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L’atur és probablement el fenomen més inquietant de la nostra època. Afecta
totes les categories socials. Hi ha 35 milions de persones en atur als països de
l’OCDE. Potser uns altres 15 milions han renunciat a buscar feina o han acceptat,
en contra de la seva voluntat, un lloc de treball a temps parcial.A determinats paï-
sos de l’OCDE, gairebé una tercera part dels joves està sense feina i ni tan sols
aquestes xifres són capaces de mesurar per elles mateixes tot el cost humà que
representa l’atur.

Les causes de l’atur són nombroses. El seu component “conjuntural” s’eliminarà
amb el creixement econòmic a mesura que es consolidi la recuperació. Però una
part de l’atur és estructural, deguda al desfasament creixent entre la necessitat
d’adaptar-se a l’evolució, i la capacitat i, fins tot, la voluntat de canvi de l’econo-
mia i de la societat. La solució passa per un examen i una revisió en profunditat
de totes les polítiques d’adaptació i d’innovació enfront del canvi tecnològic i de
la intensificació de la competència mundial.

La majoria de la població activa es podrà adaptar amb bastanta facilitat, però algu-
nes persones necessitaran un suport particular; fins i tot una minoria es mostrarà
incapaç d’adaptar-se. Caldrà prestar-los ajut tot aprofitant els avantatges conside-
rables que portarà un canvi ràpid, de tal manera que es puguin beneficiar de
l’augment de prosperitat de la societat.

Aquesta publicació de l’OCDE, primera d’una sèrie, ofereix una visió clara i conci-
sa d’aquesta qüestió crítica. Traient profit de les competències de nombrosos
departaments de l’OCDE, exposa els fets que caracteritzen l’atur actualment, ana-
litza els factors fonamentals que l’han provocat i aquells que podrien fer progres-
sar les economies de l’OCDE cap a la plena ocupació. Proposa, finalment, una
selecció de mesures capaces d’ajudar a crear llocs de treball i de preparar aquells
que els han d’ocupar.



COL·LECCIÓ ESTUDIS I INFORMES

Núm. 1

Estudi de l’OCDE
sobre l’ocupació

Fets
Anàlisis

Estratègies

Servei d’Estudis

la Caixa
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS 

DE BARCELONA



Edició realitzada pel 
Servei d’Estudis de ”la Caixa”

Traducció de l’anglès i francès, 

que són les versions oficials d’aquesta publicació:

The OECD Jobs Study: Facts, Analysis,

Strategies/L’étude de l’OCDE sur l’emploi: faits,

analyse, stratégies, OCDE París, juny 1994.

Relació de punts de venda de les publicacions 
de l’OCDE a Espanya, vegeu pàgina 104.

© OCDE 1994



PRESENTACIÓ DE LA COL·LECCIÓ
«ESTUDIS I INFORMES»

Amb aquest volum iniciem una col·lecció d’estudis i informes amb

l’objectiu de contribuir tant al debat dels grans temes que té plantejats

l’economia espanyola com a la seva divulgació, facilitant-ne la comprensió i

situant-los a l’abast del major nombre possible de lectors. Es tracta de dos

objectius plenament complementaris i difícils de separar en l’actualitat,

quan per afrontar els problemes, canvis i conflictes de la nostra època no

n’hi ha prou a encertar la solució tècnica. Perquè aquesta solució es pugui

dur a terme és imprescindible que sigui compresa i acceptada per la majo-

ria dels implicats, i que compti amb el seu suport, i això exigeix un esforç

d’explicació i comprensió per al qual no sempre es compta amb els mate-

rials adequats. Aquesta nova col·lecció del Servei d’Estudis pretén, precisa-

ment, contribuir a omplir aquest buit.

L’interès de l’actual moment històric justifica que els estudis i informes

d’aquesta col·lecció no es limitin només al sistema financer, que ha estat

l’àmbit principal de la col·lecció «Documents de treball» iniciada fa una

mica més de deu anys i que ara és substituïda per aquesta nova sèrie.

En efecte, al començament dels anys vuitanta, estava en marxa un pro-

cés de canvis profunds al sistema financer, que s’han anat consolidant al

llarg d’una dècada que probablement passarà a la història com una de les

més febrils i agitades als sistemes bancaris de la major part dels països

desenvolupats. Però la mutació de les economies no es limita al sector

financer. Es diu, amb raó, que la crisi que han travessat recentment les eco-

nomies europees, a més d’un component conjuntural, ha palesat canvis

estructurals de gran importància. Així, per exemple, el fort desenvolupa-

ment i competitivitat dels països asiàtics, d’industrialització recent, els per-

met guanyar mercats que fins ara havien estat reservats a empreses dels paï-

sos desenvolupats. Molt relacionat amb aquest procés cal situar la posada

en qüestió de l’estat del benestar, els costos elevats del qual no semblen
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compatibles amb una economia oberta a la competència d’altres països

amb uns costos socials menors. En un àmbit no molt allunyat, ens trobem

amb nivells de dèficit i deute públic amb màxims històrics, fet que pres-

siona sobre els tipus d’interès i desestabilitza els mercats de deute i mo-

netaris. La propera ampliació de la Unió Europea i la perspectiva de la pos-

sible creació de la moneda única també és una qüestió de gran trans-

cendència.

L’elevat volum de desocupació, d’altra banda, és un dels temes de més

impacte econòmic i social que tenim plantejats al nostre país. Es tracta d’un

fenomen comú a les economies de la Unió Europea, on, a diferència dels

Estats Units o el Japó, les recuperacions econòmiques no han aconseguit

reduir l’atur als nivells anteriors a cada crisi, i, doncs, es constata una clara

tendència de la desocupació a augmentar paulatinament. El gran nombre

d’articles, llibres i publicacions que apareixen contínuament sobre aquest

fenomen donen fe de la seva importància. Pocs organismes, però, han dedi-

cat un esforç tan important a l’estudi de la desocupació com l’Organització

de Cooperació i Desenvolupament Econòmics. Per això, ens ha semblat

oportú iniciar aquesta col·lecció amb el darrer document de l’OCDE dedi-

cat a aquest tema, que sintetitza els resultats d’un conjunt d’investigacions

que apareixeran properament. Es tracta no solament de descriure el proble-

ma sinó també d’elaborar les propostes adequades que permetin superar-lo,

i això encaixa perfectament amb els objectius d’aquesta col·lecció que tinc

el goig de presentar.

Josep Vilarasau

Director General de ”la Caixa”
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PRESENTACIÓ

Aquest informe sintetitza els treballs portats a terme per la Secretaria

General per complir el mandat que li van confiar els Ministres al maig

de 1992.

La Secretaria ha revisat la literatura existent més significativa i ha

desenvolupat treballs d’investigació en diversos camps d’estudi: política

macroeconòmica, comerç internacional, tecnologia, formació de salaris,

adaptació de la mà d’obra, educació i formació, sistemes de prestacions

socials i fiscalitat. Els resultats d’aquestes investigacions es publicaran en

anglès i en francès sota el títol, respectivament: The OECD Jobs Study:

Evidence and explanations i L’étude de l’OCDE sur l’emploi: données et

explications. En aquest informe es farà referència als diversos capítols de

l’estudi base.

En l’intent de determinar les causes de l’atur i de proporcionar solu-

cions, no s’ha exclòs cap via de recerca. La tasca ha esdevingut més difí-

cil com més llacunes registraven les dades disponibles, de manera que

persisteixen alguns interrogants. Però diversos factors convergents incli-

nen fortament a pensar que la manca de capacitat d’adaptació al canvi

és la causa fonamental de les dificultats d’ocupació que experimenten

els països de l’OCDE.

El plantejament adoptat correspon a la vocació, essencialment econò-

mica, de l’Organització: ¿quines mesures cal adoptar perquè a llarg ter-

mini i en una economia mundial cada vegada més integrada i competi-

tiva els nostres països prosperin i mostrin prou capacitat d’innovació per

mantenir-se al capdavant? La indispensable capacitat per adaptar-se
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implica a vegades un esforç considerable. S’evoquen en aquest estudi els

nombrosos avantatges que en poden resultar, però també els costos que

en el pla humà i econòmic es poden produir, sobretot a curt termini,

però no s’analitzen en profunditat en aquesta fase de l’estudi. No hi ha

dubte, però, que l’única manera d’obtenir bons resultats a llarg termini

és obrir-se al canvi. Intentar frenar el ritme de canvi i protegir artificial-

ment les activitats no-competitives només aconseguirà retardar l’ajust i

fer-lo més dolorós. Totes les mesures que s’apliquin hauran, doncs,

d’intentar afavorir l’adaptació al canvi, reforçant a la vegada la cohesió

social, condició indispensable perquè l’estratègia recomanada tingui èxit

a llarg termini.

Jean-Claude Paye

Secretari General

NOTA

Els “capítols” remeten a la documentació de referència, que constitueix el segon volum

d’aquest estudi, publicat en francès sota el títol L’étude de l’OCDE sur l’emploi: données et

explications, i en anglès, The OECD Jobs Study: Evidence and explanations.
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INTRODUCCIÓ

■ L’atur, que afecta totes les categories socials, potser és el fenomen con-

temporani més temut. Hi ha 35 milions de persones en atur als països de

l’OCDE. Uns altres quinze milions, aproximadament, o bé han renunciat a

buscar feina o bé han acceptat, en contra de la seva voluntat, un treball a

temps parcial. En alguns països de l’OCDE, gairebé la tercera part dels joves

no té feina.

■ El creixement econòmic contribuirà a fer disminuir l’atur. Però l’atur no

és només conjuntural; té un component estructural que persisteix fins i tot

en el transcurs d’una recuperació. Aquest element és més difícil de comba-

tre i és encara més alarmant.

■ L’atur estructural apareix quan hi ha un desfasament entre les pressions

a què les economies es veuen sotmeses per adaptar-se al canvi i la capacitat

per respondre-hi. L’adaptació és essencial per progressar en un món que es

caracteritza per la multiplicació de noves tecnologies, la globalització i la

dura competència que s’exerceix a nivell nacional i internacional. Els efec-

tes benèfics potencials són potser encara més importants que els que han

resultat de l’obertura exterior de les economies després de la Segona

Guerra Mundial. Ara bé, actualment les economies i societats de l’OCDE

estan mal equipades per recollir-ne els fruits. Les polítiques i els sistemes

vigents han tornat rígides aquestes economies i n’han paralitzat la capaci-

tat, fins i tot la seva voluntat d’adaptació. Perquè aquests avantatges poten-

cials es facin efectius, les societats i les economies han de respondre ràpida-

ment als nous imperatius i explotar les possibilitats futures que s’albiren.

Per a molts, els canvi és punyent.
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■ Per als governs, induir les societats a adaptar-se a les noves tecnologies i

a les noves formes del comerç mundial exigeix escollir entre diverses

opcions i mantenir una disciplina. El repte consistirà a obrir-se al canvi en

lloc de cedir a les pressions per resistir-s’hi mitjançant el proteccionisme i

altres instruments de limitació de la competència.

■ Els governs han, doncs, de definir i replantejar tot el conjunt de polítiques

econòmiques i socials per impulsar –o a vegades deixar d’obstaculitzar–

l’adaptació a les noves formes de producció i de comerç exterior que sorgei-

xen. Això no obstant, es tracta d’un desafiament al qual els governs no poden

fer front en solitari. Cal un alt grau de consens social per endegar els canvis

que s’imposen. Les empreses, els sindicats i els treballadors han de demostrar

capacitat d’innovació per concebre els productes, els procediments i les

formes de treball noves que siguin generadors d’ocupació, i pert desenvolu-

par els perfils de formació que exigiran els llocs de treball de demà.

■ Tanmateix, algunes persones tindran dificultats especials per dur a ter-

me l’adaptació exigida. Les economies i les societats que reinverteixin part

dels beneficis obtinguts amb el canvi en accelerar aquest procés, ajudant-

los a adaptar-se, seran aquelles que aconseguiran els millors resultats.

■ Malgrat tot, hi haurà qui no serà capaç d’adaptar-se a les exigències

d’una economia en transformació. Però també aquestes persones han de

beneficiar-se del progrés. La seva exclusió del corrent principal d’activitats

econòmiques corre el risc de provocar tensions socials que podrien tenir

conseqüències greus en el pla humà i econòmic.

■ La primera part d’aquest informe exposa els fets essencials que caracte-

ritzen l’atur actual. La segona part explica les evolucions observades i indi-

ca els principals elements a tenir en compte a l’hora de formular una políti-

ca que faci front al problema. La tercera part proposa una estratègia per a

l’ocupació i recomanacions detallades.

12



Part I. FETS BÀSICS*

■ La xifra de 35 milions d’aturats, és a dir, al voltant del 8,5% de la pobla-

ció activa dels països de l’OCDE, representa un enorme malbaratament de

recursos humans, indica que existeixen greus ineficiències als sistemes

econòmics i provoca un profund sofriment en el cos social. La naturalesa

de l’atur –diferència entre el nombre de persones que ocupen o busquen

un lloc de treball (la població activa) i el nombre de llocs de treball disponi-

bles (ocupació)– es manifesta a través d’uns trets bàsics que afecten els tre-

balladors de les economies de l’OCDE, als llocs de treball que resulten de

les transformacions de les estructures industrials i també al comportament

dels salaris.

Gràfic 1

L’ATUR A L’ÀREA DE L’OCDE. 1950-1995

(*) Només s’han utilitzat les dades anteriors al 15 de maig de 1994.
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L’atur: situació actual

■ Durant els anys cinquanta i seixanta, l’àrea de l’OCDE comptava en total

menys de 10 milions d’aturats de mitjana. Però en el transcurs d’una sola

dècada, entre 1972 i 1982, el nombre es va triplicar. La prolongada expan-

sió econòmica subsegüent només ha fet baixar el nombre total de persones

sense feina a 25 milions el 1990. Des d’aleshores, aquest nombre ha aug-

mentat fortament.

■ El creixement tendencial de l’atur a l’OCDE ha mantingut una

pauta temporal diferent segons les regions:

■ A Amèrica del Nord, les taxes d’atur eren relativament altes en els anys

cinquanta i seixanta. Però des de 1970 han mantingut només una lleugera

tendència a l’alça, si bé caracteritzada per àmplies fluctuacions conjuntu-

rals. L’atur, que va arribar a un màxim per damunt del 7,5% el 1992 –és a

dir, un valor molt inferior al nivell màxim anterior del començament dels

anys vuitanta, que va superar el 9,5%– se situa avui al voltant del 7%.

■ En canvi, l’atur a la Comunitat Europea (CE) i a Oceania ha augmentat

ràpidament des de la meitat dels setanta, fins a arribar actualment, a totes

dues regions, a xifres rècord al voltant del 10-11%.

■ Els països de l’EFTA van aconseguir estabilitzar la taxa d’atur en un

ventall del 2 al 4% fins al 1990. Des d’aleshores, aquesta taxa ha augmentat

intensament, fins a registrar gairebé el 8%.

■ Japó ha aconseguit, durant tot el període de postguerra, mantenir la taxa

d’atur a un nivell molt baix: entre l’1 i el 3%. Avui, aquesta taxa s’acosta al 3%.

■ Fins i tot la xifra oficial de 35 milions d’aturats no reflecteix la realitat

del fenomen de l’atur en tota la seva extensió. Són moltes les persones
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Gràfic 2

TAXES D’ATUR A LES REGIONS DE L’OCDE. 1950-1995
(Percentatge)
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demandants d’un lloc de treball que han renunciat a buscar-lo. El treball 

a temps parcial involuntari està molt estès. A certs països d’Europa, el tre-

ball amb horari reduït o “atur parcial”, finançat a través dels sistemes 

de prestacions de desocupació s’ha convertit en una pràctica corrent. Al

Japó, la subocupació no és despreciable: les empreses, sobretot les grans,

conserven la plantilla en període de flexió de l’activitat, en el marc d’una

estratègia d’ocupació vitalícia. Aquests elements de subocupació podrien

fer augmentar l’atur total de l’àrea de l’OCDE entre el 40 i el 50%. La

importància d’aquest fenomen està, però, atenuada en part pel fet que

certs “aturats” exerceixen probablement una feina “no declarada” (vegeu

Requadre 1,  pàg. 41).

■ Determinades categories d’actius resulten més afectades per l’atur

que d’altres:

■ A la majoria de països de l’OCDE, els joves pateixen sempre una taxa

d’atur molt superior a la dels adults (Quadre 1) –30% o més de la població

activa jove a molts països d’Europa (Itàlia, Espanya i Finlàndia). Són excep-

ció els països dotats des de fa temps d’un sòlid sistema d’aprenentatge,

sobretot Alemanya i Àustria.

■ A la Comunitat Europea, les dones resulten més afectades per l’atur que

els homes, menys al Regne Unit. En canvi, a la majoria dels altres països de

l’OCDE les taxes d’atur masculines són més elevades.

■ Dins del mateix país, les desigualtats regionals de taxes d’atur són

generalment més accentuades i molt més persistents a Europa que a Aus-

tràlia i als Estats Units. La distribució regional de l’atur és particularment des-

igual a Alemanya (després de la reunificació), Finlàndia, Espanya, Itàlia i

Portugal.
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Gràfic 3

TAXES D’ATUR.(1) 1993
(Percentatge)

(1) Tots els països estan classificats en ordre decreixent.
(2) Taxes d’atur estandarditzades establertes per l’OCDE, llevat d’Àustria, Dinamarca, Grècia, Luxemburg, Suïssa i

Turquia.
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■ La gravetat de l’atur depèn no solament del risc de pèrdua de l’ocupació,

sinó també de la probabilitat que aquesta situació s’allargui. La participació

de l’atur de llarga durada a l’atur total és molt variable. A la Comunitat

Europea, més del 40% dels aturats estaven sense feina des d’almenys

12 mesos el 1992, enfront d’un terç a Oceania, al voltant del 15% als països

de l’EFTA i al Japó, i l’11% només a Amèrica del Nord.
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(1) Exclosos Luxemburg i Portugal per a tots els anys i exclosa Grècia el 1979.
(2) Només es tenen en compte Finlàndia, Noruega i Suècia.
(3) Persones en atur des de 12 mesos o més, en percentatge sobre el total d’aturats.
(4) Taxes d’atur estandarditzades.

Gràfic 4
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■ Sigui quina sigui la taxa d’atur (eix horitzontal del gràfic 4), el compo-

nent d’atur de llarga durada és molt més elevat als països de la CE, per

exemple, que no a Amèrica del Nord. A la CE ha augmentat per gradients o

graons, i molt intensament durant la recessió del començament dels vuitan-

ta i només s’ha atenuat lleugerament durant la fase de recuperació. A

Amèrica del Nord, en canvi, ha augmentat molt menys durant la recessió i

ha disminuït després netament fins a tornar el 1989 pràcticament al nivell

de 1979.

■ La intensitat de l’atur de llarga durada respecte a l’atur total varia 

molt en funció de l’edat. A gairebé tots els països de l’OCDE, els tre-

balladors d’edat avançada (de més de 55 anys) són els més exposats a l’atur

de llarga durada –a molts països de la CE, més de dos aturats d’edat avança-

da de cada tres estan sense feina des de fa més d’un any. En general, els

joves travessen períodes d’atur més curts. A més a més, la seva participació

a l’atur de llarga durada ha disminuït en el transcurs dels anys vuitanta. Però

molts joves pateixen encara un atur prolongat: a Espanya, Irlanda i Itàlia,

per exemple, l’atur de llarga durada afecta, en el 50 o 70% dels casos, joves

sense feina.

■ L’alta freqüència de l’atur de llarga durada a la majoria dels països 

de la CE està associada a baixes taxes d’entrada a l’atur. S’observa una 

relació inversa –baixa freqüència de l’atur de llarga durada i altes taxes

d’entrada a l’atur– a Amèrica del Nord. Cal concloure, doncs, que nombro-

sos països de l’OCDE tenen un problema de contractació: si el risc de 

caure a l’atur és relativament feble respecte a d’altres països, un treballador,

un cop en atur, té relativament poques probabilitats de tornar a trobar un

altre lloc de treball. En canvi, als Estats Units i a Canadà, el risc d’atur és

més alt, però els aturats tenen més probabilitats de tornar a col·locar-se

ràpidament.
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(1) Persones en atur des de fa un any o més, en percentatge del total d’aturats.
(2) Aturats de menys d’un mes en percentatge de la població de 15 a 64 anys, excloent-ne els aturats.

Gràfic 5
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Taula 1

EL PERFIL DE L’ATUR A L’OCDE

Taxes d’atur (1993)
(1)

Aturats de llarga
durada en percentatge

Total Joves Dones d’atur total(2) (1992)

Amèrica del Nord 7,2 13,8 6,9 11,2
Canadà 11,1 17,8 10,6 11,2
Estats Units 6,7 13,3 6,5 11,2

Japó 2,5 5,1 2,6 15,4

CE 10,6 20,6 12,2 42,2
Bèlgica 9,1 19,6 13,7 59,0
Dinamarca 10,4 11,4 11,3 27,0
França 11,6 24,6 13,7 36,1
Alemanya 5,8 4,9 6,1 33,5
Grècia(3) 9,8 24,6 15,4 49,7
Irlanda(4) 15,8 27,9 20,1 60,2
Itàlia 10,2 30,6 14,6 58,2
Luxemburg 2,6 5,7 3,6 17,6
Països Baixos 8,3 15,0 11,7 44,0
Portugal 5,5 12,0 6,5 30,9
Espanya 22,4 43,2 28,9 47,4
Regne Unit 10,3 16,9 8,1 35,4

EFTA 7,4 12,6 7,0 13,1
Àustria 4,2 4,7 4,9 16,9
Finlàndia 17,7 30,8 15,6 8,2
Islàndia 5,2 – 5,2 –
Noruega 6,0 13,5 5,2 23,5
Suècia 8,1 18,4 6,6 8,0
Suïssa 3,7 6,8 4,7 20,6

Oceania 10,6 18,4 9,9 34,2
Austràlia 10,8 18,7 10,1 34,5
Nova Zelanda 9,5 17,2 8,9 31,9

Turquia 7,3 13,9 6,3 43,7

OCDE 7,8 15,1 8,2 28,6

(1) Per al total, taxes d’atur estandarditzades per l’OCDE (estimacions nacionals en el cas d’Àustria, Grècia, 
Islàndia, Suïssa i Turquia; taxes d’atur comparables en el sentit de la CE en el cas de Dinamarca i Luxemburg). 
Per als joves (menors de 25 anys) i les dones, taxes d’atur comparables en el sentit de la CE i estimacions na-
cionals.

(2) Per aturats de llarga durada cal entendre totes les persones que han estat en atur sense interrupció durant un any 
o més.

(3) Les taxes d’atur dels joves i les dones es refereixen a l’any 1992.
(4) El percentatge d’aturats de llarga durada es refereix a l’any 1991.
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Les persones

■ L’evolució de la població activa i de l’ocupació depèn en gran mesura

dels canvis demogràfics, els quals, juntament amb les migracions, explica-

ven cinc sisenes parts del creixement de la població activa que van experi-

mentar els països de l’OCDE en els anys vuitanta.

■ La població en edat de treballar dels països de l’OCDE augmenta molt

més a poc a poc (0,5% a l’any al començament dels anys noranta), que en el

transcurs dels anys setanta (més de l’1% a l’any). La desacceleració ha estat

particularment intensa a Amèrica del Nord, però aquesta regió experimenta

encara, com Oceania, un creixement demogràfic més ràpid que el del Japó,

la Comunitat Europea o els països de l’EFTA.
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(1) Les xifres entre parèntesis indiquen la taxa anual mitjana de creixement demogràfic expressada en percentatge.

Gràfic 6
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■ El nombre de joves de 15 a 24 anys registra un màxim durant els anys

vuitanta: la majoria de països de l’OCDE experimenten avui l’envelliment

de la població total i de la població activa. Aquesta tendència corre el risc

d’accentuar-se en els propers deu o vint anys, amb un fort augment de la

proporció de treballadors d’edat avançada entre la població activa i de jubi-

lats entre la població total.

■ Els canvis que intervenen a les migracions internacionals afecten

també la població en edat de treballar i l’oferta de mà d’obra. Als països de

l’EFTA i de la CE, les migracions netes han contribuït al creixement de la

població en més gran mesura entre 1983 i 1992 que durant el període

1975-83; aquesta situació s’explica en part per l’afluència de refugiats i de

demandants d’asil i pels moviments de grups ètnics (sobretot d’origen ale-

many) induïts per l’obertura de fronteres dels països d’Europa central i

oriental i de l’antiga Unió Soviètica. Als països tradicionals d’acollida, les

evolucions han estat diferents. A Oceania, la contribució relativa de les

migracions netes al creixement demogràfic s’ha reforçat també, però en

proporcions molt inferiors als països de l’EFTA i de la CE. A Amèrica del

Nord, la situació gairebé no ha canviat. Al Japó, en contra de l’evolució

observada a les altres regions, el saldo migratori net ha estat insignificant

durant les dues darreres dècades.

■ El tamany de la població activa depèn també de les taxes d’activitat –és

a dir, de la proporció de la població en edat de treballar que és activa. Les

taxes d’activitat globals al Japó (74%) i als països de la CE (67%) gairebé no

han variat durant els darrers trenta anys. Però han augmentat de manera

apreciable als països de l’EFTA, a Oceania i Amèrica del Nord, fins a situar-

se al voltant del 75%.

■ En general, les taxes d’activitat femenines han augmentat i les masculines

han disminuït, reduint així la seva diferència. A Austràlia i a Amèrica del

Nord, l’augment de les taxes d’activitat femenina ha estat particularment

ràpid durant els anys vuitanta. La relativa estabilitat de la taxa d’activitat fe-
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menina observada als països de la CE encobreix evolucions molt contrasta-

des d’uns països a uns altres. A molts d’ells (Espanya, Grècia, Irlanda i Itàlia)

les dones són encara molt menys actives que als altres països de l’OCDE.
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(1) Actius en percentatge de la població de 15 a 64 anys.

Gràfic 7

TAXES D’ACTIVITAT A LES REGIONS DE L’OCDE.(1) 1960-91

EFTA

Amèrica del Nord

Austràlia

Japó

CE

100

95

90

85

80

75
1960 9162 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

Homes

80

70

60

50

40

30

Dones

1960 9162 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

78

76

74

72

70

68

66

64
1960 91

Total

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90



■ Durant els anys vuitanta, les taxes d’activitat dels joves han disminuït

generalment, sobretot a causa de l’augment de les taxes d’escolarització 

i de retenció al sistema d’ensenyament. A més a més, els treballadors 

d’edat avançada s’han retirat en un nombre més alt de la vida activa, amb

freqüència en haver-los ofert plans de jubilació anticipada i pensions d’in-

validesa.

■ El nivell d’educació mitjà de la població activa ha continuat augmen-

tant a tots els països de l’OCDE, amb l’arribada al mercat de treball de suc-

cessives promocions de nous incorporats amb més qualificació i la jubilació

o cessament de l’activitat de treballadors d’edat avançada amb menor quali-

ficació.

Els llocs de treball

■ El creixement més fort de l’ocupació s’ha produït a Amèrica del Nord

(1,8% a l’any, des de 1960) i a Oceania (1,7%) i el més feble als països de la

CE (al voltant del 0,3%) i de l’EFTA (0,6%), ocupant el Japó una posició

intermèdia (1,2%). El feble creixement de l’ocupació a la Comunitat

Europea no solament ha coincidit amb la desacceleració del creixement

demogràfic sinó també amb un descens a llarg termini de la taxa de desocu-

pació.

■ D’ençà de la segona meitat del segle XIX, l’agricultura ha vist desaparèi-

xer els seus llocs de treball. Actualment només representa el 7% de l’ocupa-

ció civil total als països de l’OCDE, enfront del 14% el 1970 i gairebé el 50%

el 1870. La importància relativa de l’ocupació industrial (però no de la pro-

ducció) ha baixat igualment en disminuir la seva proporció des de gairebé

el 40% de l’ocupació als països de l’OCDE el 1970 a menys del 30% el 1992.

La contrapartida ha estat un augment continu del pes de l’ocupació al sec-

tor serveis.
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■ Els canvis registrats en la composició sectorial de l’ocupació s’expliquen

per molts factors, però sobretot per l’evolució del comerç internacional i

de la tecnologia. El comerç internacional ha augmentat en general més ràpi-

dament que el PIB. Es porta a terme en la major part entre els països de

l’OCDE i es tracta en gran mesura (del 70 al 80% en el cas dels països de

l’OCDE) d’intercanvis de productes similars dins d’un mateix sector –és a

dir, de comerç intrasectorial. Si bé es desenvolupa ràpidament, el comerç

amb països de fora de l’OCDE, com les economies dinàmiques d’Àsia (EDA)

i Xina, continua essent limitat.
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Gràfic 8
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■ Les importacions que provenen de països de fora de l’OCDE estan cons-

tituïdes per manufactures intensives en mà d’obra i primeres matèries,

mentre que els productes exportats pels països de l’OCDE incorporen amb

freqüència un nivell de tecnologia relativament elevat. El saldo del comerç

de manufactures amb els països de fora de l’OCDE continua essent exce-

dentari, encara que hagi disminuït en els anys vuitanta a causa de la forta

contracció del mercat de l’OPEP, de l’estancament de la demanda als països

en desenvolupament sobreendeutats i de l’aparició d’un dèficit comercial

enfront dels països d’Àsia en vies d’industrialització.

■ Anteriorment, aquesta degradació afectava essencialment alguns sectors

intensius en mà d’obra; en particular, el tèxtil, el vestit i el calçat. Durant

els darrers deu anys, els intercanvis amb determinats socis comercials de

fora de l’OCDE han evolucionat: en particular, les economies dinàmiques

d’Asia han augmentat les seves quotes de mercat a sectors d’alta tecnologia,

com ara maquinària d’oficina i telecomunicacions.
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(1) Importacions més exportacions de productes manufacturats en percentatge del PIB nominal. Aquest indicador consta
al peu de cada cercle per als anys 1962, 1972, 1986 i 1992. El tamany dels cercles depèn del valor de l’indicador.

Gràfic 9
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■ El progrés tecnològic continua modificant la naturalesa dels llocs de

treball. Els grans països de l’OCDE dotats d’amplis mercats interns són

aquells que generalment han registrat la més alta proporció de llocs de tre-

ball a les indústries manufactureres d’alta tecnologia (part esquerra del grà-

fic 10). Però l’expansió ràpida dels mercats internacionals de productes sor-

gits de noves tecnologies posa aquest tipus de producció a l’abast de petits

països. Així, no solament el Japó sinó també certs petits països (sobretot

Irlanda, Austràlia, Finlàndia i Noruega) han aconseguit un notable èxit en

augmentar la competitivitat a les indústries d’alta tecnologia (part dreta del

gràfic 10).

■ Molts altres països europeus han tingut escàs èxit en l’expansió de les

seves exportacions de productes d’alta tecnologia. L’únic gran país de la CE

que ha reforçat sensiblement el seu avantatge comparatiu en el camp de

productes d’alta tecnologia –el Regne Unit– no ho ha aconseguit guanyant

quotes de mercat per a aquests tipus de productes, sinó a costa d’una pèr-

dua considerable de quota de mercat per als productes de baixa o mitjana

tecnologia al començament dels anys vuitanta.

■ La proporció d’ocupació al sector serveis a l’àrea de l’OCDE ha passat

de menys del 50% el 1970 a gairebé el 65% el 1992. La majoria dels llocs de

treball que han aparegut durant els anys vuitanta s’han creat a sectors de

serveis com el sector financer, les assegurances i els serveis a empreses, i

també els serveis col·lectius i personals.

■ En els anys vuitanta s’ha invertit la tendència secular al descens del tre-

ball independent. A 13 països de l’OCDE, el treball independent fora de

l’agricultura ha augmentat més de pressa que l’ocupació total. La contribu-

ció del treball independent al conjunt de la creació de llocs de treball ha

estat particularment intensa a Islàndia, a Portugal i al Regne Unit.

■ El treball a temps parcial representava als anys vuitanta una part crei-

xent de l’ocupació total, sobretot a Àustria, Bèlgica, Canadà, França, Irlan-
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(1) Aeronàutica, informàtica i equipament d’oficina, material de telecomunicacions i semi-conductors, electromecàni-
ca, productes farmacèutics i instruments científics.

(2) Llocs de treball al sector de manufactures d’alta teconologia en percentatge del total de llocs de treball al sector de
manufactures. En el cas d’Irlanda, s’exclouen els productes farmacèutics. 

(3) Participació de les exportacions d’alta tecnologia en el total d’exportacions de manufactures del país en qüestió,
respecte a la mateixa participació en el conjunt de països de l’OCDE. Si l’indicador és superior a 1, la participació
de les exportacions de productes d’alta tecnologia en el total de les exportacions del país en qüestió és superior a
la del conjunt de l’OCDE.

Gràfic 10
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Gràfic 11

FONTS DE CREACIÓ D’OCUPACIÓ DURANT ELS ANYS VUITANTA(1)

(Percentatge anual de variació)
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Gráfico 11

FONTS DE SUPRESSIÓ DE LLOCS DE TREBALL
(Percentatge anual de variació)

(1) Les xifres entre parèntesi indiquen la mitjana no ponderada de la participació dels sectors considerats a l’ocupació
total al començament dels anys 90 en el conjunt dels països de l’OCDE.

(2) Exclosa l’agricultura.

da, Països Baixos i Regne Unit. Aquest augment era imputable especialment

a les dones, moltes de les quals treballaven als serveis.
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Gràfic 12

CREIXEMENT ACUMULAT DE L’OCUPACIÓ ALS SECTORS 
PÚBLIC I PRIVAT(1)

(Variació en milions, a partir de 1973)
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(1) Les empreses públiques amb vocació comercial s’assimilen a empreses privades
(2) L’escala utilitzada per a l’EFTA i Oceania és superior en un factor de 10 a la utilitzada per a Amèrica del Nord, la

Comunitat Europea i Japó.

obstant, en el transcurs dels anys vuitanta, el ritme d’expansió de l’ocu-

pació al sector públic s’ha desaccelerat netament a Europa, mentre 

que l’ocupació al sector privat, que havia retrocedit des de la meitat de 

la dècada dels setanta fins al començament dels vuitanta, es recuperava. 

A Alemanya, Països Baixos i el Regne Unit és on s’ha produït, durant la 

darrera dècada, els guanys d’ocupació més importants al sector privat. 

A Oceania, l’ocupació al sector públic disminueix des del final dels anys

vuitanta.
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Els salaris: el vincle d’unió entre les persones i 
els llocs de treball

■ Un dels principals mecanismes que permet assegurar la correspon-

dència entre les persones i els llocs de treball és l’ajust dels salaris. Els 

salaris tenen grans repercussions sobre l’ocupació i l’atur. El procés 

de determinació dels salaris depèn molt, al seu torn, de les pressions 

que pesen sobre el mercat de treball, de les expectatives socials, de la 

legislació i dels sistemes de relacions industrials, factors que influeixen

sobre l’evolució dels salaris reals (salaris nominals ajustats en funció de

l’augment de preus) i de les diferències salarials.

■ A l’àrea de l’OCDE, l’augment dels salaris reals es va moderar després

del shock energètic de 1979 en un clima caracteritzat per les polítiques

macroeconòmiques rigoroses, que van imposar-se a la inflació fins a situar-

los novament en els nivells baixos dels anys seixanta. La participació dels

salaris a la renda nacional ha tornat a recaure a nivells equivalents, fins i

tot inferiors, als del començament dels anys setanta. El consegüent aug-

ment dels beneficis ha creat un clima netament més favorable a la inversió

al sector empresarial.

■ Mentrestant, a mesura que les participacions dels salaris disminuïen

d’una manera general, les diferències salarials entre treballadors 

poc qualificats i molt qualificats evolucionaven seguint pautes molt dife-

rents. Als països anglosaxons, les diferències salarials es van ampliar 

durant els anys vuitanta. En canvi, als països d’Europa continental s’han

mantingut, en general, pràcticament invariables o només han augmentat

lleugerament després d’haver disminuït durant les dècades anteriors.

■ L’accentuació de les diferències salarials s’ha vist acompanyada d’una

disminució efectiva dels salaris reals dels treballadors de sexe masculí de
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Gràfic 13

PARTICIPACIÓ DE LA REMUNERACIÓ DEL TREBALL A 
LES REGIONS DE L’OCDE.(1) 1964-95
(Percentatge)

(1) Participació de la remuneració del treball (inclosa una estimació de la dels autònoms) en el producte del sector
empresarial.

baixa qualificació a Austràlia, Canadà i, sobretot, als Estats Units. El Regne

Unit, en canvi, ha conegut alhora una forta intensificació de les desigualtats
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lificació, en virtut d’una alça ràpida del conjunt de les remuneracions sala-

rials en els anys vuitanta.

■ Als Estats Units, els salaris baixos són molt més freqüents que a la

majoria dels altres països de l’OCDE. Més d’una quarta part dels treballa-
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Gràfic 14

CREIXEMENT DELS SALARIS REALS DELS TREBALLADORS 
AMB BAIXA REMUNERACIÓ(1)

(Percentatge de variació anual)

(1) Els treballadors de baixa remuneració corresponen als que s’agrupen al desè percentil de la distribució global
d’ingressos en el cas dels homes (a Noruega i Dinamarca s’inclouen també les dones). Els ingressos bruts s’han
deflactat mitjançant l’índex de preus al consum.

dels ingressos que corresponen a la situació mitjana, mentre que aquesta

proporció varia entre un desè a Austràlia i un cinquè a la Comunitat

Europea. El 1990 gairebè un cinquè de tots els treballadors a temps com-

plet als Estats Units percebien ingressos equivalents o inferiors al llindar de

pobresa oficial per a una família de quatre persones (però només al voltant

d’un 6% vivien en famílies amb uns ingressos totals inferiors al llindar de la

pobresa).

■ Tots els països han experimentat una transformació de la demanda que

s’ha desplaçat de l’ocupació sense qualificació cap a feines més qualifi-

cades. A la majoria dels països que es caracteritzen per la flexibilitat dels

salaris relatius (Austràlia, Canadà, Estats Units), les taxes relatives d’ocupa-

ció i d’atur dels treballadors poc qualificats no han variat gairebé durant els

anys vuitanta. A Europa, en canvi, on els salaris eren relativament rígids,

aquestes taxes han empitjorat.

3

2

1

0

–1

–2

Estats Units
1980-89

Canadà
1981-90

Austràlia
1980-91

França
1980-87

Àustria
1980-91

R. Unit
1980-92

Dinamarca
1980-90

Noruega
1980-91

Itàlia
1980-87

Suècia
1981-91

Alemanya
1983-90



Gràfic 15

DIFERÈNCIES DE TAXA D’OCUPACIÓ I DE TAXA D’ATUR 
PER NIVELL DE QUALIFICACIÓ(1)
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(1) Taxa d’ocupació (o atur) d’homes adults del quartil inferior de la població (o de la població activa) classificada per
nivell d’educació respecte al quartil superior.

■ La disponibilitat dels treballadors a acceptar llocs de treball de baixa

remuneració depèn en gran mesura de la generositat relativa de les presta-

cions per desocupació. La relació entre les prestacions per desocupació i

el nivell mitjà de les remuneracions en actiu –la taxa de substitució– és

generalment més elevada a Europa que a la resta de països de l’OCDE. A la

majoria dels països, aquesta taxa de substitució ha augmentat en el trans-

curs dels anys setanta i vuitanta, en haver registrat molts petits països
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Gràfic 16

EVOLUCIÓ DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DES DELS ANYS
SEIXANTA: INDICADOR SINTÈTIC DE DRETS A PRESTACIONS(1)

(Percentatge)

(1) Taxes de substitució (és a dir, prestacions abans d’impostos en percentatge dels ingressos anteriors en actiu, 
també abans d’impostos), tal com les determina la legislació sobre drets a prestacions per desocupació, per
diferents categories d’aturats. Els països estan classificats per ordre decreixent de la seva taxa mitjana de
substitució el 1991.

Explicació: S’han estimat els drets de prestacions per a dos nivells d’ingressos (ingressos mitjans i dos terços dels
ingressos mitjans), tres situacions de família (solter, amb cònjuge a càrrec i amb amb cònjuge ocupat) i tres durades
d’atur (1 any, 2 a 3 anys i 4 a 5 anys). Les barres representen la mitjana no ponderada de les taxes de substitució
calculades així. Els càlculs recolzen en hipòtesis uniformes, a saber: persona de més de 40 anys, pèrdua involuntària
del lloc de treball anterior, etc. A països com els Estats Units i el Japó, on els drets no arriben als dotze mesos i on,
doncs, el nombre d’aturats de llarga durada és limitat, i a Suècia, on s’ofereixen als treballadors que esgoten el seu
període de dret a prestacions per desocupació, llocs de treball eventuals en el marc d’un programa de mercat de
treball que els concedeix novament dret a les prestacions, l’indicador sintètic pren un valor molt inferior al valor
inicial o mitjà de la taxa de substitució del conjunt dels aturats amb assegurança d’atur.
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d’Europa (Dinamarca, Noruega, Finlàndia, Portugal, Espanya, Irlanda,

Suècia i Suïssa) augments substancials en aquest punt. Determinats països

(Nova Zelanda, Regne Unit i, en menor mesura, Alemanya) han frenat, i fins

i tot invertit, aquesta tendència a l’alça.

Cinc models d’experiència nacional

■ Els recursos humans, els llocs de treball i els salaris han conegut evolu-

cions diverses a tots els països de l’OCDE, però no deixen de perfilar-se uns

trets comuns a certs grups de països. Així, es poden distingir cinc models

de funcionament dels mercats de treball, de maneres de creació d’ocupació

i també de l’evolució de l’atur i la seva composició.

La Comunitat Europea

■ El feble creixement de l’ocupació, sobretot fins a la meitat de la dècada

dels vuitanta al sector públic, s’ha vist acompanyat d’importants guanys de

productivitat, obtinguts essencialment mitjançant reduccions d’efectius als

sectors tradicionals més que no pas a través d’una reorientació de la pro-

ducció envers activitats d’alta tecnologia i molt intensives en qualificacions.

L’atur ha augmentat per gradients o graons amb el pas dels successius

cicles, fet que ha provocat un augment de l’atur de llarga durada. Les entra-

des en atur han continuat essent relativament limitades però les sortides ho

han estat encara més, la qual cosa palesa un funcionament mediocre dels

mercats de treball.

Estats Units

■ Un creixement dinàmic tant dels llocs de treball molt qualificats 

com dels poc qualificats al sector privat, als serveis en particular, s’ha 

vist acompanyat d’escassos guanys de productivitat. Les diferències 
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salarials s’han accentuat i els salaris baixos han registrat una davallada 

absoluta en termes reals, d’on ve l’agreujament de la pobresa entre els tre-

balladors. Les fluctuacions de l’atur han seguit, en termes generals, les de la

conjuntura, amb entrades i sortides importants, escassa importància de

l’atur de llarga durada i un augment tendencial bastant limitat de l’atur en el

seu conjunt.

Canadà/Oceania

■ Com als Estats Units, l’ocupació ha conegut un creixement vigorós 

al sector privat, els guanys de productivitat han estat escassos, les diferèn-

cies salarials han augmentat i els salaris baixos han registrat un descens 

en termes reals. Això no obstant, cal assenyalar diferències importants: els

sistemes de protecció social són més generosos que als Estats Units, i els

sindicats tenen més influència a les negociacions col·lectives. Però, so-

bretot, es detecta una forta tendència a l’augment de l’atur des de fa dues

dècades.

Japó

■ Japó ha aconseguit mantenir l’atur mitjà a un nivell baix. Un mercat de

treball intern molt desenvolupat ha permès a les empreses, sobretot a les

més grans, adaptar-se al canvi estructural reorientant la producció cap a

productes amb valor afegit més alt i també millorant les qualificacions de la

mà d’obra i reassignant les plantilles conseqüentment. Com que la demanda

continua feble, però, apareixen signes inequívocs d’agreujament de la sub-

ocupació, com testimonien les sobredimensionades plantilles i les aturades

d’activitat, sobretot entre les dones.

Associació Europea de Lliure Canvi

■ La creació d’ocupació ha estat intensa al sector públic, però escassa o

nul·la al sector privat; la indústria, molt productiva, sosté bé la competèn-

40



41

cia als mercats internacionals; la dispersió dels salaris ha estat general-

ment poc pronunciada. Durant la major part del període considerat, 

l’atur s’ha mantingut a un nivell relativament baix per diverses raons: el

paper del sector públic com a empleador en darrera instància, sistemes de

negociació atents a la necessitat de mantenir l’atur en un nivell baix, i inver-

sions apreciables en mesures de política activa de mercat de treball. Això

no obstant, quan s’ha acabat l’expansió del sector públic, l’atur ha crescut

ràpidament.

Requadre 1

CONSIDERACIONS ESTADÍSTIQUES

■ Les fonts estadístiques nacionals són generalment fiables en elles ma-

teixes però no es presten a comparacions internacionals, ja que remeten a

certes particularitats institucionals pròpies del país en qüestió. En d’altres

camps, les dades disponibles són limitades. Així s’esdevé concretament amb els

guanys, el treball temporal, la creació i supressió de llocs de treball, la rotació i

la mobilitat de la mà d’obra, les professions, la formació que imparteixen les

empreses, les migracions i el sector serveis en general, sobre el qual hi ha amb

freqüència molta menys informació que sobre el sector industrial, si bé a la

majoria dels països de l’OCDE representa més del 50% i sovint el 70% de l’ocu-

pació total.

■ Els conceptes estadístics exigeixen ser reajustats, tant per mesurar amb 

exactitud noves evolucions sòcio-econòmiques com per respondre als pro-

blemes de fons que apareixen. L’aparell estadístic s’ha de renovar i reforçar 

en molts aspectes si es vol definir amb més coneixement de causa la política 

a aplicar:

– Segons les convencions internacionals, es considera en atur tota persona que

no treballa, que està disposada a començar a treballar en un curt termini de

temps i que busca activament un lloc de treball. Aquesta definició exclou les

persones que presenten només una part de les característiques de l’aturat

“absolut”, a saber, les que treballen amb horaris reduïts i intenten efectuar un



major nombre d’hores, les que acceptarien una oferta de treball però no bus-

quen feina perquè estan convençudes que no n’hi ha i, finalment, les que

s’han acollit a una jubilació anticipada per motius relacionats amb el mercat

de treball. Existeix, així, una variada gamma de tipus d’atur diferents entre

l’ocupació a temps complet i la inactivitat voluntària a temps complet. Les

dades necessàries per a la construcció d’una sèrie d’indicadors estan certa-

ment disponibles a molts països, però queden esforços a realitzar per tal de

millorar la regularitat i la comparabilitat en el pla internacional.

– Caldria recollir més informacions sobre la naturalesa de l’activitat principal 

de les persones que no pertanyen a la població activa –estudis a temps 

complet, cura de membres de la família, malaltia, treball no-remunerat al ser-

vei de la col·lectivitat– i també sobre les seves fonts principals d’ingressos

–relacions familiars, pensions, prestacions de l’assegurança de malaltia,

beques, etc.

– La part del treball no declarat davant de les autoritats fiscals i els organismes

de seguretat social s’ha estimat al voltant del 10% a molts països de l’OCDE, i

més i tot en alguns. Cal continuar esforçant-se a determinar a la vegada la fre-

qüència d’aquesta “economia submergida” i les distorsions que en resulten a

les estadístiques oficials de població activa.

– Des del punt de vista de l’orientació pública, la relació entre l’atur i les dificul-

tats materials revesteix una importància particular. A molts països, falta 

informació, fins i tot sobre el nombre d’aturats que reben ajuda social i presta-

cions diverses. A més a més, les dades disponibles són amb freqüència massa

ambigües per poder-ne extreure conclusions generals sobre la freqüència i les

causes de les dificultats materials, i caldria esforçar-se per recollir informa-

cions més exactes sobre la situació familiar i les fonts d’ingressos dels interes-

sats, en funció dels seus antecedents professionals i de la intensitat de la seva

recerca de treball.
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Part II. ANÀLISIS I ELEMENTS A TENIR EN COMPTE PER
DEFINIR UNA POLÍTICA ECONÒMICA

Introducció

■ La situació de l’atur, tal com s’ha descrit succintament a la Part I, causa

inquietud a tots els països. El debat públic sobre les causes del nivell elevat

i creixent de l’atur remet a explicacions que, un cop analitzades a fons, no

semblen gaire fonamentades:

– La tecnologia és una causa de l’augment de l’atur. Aquesta idea porta a

suggerir que el ritme global del progrés tècnic s’hauria d’alentir, per

exemple, implantant una economia de “dues velocitats”, amb un sec-

tor altament productiu, d’una banda, i un altre sector privilegiat per

l’actuació dels poders públics, que es caracteritzaria per una intensitat

de mà d’obra molt més important.

– Les importacions procedents de països amb baixos salaris contribuei-

xen a l’agreujament de l’atur i empenyen a la baixa els salaris dels tre-

balladors d’escassa qualificació. Segons aquest argument, la competèn-

cia de les importacions dels països i regions amb baixos salaris és “des-

lleial” i s’haurien d’adoptar mesures proteccionistes per contenir el

dumping social que en resulta.

– L’atur és imputable a l’exacerbació de la competència que deriva, 

en gran mesura, de la globalització (vegeu Requadre 2, pàg. 45), en 

obligar aquesta darrera les empreses a ser cada vegada més eficients

recorrent a fusions, reduint el seu tamany, i reorganitzant la pro-

ducció; d’aquí prové el fantasma d’una disminució incessant del 

nombre de llocs de treball estables a les grans empreses. La solució

consistiria, doncs, a esmorteir la intensitat de la competència a través

de diversos mecanismes com l’adopció de mesures antidumping, 



el control de les fusions, la implantació de reglamentacions financeres

i la implantació de dispositius que garanteixin la seguretat del lloc de

treball.

■ Els fets que marquen l’experiència de diversos països durant les quatre

darreres dècades, sobretot en aquests darrers anys, indiquen que cap

d’aquestes suposades causes és en l’arrel de l’essencial, ni tan sols d’una

part important de l’atur actual.

■ La idea segons la qual el progrés tècnic s’hauria accelerat fins al punt de

provocar un “atur tecnològic” no és nova. Però, tal com s’ha demostrat al

capítol dedicat al canvi tecnològic i la innovació, els fets no corroboren

aquesta hipòtesi. No s’exclou, evidentment, que això pugui passar un dia;

ara bé, a jutjar per l’experiència del passat, una acceleració del progrés tèc-

nic s’acompanya generalment d’una millora del creixement econòmic, del

nivell de vida i de l’ocupació. El progrés tècnic només és susceptible de

provocar un atur elevat en un món en què tots els desigs es veiessin satis-

fets, o bé en què la demanda estigués sotmesa a restriccions permanents,

situació que mai no s’ha vist en el passat i que sembla poc probable en un

futur previsible. Més encara, la preocupació per veure instaurar-se una nova

era de “creixement sense ocupació” sembla infundada: l’actual recuperació

als Estats Units i a d’altres països ha portat un augment de l’ocupació, que

pràcticament enllaça amb la prolongació de la relació passada entre creixe-

ment i ocupació.

■ L’argument segons el qual la competència de les importacions, 

en particular les que provenen dels països d’Àsia amb baixos salaris, 

explicaria en bona mesura el nivell actual de l’atur s’ha examinat també 

en profunditat al capítol dedicat al comerç internacional i a la inversió 

directa estrangera, amb el detall que permetien les dades disponibles, 

no gaire satisfactòries. El pes de les exportacions d’aquests països no repre-
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Requadre 2

LA GLOBALITZACIÓ

■ S’admet cada vegada més que la globalització té fortes repercussions sobre

l’economia, a vegades de manera inèdita. En molts casos no fa més que allargar i

ampliar els efectes beneficiosos ja coneguts que resulten dels fluxos internacio-

nals de comerç i d’inversió. Es tracta, però, d’un fenomen complex, les implica-

cions del qual no es coneixen totes exhaustivament, en particular, els seus efec-

tes sobre el mercat de treball.

■ La globalització remet a l’evolució de l’estructura de les activitats transnacio-

nals de les empreses, quant a inversions, intercanvis comercials i col·laboració

en el desenvolupament de productes, la producció i els subministraments, a

més de la comercialització. Aquest moviment sorgeix de la voluntat de les

empreses d’explotar els avantatges competitius a escala internacional, de treure

partit de les possibilitats locals, quant a mitjans de producció i infraestructures, i

d’implantar-se al mercat final. Aquestes estratègies estan associades a la disminu-

ció del cost de les comunicacions i els transports i a l’encariment de la I+D; a

l’evolució macroeconòmica i a les fluctuacions del tipus de canvi, i també a la

liberalització dels intercanvis comercials, de les inversions estrangeres i dels

moviments de capital.

senta més d’un 1,5% del total de la despesa en béns i serveis de l’OCDE. 

El nombre de mercats en els quals aquests països intenten implantar-se 

certament ha augmentat i el seu impacte sobre l’exacerbació de la 

competència és creixent. No deixa de ser cert, però, que a jutjar per les

xifres actuals, les importacions procedents d’aquests països i la recerca 

de sortides als mercats de l’OCDE, de moment tenen un impacte massa

feble perquè se’ls pugui imputar una part significativa de l’atur actual o de

la davallada dels salaris relatius dels treballadors amb baixa qualificació.

Sense oblidar que aquests països ofereixen mercats potencials importants i

en expansió per donar sortida a les exportacions de béns i serveis de l’àrea

de l’OCDE, i que, per tant, representen una font no despreciable de creixe-

ment i de creació de l’ocupació tant avui com en el futur proper.
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■ La forta expansió de la inversió internacional al final dels vuitanta ha acrescut

la importància de les empreses filials estrangeres a la majoria de les economies,

ha contribuït al desenvolupament dels subministraments internacionals i al sos-

teniment de la tendència a la intensificació dels intercanvis intra-sectorials. Així

mateix s’ha desenvolupat ràpidament la col·laboració internacional entre

empreses. En total, les grans empreses multinacionals han estat les protagonis-

tes d’aquesta evolució i, al sector de manufactures, la globalització afecta les

branques industrials molt intensives en I+D i les branques de muntatge, mentre

que el moviment és menys clar a les branques industrials intensives en mà

d’obra.

■ Els estudis que sintetitza el capítol dedicat al comerç internacional i a la

inversió estrangera directa intenten mesurar les repercussions sobre l’ocupació i

sobre els ingressos de la globalització i de les transformacions estructurals que

en resulten en el pla internacional. Certes anàlisis del comerç de béns fan pen-

sar que els intercanvis amb països de fora de l’OCDE han tingut una lleugera

repercussió negativa sobre la demanda de mà d’obra no qualificada als països de

l’OCDE, però que la pèrdua de llocs de treball sense qualificació ha estat àmplia-

ment compensada amb el guany de llocs de treball, associats al comerç de béns

produïts per mà d’obra qualificada. La relació entre el comerç i el nivell

d’ingressos és molt més difícil de posar en evidència, ja que no és fàcil aïllar

l’efecte del comerç dels altres factors que incideixen sobre els ingressos, a més

de no disposar de les dades necessàries. L’efecte dels fluxos d’inversió estrange-

ra es fa notar, sobretot, als països de l’OCDE, que són, a la vegada, els principals

països d’origen i de destí d’aquests fluxos d’inversió. Els fluxos nets cap als paï-

sos de fora de l’OCDE són limitats, respecte a la inversió fixa i no tenen fins ara

una incidència significativa sobre l’ocupació.

■ Això no obstant, la complexitat del fenomen de la globalització i la importàn-

cia que se li atribueix demostra la necessitat de continuar els treballs destinats a

mesurar els efectes de comerç exterior, de les inversions estrangeres i d’altres

aspectes de la globalització sobre l’ocupació, les qualificacions i els ingressos,

siguin quins siguin els problemes conceptuals amb què es pugui ensopegar a

l’hora de determinar les relacions entre aquests diferents elements i siguin qui-

nes siguin les dificultats a superar per obtenir les dades sobre preus i les dades

desagregades per branca d’activitat i per països que calguin per realitzar aquest

tipus d’anàlisi.
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■ En la pràctica, la competència a la qual s’enfronten els països de

l’OCDE procedeix principalment, no dels països amb baixos salaris, sinó

de dins de l’àrea de la mateixa OCDE. La part principal del comerç entre

països de l’OCDE està constituïda per intercanvis de productes bàsicament

similars dins d’un mateix sector; fins i tot, dins de la mateixa empresa, i

que recorren per tant a recursos de mà d’obra i a qualificacions anàlogues.

Aparentment, la globalització contribuiria a reforçar encara més el creixe-

ment d’aquest tipus d’intercanvi, de tal manera que els intercanvis entre

països de l’OCDE s’assemblen cada vegada més als que es produeixen dins

dels diversos països de l’àrea. La globalització, doncs, afavoreix, el creixe-

ment i el desenvolupament econòmics, que comporten un procés ininter-

romput de creació i destrucció d’empreses, en realitat d’expansió i declivi

de sectors sencers d’activitat, i de reassignació de la producció dins dels

diversos països i regions, i també entre regions i països. Aquest creixe-

ment i desenvolupament econòmics estan acompanyats d’un procés mas-

siu de destrucció de llocs de treball –gairebé, un de cada deu a l’any– que

es compensa amb la creació d’un nombre equivalent de nous llocs de tre-

ball.

■ Així doncs, l’intent de frenar el ritme de canvi –recorrent al proteccio-

nisme– equivaldria a intentar desvincular les economies de les forces que

des de sempre han constituït el principal motor del creixement econòmic i

del benestar. Més encara, seria com obrir una caixa de Pandora que, com

prova l’experiència del passat, seria impossible de tornar a tancar, abans

que s’esgotessin totes les possibilitats de represàlia (vegeu Requadre 3).

■ Intentar frenar el ritme de canvi no és, doncs, l’estratègia a plantejar

enfront de l’atur actual. El millor enfocament consisteix més aviat a forçar

la capacitat d’adaptació als canvis ràpids. Aquest esforç és més indispen-

sable en la mesura en què sembla existir un creixent desfasament en-

tre els ajustos a realitzar i la capacitat d’adaptació de les economies de

l’OCDE.
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Requadre 3

ALLÒ QUE NO S’HA DE FER

■ L’atur que actualment afronten els països de l’OCDE, sota qualsevol de les

seves formes –llocs de treball mediocres i mal remunerats o atur declarat– és un

problema greu. Està acompanyat d’una disgregació del teixit social i, sobretot,

d’una pèrdua d’autoritat dels sistemes democràtics; corre, a més a més, el risc

de desembocar en una desintegració del sistema de comerç internacional.

■ Enfront d’aquest afebliment de la cohesió tan nacional com internacional, no

sorprèn a penes que en alguns països sorgeixin pressions a favor de diversos

tipus de “remeis miraculosos”. Es planteja, a certs països, implantar per llei un

repartiment general del treball. D’altra banda, a la majoria de països de l’OCDE

es manifesten opinions a favor de prendre mesures que frenin el ritme d’ajust o

que n’atenuïn els efectes, recorrent al proteccionisme. L’experiència demostra,

però, que aquests “remeis miraculosos” no constitueixen un procediment ade-

quat per atacar les causes profundes de gran part de l’atur actual.

■ Instituir per llei un repartiment general del treball equival a intentar solucio-

nar el problema de l’atur no augmentant el nombre de llocs de treball a través

d’un rellançament de l’activitat econòmica, sinó racionant el treball remunerat.

El repartiment obligatori del treball mai no ha aconseguit fer retrocedir sensible-

ment l’atur, en particular per l’oposició dels treballadors a una reducció

d’ingressos. Cal no confondre aquest tipus de “remei” amb la negociació

voluntària entre treballadors i empresaris respecte a l’organització flexible del

temps de treball, capaç de reduir els costos i fer progressar l’ocupació.

■ Quant al proteccionisme, té com a efecte reduir el nivell general de prosperi-

tat econòmica: fa augmentar els costos per als consumidors; a més a més són

aquells que tenen ingressos més modestos qui en pateixen principalment les

conseqüències; penalitza les empreses dinàmiques; frena les exportacions; afa-

voreix la proliferació de drets de duana; perjudica el comerç dels països en

desenvolupament i intensifica les pressions migratòries internacionals. Incentiva

els monopolis nacionals a la vegada que desvincula l’economia de les grans 

evolucions mundials. Els productors, la supervivència dels quals depèn de les 



■ Aquest desfasament és degut a pràctiques que han creat rigideses en

l’economia. Preocupats per protegir la població, si més no enfront de les pit-

jors vicissituds de l’evolució econòmica, els governs, els sindicats i les

empreses han adoptat progressivament, en el terreny del mercat de treball i

de la política social, mesures i pràctiques que, tot i haver assolit els seus

objectius, també han tingut com a efecte secundari reduir la capacitat

d’adaptació de l’economia (sense que hagi estat un objectiu buscat, i en

grau creixent), i, en ocasions, també de la voluntat d’adaptació de la so-

cietat.

Les ensenyances del passat

■ Una mirada enrere permet pensar que l’origen de l’actual problema de

l’atur ve de la meitat dels anys seixanta. A l’entorn econòmic estable de la

postguerra, el nivell de vida havia augmentat ràpidament a la majoria dels

països de l’OCDE, la qual cosa havia permès reduir el retard respecte al país

de l’àrea que posseïa el nivell de renda per habitant més elevat, és a dir, els

Estats Units. La relació real de l’intercanvi havia evolucionat d’altra banda a

favor de l’àrea de l’OCDE; s’havien liberalitzat progressivament els sistemes

d’intercanvis i de pagaments sense cap més problema; el PIB i el comerç

internacional havien experimentat un creixement vigorós.

■ Malgrat les aparences, però, no tot era de color rosa. Al final dels seixan-

ta, els resultats econòmics van començar a deteriorar-se. La inflació va

començar a augmentar a poc a poc, senyal que en el terreny dels salaris i

els preus s’havien acumulat tensions en el transcurs de la dècada.
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mesures proteccionistes, acaben per ser capaços de gastar sumes considerables

perquè el sistema duri. Les intervencions dels grups de pressió i també els

casos de malversació i corrupció es multipliquen.



■ Als anys setanta, l’entorn econòmic va esdevenir més inestable. Sota

l’efecte de les dues alces dels preus energètics el 1973-74 i després el 1979-

80, la relació real d’intercanvi va experimentar dos shocks importants,

cadascun dels quals de l’ordre del 2% del PIB de l’àrea de l’OCDE, que van

provocar àmplies fluctuacions dels preus relatius a totes les economies de

l’àrea. Després, els tipus de canvi van perdre la seva esplèndida estabilitat

després de l’enfonsament del sistema de Bretton Woods i dels seus tipus de

canvi fixos. Més tard, es van desencadenar, sobretot durant els anys vuitan-

ta, onades successives de liberalització dels mercats financers i de desregu-

lació dels mercats de productes, les quals, si bé milloraven sensiblement

l’eficiència potencial de les economies de l’OCDE, van accelerar el seu rit-

me de transformació. Totes aquestes evolucions han representat una prova

de foc per a la capacitat d’adaptació de les economies i de les societats. Ara

bé, al mateix temps es feia cada vegada més indispensable una adaptació

enfront dels progressos tècnics realitzats gairebé a tots els camps, en par-

ticular enfront de l’emergència de les noves tecnologies de la informació i

també enfront de la tendència a la globalització.

■ Ara bé, durant aquest període agitat en què tantes forces posaven a pro-

va la flexibilitat de les economies, es van aplicar, per tal d’assolir objectius

socials, polítiques que van tenir com a conseqüència involuntària l’accen-

tuació de la rigidesa dels mercats, entre els quals cal comptar especialment

els mercats de treball. Probablement és a Europa i a Oceania on aquesta

erosió de la capacitat d’adaptació al canvi ha estat la més accentuada.

■ Al mateix temps, el sector públic ha registrat progressivament una

importància creixent com a empleador. A nombrosos països europeus i, en

certa mesura, a Canadà, l’ocupació al sector públic s’ha desenvolupat a

mesura que es multiplicaven els obstacles a la contractació al sector privat,

que disminuïa l’estímul a acceptar un lloc de treball –particularment un

lloc de treball precari o mal pagat– i que la societat exigia més serveis
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públics. A determinats països, especialment als nòrdics, el sector públic ha

absorbit una gran part del creixement de la població activa; a la majoria

dels països europeus gairebé tota la creació neta d’ocupació s’ha degut al

sector públic fins a la meitat dels anys vuitanta.

■ Als Estats Units, en canvi, les noves tecnologies i la globalització han sus-

citat una resposta diferent. Les polítiques a favor del mercat de treball i les

polítiques socials han adquirit menys abast, els mercats de treball s’han

mantingut molt flexibles i l’esperit d’empresa continua molt viu. L’Estat no

ha desenvolupat un paper tan important com a empleador. El nombre de

llocs de treball de nova creació ha progressat molt ràpidament –a un ritme

gairebé cinc vegades superior al registrat a Europa, per exemple– i la gran

majoria d’aquests llocs de treball es creava al sector privat. Generalment es

tractava de llocs de treball molt productius, ben remunerats. Hi havia tam-

bé molts llocs de treball d’escassa qualificació, sovint confiats a dones. Amb

molta freqüència, els treballadors no tenien altra opció que acceptar sous

baixos, condicions precàries, garanties limitades d’assegurança de malaltia i

altres, ja que no posseïen les qualificacions necessàries per ocupar llocs de

treball més ben remunerats i no podien comptar amb una ajuda social de

tipus europeu. D’altra banda, les dificultats socials que trobaven molts tre-

balladors haurien estat, sens dubte, més greus encara si a causa de la rigide-

sa dels mercats de treball se’ls hagués privat fins i tot d’aquests llocs de 

treball.

■ L’aparició d’un atur a gran escala a Europa, Canadà i Austràlia i la prolife-

ració de llocs de treball mediocres i també de l’atur als Estats Units tenen,

doncs, una mateixa i única causa profunda: la incapacitat per adaptar-se de

manera satisfactòria al canvi. Les qualificacions en matèria d’administració

d’empreses i també el nivell d’estudis i de formació no han estat capaços de

progressar amb suficient rapidesa per respondre a les exigències d’una eco-

nomia tecnològicament més avançada. Les empreses no han intensificat



prou la productivitat de les seves activitats i els treballadors no han rebut la

formació suficient. Als Estats Units, un país amb una economia molt flexi-

ble, molts dels que posseïen escassa qualificació només han pogut trobar

feina amb remuneració i condicions de treball mediocres. A Europa, Cana-

dà i Oceania, en canvi, la societat en conjunt ha rebutjat aquests llocs de

treballs mal pagats en haver imposat l’Estat o negociat els sindicats un salari

o un nivell d’ingressos mínims i mesures de protecció del lloc de treball.

Per aquest motiu, el problema, que als Estats Units s’ha manifestat en forma

conjunta de llocs de treball mal pagats i d’atur dels treballadors sense quali-

ficació, a Europa ha revestit principalment la forma d’atur dels treballadors

poc qualificats. L’economia japonesa ha estat l’única que ha reaccionat rela-

tivament bé davant de les dificultats d’aquest període d’ajust, si bé des de fa

un temps també s’enfronta a fortes pressions a favor del canvi.

L’aspecte social

■ El missatge fonamental que desitja transmetre aquest informe és clar: la

solució a l’elevat nivell d’atur no consisteix a intentar frenar el ritme de

canvi, sinó a restablir la capacitat de les economies i de les societats per

adaptar-se a aquest canvi. En aquesta actuació no s’ha de renunciar, però,

als objectius socials que s’han plantejat les societats de l’OCDE. Cal inten-

tar, en canvi, assolir aquests objectius socials mitjançant nous mètodes més

ben dissenyats, que no tinguin els efectes secundaris imprevistos i indesitja-

bles de les polítiques del passat.

■ La reforma de les polítiques socials és essencial –podria ser, en realitat,

determinant per a l’èxit o el fracàs del procés– probablement a tots els paï-

sos de l’OCDE. Als Estats Units, on sempre s’ha esperat de l’individu que

suporti el pes més gran dels avatars de l’evolució econòmica, cosa que,

d’altra banda, ha fet, certes conseqüències de l’assegurança de malaltia, que
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no ofereix una cobertura universal, susciten preocupacions creixents, de la

mateixa manera que la inadequació dels nivells d’instrucció a les ne-

cessitats actuals. D’altra banda, a la majoria dels països de l’OCDE, la garan-

tia d’un nivell acceptable d’ingressos personals o familiars, l’accés satisfac-

tori a serveis d’educació i sanitat de qualitat, i també la promesa d’una 

pensió de jubilació justa són principis als quals la societat està fortament

avesada.

■ El repte és doble: d’una banda, cal revisar tot el ventall de mesures que

s’han implantat durant els darrers trenta anys per comprovar de quina ma-

nera i fins a quin punt cada una ha contribuït a bloquejar la capacitat i la vo-

luntat d’adaptació de l’economia i de la societat i, d’altra banda, trobar els

mitjans per eliminar aquests bloqueigs sense perjudicar el grau de protec-

ció social que desitja garantir cada país.

■ Es tracta d’una veritable aposta. Tanmateix, tenint en compte totes les

anàlisis efectuades i els treballs d’investigació desenvolupats per alguns dels

principals comitès de l’OCDE, la tasca no és impossible. En el moment en

què es van dissenyar i adoptar, no es pensava que les mesures preses ana-

ven a frenar a poc a poc, per inadvertiment, la capacitat i la voluntat d’adap-

tació i d’innovació. Ara que s’ha pres consciència de la magnitud del pro-

blema, hauria de ser possible, posant més cura en el disseny de les estratè-

gies, simultàniament respectar els objectius socials i facilitar àmpliament 

l’adaptació al canvi. Sens dubte sempre caldrà arbitrar més o menys 

entre aquestes dues consideracions, però un bon plantejament de 

política econòmica i una correcta aplicació podrien aconseguir un millor

arbitratge.

■ Aquesta conclusió desemboca en diverses consideracions fonamentals:

la necessitat de mesures capaces de crear més llocs de treball i de propor-



cionar als treballadors les qualificacions exigides per ocupar-los, a la vegada

que s’assegurava una protecció dels que no es puguin reconvertir. Els pro-

blemes d’ocupació i dels treballadors requereixen mesures estructurals.

Però la política macroeconòmica també té un paper a jugar, que és el de

mantenir l’atur conjuntural en un nivell mínim, i el de millorar l’eficàcia de

les mesures estructurals.

L’entorn macroeconòmic

■ La capacitat d’una economia per crear llocs de treball viables i transfor-

mar-los a mesura que canvien les circumstàncies depèn en part del context

macroeconòmic. La política macroeconòmica i les mesures estructurals

aportaran els millors resultats si es fan jugar plenament les sinèrgies que hi

ha entre elles. Un entorn macroeconòmic favorable representa:

– una hisenda pública sanejada, de tal manera que el sector públic no

acapari l’estalvi nacional i freni així la inversió;

– un control durador de la inflació, de manera que no recaigui sobre les

empreses i els treballadors la incertesa que origina el mal funciona-

ment dels preus com a sistema d’informació, i

– la regulació del nivell de la demanda global, per tal que el seu creixe-

ment no sigui massa ràpid, perquè podria tenir conseqüències inflacio-

nistes, ni massa lent, ja que podria induir a la deflació.

■ El potencial de creixement d’una economia està vinculat a un nivell

satisfactori d’inversió, el qual necessita al seu torn d’aportacions suficients

d’estalvi a escala nacional. Ara bé, des de mitjan dels anys setanta, l’estalvi i

la inversió han disminuït fortament en percentatge de la renda nacional als

països de l’OCDE, particularment a Europa. El descens de l’estalvi nacional

és imputable en gran mesura al sector públic. El consum i les despeses

públiques de transferències han expulsat la inversió pública; el dèficit crei-
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xent dels comptes del sector públic ha bloquejat la inversió privada i ha fet

apujar els tipus d’interès reals. Qualsevol estratègia de creixement a mitjà

termini ha d’incloure entre els seus components el reequilibri de la hisenda

pública.

■ L’estabilitat de l’entorn econòmic depèn també de l’estabilitat dels preus

–és a dir, d’un tipus d’inflació suficientment baix per no perjudicar les deci-

sions de les empreses i de les famílies. Perquè l’ajust estructural sigui efi-

caç, els empresaris, els directius i els treballadors han de rebre senyals no

distorsionats dels preus de mercat. Quan la inflació pertorba els senyals

que emeten els preus relatius, això perjudica la presa de decisions. Les

decisions d’estalvi i inversió, en particular, resulten afectades negativament,

la qual cosa a llarg termini frena el creixement de la producció i de la rique-

sa nacionals. Una hisenda pública sanejada contribueix també a preservar

l’estabilitat dels preus, perquè això evita que se li concedeixi una importàn-

cia excessiva a la política monetària com a principal instrument de lluita

contra la inflació.

■ Simultàniament, cal millorar l’eficiència i l’eficàcia –és a dir, la qualitat–

de la despesa pública i de la fiscalitat. Revisar les principals activitats del

sector públic i millorar la qualitat dels pressupostos resulta, òbviament, una

tasca dura i laboriosa, però pot tenir repercussions benèfiques extrema-

ment importants, atesa la magnitud de la despesa pública als països de

l’OCDE.

■ Si l’activitat econòmica està deprimida i es controlen les pressions infla-

cionistes, la política macroeconòmica hauria d’establir les bases necessàries

per a un descens dels tipus d’interès. Quan els dèficits pressupostaris pres-

sionen sobre els tipus d’interès a llarg termini (la determinació dels quals es

deixa al lliure joc de les forces del mercat), cal plantejar prioritàriament

plans creïbles de reducció dels dèficits estructurals. Una reducció dels dèfi-

cits pressupostaris pot reforçar igualment la confiança del mercat en la ges-



tió econòmica de les autoritats i facilitar una disminució dels tipus d’interès

(a curt termini) regulats, sense que es produeixi una pèrdua de credibilitat

de la política monetària o pertorbacions als mercats de canvis. Un descens

dels tipus d’interès afavoriria la inversió i el creixement indispensables per

a la creació de nous llocs de treball.

■ Quan la recuperació ja està prou consolidada, la política macroeconòmi-

ca s’ha d’orientar a garantir que la reactivació en curs no serà obstaculitza-

da per una acceleració de la inflació. En general, convindria endurir una

mica les condicions monetàries, aprofitant al mateix temps la recuperació

per sanejar la hisenda pública.

■ L’experiència sembla indicar que una política macroeconòmica orienta-

da al creixement a costa d’una inflació més elevada, corre el risc de provo-

car una acceleració de la inflació. L’enduriment de les polítiques, que hau-

ran d’imposar-se posteriorment per dominar la inflació, provocarà gairebé

ineludiblement un menor creixement mitjà durant uns quants anys, induint

un cost significatiu en termes de producció i d’ocupació perduda i, en con-

seqüència, de renda i estalvi nacionals.

La interacció entre les polítiques macroeconòmica i
estructural

■ Tota estratègia eficaç en la millora del creixement i de l’ocupació ha de

conjugar política macroeconòmica i mesures estructurals. Les reformes

estructurals només fructificaran plenament en un entorn macroeconòmic

estable que reforci la confiança dels agents del sector privat en les seves

perspectives a mitjà termini i els permeti adaptar-se més fàcilment a l’evolu-

ció de la situació. El risc que els augments transitoris de l’atur prenguin un

caràcter definitiu (vegeu Requadre 4) es veu així reduït al mínim. D’altra

banda, la política macroeconòmica té més probabilitats d’aconseguir man-
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Requadre 4

ATUR CONJUNTURAL I ATUR ESTRUCTURAL

■ Un aspecte del problema de l’atur que sovint es discuteix és determinar qui-

na part representa el component conjuntural i quina l’estructural. La importàn-

cia d’aquesta distinció prové de la idea, molt estesa, segons la qual la política

macroeconòmica pot actuar sobre el component conjuntural de l’atur, però és

relativament incapaç de reduir l’atur d’origen estructural. En termes generals, el

component estructural es pot definir com la part de l’atur que no aconsegueix

fer desaparèixer una recuperació de l’activitat econòmica. En la pràctica existei-

xen, però, nombroses definicions d’atur estructural i no hi ha cap mètode que

permeti desglossar sense ambigüitat els dos components de l’atur, sobretot per-

què semblen existir fortes interaccions entre tots dos.

■ Els factors que accentuen l’atur estructural produeixen també, amb freqüèn-

cia, una agreujament de l’atur conjuntural, el qual, si persisteix, pot ocasionar

un augment del primer. Així, per exemple, la propensió dels treballadors fixos a

reivindicar un augment més important dels salaris reals es traduirà en una escas-

sa resposta d’aquests darrers a un alt nivell d’atur. D’aquí, doncs, que per acon-

seguir un ajust donat dels salaris, sigui necessari un atur conjuntural més elevat.

Ara bé, com que l’atur conjuntural produeix un augment del nombre d’exclo-

sos, pot provocar al seu torn un augment de l’atur estructural. De la mateixa

manera, com més generoses són les prestacions d’atur, més lent és l’ajust del

mercat de treball després d’una pertorbació. En aquest cas, una reducció massa

ràpida de l’atur corre el risc de rellançar la inflació, encara que sembli subsistir

un cert nivell d’atur conjuntural. En un i altre cas, hi ha interacció entre els

components conjuntural i estructural de l’atur.

tenir la demanda al nivell desitjat, des del moment en què les condicions i

les mesures estructurals impedeixin les rigideses i permetin que els recur-

sos s’orientin cap a les utilitzacions en què aportin més rendiments. Com

menys rígida és una economia, més probabilitats té la política macroeconò-

mica d’estimular el creixement i de no accelerar la inflació.



■ Mai no hi ha proves suficients per determinar el moment més propici

per aplicar reformes estructurals. D’una banda, quan la demanda és feble,

les reformes poden necessitar acomiadaments que a penes seran compen-

sats amb la creació de nous llocs de treball en un altre costat, fet que afec-

tarà els resultats de l’economia i, per tant, el suport que l’opinió pública

doni a les reformes. D’altra banda, quan la conjuntura és favorable, la neces-

sitat d’un canvi és amb freqüència menys evident en l’opinió, encara que

sigui menys dolorós en aquestes circumstàncies.

■ De l’experiència adquirida durant la postguerra resulta que la política

macroeconòmica té efectes asimètrics. Una mala política macroeconòmica

condueix a uns mals resultats, però una política macroeconòmica correcta

no garanteix per ella mateixa una bons resultats globals de l’economia.

Establir unes condicions econòmiques favorables no és més que un punt de
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■ La Secretaria General de l’OCDE ha efectuat moltes estimacions de l’atur

estructural, que s’analitzen al capítol dedicat a l’examen de les qüestions macro-

econòmiques. El panorama general que es perfila varia sensiblement segons els

països o les regions: 

– als Estats Units, l’atur estructural, que afecta el 6% de la població activa, sem-

bla haver variat poc durant la passada dècada, mentre que el component con-

juntural de l’atur ha disminuït molt recentment;

– a la Comunitat Europea, Canadà i Oceania, l’atur estructural ha augmentat

amb el transcurs del temps, fins a registrar probablement del 7 al 10% de la

població activa, al qual s’afegeix actualment un fort augment de l’atur conjun-

tural;

– als països de l’EFTA, l’atur s’ha mantingut durant molt de temps en un nivell

bastant baix, superant rares vegades el 2% i mostrant escasses fluctuacions

conjunturals; en els darrers temps, però, ha superat el 7% i una bona part d’a-

quest augment s’explica probablement per factors estructurals; i

– al Japó, l’atur estructural és baix, de l’ordre del 2%, però s’observa actualment

un agreujament de l’atur conjuntural.
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partida en la lluita contra l’atur. És important vetllar també per l’eficàcia i la

flexibilitat de funcionament per part de l’oferta de l’economia perquè les

mesures i les polítiques instrumentades contribueixin a crear nous llocs de

treball i a trobar qui els ocupi. És imperatiu, doncs, continuar endavant

amb les reformes estructurals, vetllant al mateix temps perquè la política

macroeconòmica tregui profit d’aquestes reformes i afavoreixi un creixe-

ment durador i no inflacionista.

Els llocs de treball

■ La resposta als problemes d’ocupació passa fonamentalment per la 

creació de més llocs de treball nous. Certament és impossible predir com 

seran, però és probable que tinguin en comú algunes característiques

essencials.

■ Sorgiran nous llocs de treball possiblement al sector serveis, que repre-

senta ja més de la meitat de l’ocupació total a la majoria dels països de

l’OCDE. La proporció de llocs de treball nous que ve dels serveis no deixa

d’augmentar a mesura que s’intensifica la demanda de nous serveis. En

certs casos, es tracta de llocs de treball de tipus nou. En d’altres, activitats

que abans es portaven a terme al sector de manufactures ara es subcontrac-

ten; la distinció que s’establia amb anterioritat entre activitats de “manufac-

tures” i activitats de “serveis”, es fa cada vegada més feble.

■ Els nous llocs de treball s’hauran de generar, sens dubte, al sector privat,

ja que els dèficits pressupostaris i l’oposició que suscita la idea d’un aug-

ment dels impostos exclouen una ampliació sensible del sector públic a la

majoria de països.

■ Els nous llocs de treball, sobretot, als sectors de béns comerciables

necessitaran cada vegada més coneixements. En un món globalitzat, els paï-

sos de l’OCDE no es poden obstinar, enfront de la competència d’altres paï-

sos amb salaris baixos, a fabricar productes intensius en mà d’obra amb bai-



xa remuneració. El principal instrument per crear llocs de treball ha de ser

millorar la productivitat a les empreses que posseeixen sòlides capacitats

d’innovació i explotació eficaç de tecnologies.

■ Es probable que molts dels nous llocs de treball siguin de baixa producti-

vitat i baix salari. Des de cert punt de vista, això és intrínsecament indesitja-

ble. D’altra banda, però, hi ha una demanda expressa de creació d’aquests

llocs de treball, sobretot al sector no-empresarial, per poder donar ocupa-

ció a un nombre important d’aturats amb escassa qualificació. Es tracta de

trobar una política que tingui en compte alhora aquestes dues considera-

cions. Convé probablement evitar les bonificacions fiscals o subvencions a

l’ocupació per a la creació de llocs de treball de baixa remuneració, llevat

de quan els països estiguin convençuts que aquest tipus d’incentius pot

produir importants efectes socials positius. Però al mateix temps cal evitar

també prendre mesures que impedeixin la creació d’aquest tipus de llocs

de treball o, en qualsevol cas, reduir-ne els efectes dissuasius.

■ Els esforços desplegats per millorar la capacitat de les economies de 

crear llocs de treball s’haurien d’orientar principalment a facilitar el desen-

volupament i la utilització de la tecnologia, flexibilitzar el temps de treball,

incentivar l’esperit d’empresa i afavorir un qüestionament general de les

polítiques susceptibles de frenar la creació de llocs de treball.

La tecnologia

■ La tecnologia elimina simultàniament uns llocs de treball i en crea uns

altres. En general, destrueix els llocs de treball amb sous més baixos i de

més baixa productivitat i en crea de més productius, més ben qualificats i

més ben retribuïts. En el passat, els efectes de generació de renda de les

noves tecnologies s’han mostrat més poderosos que els seus efectes

d’expulsió de mà d’obra; el progrés tècnic s’ha vist acompanyat no sola-
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ment d’una producció i una productivitat més fortes, sinó també d’un nivell

d’ocupació global més elevat.

■ El pas de les tecnologies antigues a les tecnologies modernes és un pro-

cés difícil que pot engendrar desfasaments entre les qualificacions que pos-

seeix la mà d’obra i les que se li requereixen. Els treballadors que perden el

seu lloc de treball i no estan en condicions d’ocupar-ne de nous, tendeixen

a quedar en atur durant llargs períodes de temps. El distanciament entre els

treballadors que treuen partit del canvi tecnològic i els que resulten perde-

dors a causa seva corre el risc de produir fractures a la societat.

■ L’assimilació de noves tecnologies importants només es porta a terme en

general mitjançant un llarg procés d’aprenentatge, exigeix reorganitzacions

de gran abast en el lloc de treball, amb freqüència difícils d’efectuar. Es van

necessitar quatre dècades perquè els avantatges del motor elèctric s’incor-

poressin als procediments de fabricació. Cada dia és més evident que s’han

subestimat molt les dificultats per difondre i aplicar les noves tecnologies

de la informació (TI), per exemple. No serà possible fer efectius tots els

avantatges de les TI en concret fins que no hagin estat totalment adaptades

i integrades. En molts casos això implica una transformació molt profunda

de les maneres de producció; per exemple, el pas de les cadenes fixes de

muntatge a sistemes de producció flexibles que exigeixen una gestió inno-

vadora i treballadors molt qualificats.

■ Les dificultats d’assimilació de les noves tecnologies s’han tractat de

manera diferent segons els països. Japó, Alemanya i Suècia es consideren

l’avantguarda quant a la utilització de les TI en els procediments moderns

de fabricació respecte a països d’estructures industrials mal adaptades o,

sobretot, respecte a empreses que han estat lentes a modificar les seves

estructures i els seus sistemes de producció. Els Estats Units, si bé encara



van amb retard pel que fa a la utilització de les TI a la producció industrial,

tenen una cultura informàtica que els permet produir moltes aplicacions de

TI per al disseny i l’enginyeria assistides per ordinador.

■ La informació detallada que procedeix essencialment del sector de

manufactures prova que la tecnologia crea llocs de treball. Des de 1970,

l’ocupació s’ha expandit a les indústries de tecnologia punta, mentre que,

per contra, es va estancar als sectors de tecnologia mitjana i baixa i va ha-

ver-hi pèrdues d’ocupació al sector de manufactures de baixa qualificació

–de l’ordre de l’1% a l’any. Els països que més bé s’han adaptat a les noves

tecnologies i han orientat la seva producció i les seves exportacions cap als

mercats d’alta tecnologia en forta expansió, han tingut tendència a crear

més llocs de treball. Mitjançant l’orientació de les seves exportacions cap

als sectors d’alta tecnologia, Japó ha aconseguit als anys seixanta i setanta

un creixement del 4% de l’ocupació al sector de manufactures enfront de

l’l,5% als Estats Units. Durant el mateix període, la Comunitat Europea, a la

qual les exportacions es van especialitzar cada vegada més a sectors amb

salaris relativament baixos i escassa tecnologia, va experimentar una caigu-

da de l’ocupació del 20% al sector de manufactures.

■ De totes les tecnologies modernes, les de la informació destaquen pel

seu desenvolupament ràpid i radical, les seves àmplies possibilitats d’aplica-

ció i la seva rapidesa de difusió. Les TI són un instrument de treball que es

pot aplicar a tots els sectors, especialment i sobretot al sector serveis, que

és el que experimenta el creixement més fort a la majoria de les econo-

mies. Les TI són una abundant font de productes de serveis i, per tant, de

nous llocs de treball. Però la seva explotació és desigual. On la difusió està

més desenvolupada és a certs sectors, com el muntatge i la transformació

(en general, l’automòbil, l’enginyeria, l’aeronàutica i l’electrònica) on la

difusió està més desenvolupada i, segons sembla, les grans empreses utilit-

zen més les tecnologies de fabricació avançades que les petites.
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■ Els governs dels països de l’OCDE són cada vegada més conscients dels

avantatges que poden representar les noves tecnologies per a l’ocupació i

plantegen mesures per accelerar la seva assimilació efectiva. En termes

generals, per assegurar un flux constant de noves tecnologies de tal manera

que les economies puguin progressar contínuament, els governs habitual-

ment donen suport a la investigació bàsica i, almenys a nivell no-competi-

tiu, la producció de tecnologies genèriques amb un ampli espectre d’aplica-

cions. L’avantatge més immediat de les noves tecnologies procedirà, però,

amb gran probabilitat de les mesures que s’adoptin per incentivar la seva

difusió i la seva assimilació.

■ Aquestes mesures comprenen un cert nombre d’elements. El primer con-

sisteix a aconseguir que els mercats funcionin amb eficiència i que les empre-

ses es vegin incitades a innovar. Això pot implicar l’abandonament de subven-

cions a empreses que treballen a certs sectors i utilitzen certes tecnologies.

En efecte, aquestes subvencions tendeixen a actuar exactament en la direcció

contrària a la que caldria: retarden l’ajust en lloc d’estimular-lo, desincentiven

la innovació en lloc d’incentivar-la i tendeixen a fer-se permanents.

■ Un segon element de les mesures a adoptar per afrontar les incerteses i

les externalitats associades a la innovació consisteix a eliminar les barreres i

a crear una infraestructura de normes, protocols i protecció de drets i da-

des. Seria desitjable, a més a més, impulsar la posada en comú dels recur-

sos, no solament per als projectes costosos i d’alt risc en el camp de les

ciències i de la megaciència, sinó també desenvolupar el repartiment d’in-

formacions i l’accés a les xarxes.

■ Un tercer element consisteix a adaptar els sistemes d’ensenyament i de

formació a un món més tecnificat i incentivar l’aprenentatge no solament

de les persones sinó també de les empreses. La reducció de la distància

entre els millors mètodes d’organització i els mètodes actuals d’aplicació de

les tecnologies a la majoria d’empreses implica també un element impor-



tant de formació. Els governs poden incentivar les noves estructures

indispensables per permetre una utilització eficaç de les tecnologies, fa-

cilitant als empresaris i als treballadors l’organització flexible del temps de

treball.

L’organització flexible del temps de treball

■ Les modalitats del temps de treball són amb freqüència el resultat de l’e-

volució passada. La Revolució industrial i la difusió de la producció en sèrie

de productes manufacturats van convertir l’estandardització dels temps de

treball i el funcionament de les màquines en la forma més adequada d’orga-

nització del treball. Però l’evolució cap a una economia de serveis, l’aug-

ment de les taxes d’activitat femenines i les noves tecnologies fan que

aquest model estigui cada vegada més superat. Moltes concepcions tradi-

cionals de l’organització del treball i de la jornada laboral continuen, però,

inscrites a la legislació i als convenis col·lectius, impedint la flexibilització

del mercat de treball i, indirectament, la creació de llocs de treball.

■ Fórmules menys rígides de jornada laboral en el dia, la setmana i l’any, i

de temps de treball en el conjunt de la vida activa podrien respondre, a la

vegada, a les necessitats de les empreses i a les aspiracions dels treballa-

dors. Permetrien a les empreses explotar més bé les seves capacitats de

producció adaptant-les a les variacions de la demanda. Els treballadors i les

seves famílies guanyarien també amb les noves modalitats de jornada labo-

ral, més en consonància amb les seves preferències o la situació familiar.

Certament, el tipus de flexibilitat que busquen les empreses en aquest

terreny no sempre coincideix amb les aspiracions dels treballadors. La

millor manera de resoldre aquests conflictes és negociar solucions a nivell

descentralitzat. A determinats països caldrà modificar també la legislació, la

fiscalitat i la normativa de seguretat social.
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■ Un dels principals punts d’interès d’una organització flexible de la jorna-

da laboral és permetre la combinació de reduccions del temps de treball i

de nous sistemes de formació contínua. Aquesta organització flexible per-

metria, d’altra banda, a les dones exercir més fàcilment una activitat profes-

sional al llarg de la seva vida.

■ Això no obstant, importa que les noves modalitats de jornada laboral

siguin econòmicament viables. Dit en altres paraules, no han de traduir-se

en un augment dels costos unitaris de producció o de les càrregues fiscals.

D’aquesta manera, resulta que els programes de jubilació anticipada forta-

ment subvencionats no són viables a llarg termini, perquè els avantatges

repercuteixen a favor de persones o empreses, mentre que una part molt

significativa del cost corre a càrrec de l’erari públic.

L’esperit d’empresa

■ Les empreses més innovadores, que seran també les més ben dotades

per explotar les oportunitats futures, es caracteritzaran pel dinamisme del

seu esperit d’empresa. Els poders públics poden fomentar-lo suprimint les

reglamentacions i els controls administratius, que desincentiven les empre-

ses noves o les que tenen projectes d’expansió. L’esperit d’empresa s’ha

frenat particularment a Europa, on des de fa vint anys hi ha hagut escassa

generació neta de llocs de treball al sector privat.

■ La supervivència i l’expansió de noves empreses poden veure’s compro-

meses per polítiques que, involuntàriament la majoria de vegades, afavorei-

xen indegudament un comportament oportunista de “recerca de rendes”

per part de les grans empreses ben instal·lades des de fa temps. Actualment

es concedeixen importants subvencions públiques a grans empreses, amb

freqüència, per protegir l’ocupació. En canvi, les petites i mitjanes empreses



reben molt poca ajuda directa. Existeixen possibilitats interessants, amb fre-

qüència per un cost pressupostari modest, de millorar l’accés de les empre-

ses noves als programes públics en matèria d’I+D, de creació de llocs de

treball i de formació.

■ Perquè es desenvolupi l’esperit d’empresa, cal oferir una mà d’obra alta-

ment qualificada i adaptable, sòlides infraestructures materials, un sistema

modern de telecomunicacions, una xarxa completa de serveis a les empre-

ses i un accés fàcil a les universitats i als centres de competències tecnolò-

giques i d’investigació. El dinamisme de les grans empreses es pot estimular

mitjançant la implantació de departaments o unitats de tamany restringit –o

la creació de xarxes de petites empreses– que impulsin la flexibilitat i la

capacitat d’innovació.

■ La creació de petites empreses depèn també de l’existència de serveis

d’informació i d’assessorament sobre temes tan variats com la planificació,

la tecnologia, la investigació, les compres i utilització de material, la selec-

ció i formació de personal, i també l’accés als mercats estrangers i als meca-

nismes de crèdit a l’exportació. Quant a les grans empreses, sovint aconse-

gueixen millors resultats quan estableixen relacions amb una xarxa d’em-

preses més petites, que els proporcionen serveis d’informació i assessora-

ment especialitzat en terrenys com la comptabilitat o la publicitat.

■ Els mercats de capitals han de poder aportar els diversos tipus de recur-

sos financers, siguin capitals inicials de llançament, capital-risc, preses de

participació o préstecs, indispensables per a la creació i l’expansió de peti-

tes empreses dinàmiques. Les institucions financeres amb departaments

especialitzats en sectors específics són les més capaces d’avaluar els riscs

de la seva àrea de competència i, doncs, les més ben situades per finançar

projectes prometedors.
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Els obstacles a la contractació

■ El sector privat crearia més llocs de treball si tingués menys obstacles a

la contractació. Amb molta freqüència, això vol dir que s’han de suprimir

els efectes secundaris no buscats de nombroses mesures preses amb una

preocupació social. En alguns casos això pot exigir un replantejament radi-

calment nou de les polítiques i profunds canvis en les actituds i pràctiques

institucionals, en particular en els terrenys de la fiscalitat, de la política

social i els convenis col·lectius.

■ Els costos no-salarials de la mà d’obra –les cotitzacions a la seguretat

social i altres càrregues socials pagades pels treballadors i els empresaris–

introdueixen una diferència entre el cost de la contractació d’un treballador

per a l’empresari i el salari percebut pel treballador. Aquesta diferència

genera atur si els salaris no disminueixen per compensar l’agreujament de

les càrregues. A Europa, sobretot, els costos no-salarials de la mà d’obra

representen una part important dels costos laborals.

■ Hi ha dues maneres de rebaixar els costos no-salarials de la mà d’obra

per impulsar el creixement de l’ocupació: es poden reduir les despeses

socials i/o substituir les exaccions basades en els salaris per altres formes

d’imposició. Cap d’aquestes fórmules és fàcil d’aplicar.

■ El control de les despeses socials representa una revisió detallada de la

normativa de protecció social existent o prevista, per tal d’eliminar malba-

rataments i reforçar l’eficiència i l’eficàcia, concentrant al mateix temps l’aju-

da en aquelles persones que tenen més necessitat. Es tracta d’una tasca difí-

cil i és poc probable que doni resultats immediats. Això no obstant, atesa la

proporció tan important que les despeses socials representen en el PIB,

nombrosos governs consideren aquesta qüestió com altament prioritària.

■ Cada vegada està més àmpliament admès, almenys als països en què les

càrregues són elevades, que caldria revisar la forma de finançament de les



prestacions de seguretat social, reduint la part de les cotitzacions que pe-

sen directament sobre els costos de la mà d’obra. Sembla ser que una re-

ducció significativa de les cotitzacions de la seguretat social que no tingués

incidència sobre els ingressos podria, a mitjà termini, estimular l’ocupació

als països en què els salaris i els preus presenten certa rigidesa (vegeu el ca-

pítol sobre fiscalitat). Però seria poc realista esperar d’aquest canvi una dis-

minució duradora de l’atur en proporcions importants. Es podria, tanma-

teix, rebaixar les cotitzacions de seguretat social de tal manera que s’afavo-

rís la contractació de treballadors amb baixos salaris i sense qualificació,

suprimint els límits de les cotitzacions patronals i reduint el pes de l’impost

sobre la renda als treballadors poc qualificats.

■ Les diferències salarials poden influir igualment sobre les decisions de

les empreses a l’hora de contractar o no, i en l’elecció de les persones que

decideixin contractar. Determinats llocs de treball no són viables si no es-

tan dotats d’un salari molt baix. Es pot pensar que una accentuació del ven-

tall salarial estimularia el creixement de l’ocupació i, segons les dades dis-

ponibles dels diversos països, sembla ser que efectivament així sol succeir

(vegeu el capítol sobre l’ajust dels salaris).

■ Això no obstant, si les diferències salarials s’accentuen gaire, els treballa-

dors de la part inferior de l’escala corren el risc de trobar-se per sota del

llindar de la pobresa –és el fenomen dels “treballadors pobres”. No totes les

societats tenen la mateixa visió d’allò que és acceptable en matèria de des-

igualtats de salaris i d’ingressos i això influeix necessàriament sobre l’actua-

ció dels poders públics. A Europa, i sobretot als països nòrdics, molta gent

està fermament convençuda que una política que intentés accentuar les

diferències salarials per afavorir l’ocupació seria inacceptable.

■ Però els mitjans utilitzats per les societats per aconseguir els seus objec-

tius s’han d’adaptar a l’evolució de les circumstàncies. Potser avui ha arribat
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el moment en què, essent l’atur elevat i persistent, cal potenciar el paper

regulador que poden tenir els salaris al mercat de treball, recorrent al seu

torn a d’altres instruments per assolir els objectius d’equitat.

■ En general, és sobretot a propòsit dels adults, en particular aquells que

tenen càrregues familiars, quan es planteja el problema de la desigualtat de

salaris i de la pobresa dins del mercat de treball. Els joves i les altres perso-

nes que busquen una primera feina poden aconseguir una experiència pro-

fessional i assegurar uns ingressos acceptant un lloc de treball poc remune-

rat que després podran canviar per un altre de més ben pagat. Els llocs de

treball mal pagats només són dolents quan els treballadors s’hi troben 

atrapats.

■ Els governs només tenen una influència limitada sobre les diferències de

salaris, ja que la majoria de les vegades el seu nivell es determina en el marc

de negociacions col·lectives que es desenvolupen lliurement. Els poders

públics poden intervenir, però, mitjançant, per exemple, la supressió pro-

gressiva de les disposicions legislatives o administratives que imposen els

convenis col·lectius a sectors, empreses o regions, que no formaven part de

l’àmbit d’aplicació inicial de la negociació –pràctica molt corrent a nombro-

sos països europeus. És potser un manera d’accentuar la diferenciació dels

salaris segons les regions i segons les professions. Una mesura menys radi-

cal consistiria a estimular una utilització més àmplia de les clàusules que

permetin renegociar a un nivell inferior els convenis col·lectius negociats a

nivell centralitzat o sectorial.

■ La dispersió dels salaris és funció, en part, de l’existència d’un salari

mínim legal, l’objectiu del qual és evitar la pobresa mitjançant la fixació

d’un llindar o salari mínim. Però aquest salari mínim legal té sovint per efec-

te, al capdavall, limitar les possibilitats de contractació per a la mà d’obra

no qualificada. Una diferenciació suficient de les taxes de salari segons



l’edat evitaria que el salari mínim es convertís en un obstacle a la contracta-

ció de joves. El salari mínim podria ser també modulat segons les regions,

sobretot, als països on hi ha grans diferències regionals des del punt de vis-

ta de les taxes d’atur i de nivell de vida.

■ La legislació de protecció de l’ocupació intenta desincentivar els acomia-

daments, fent-los més costosos per als empresaris. Però també pot fer dub-

tar a aquests darrers a l’hora de contractar nous treballadors. Els països,

sobretot a Europa, que tenen una legislació particularment estricta són tam-

bé generalment aquells en què la taxa d’atur de llarga durada és elevada i en

els quals els empresaris recorren sovint a contractes temporals i a d’altres

formes d’ocupació “atípiques” per respondre a les necessitats de flexibilitat

de les plantilles.

■ Però la legislació de protecció de l’ocupació i les garanties d’ocupació

assegurades pels convenis col·lectius també tenen els seus avantatges. La

seguretat en el lloc de treball que ofereixen els contractes a llarg termini

pot estimular la inversió en formació en el lloc de treball, mentre que una

rotació intensa de les plantilles frena aquest tipus d’inversió.

■ Cal trobar un equilibri entre una llibertat més gran de contractació i aco-

miadament i una seguretat d’ocupació suficient perquè els treballadors i els

empresaris es mostrin disposats a invertir en formació a llarg termini i per-

què els treballadors estiguin protegits contra acomiadaments abusius.

■ Juntament amb els obstacles a la contractació associats al mercat de tre-

ball, els obstacles vinculats als mercats de productes poden també agreu-

jar l’atur estructural. Una competència insuficient als mercats de productes

permet a les empreses limitar la producció i augmentar els preus, fet que

restringeix la demanda de mà d’obra. Això també pot afavorir una col·lusió

entre empresaris i treballadors, que es posen d’acord per limitar la com-
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petència i repartir-se la renda de monopoli que en resulta. Aquesta col·lusió

fa que sigui més difícil encara per als aturats aconseguir un lloc de treball.

■ La política de la competència pot millorar el funcionament dels mercats

de productes. Rebaixar les barreres comercials pot també estimular la com-

petència de les importacions, que limita les situacions de repartiment de

renda. D’aquí ve la importància de les normes destinades a impedir que les

empreses dominants implantin barreres a l’entrada, i de les normes ben dis-

senyades per evitar que els acords horitzontals es transformin en càrtels,

permetent, això no obstant, altres formes desitjables de cooperació entre

empreses. La cooperació entre les autoritats responsables de la competèn-

cia a nivell nacional també és un mitjà de reforçar el control de les empre-

ses que tenen activitats internacionals, de manera que es pugui treure pro-

fit alhora de la competència i de la cooperació entre empreses.

Les persones

■ Reforçar la capacitat de les economies per crear nous llocs de treball és

un aspecte de l’estratègia de lluita contra l’atur. Però una estratègia de llocs

de treball amb alta productivitat i elevats salaris implica treballadors qualifi-

cats aptes per ocupar els nous llocs de treball. Aquests treballadors han de

tenir una sòlida formació. La generació que accedeix ara al mercat de tre-

ball pot experimentar potser sis canvis de llocs de treball o més en el trans-

curs de la seva vida activa, de manera que una de les tasques de l’educació

serà la d’ensenyar a formar-se cadascú al llarg de la seva vida activa. Els tre-

balladors hauran d’adquirir una primera qualificació i després adquirir-ne

de noves gràcies a la formació. Les polítiques actives de mercat ajudaran

també a transformar les qualificacions obsoletes en competències adapta-

des al lloc de treball.

■ Seran moltes les persones que necessitin ajuda per poder respondre a

llocs de treball d’alta qualificació. Algunes no podran respondre a aquestes



exigències i romandran en atur o hauran d’acceptar llocs de treball d’es-

cassa qualificació i baixa remuneració. La determinació de donar-los suport

representa una inversió preciosa en una societat amb projecció de futur i

preocupada per la cohesió social. A mesura que les economies de l’OCDE

evolucionen, es fa cada vegada més necessari afinar les polítiques i els

mecanismes de suport, de manera que ajudin efectivament els més neces-

sitats.

Polítiques actives del mercat de treball

■ Convé reorientar progressivament els recursos des de les mesures passi-

ves de garantia de renda cap a les mesures actives. Les polítiques actives del

mercat de treball faciliten l’accés al mercat de treball i als llocs de treball,

desenvolupen les qualificacions que corresponen als llocs de treball i millo-

ren el funcionament dels mercats de treball. Les polítiques actives poden

reforçar els vincles entre el creixement de la demanda agregada, la creació

de llocs de treball i l’oferta de mà d’obra qualificada. D’altra banda, un aug-

ment de la despesa pública dedicada a mesures actives pot afavorir la

moderació salarial, en reforçar la capacitat dels treballadors no integrats, en

particular els aturats de llarga durada i els que busquen la primera feina, per

competir amb més eficàcia per l’obtenció d’un lloc de treball. Els progra-

mes intensius de col·locació i assessorament professional, destinats a incen-

tivar la recerca efectiva de treball per part dels aturats, s’han mostrat par-

ticularment eficaços en termes de cost-benefici. Els països que no estan dis-

posats a augmentar les diferències de salaris com a instrument per augmen-

tar l’ocupació hauran de recolzar molt especialment en polítiques actives,

orientades cap al món del treball, l’ensenyament i la formació.

■ Per regla general, un país de l’OCDE dedica entre un 2 i un 3% del seu

PIB a les polítiques de mercat de treball (incloent els sistemes de protecció
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de l’atur). Però s’han fet pocs progressos per traspassar aquests recursos

relativament importants, de la seva utilització en mesures passives –com les

indemnitzacions per desocupació– a la seva dedicació a mesures actives. El

1992, els països de l’OCDE dedicaven una mitjana del 0,9% del PIB a mesu-

res actives, és a dir, poc més que el 1985 (0,7%). Hi ha un ampli marge per

a polítiques actives noves i més eficaces, des del moment en què es presta

atenció al seu disseny, aplicació i seguiment dels seus dispositius.

■ Un servei públic d’ocupació (SPO) que funcioni bé és indispensable per

fer més eficaces les mesures actives. Això representa integrar les funcions

tradicionals d’agència de col·locacions i de gestió de les prestacions per

desocupació i l’accés als programes actius. Aconseguir que l’SPO pugui

recolzar en programes actius és un instrument per ajudar els qui busquen

feina, fins i tot quan les ofertes d’ocupació són escasses. La possibilitat per

als beneficiaris de prestacions per desocupació de participar en programes

de formació o de creació d’ocupació poden servir-los com de “treball de

prova”.

■ Si bé és important oferir formació als aturats, els programes amplis de

formació dirigits a aturats de totes les categories rara vegada han demostrat

ser una bona inversió, tant per a la col·lectivitat com per als participants.

Programes específicament orientats tenen, en canvi, bones probabilitats de

ser rendibles. Tots els interlocutors socials importants a nivell local –empre-

saris, sindicats, institucions d’ensenyament i administració local– haurien

de conjugar els seus esforços per desenvolupar programes adaptats a les

necessitats locals.

■ Les mesures de creació de llocs de treball són sovint un element impor-

tant de les polítiques actives de mercat de treball. Però els seus resultats

han estat amb freqüència decebedors: nombroses contractacions subven-

cionades s’haurien produït en qualsevol cas fins i tot sense subvencions, o



bé només s’han efectuat a costa dels treballadors no subvencionats. Orientant

les mesures de creació d’ocupació cap a determinats grups específics, s’ob-

tenen millors resultats tant per als participants en els programes com per a la

col·lectivitat en conjunt. En general, cal centrar l’atenció entre els joves i els

aturats de llarga durada.

Qualificacions i competències

■ Els països de l’OCDE posen l’accent en la millora de les qualificacions i

de les competències de la seva població. Però és difícil portar a terme verita-

bles reformes a causa de la multiplicitat d’actors i d’institucions en joc. A

més a més, cal esperar molt de temps abans de percebre’n els efectes bene-

ficiosos. Els països de l’OCDE han de privilegiar la formació permanent,

que és un element bàsic d’una estratègia de creació de llocs de treball molt

qualificats i d’alta remuneració. Això implica eliminar un cert nombre d’obs-

tacles a tots els nivells del sistema d’ensenyament i de formació (vegeu el

capítol sobre les qualificacions i les competències).

■ Els programes de pre-escolar i orientats a la primera infantesa poden aju-

dar els nens a adquirir bases sòlides que els permetin després aprendre,

sobretot si provenen de medis socials desfavorits. S’ha pogut observar, als

Estats Units, França i Holanda, que els esforços particulars a favor de nens

en edat pre-escolar procedents de medis desfavorits són eficaços: els nens

que s’han beneficiat d’una escolarització en aquesta edat s’integren més bé

a la societat i més tard utilitzen menys els serveis socials. És important que

aquesta escolarització no es limiti a la custòdia dels nens, sinó que inclogui

també l’educació i l’aprenentatge social.

■ A nivell d’ensenyament primari i secundari, són molts els joves que

abandonen els estudis o que no obtenen qualificació. S’observa a tots els
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països una davallada neta de la participació en tots els tipus d’ensenyament

més enllà dels 16 anys. El 1991, en el conjunt dels països de l’OCDE, només

el 57% dels joves de 18 anys continuaven amb estudis secundaris o ter-

ciaris.

■ Quan els joves abandonen prematurament els estudis i tenen mals resul-

tats escolars, això es deu a tot tipus de raons relacionades, sobretot, amb

problemes de societat com la marginació i la pobresa, la inestabilitat de les

famílies i la delinqüència juvenil. Però la incapacitat dels programes d’en-

senyament i dels mètodes pedagògics i d’avaluació clàssics per respondre a

les necessitats dels joves també hi juga. Caldria individualitzar els progra-

mes d’ensenyament i els mètodes pedagògics per adaptar-los a les necessi-

tats dels nens i assegurar-los el suport i la continuïtat necessaris, des del

període pre-escolar fins a l’entrada al mercat de treball.

■ Es poden prendre mesures per facilitar el pas a la vida activa dels joves

que deixen l’escola. El “Sistema dual” de formació a través de l’aprenentat-

ge vigent a Àustria, Alemanya i Suïssa suscita un viu interès, ja que s’acom-

panya de taxes d’atur relativament baixes entre els joves. Però les tradicions

i el consens social són tan forts i tan específics en aquests països que el sis-

tema pràcticament no es pot transplantar a una altra part. Però altres for-

mes d’aprenentatge i de formació associades al treball podrien implantar-se

a molts països. Han d’evolucionar en sintonia amb la demanda de mà d’obra.

Fins i tot els sistemes d’aprenentatge que han donat bons resultats ne-

cessitaran potser reformes profundes, ja que els nous llocs de treball exigei-

xen una mà d’obra polivalent dotada de competències generals.

■ Cal aconseguir un millor equilibri entre l’ensenyament posterior al se-

cundari i l’aprenentatge. A la majoria dels països, els efectius de les carreres

de tipus universitari han augmentat més de pressa que els dels ensenya-

ments tècnics i els de la formació professional avançada. Cal témer una



manca de formació permanent i un excés de qualificacions teòriques. Tant

la formació professional com els estudis acadèmics haurien de preparar i

incitar els alumnes a dedicar-se a l’empresariat.

■ Desenvolupar la formació dels adults en el lloc de treball és un dels

grans reptes a què han de respondre els governs. Múltiples factors contri-

bueixen en efecte a dissuadir les empreses d’invertir en mà d’obra: la recer-

ca del benefici màxim a curt termini; la possibilitat que tenen –individual-

ment o col·lectivament– d’acomiadar els treballadors les qualificacions dels 

quals són obsoletes per contractar personal nou que posseeixi les qualifica-

cions requerides, la captació de treballadors qualificats per part d’altres em-

preses.

■ Per contrarestar l’efecte d’aquests factors, determinats països han insti-

tuït un sistema de cotitzacions/subvencions a títol de formació, en virtut

del qual les empreses estan obligades a dedicar un cert percentatge de la se-

va massa salarial a la formació o, en cas contrari, a pagar una contribució

impositiva equivalent. Aquestes mesures només han donat fins ara pocs

resultats, potser perquè estaven mal dissenyades o mal aplicades.

■ Una revisió de les normes comptables, que podria contribuir a millorar

la informació sobre el valor de les inversions dedicades a formació, consti-

tuiria una solució més radical, de la mateixa manera que un acord sobre la

definició i l’aplicació de les normes de formació i reconeixement de les

competències. Això podria permetre als mercats financers considerar el

stock de qualificacions de la mà d’obra d’una empresa com un element del

seu actiu, la qual cosa podria impulsar a invertir en les empreses que

puguin justificar un esforç vàlid de formació de la seva mà d’obra.
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Els sistemes fiscals i de protecció social

■ Nivells de prestacions per desocupació relativament elevats, en general,

acaben per agreujar-lo (vegeu el capítol sobre l’atur i les prestacions corres-

ponents). Una reducció de les prestacions per desocupació reforçaria la

incitació al treball però correria el risc d’accentuar la pobresa. Els aturats

que perceben prestació per desocupació es veuen més invitats a acceptar

un lloc de treball poc remunerat, si una vegada que treballen continuen per-

cebent determinades prestacions com el “crèdit familiar” (Family Credit) al

Regne Unit, el “complement d’ingressos familiars” (Family Income Supple-

ment) a Irlanda, o la “bonificació fiscal sobre ingressos salarials” (Earned

Income Tax Credit) als Estats Units (vegeu el capítol sobre la fiscalitat), o si

les normes per tenir accés a les prestacions per desocupació preveuen que

l’interessat, en guanyar una unitat suplementària d’ingressos, perd netament

menys en prestacions. Aquestes mesures inciten a acceptar un lloc de tre-

ball poc remunerat, creant una diferència més gran entre els ingressos sala-

rials en actiu (tenint en compte els impostos i els avantatges socials) i les

prestacions per desocupació.

■ Això no obstant, les prestacions que s’acumulen a les rendes del treball

s’han de reduir a mesura que augmenten aquestes darreres, fet que, conju-

gat amb el pagament de l’impost sobre la renda i de les cotitzacions a la se-

guretat social, es pot traduir en tipus impositius marginals efectius molt ele-

vats per als treballadors amb baixos salaris. En la seva forma més extrema, es

qualifica aquesta situació de “trampa de la pobresa” (vegeu Requadre 5). Els

treballadors que tenen una feina a temps parcial o poc remunerada es tro-

ben així poc estimulats a augmentar les seves hores de treball o a invertir en

una formació que els aporti més probabilitats d’aconseguir un lloc de treball

més ben pagat.
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Requadre 5

LA TRAMPA DE LA POBRESA

■ La trampa de la pobresa és un fenomen pel qual els treballadors amb salaris

baixos perden totes o part de les seves prestacions si els seus ingressos augmen-

ten. Suprimeix, doncs, l’estímul a treballar més i a guanyar més.

■ A tall d’exemple, posem el cas hipotètic d’un home casat amb dos fills, els in-

gressos del qual (incloses les prestacions socials) són de 100 dòlars per setmana

i a qui s’ofereix la possibilitat d’augmentar una mica aquests ingressos fent més

hores de feina. Però això significa que perdrà una part de les prestacions que

rep i, a més a més, haurà de pagar l’impost sobre la renda i les cotitzacions a la

seguretat social pels seus ingressos suplementaris. Per cada dòlar complementa-

ri d’ingressos, tindrà un cost de:

– impost sobre la renda 25 centaus

– cotitzacions de seguretat social 10 centaus

– pèrdua de prestacions de la seguretat social 50 centaus

– pèrdua d’ajut a l’habitatge 10 centaus

– Total 95 centaus

■ L’interessat faria hores suplementàries per les quals guanyaria 5 centaus de

dòlar –res l’incita, doncs, a afegir al salari base uns ingressos complementaris.

Està atrapat a la “trampa de la pobresa”, en tenir un tipus impositiu marginal

efectiu (TIME) del 95%, ja que es redueixen les seves prestacions i els ingressos

suplementaris estan sotmesos a imposició.

■ Encara que molts països apliquen un TIME molt alt a les persones amb

ingressos baixos (vegeu el capítol sobre la fiscalitat), cosa que constitueix clara-

ment un fre al treball, a penes no tenen motius per fer una reforma perquè són

molt poques les persones afectades. Així, al Regne Unit, només del 3 al 4% de

les famílies que treballen estan sotmeses a un TIME superior al 70% i a Nova

Zelanda és el cas de només el 2% de les famílies.
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■ Malgrat l’escàs nombre de persones en qüestió, la majoria dels països de

l’OCDE desitjarien atenuar o eliminar la trampa de la pobresa. Però és molt difí-

cil rebaixar els tipus d’imposició per als escassos treballadors amb salaris baixos

sense augmentar al mateix temps els tipus marginals que s’apliquen als salaris

alts. Aquesta mesura tindria clarament un efecte dissuasori sobre els treballadors

amb salaris alts. L’altra solució seria augmentar els incentius al treball, dismi-

nuint els tipus marginals d’imposició aplicats als ingressos baixos però reduint

igualment les prestacions.

■ Per eliminar la trampa de la pobresa, es podrien prendre mesures capa-

ces d’integrar el sistema fiscal i el sistema de prestacions implantant un

impost negatiu sobre la renda o un sistema de bonificació a l’impost sobre

la renda. Aquests dispositius permetrien d’evitar que els TIMEs massa ele-

vats pesin sobre els salaris més baixos, però serien d’un cost prohibitiu si

no estan dotats de condicions rigoroses o si no s’augmenten intensament

altres impostos, com aquells als quals estan sotmesos els treballadors amb

salaris alts. No és cert, doncs, que reformes radicals dels sistemes fiscals i

de prestacions puguin simultàniament atenuar la pobresa i augmentar els

incentius al treball.

■ Independentment de la qüestió del nivell de les prestacions respecte 

als ingressos anteriors, que remet a qüestions d’equitat i de consens social,

a tots els països hi ha marge per augmentar l’eficàcia en la gestió dels sis-

temes de prestacions socials, limitar la durada dels drets quan és massa llar-

ga o fer més estrictes les condicions d’accés al dret a les prestacions.

La cooperació internacional

■ Els governs s’enfronten actualment a una interdependència cada vegada

més gran de les seves economies a escala internacional. Com les empreses,

els governs han de pensar en termes mundials de tal manera que les políti-



ques nacionals s’inscriguin en un context internacional més ampli i el tin-

guin en compte. Una cooperació entre els països per captar bé totes les di-

mensions de la interdependència i aconseguir que les normes internacio-

nals s’adaptin a les transformacions que intervenen a l’economia mundial,

ajudarà cada un a treure plenament profit de les possibilitats que ofereix la

globalització per crear llocs de treball productius. Els sis camps d’actuació

que ara s’indiquen demostren la magnitud de la tasca a desenvolupar a

nivell internacional en matèria de creació de llocs de treball.

■ Els països de l’OCDE haurien d’utilitzar el procés de coordinació de les

polítiques governamentals per intentar aconseguir que les polítiques

macroeconòmiques que segueixen els diversos països siguin més cohe-

rents i que el sistema monetari i financer internacional funcioni de manera

harmoniosa, clara i ordenada, per permetre un creixement sa del comerç,

la inversió i l’ocupació. Amb aquest objectiu, a vegades podria ser necessà-

ria una estratègia comuna. Però en la situació actual, tenint en compte que

les posicions de partida dels països de l’OCDE són diferents –sobretot res-

pecte a la situació conjuntural, el deute públic i la magnitud dels dèficits 

pressupostaris– la cooperació internacional no exigeix que tots els països

progressin en la mateixa direcció i en tots els fronts al mateix temps. Im-

plica, més aviat, polítiques diferenciades perquè cada un millori tant les

seves perspectives com les de l’economia mundial, i també la coherència

de les polítiques a escala internacional per aconseguir l’objectiu final 

comú, que és un creixement sostingut i no inflacionista de la producció i

l’ocupació.

■ El resultat positiu de les negociacions de la Ronda Uruguai del GATT

reforçarà la disciplina i les regles del comerç internacional multilateral

i les estendrà a d’altres dominis, fent així la competència més lleial i més

transparent, la qual cosa tindrà com a efecte augmentar la confiança de les

empreses i estimular l’activitat econòmica. Però la globalització de les acti-
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vitats econòmiques ha mostrat que diverses mesures de política interior en

dominis com el medi ambient, la competència, la fiscalitat, la inversió o

potser fins i tot les condicions d’ocupació tenen també una incidència so-

bre el comerç exterior. En els esforços de cooperació futura, els països hau-

ran de reflexionar sobre els aspectes d’aquestes mesures que corren el risc

de frenar una nova expansió del comerç internacional.

■ La inversió estrangera directa és un element essencial de l’estratègia

de les empreses quan volen reforçar la seva presència al mercat mundial o

simplement estendre les seves activitats més enllà de les fronteres nacio-

nals. Aquest tipus d’inversió genera llocs de treball de manera directa, mit-

jançant la creació de noves plantes i el desenvolupament d’activitats als paï-

sos d’acollida, i, de manera indirecta, pel fet que les economies del país

d’acollida i del país d’origen es veuen reforçades pels intercanvis de tecno-

logies i de tècniques de gestió i la intensificació de la competència. El man-

teniment de la liberalització de les polítiques relatives a la inversió estrange-

ra suprimiria els obstacles als fluxos de capitals, que són font de distorsions

i reduiria el risc de noves restriccions. La millora de les regles internacio-

nals en matèria d’inversió aportaria una base més segura i més racional a les

decisions de les empreses i contribuiria a garantir que les iniciatives bilate-

rals i regionals no afebleixin el marc multilateral.

■ La interdependència més gran a escala mundial implica més mobilitat

geogràfica de l’activitat econòmica i, conseqüentment de les bases d’impo-

sició de la renda i de la riquesa. Per aquest motiu, les empreses i els treba-

lladors són més sensibles als nivells de la fiscalitat en els diversos països,

creant així un risc de competència per la fiscalitat, en reduir alguns països

els seus tipus d’imposició per atreure una part més gran de les bases impo-

sables a nivell mundial. D’altra banda, això limita el marge de maniobra de

què disposa cada país per rebaixar la pressió fiscal que grava els factors de

producció inamovibles, en particular la mà d’obra. La cooperació interna-



cional és essencial per evitar tensions entre els governs, poder continuar

imposant efectivament les rendes del capital i evitar que les polítiques fis-

cals no pertorbin l’assignació dels recursos a escala internacional.

■ Els fluxos migratoris entre països de l’OCDE s’han desaccelerat, men-

tre que les pressions migratòries que sorgeixen de països exteriors a l’àrea

de l’OCDE s’intensifiquen. S’imposa la cooperació entre els països de

l’OCDE per fer front a aquestes pressions, sobretot a l’afluència creixent de

demandants d’asil, de refugiats que es diuen “econòmics” i d’immigrants

clandestins. D’altra banda, les qüestions relatives als fluxos migratoris cal

resituar-les en el context més ampli de les activitats desenvolupades en 

els camps del comerç internacional, les inversions i la cooperació per al

desenvolupament entre els països de l’OCDE i les principals àrees d’emigra-

ció, tant als països en desenvolupament com a Europa central i oriental.

■ Per tal de treure plenament partit de les oportunitats que ofereixen la

ciència i la tecnologia per promoure el creixement de l’ocupació, caldrà

reforçar la posada en comú dels recursos necessaris per realitzar projectes i

inversions costoses, d’alt risc i de llarg abast en el terreny de les ciències

bàsiques i de la megaciència, i també en el de la investigació tecnològica

fora del mercat. Aquestes formes de cooperació haurien sens dubte d’esten-

dre’s a la implantació d’infraestructures noves, en camps com les telecomu-

nicacions, en les quals el rendiment de les inversions depèn en gran mesura

d’acords sobre normes comunes i de protocols comuns d’explotació dels

diversos sistemes nacionals.

De l’anàlisi a l’estratègia

■ Més que mai, des de la Segona Guerra Mundial, l’atur causa actualment a

les nostres societats danys que no es mesuren només en xifres. Un atur ele-

vat és font d’inseguretat i engendra resistència al canvi estructural i tècnic.
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L’atur de llarga durada és una situació que produeix una pèrdua de con-

fiança en un mateix i un sentiment de desmoralització, que constitueix un

cercle viciós del qual és cada vegada més difícil sortir i que origina greus

problemes de salut. Cada vegada més afectats per l’atur, molts joves perden

les seves competències i la seva aptitud per al treball. Determinades catego-

ries socials que mai no havien estat exposades a un risc elevat d’aquest

tipus, com els treballadors no-manuals, perden els seus llocs de treball, amb

tots els costos que això representa per a ells mateixos i per a la col·lectivi-

tat en termes de malbaratament de potencial i d’inversió.

■ La relació entre el cost humà i el cost econòmic de l’atur està de mo-

ment mal definida. És indispensable comprendre més bé la relació entre els

problemes de salut, de delinqüència, de toxicomania i de treball per

reforçar la idea que la societat s’ha de preocupar per ajudar les persones

que no són capaces d’adaptar-se als nous imperatius d’unes economies en

plena transformació.

■ La causa principal de l’agreujament de l’atur i de l’augment dels llocs de

treball mal pagats és el desfasament creixent entre la necessitat de les eco-

nomies de l’OCDE d’adaptar-se i d’innovar i la seva capacitat, fins i tot la

seva voluntat, d’aconseguir-ho.

■ Un clima econòmic i social favorable és indispensable per permetre a les

empreses generar llocs de treball i als treballadors adaptar les seves com-

petències. Les empreses, els sindicats, els treballadors i els poders públics

s’enfronten al mateix repte: adaptar-se a les noves tecnologies i al mateix

temps reaccionar a la intensificació de la competència a escala mundial.

Aconseguir un consens social sobre la forma de respondre a aquest repte

podrà facilitar els ajustos i reforçar en gran mesura la capacitat d’innovació i

d’explotació de les noves tecnologies.



■ Per desenvolupar les seves capacitats d’innovació i la seva creativitat per

tal de figurar entre les economies a l’avantguarda del progrés, els països de

l’OCDE hauran d’adoptar conjunts de mesures que diferiran segons la seva

situació. Tots els components de les polítiques econòmiques i socials ofe-

reixen elements de resposta. Totes les solucions no seran fàcils d’adoptar

des del punt de vista polític, ja que poden implicar sacrificis o posar en

qüestió l’statu quo, però cal aprofundir-hi.

■ Les mesures recomanades hauran d’examinar-se des del punt de vista de

les probabilitats que ofereixen de resoldre el problema de l’atur o de millo-

rar la qualitat de l’ocupació adaptant els recursos humans i els llocs de tre-

ball al món del treball del futur, en lloc de conservar llocs de treball que

han esdevingut obsolets. Els llocs de treball que es creïn han de ser dura-

dors si es vol corregir la situació actual d’atur elevat i persistent.

■ A la III part es formulen recomanacions més immediates, però no

s’al·ludeix a la situació particular de cap país. Caldran treballs complemen-

taris per arribar a recomanacions més concretes pel que fa a les mesures

que hauria d’adoptar cada país. 
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Part III. ELEMENTS PRINCIPALS D’UNA ESTRATÈGIA

Introducció

■ Les recomanacions que es formulen a continuació s’orienten a fer les

economies i les societats més capaces d’afrontar el canvi i de treure’n 

partit:

– reforçant la seva capacitat d’ajust i d’adaptació, i

– desenvolupant la seva capacitat d’innovació i la seva creativitat.

■ Aquestes recomanacions tenen en compte les pesades restriccions pres-

supostàries a les quals es veuen afrontats gairebé tots els governs. Posen

l’accent en l’elaboració de polítiques que faciliten i estimulen l’activitat

professional, limitant així al màxim el nombre de persones que depenen to-

talment d’una prestació per sobreviure.

■ En bona mesura, la part més gran d’aquestes recomanacions es dirigeix a

una majoria de països que, per regla general, estan confrontats a aquestes

necessitats i a aquestes restriccions. Al mateix temps, les prioritats per a

cada país variaran en funció de la situació pròpia i de les seves institucions.

■ Les recomanacions no es dirigeixen solament als poders públics. Amb

molta freqüència, concerneix a les empreses, als sindicats i als treballadors

millorar la situació de l’ocupació.

■ L’estratègia de l’ocupació preveu diverses polítiques macroeconòmiques

i estructurals: les reformes estructurals donaran més bons resultats en un

context d’estabilitat macroeconòmica; en absència de reformes estructu-

rals, el creixement no tarda gaire a veure’s paralitzat per pressions inflacio-

nistes.



■ El programa d’actuació annex s’articula al voltant d’un conjunt de reco-

manacions que els governs haurien d’aplicar de manera coordinada, per tal

de plantejar un conjunt equilibrat de mesures que reforcin mútuament la

capacitat d’innovació i d’adaptació i que millorin les condicions de creació

d’ocupació:

1. Plantejar una política macroeconòmica que afavoreixi el creixement i

que, conjugada amb les polítiques estructurals ben dissenyades, la faci

duradora.

2. Millorar el marc en què s’inscriuen la creació i la difusió de la investi-

gació tecnològica.

3. Augmentar la flexibilitat del temps de treball (tant a curt termini com

al llarg de la vida), segons els desigs dels treballadors i els empresaris.

4. Crear un clima favorable a l’empresa, eliminant els obstacles i les tra-

ves a la creació i l’expansió d’empreses.

5. Augmentar la flexibilitat dels costos salarials i de mà d’obra, suprimint

les restriccions que impedeixen que els salaris reflecteixin les condi-

cions locals i el nivell de qualificació de cada un, i més concretament

dels treballadors joves.

6. Revisar les disposicions relatives a la seguretat en l’ocupació, que en

frenen l’expansió al sector privat.

7. Posar més l’accent en les polítiques actives de mercat de treball i fer-

les més eficaces.

8. Millorar les qualificacions i les competències de la mà d’obra, modifi-

cant profundament els sistemes d’ensenyament i de formació.
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9. Revisar els sistemes d’indemnització de l’atur i de prestacions annexes

–i les seves interaccions amb el sistema fiscal–, per tal que la col·lecti-

vitat assoleixi els seus objectius fonamentals en matèria d’equitat,

d’una manera molt menys perjudicial per al bon funcionament dels

mercats de treball.

Recomanacions

1. Plantejar una política macroeconòmica adequada

■ La política macroeconòmica contribueix a fer retrocedir l’atur de

dues maneres: a curt termini, limita les fluctuacions conjunturals de la

producció i de l’ocupació; a llarg termini, hauria d’oferir un marc recol-

zat en una hisenda pública sanejada i una estabilitat de preus per asse-

gurar que el creixement de la producció i de l’ocupació és sostenible,

sobretot gràcies a uns nivells d’estalvi i d’inversió adequats.

– La política macroeconòmica hauria de tenir com a objectiu facilitar la

recuperació, mitjançant un creixement més ràpid, no inflacionista, de

la demanda interna on l’estancament de l’activitat econòmica continua

essent important, i caldria estar amatents a revisar les polítiques aplica-

des per tal d’evitar el repunt de la inflació un cop que l’economia es

consolidi.

– A mitjà termini, la majoria de països ha de fixar-se com a objectiu prin-

cipal el sanejament de la seva hisenda pública per reduir els dèficits

pressupostaris i alleugerir el pes del deute públic. Això permetria

rebaixar els tipus d’interès i crear, d’aquesta manera, un entorn més fa-

vorable a la inversió del sector privat. Si la recuperació arriba més de

pressa del previst, el procés de sanejament s’hauria d’accelerar.

– Sovint hi ha marge, i fins i tot és molt desitjable, per reorientar els pres-

supostos i la despesa pública i millorar-ne la qualitat, sobretot reduint



les subvencions a les empreses existents amb vista a crear condicions

més favorables a la creació i l’expansió de noves empreses, i renun-

ciant a les mesures passives de garantia de recursos en favor de políti-

ques actives de mercat de treball.

2. Intensificar la creació i la difusió de la investigació
tecnològica

■ El progrés tecnològic és el principal factor de creixement de la producti-

vitat i de l’ocupació, i de millora de les condicions de vida a mitjà i a

llarg termini. Si és cert que les innovacions tecnològiques que estalvien

mà d’obra redueixen l’aportació de treball necessari per unitat de produc-

te i són susceptibles de suprimir llocs de treball a curt termini, la majoria

de vegades poc qualificats, els guanys de productivitat associats al procés

d’innovació tecnològica originen un augment de les rendes reals, a la

vegada que la creació de productes i serveis nous comporta un augment

de la demanda. Les polítiques aplicades haurien, doncs, d’orientar-se a fer

augmentar la capacitat de les societats i de les economies per crear i fer

servir eficaçment les noves tecnologies, que serveixen de base per al

desenvolupament de llocs de treball molt productius i ben remunerats.

– Invertir en la creació de nous coneixements gràcies a la investigació

científica bàsica i facilitar l’accés de les empreses als coneixements

científics i tecnològics.

– Promoure i reforçar els mecanismes de cooperació internacional per

assegurar economies d’escala i reduir duplicacions en activitats d’I+D

a llarg termini, sobretot pel que fa a projectes de megaciència i xarxes

de científics i universitaris que fan aplicacions.

– Reduir les incerteses que frenen la creació i la difusió de noves tecno-

logies:
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• Impulsar els acords multilaterals sobre drets de propietat intel·lectual

i sobre estandardització internacional.

• Afavorir la transparència i, en el seu cas, l’adopció de “regles de joc”

–aplicació de regles i criteris compatibles amb el GATT– respecte al

suport dels poders públics a les tecnologies “estratègiques”.

• Assegurar a les institucions sotmeses a les regles del mercat un marc

jurídic adequat que els permeti difondre i aplicar amb eficàcia les

noves tecnologies (associacions d’investigació, serveis de difusió de

tecnologies per a petites empreses, reforçament dels vincles entre

les empreses i les universitats).

– Facilitar l’assimilació de les noves tecnologies per les empreses a tra-

vés de mesures que:

• Permetin explotar més bé les possibilitats que ofereixen els mercats i

els contractes públics (afavorint la innovació mitjançant criteris de

resultats, propiciant el fraccionament de contractes i incentivant les

petites empreses a associar-se per aconseguir mercats i impulsant les

relacions entre petites i grans empreses).

• Afavoreixin les inversions en les noves infraestructures de la informa-

ció, eliminant els obstacles de les reglamentacions que impedeixen

l’accés als mercats i definint normes, protocols i drets de propietat

intel·lectual, adequats per estimular la creació de serveis nous i més

eficaços.

3. Augmentar la flexibilitat de la jornada laboral

■ Un augment de la flexibilitat de la jornada laboral, a curt termini, i

del temps de treball al llarg de tota la vida, en el marc d’acords voluntà-

riament consensuats entre empresaris i treballadors, produiria un aug-



ment de l’ocupació. Un element important d’aquest procés consistiria a

afavorir el desenvolupament del treball a temps parcial voluntari. Els

poders públics tenen un paper a jugar en aquest assumpte, aplicant

mesures per eliminar els obstacles a les reduccions de la jornada laboral

i facilitar-les, i revisant les disposicions fiscals i de seguretat social que

penalitzen el treball a temps parcial.

Per augmentar la flexibilitat del temps de treball, es podrien prendre

aquestes mesures:

– Suprimir els obstacles que en la legislació laboral impedeixen una organit-

zació més flexible del temps de treball, i afavorir les negociacions entre

empresaris i assalariats sobre els horaris flexibles i el treball a temps parcial.

– Desenvolupar el treball a temps parcial al sector públic.

– Prendre com a base de l’impost sobre la renda no els ingressos de la

família, sinó els dels individus i adoptar les mesures necessàries per

evitar la pèrdua del benefici de les deduccions fiscals.

Per flexibilitzar les condicions de pas a la jubilació, es podrien plante-

jar les mesures següents:

– Atenuar o suprimir els incentius financers a favor de la jubilació antici-

pada que no són neutres.

– Revisar les polítiques i els programes que afecten els treballadors adults

d’edat avançada, per permetre’ls exercir amb més freqüència una acti-

vitat professional, en lloc d’incitar-los a retirar-se de la vida activa.

4. Crear un clima favorable a l’empresa

■ Es necessiten polítiques diversificades per impulsar un moviment

vigorós de creació d’empreses al sector privat. Els poders públics haurien
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d’eliminar les reglamentacions i les pràctiques que frenen l’esperit

d’empresa i actuar de tal manera que l’ajuda a la indústria no afavorei-

xi indegudament les grans empreses existents en detriment de les petites

acabades de crear. Aquestes mesures han de tenir el suport de campa-

nyes de sensibilització destinades a donar suport a l’empresariat i a

suprimir tota connotació negativa entre l’opinió pública respecte als

errors de les empreses. Les disposicions destinades a donar suport a

l’empresariat i les petites empreses haurien de formar part de les estratè-

gies de desenvolupament local.

– Reduir les despeses d’implantació i simplificar les restriccions imposa-

des per la legislació, per impulsar la creació de noves empreses (millo-

rar la informació dels empresaris potencials, procurar que els serveis

de les administracions públiques siguin més accessibles, suavitzar les

exigències en matèria de comptabilitat i d’informació).

– Facilitar el desenvolupament de petites empreses, millorant la informa-

ció i l’assessorament en un cert nombre de camps: programació d’acti-

vitats, compra de béns d’equip, accés als sistemes de formació i utilit-

zació de la formació, accés a la tecnologia i a l’I+D, i accés als sistemes

d’aval dels crèdits a l’exportació. Les administracions regionals i locals

haurien de ser impulsades a generar un entorn favorable per atreure

petites empreses, atentes, però, a no crear distorsions en les condi-

cions que s’ofereixen a les empreses, la qual cosa podria traduir-se en

l’aparició d’empreses no viables a llarg termini.

– Identificar i suprimir totes les reglamentacions que, sense una raó jus-

tificada, frenen la concessió de crèdits a les petites empreses. Afavorir

la creació de productes financers capaços de facilitar el finançament

de noves empreses. Impulsar la creació d’institucions financeres amb

competències particulars respecte a sectors específics.



5. Augmentar la flexibilitat dels costos salarials i laborals

■ Els salaris tenen un paper important a complir pel que fa a l’assigna-

ció de recursos als mercats de treball, transmetent senyals clars als treba-

lladors i a les empreses. D’altra banda, els costos de mà d’obra no-sala-

rials –cotitzacions patronals a la seguretat social, remuneració de les

hores no treballades, etc.– que produeixen una diferència entre allò que

han de pagar els empresaris per contractar un treballador i el valor de

la seva producció, representen una part important dels costos totals de

mà d’obra a molts països des de fa uns vint anys. Quan els moviments

dels salaris no compensen aquest agreujament dels costos de mà d’obra

no-salarials, l’atur augmenta. Per això és necessari, tant al sector públic

com al privat, aplicar polítiques capaces d’impulsar una flexibilitat més

gran dels salaris i, als països on això sigui gairebé impossible, reduir els

costos no-salarials de mà d’obra. Per actuar en aquest sentit, caldrà

introduir canvis en la fiscalitat, la política social, la política de la com-

petència i les negociacions col·lectives.

– Revisar el paper dels salaris mínims legals com a instrument de redis-

tribució i orientar-se cap a instruments més directes. Si es considera

necessari mantenir un salari mínim legal com a element d’una estratè-

gia de lluita contra la pobresa, esforçar-se a minimitzar els efectes

negatius sobre l’ocupació:

• Indexant-lo més sobre els preus que sobre els guanys mitjans.

• Modulant suficientment les taxes de salari en funció de l’edat i de les

regions per tal d’evitar que el salari mínim comprometi les perspecti-

ves d’ocupació dels joves o les que ofereixen les regions amb baixa

productivitat.

– Reduir els costos de mà d’obra no-salarials, sobretot a Europa, abaixant

els impostos sobre el treball (en aquells països en què la situació pres-
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supostària o els retalls de despesa ho permetin) i/o substituir aquest

tipus de cotització per altres impostos, en particular sobre el consum

o sobre la renda, la base de la qual es podria ampliar a d’altres ingres-

sos no associats al treball.

– Atenuar o suprimir les disposicions normatives dels règims fiscals i

dels sistemes de cotitzacions a la seguretat social que desincentiven el

treball a temps parcial o la contractació de treballadors suplementaris.

Concretament, caldria suprimir els límits que s’apliquen a la base sala-

rial sotmesa a cotització (llevat dels escassos països en què el nexe

entre cotitzacions i prestacions està definit amb exactitud seguint

mètodes actuarials).

– Reduir els descomptes directes (cotitzacions a la seguretat social i

impostos sobre la renda) que graven els salaris baixos, fet que tindria

com a conseqüència modificar l’estructura de la demanda de mà

d’obra en favor dels treballadors més mal remunerats, protegint alhora

els seus ingressos.

A mitjà termini, es podrien considerar les mesures següents:

– A les negociacions col·lectives sectorials, orientar-se cap a la negocia-

ció d’acords-marc que permetin a les empreses reaccionar amb flexibi-

litat a l’evolució del mercat des del moment en què respecten les nor-

mes generals. Convindria renunciar progressivament a la pràctica de

l’extensió administrativa dels acords que imposen normes rígides.

– Introduir “clàusules de renegociació” que permetin renegociar en un

nivell inferior convenis col·lectius conclosos en un nivell superior.

– Reforçar la competència als mercats de productes, per exemple, a tra-

vés de la desregulació, la reducció de les barreres tarifàries i no-tarifà-

ries, les privatitzacions i l’aplicació d’una política de competència més



oberta i més vigorosa, perquè les empreses i els treballadors fixos i “inte-

grats” puguin aprofitar-se amb menys facilitat d’una renda de situació, en

detriment de les possibilitats d’ocupació dels aturats “exclosos”.

6. Reformar les disposicions legislatives a favor de la
seguretat del lloc de treball

■ Les disposicions relatives a la seguretat dels llocs de treball tenen una

cara i una creu. Reconeixen la realitat dels compromisos recíprocs a

llarg termini entre els treballadors i les empreses i impulsen aquestes

darreres a conservar i reciclar els assalariats en lloc d’acomiadar-los.

Això no obstant, si les empreses tenen el sentiment que les disposicions

relatives a la seguretat del lloc de treball les obliguen a conservar treba-

lladors que no necessiten, dubten a contractar, i seleccionen els candi-

dats de manera més rigorosa, sobretot, en detriment dels demandants

d’ocupació desfavorits al mercat de treball.

– Establir, per llei o mitjançant convenis col·lectius negociats de manera

centralitzada, disposicions relatives a la seguretat en el lloc de treball

que penalitzin els acomiadaments abusius o discriminatoris, a la vega-

da que autoritzin aquells que estan justificats des del punt de vista

econòmic. Convindria negociar amb més freqüència a nivell descentra-

litzat compromisos explícits a llarg termini que primessin sobre aques-

ta darrera disposició, en lloc d’imposar-los a totes les empreses.

– Suavitzar les restriccions en matèria d’acomiadaments previstos per la

llei, als països en què les disposicions actuals semblen comprometre

greument la reestructuració econòmica i les probabilitats d’accés a

l’ocupació dels acabats d’arribar al mercat de treball.

– Permetre l’oferta de contractes temporals. Per tal d’impedir una gene-

ralització excessiva d’aquest tipus de contracte, es podria procurar
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que la protecció prevista per la llei per als contractes indefinits quedi

relativament “suavitzada”, sobretot al començament del contracte.

D’altra banda, caldria evitar subvencionar per qualsevol mitjà els llocs

de treball temporals a través del sistema d’assegurança d’atur. Això

podria implicar, per exemple, augmentar els tipus de cotització patro-

nal o exigir als empresaris que paguin una prima especial en acabar el

contracte temporal.

7. Ampliar i millorar les polítiques de mercat de treball

■ Segons opinió generalitzada, convé reorientar les polítiques de mercat

de treball desplaçant el seu punt de mira, des de les mesures passives de

garantia d’ingressos cap a les mesures actives destinades a afavorir la

reinserció en el circuit de l’ocupació. A gairebé tots els països, la despesa

pública en programes de mercat de treball serveix encara essencialment

per finançar mesures passives. Al mateix temps és important millorar

l’eficàcia de les mesures actives. Els programes haurien de centrar-se en

grups específics o afrontar problemes concrets del mercat de treball. És

important també assegurar una coordinació estreta entre les mesures

actives i els sistemes d’indemnització de l’atur i prestacions associades:

– Millorar el funcionament del servei públic d’ocupació (SPO):

• Integrar tres funcions bàsiques de l’SPO: serveis de col·locació i

orientació, pagament de les prestacions d’atur i gestió dels progra-

mes de mercat de treball. Assegurar que l’SPO presta l’atenció ade-

quada a la recollida, tractament i difusió de la informació sobre els

llocs de treball vacants –fet que significa, a la majoria dels països,

que cal prestar-los més atenció.

• Assegurar que els demandants d’ocupació mantenen contacte regu-

lar amb l’SPO i que continuen buscant feina de manera activa (plans

de reinserció en l’ocupació, clubs de recerca activa d’ocupació, en-

trevistes de reorientació).



• Acabar amb la situació de monopoli de l’SPO. Les agències privades

de col·locacions i les de treball temporal tenen un paper comple-

mentari a complir. Exigir que l’SPO sigui competitiu al mercat de

col·locacions a curt termini (per tal d’augmentar el flux d’ofertes de

llocs de treball vacants).

– Continuar actuant per part de l’oferta, sobretot desenvolupant activi-

tats de formació en favor dels aturats durant els períodes de descens

de l’activitat:

• Concentrar i diversificar els programes de formació destinats als atu-

rats, recolzant en una avaluació a fons de les necessitats del mercat

de treball.

• Autoritzar les instàncies responsables del mercat de treball a com-

prar i vendre places de formació per als aturats al mercat privat i al

mercat públic de formació. Aquestes places haurien d’oferir també

cursos de formació directament per tal d’augmentar la flexibilitat i

aconseguir eficàcia respecte als grups difícils de col·locar.

• Involucrar els empresaris en el disseny i posada en pràctica de pro-

grames de formació a favor dels aturats, a nivell local.

– Concentrar les mesures de creació d’ocupació a favor dels treballadors

el futur dels quals estigui seriosament compromès per l’atur (joves en

atur de llarga durada, per exemple) o bé que tenen un poder de negocia-

ció relativament feble (tots els aturats de llarga durada, per exemple):

• Instaurar progressivament ajudes per a les categories de treballadors

l’oferta dels quals és particularment excedentària; procurar amb

especial atenció dissenyar i reforçar mecanismes que minimitzin els

efectes d’inèrcia i de desplaçament.
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• Fixar les remuneracions ofertes en el marc dels programes de crea-

ció d’ocupació a un nivell inferior a les que el participant podria

esperar obtenir al mercat de treball, per tal d’incitar-lo a continuar

buscant un lloc de treball regular.

• Associar algun tipus de formació amb programes d’ocupació tempo-

ral al sector públic.

• Procurar que una part important dels programes públics a favor de

l’ocupació es financi per part dels ajuntaments amb els ingressos dels

impostos locals; així mateix que l’SPO estigui associat a la gestió dels

programes a escala local (per tal de minimitzar els efectes de “desplaça-

ment fiscal” i de maximitzar la qualitat dels resultats dels programes).

8. Millorar les qualificacions i les competències de la mà
d’obra

■ Si es vol que les economies de l’OCDE impulsin la creació de llocs de

treball altament qualificats i ben remunerats, cal ampliar i millorar contí-

nuament les qualificacions i les competències de la mà d’obra. Les políti-

ques d’ensenyament i de formació s’haurien d’orientar a aconseguir

aquest objectiu i també d’altres objectius socials i culturals fonamentals.

Això representa un canvi profund de política en alguns països i, a d’altres,

mantenir amb determinació les polítiques actuals, concretament les que

pretenen actuar eficaçment en tres camps particularment sensibles: quali-

tat de l’ensenyament inicial, inclosa l’educació preescolar, pas de l’escola a

la vida activa i inversió en competències relacionades amb la vida profes-

sional, especialment a favor dels treballadors menys qualificats.

– Millorar la qualitat de l’ensenyament inicial:

• Oferir més programes preescolars, en particular a nens de medis

socials desfavorits.



• Reduir el nombre d’abandonaments durant els estudis i millorar els

resultats dels alumnes, efectuant diverses reformes, sobretot diversifi-

cant més els programes i els mètodes d’aprenentatge; deixant als

pares més marge per elegir el centre escolar que freqüentaran els seus

fills i permetent-los que hi participin més activament; oferint més estí-

muls per motivar els professors i donant-los més oportunitats de con-

tinuar perfeccionant-se.

– Millorar el pas de l’escola a la vida activa:

• Impulsar les associacions entre empreses i centres d’ensenyament per

desenvolupar nous tipus de formació, propers a l’aprenentatge i asse-

gurar que l’ensenyament s’adapti a les necessitats del mercat de treball.

• Definir, a escala nacional, normes d’avaluació, reconeixement i con-

validació de les qualificacions obtingudes mitjançant l’aprenentatge,

per impulsar els joves a invertir en formació i facilitar la mobilitat.

• Establir el “salari de formació” o les beques a nivell suficientment

baix respecte al salari mitjà que s’ofereixi a la professió o al sector,

per incitar les empreses a proporcionar formació a un nombre sufi-

cient de treballadors.

• Preparar més bé per a la vida professional els estudiants de nivell

postsecundari, assessorant-los veritablement sobre l’orientació de la

seva carrera i intentant assegurar un equilibri de conjunt entre els

estudis teòrics tradicionals, d’una banda, i els estudis tècnics i una

formació professional superior, d’una altra.

– Millorar els incentius capaços d’estimular les empreses i els treballa-

dors en formació permanent:

• Permetre els treballadors alternar, al llarg de la seva vida activa, pe-

ríodes d’activitat i períodes prolongats de formació fora del seu lloc
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de treball (reduint, per exemple, el temps de treball i augmentant el

dedicat a formació).

• Establir un sistema que conjugui els descomptes i les ajudes destina-

des a la formació per incitar les empreses a fer un esforç més gran de

formació o un sistema de “crèdits per a formació” a favor dels treba-

lladors adults, per tal que adquireixin competències noves en institu-

cions de formació reconegudes o en empreses; procurar especial-

ment dissenyar i aplicar mecanismes que minimitzin els efectes

d’inèrcia i de desplaçament.

• Fer el valor de les competències més transparent respecte a d’altres

factors de producció (per exemple, impulsant una reforma de les

pràctiques comptables i d’informació i també dels dispositius institu-

cionals annexos), de tal manera que els treballadors i les empreses

puguin considerar les competències dels seus treballadors com un

actiu durador.

9. Reformar els sistemes de prestacions per desocupació i
d’altres associades

■ Inicialment, l’assegurança d’atur i els sistemes de prestacions associa-

des tenien per finalitat garantir temporalment uns ingressos als treballa-

dors mentre trobaven feina. Amb l’agreujament de l’atur de llarga dura-

da i de l’atur freqüent, aquests sistemes han acabat convertint-se en una

garantia d’ingressos gairebé permanent a molts països, de manera que

no incita a treballar. Per contrarestar aquests efectes de desincentivació

–facilitant, però, els ajustos del mercat de treball i assegurant el mínim

de protecció necessari– els països haurien d’adoptar una legislació que

només prevegi nivells de prestacions moderats, mantenir un control efec-

tiu sobre l’accés al dret a les prestacions i proporcionar places en el marc

dels programes actius, en lloc de concedir indefinidament una garantia



d’ingressos passius. Convindria estudiar les possibilitats de fer financera-

ment més interessant el pas d’una situació de garantia de recursos a

una d’ocupació d’un lloc de treball, reduint l’impost sobre la renda i les

cotitzacions de seguretat social per als salaris baixos i concedint subven-

cions als treballadors que ocupin llocs de treball mal pagats, i també

limitant la proporció en què es redueixen les prestacions quan els benefi-

ciaris ocupen un lloc de treball a temps parcial.

Reforma del dret a les prestacions per desocupació:

– Limitar la durada del període de percepció de les prestacions per atur

als països en què és particularment llarg, al període en què el parat

busqui feina activament i tingui probabilitats de trobar-lo ràpidament.

– Reduir el nivell de la taxa de substitució neta d’impostos quan és alta i

revisar les condicions d’accés al benefici de les prestacions quan

només s’exigeixen antecedents professionals de curta durada.

– Posar condicions restrictives per a l’obtenció de prestacions assisten-

cials de durada indefinida a les persones aptes per al treball.

– Concedir una subvenció per treball amb horaris reduïts a nivell col·lec-

tiu, però preveient controls administratius per tal de limitar les subven-

cions només al cas de les empreses que pateixen dificultats passatge-

res i apliquen les mesures d’ajust adequades.

Reforma dels règims fiscals i dels sistemes de prestacions socials:

– Assegurar que els treballadors amb baixa remuneració es troben en

una millor situació financera quan perceben uns determinats ingressos

salarials que quan depenen enterament dels ajuts socials, la qual cosa

pot significar concedir a totes les famílies ajuts familiars suficients;

establir tipus d’imposició mitjana sobre els salaris baixos, relativament
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suaus respecte a aquells que afecten les prestacions o pagar un com-

plement d’ingressos a tots els treballadors mal pagats.

– Assegurar que la proporció en què es redueixen les prestacions, en

funció dels ingressos del cònjuge sigui netament inferior al 100% als

països en què moltes dones treballen a temps parcial, per tal que la

muller d’un aturat que rebi prestacions per desocupació es vegi sufi-

cientment impulsada a conservar el seu treball a temps parcial.

– Subordinar l’obtenció de prestacions de llarga durada a la participació

en programes actius del mercat de treball; aquesta mesura és particu-

larment aconsellable per als joves que han deixat l’escola.

Reforma de les modalitats de finançament i control de les prestacions:

– Millorar els mecanismes d’informació del sistema públic d’ocupació (SPO)

perquè el personal estigui informat de la situació dels usuaris pel que

fa a les prestacions, treball declarat i primeres gestions administratives.

– Fer suportar pels empresaris una part del cost de les indemnitzacions

d’atur en el cas d’acomiadament, exigint-los que prenguin a càrrec seu

els primers mesos de prestacions, assegurant que les disposicions rela-

tives a les indemnitzacions per acomiadament es respecten, o bé

modulant les cotitzacions patronals a l’assegurança en funció de les

pràctiques de l’empresa.

– Conservar una part de finançament local en les prestacions de l’asse-

gurança d’atur perquè no s’arribi a pensar que les prestacions són

transferències que no costen res a l’economia local, impulsant així les

forces vives locals a limitar els drets a la prestació i a prendre mesures

per lluitar contra l’atur.

– Implantar mecanismes que permetin detectar i reduir el frau en matè-

ria de prestacions.
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GLOSSARI

■ Amèrica del Nord: Canadà i Estats Units (aquest estudi no inclou

Mèxic).

■ Associació Europea de Lliure Canvi (EFTA): Àustria, Finlàndia,

Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suècia i Suïssa.

■ Comunitat Europea (CE): Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Espanya,

França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal i

Regne Unit.

■ Economies Dinàmiques d’Àsia (EDA): Corea, Hong Kong, Malàisia,

Singapur, Taiwan i Tailàndia.

■ GATT: Acord general sobre tarifes de duanes i el comerç.

■ I+D: Investigació i Desenvolupament.

■ OCDE Europa: Alemanya, Àustria, Dinamarca, Espanya, Finlàndia,

França, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Països

Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia, Suïssa i Turquia.

■ Oceania: Austràlia i Nova Zelanda.

■ Organització dels Països Exportadors de Petroli (OPEP): Algèria,

Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Gabon, Indonèsia, Iran, Iraq,

Kuwait, Nigèria, Qatar i Veneçuela.
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■ Països de llengua anglesa: Austràlia, Canadà (encara que no s’hi parli

només l’anglès), Estats Units, Irlanda, Nova Zelanda i Regne Unit.

■ Països nòrdics: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Noruega i Suècia.

■ PIB: Producte Interior Brut.

■ SPO: Servei públic d’ocupació.

■ TI: Tecnologies de la informació.



104

Els exemplars d’aquest estudi en castellà,

anglès i francès estan disponibles a:

ESPANYA
Mundi-Prensa Libros, S.A.
Castelló, 37, Apartado 1223
28001 Madrid 
Tel. (91) 431 33 99
Telefax (91) 575 39 98

Librería Internacional AEDOS
Consell de Cent, 391
08009 Barcelona 
Tel. (93) 488 30 09
Telefax (93) 487 76 59

Llibreria de la Generalitat
Palau Moja
Rambla dels Estudis, 118
08002 Barcelona 
Tel. (93) 318 80 12 (Subscripcions)
Tel. (93) 302 67 23 (Publicacions)
Telefax (93) 412 18 54

FRANÇA/FRANCE
OECD/OCDE
Comandes per correu:
2, rue André-Pascal
75775 Paris Cedex 16
Tel. (33-1) 45 24 82 00
Telefax (33-1) 49 10 42 76
Telex 640048 OCDE

OECD Bookshop/
Librairie de l’OCDE:
33, rue Octave-Feuillet
75016 Paris
Tel. (33-1) 45 24 81 67

(33-1) 45 24 81 81

Imprès a:
CEGE Creaciones Gráficas, S.A.
Ciutat d’Asunción, 42
08030 Barcelona
D.L.: B. 39756-1994
ISBN: 84-88099-05-3


