3
Escenaris de despesa pública en habitatge a 
Catalunya. Milions d’euros i percentatge del PiB 
de Catalunya 2011
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Eurostat i Idescat.
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financer que requereix aquest tipus de promocions. 

3.3 Ampliar fent extensius els ajuts al lloguer (Lloguer Just) a 

totes les llars llogateres en situació de sobre cost de l’habitat·

ge i risc d’exclusió social.

3.5 Establir acords amb entitats socials per a la gestió dels 

ajuts i el millor coneixement de la realitat de dificultats de les 

llars.

4. Polítiques de lluita contra l’exclusió social.

4.1 Actuar de forma decidida contra l’exclusió social residen·

cial, incloent dins dels paràmetres d’admissió en els parcs 

públics a les persones i llars en situació irregular o amb ingres·

sos per sota dels llindars avui exigits.

4.2 Mantenir els ajuts d’emergència per a llars en risc immedi·

at de pèrdua de l’habitatge (de compra o de lloguer). 

 

4.3 Reforçar el suport a les entitats socials que fan l’acollida, 

l’acompanyament i donen suport a aquestes persones i llars, 

definint el rol complementari al de les administracions públi·

ques. 

4.4 Dedicar part de la despesa pública a cobrir els dèficits que 

generen els parcs públics i socials, no només per a la cober·

tura del diferencial entre costos i cobraments de rendes, sinó 

també per la despesa en acompanyament social als usuaris.

4.5 Dedicar part de la despesa pública en donar recolzament 

financer a les entitats sense ànim de lucre que han de col·

laborar amb l’administració pública en la producció i en la ges·

tió immobiliària i social dels habitatges socials.  n
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espanyola arribés a perdre de 2008 a 2013 de l’ordre d’un 7% 

del seu PIB per càpita i que la taxa d’atur arribés a superar el 

25%. De fet, l’economia espanyola, igual com altres economi-

es del sud d’Europa, han hagut d’afrontar la crisi havent perdut 

el control de la política monetària, a les mans del Banc Central 

Europeu, havent perdut la política canviària, i havent perdut, de 

facto, la possibilitat d’utilitzar la política fiscal com a element 

compensador. Sota el comandament de l’ortodòxia germàni-

ca, Brussel·les imposa certs objectius de dèficit i, seguint 

aquestes directrius, en un context recessiu totes les economi-

es europees s’han vist forçades a practicar una política d’aus-

teritat, sense que Alemanya, malgrat acumular importants 

superàvits comercials, exercís el seu paper de locomotora. És 

a dir, el deteriorament europeu s’ha vist agreujat per una polí-

tica clarament contractiva. La política d’austeritat era neces-

sària als països de l’Europa del sud, però si aquesta austeritat 

al sud no es veu compensada per una política expansiva als 

països que acumulen superàvits comercials, la política econò-

mica té efectes perversos.

El catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelo-

na, Joan Cals Güell, ha publicat recentment un llibre 

amb el suggestiu títol Los intereses del futuro: Eco-

nomía en un cambio de época. L’objectiu del llibre 

és analitzar la situació econòmica actual a la llum dels desenvolu-

paments de l’economia teòrica. Es tracta d’una excel·lent contri-

bució escrita amb rigor, àmpliament documentada i que es carac-

teritza per la seva elevada capacitat didàctica.

Fins a l’arribada de la denominada Gran Recessió, l’economia 

espanyola, igual com les altres economies europees i dels prin-

cipals països desenvolupats, avançaven en el procés de de-

senvolupament econòmic, de millora en els estàndards de vida 

i de protecció social. És cert que algunes economies, com 

l’espanyola, acumulaven inquietants desequilibris que feien 

insostenible el procés en el llarg termini. Existia un cert consens 

que una correcció era necessària però les opinions sobre la 

intensitat d’aquesta correcció i sobre la seva magnitud proba-

ble eren més dispars. Molt pocs esperaven que l’economia 

Josep Ll. Raymond 
Universitat Autònoma de Barcelona

  CRítiCa de LLibRes
Los inteReses 
deL futuRo: 
eConomía 
en un Cambio de époCa
Joan Cals Güell
RBA Libros (2013) Barcelona. Colección: Actualidad. 
Nº Pág.: 344. Idiomas: Español
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En la resta de països desenvolupats, la política no ha estat tan 

nefasta com a Europa però possiblement també ha faltat deter-

minació. Als Estats Units la política expansiva de l’Administració 

d’Obama quan va arribar al poder possiblement va evitar una 

tragèdia a escala mundial. No obstant això, els esforços repu-

blicans per imposar l’ortodòxia també han restat força a les 

propostes keynesianes inicials.

En altres termes, si comparem la Gran Recessió de 1929 amb 

la Gran Recessió de 2008, els errors en el maneig de la política 

econòmica i la falta d’una visió global del problema en la presa 

de decisions caracteritzen ambdues recessions. És interessant 

ser conscient que en els vuitanta anys que han transcorregut 

entre ambdues recessions, la tecnologia ha avançat de forma 

espectacular. El 1929 no hi havia ordinadors, no hi havia telè-

fons mòbils, era impensable que mastodòntics avions unissin 

de forma rutinària tots els continents o que el cèlebre Ford T 

arribés a convertir-se en el popular Ford Focus actual. Però en 

economia, la forma d’afrontar ambdues recessions no ha estat 

tan dispar. Els informes que la Reserva Federal va emetre el 

1929 sobre la forma més adequada d’afrontar la recessió no 

diferien en l’essencial dels informes que els garants de l’ortodò-

xia emeten 80 anys més tard.

En aquesta tessitura és lògic formular-se algunes preguntes: 

Per què, comparativament amb les altres disciplines perta-

nyents a les branques de ciències de la naturalesa, l’economia 

ha avançat tan poc? Existeix un divorci entre la política aplicada 

i l’economia teòrica? L’arsenal de coneixements que l’econo-

mia teòrica ofereix permet dibuixar un clar mapa d’actuacions 

en situacions com la present? Es podria argumentar que l’eco-

nomia, davant la major part de les ciències de la naturalesa, no 

admet la realització d’experiments controlats, per la qual cosa 

la validació o el rebuig de teories resulta molt més agitat. O 

també es podria argumentar que els resultats de les accions en 

les ciències de la naturalesa no depenen dels estats d’ànim o 

de les expectatives dels individus, mentre que en economia els 

resultats de les accions sempre depenen de forma crucial de 

quines són les expectatives que els agents econòmics es for-

men sobre l’efectivitat de les accions empreses. Per exemple, 

no hi ha una bombolla immobiliària, d’igual manera que no exis-

tia una sobrevaloració de les tulipes als Països Baixos el segle 

XVII (el 5 de febrer de 1637 es van vendre 99 tulipes per 90.000 

florins mentre que l’endemà es va posar en venda mig quilo de 

tulipes per 1.250 florins sense que trobessin comprador), fins 

que no arriba el moment en què els agents que participen en el 

mercat es convencen que el preu a què es valora el producte 

resulta desorbitat. O un mateix programa d’actuació econòmi-

ca pot convertir-se en un èxit o en un fracàs depenent que els 

agents econòmics hi confiïn o no hi confiïn.

En aquest context, el llibre de Joan Cals s’estructura a nou 

capítols amb els suggestius títols de:

•	 1) El mundo ha cambiado

•	 2) Acerca de algunas cosas elementales que se en-

señan (o deberían enseñarse) en las facultades de econo-

mía y empresa y en las escuelas de negocios

•	 3) Razones y sinrazones macroeconómicas

•	 4) De la perfección financiera a la gran recesión

•	 5) Zozobra bancaria y bancarrota

•	 6) ¿Demasiado bonitas (se refiere a las Cajas de Ahorro) 

para existir?

•	 7) La crisis y reconstrucción del proyecto europeo

•	 8) El futuro aguarda tras una dolorosa resaca

•	 9) Un nuevo equilibrio exterior

•	 Epílogo: Razones e intereses para el futuro

A grans trets, el llibre del professor Cals repassa tres qüestions:

•	 On som, d’on venim i com hi hem arribat.

•	 El que la teoria econòmica ensenya.

•	 La política econòmica seguida. En particular, el projecte 

europeu, els seus objectius i les seves debilitats.

Potser el gran avantatge del llibre que ressenyem és que pot ser 

llegit per un economista acadèmic o per un no economista que 

mostri afició pels temes econòmics, i ambdós n’extrauran inte-

ressants lliçons.

L’economista acadèmic es beneficiarà d’un equilibrat repàs als 

temes que la doctrina econòmica ha plantejat al llarg de la seva 

història. Des dels paradigmes tradicionals fins a controvertides 

teories que no compten amb l’adequat grau de consens. En 

concret, la racionalitat dels mercats encaixa malament amb 

l’existència de bombolles, i el comportament dels mercats fi-

nancers sembla haver estat altament irracional malgrat la hipò-

tesi d’eficiència d’aquests mercats proposada inicialment per 

Paul Samuelson i Eugene Fama. La discussió que Cals realitza 

sobre això és molt aclaridora i permet mostrar la dificultat de 

trobar en economia explicacions completes. Quan s’observa 

l’evolució diària de la cotització d’un actiu (una acció, per exem-
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ple) en un mercat no regulat, les variacions en el preu no mos-

tren cap patró predicible, la qual cosa està d’acord amb la hi-

pòtesi d’eficiència dels mercats. Se suposa que els agents 

econòmics actuen de forma racional, la qual cosa implica que 

cada actiu tingui una valoració concorde amb paràmetres ob-

jectius que la sustenten. És a dir, no existeixen beneficis poten-

cials no explotats. I el mateix es pot dir d’altres actius. No obs-

tant això, ex post, és fàcil concloure que moltes bombolles 

s’han format, que durant un període han estat irracionalment 

alimentades i que finalment han explotat. Aquestes paradoxes 

són les que han conduït al fet que l’economia premiés amb un 

premi Nobel compartit dos economistes per defensar posici-

ons contraposades: Fama, premi Nobel d’Economia el 2013, 

assenyalava, com Joan Cals ressalta, “la paraula bombolla em 

treu de polleguera”, mentre que Robert Shiller va compartir amb 

Fama (junt amb Hansen) aquest mateix any el premi Nobel per 

defensar precisament el contrari. És a dir, que en el llarg termini, 

en els mercats especulatius tendeixen a formar-se bombolles 

molt allunyades de la racionalitat col·lectiva. Premiant dos pols 

oposats l’Acadèmia sueca va assolir un compromís salomònic. 

En altres paraules, totes les teories tenen la seva dosi de veritat 

i de mentida i l’economia com a ciència únicament resultarà útil 

en la mesura que els economistes siguin capaços d’aconseguir 

un eclecticisme constructiu depenent de les circumstàncies.

Un altre aspecte a destacar del llibre de Cals i sobre el qual 

l’autor per la seva experiència professional bé coneix, és el tema 

de la crisi bancària espanyola. De fet, la crisi bancària europea, 

i espanyola en particular, ha estat un gran protagonista de la 

gran recessió. Precisament els dubtes que l’actual precària re-

cuperació desperta vénen en gran part motivats pel desconei-

xement del grau de sanejament que subjau en el mercat finan-

cer.

En resum, el llibre de Joan Cals és una excel·lent contribució en 

termes que permet aclarir la situació actual del sistema econò-

mic mundial alhora que mostra els fonaments teòrics de l’eco-

nomia i la seva potencial contribució a l’explicació de la realitat 

econòmica. Treballs d’aquesta naturalesa són molt necessaris 

en un món, l’acadèmic, en el qual els incentius que es donen a 

la investigació s’orienten en ocasions cap a una especialització 

improductiva.

Amb certa dosi de veritat i d’ironia s’ha dit que el científic pur és 

aquell que progressivament en sap mes i més de menys i 

menys, amb la qual cosa al final ho sap gairebé tot de gairebé 

res, mentre que el filòsof és aquell que cada vegada en sap 

menys i menys de més i més amb la qual cosa al final no sap 

gairebé res de gairebé tot. En les ciències de la naturalesa 

aquesta especialització, al marge dels seus detractors, s’ha 

manifestat productiva. Els avenços en moltes branques del co-

neixement serien impensables sense unes dosis d’especialit-

zació cada vegada més grans. Per contra, en ciències socials 

una posició intermèdia entre la del científic pur especialitzat i la 

del filòsof generalista sol ser extremadament productiva, i el lli-

bre de Joan Cals tendeix a restablir aquest equilibri. Les dades 

sense teories no són útils i les teories sense dades tampoc no 

ho són. Mostrar l’evolució dels fets econòmics i la seva relació 

amb la teoria econòmica, que és l’objectiu bàsic del llibre que 

comentem, ha de contribuir a reforçar el paper de l’economista 

en la resolució de problemes, ja que no deixa de ser una mica 

preocupant el silenci que sol caracteritzar els economistes pu-

rament acadèmics en el moment d’interpretar els problemes 

econòmics a què la societat actual s’enfronta. n
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de la independència i la professionalització dels òrgans de govern 

de l’Administració tributària.

La segona part del llibre, anomenada “Anàlisis per temes” se sub-

divideix en 6 capítols, i tal com el títol indica, s’aborden un conjunt 

de temes, que cal analitzar i estudiar a fi de poder dur a terme una 

reforma fiscal. El temes analitzats són els següents: l’impost sobre 

la renda de les persones físiques, l’impost sobre societats, els 

impostos sobre la riquesa, els impostos sobre el consum, l’Admi-

nistració tributària i les comunitats autònomes i el sistema fiscal. 

Cada capítol està organitzat en diferents temes escrits tant per 

acadèmics com per professionals, i es converteix, d’aquesta ma-

nera, en un llibre de consulta obligatòria on s’exposa l’entorn i les 

variables que influeixen en el sistema tributari, i les qüestions més 

importants sobre les quals convé reflexionar.

El passat 14 de març es va presentar la publicació en 

format digital del llibre titulat Por una verdadera re-

forma fiscal, de l’editorial Ariel, sota l’hospici de l’Ins-

titut d’Economia de Barcelona, dirigit per Alejandro 

Esteller i José M. Durán, els quals són professors de la Universitat 

de Barcelona i investigadors d’aquesta institució. L’Institut d’Eco-

nomia de Barcelona és un centre de recerca d’economia aplica-

da, format per una quarantena d’investigadors i amb l’objectiu 

d’aportar a la societat l’anàlisi de diferents qüestions que afecten 

l’economia actual. 

El llibre, organitzat en tres parts, comença amb una introducció 

en la qual s’exposa un decàleg de mesures a fi garantir un sistema 

de recaptació més just, simple i eficient. A aquest decàleg s’hi han 

adherit una cinquantena d’experts en temes tributaris, tant pro-

fessionals com acadèmics de tot l’estat i  de primer nivell, i per tant, 

suposa la col·laboració i la coordinació d’una ampli i important 

sector vinculat a l’àmbit tributari. Al decàleg s’exposen de mane-

ra clara i concisa els aspectes clau que cal tenir en compte a 

l’hora d’abordar una reforma fiscal, d’entre el quals podem des-

tacar la necessitat d’una major transparència i claredat, amb un 

conjunt d’impostos coordinats entre si, aconseguint una major 

percepció per part de la ciutadania. Es posa de manifest el plan-

tejament d’una reforma que afecti tots els impostos, amb l’elimi-

nació de l’impost sobre el patrimoni, acompanyat d’un augment 

Valentí pich Rosell 
President del Consejo General de Economistas de España

poR una VeRdadeRa 
RefoRma fisCaL

alejandro esteller, José m. durán
Colección Ariel Economía, Ariel (2013) Barcelona. 
Llibre electrònic. 673 pàgines
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Per últim, en la tercera part es fa una visió general de tots els as-

pectes tractats al llarg del llibre, i es posa de manifest l’important 

paper que té la fiscalitat en l’activitat econòmica, la necessitat de 

formular un bon diagnòstic dels problemes actuals a fi de dur a 

terme una reforma que els solucioni, la indubtable influència dels 

diferents països de la zona euro i la interrelació entre aquests i la 

importància de la transparència i la claredat dels models fiscals.

Aquest llibre apareix en un moment en el qual el debat fiscal és 

constant, ja que a causa de l’actual situació econòmica i política, 

s’han posat de manifest les mancances i deficiències del nostre 

sistema tributari, sense oblidar la desoladora caiguda dels ingres-

sos públics, fent trontollar l’estat del benestar. Tal com s’ha co-

mentat, el llibre aborda diferents aspectes claus de qualsevol 

sistema fiscal, i que tot i no donar respostes concretes, aporta les 

variables rellevants que afecten els impostos i l’Administració tri-

butària i els eixos de reflexió més importants. 

Segons els autors, la transició a aquest model tributari més just, 

eficient i simple ha de ser gradual, però tenint en compte que els 

beneficis a llarg termini seran més grans que el cost de transició. 

Convé destacar que el fet que en el llibre hagin participat profes-

sionals i acadèmics del conjunt de l’Estat, aporta una visió que 

comprèn un àmbit geogràfic molt ampli i molt divers. D’aquesta 

manera, entre d’altres col·lectius de professionals, el mateix Con-

sejo General de Economistas de España, a través del seu Regis-

tro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), ha cregut conve-

nient subscriure el decàleg de les reformes proposades. Pel que 

fa a l’àmbit acadèmic, el decàleg exposat ha estat recolzat per 

catorze universitats espanyoles, d’entre les quals trobem la Uni-

versitat Complutense de Madrid i la Universitat de Barcelona.

Es tracta, sense dubte, d’un llibre que permet contrastar el gran 

volum d’opinions que hi ha actualment en relació amb aquest 

tema, i que qualsevol persona interessada en temes fiscals ha de 

tenir present. n
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