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Nota de premsa 

 

El volum número 35 de la col·lecció Estudis Socials de la Fundació  

”la Caixa” conclou que el sistema de protecció social  

espanyol és el menys consistent dels quatre analitzats 

 

La meitat dels espanyols pobres  
deixen de ser-ho mitjançant les  

prestacions socials  
 

• La reducció de la pobresa per les transferències socials és del 

51,7%, davant el 70 % a França i el 66 % a Dinamarca. A més, a 

Espanya l’efecte és més a curt termini i també és l'Estat amb un 

major percentatge més gran de persones atrapades en situacions 

de pobresa al cap de dos anys (54,6 %).  

• El nombre de persones en risc de pobresa a Espanya ha 

augmentat en 1,4 milions des del 2007, un increment més gran que 

el de la resta de la Unió. A més, Espanya ha experimentat el 

creixement més important de pobresa severa, que ha arribat al 

5,2 % de la població el 2010, el doble que a la resta dels països. 

• Afecta sobretot als joves (7,1%), als parats (9,9%), a les parelles 

amb fills (6,5%) i als que tenen menys formació.  

• A causa de l’augment de la pobresa severa, Espanya es posiciona 

en tercer lloc a la UE-27 pel que fa al nivell de desigualtat. La 

diferència d’ingressos entre el 10 % més ric i el 10 % més pobre ha 

augmentat el 16,7 % des del 2007.  
• Els joves són els qui més pateixen la crisi. El 52,8 % dels joves 

entre 18 i 34 anys conviuen amb els seus pares, davant el 17,7 % 

de Dinamarca, el 34 % de França i el 39 % del Regne Unit. A més, 

un de cada quatre joves entre 20 i 30 anys ni estudia ni treballa. 
• Una diferència substancial amb altres països europeus és que s’ha 

destruït molta més ocupació (l’11 % entre el 2007 i el 2011), amb 

una evolució similar al PIB. El 7,6 % de les llars tenen tots els seus 

membres actius en atur, el doble que als altres països analitzats. 

• En una de cada cinc llars amb tots els membres aturats hi viu 

alguna persona més gran de 65 anys. Aquest nombre s’ha triplicat 

des del 2008 i representa 300.000 famílies, per a les quals la pensió 

és un recurs de supervivència. 
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Madrid, 7 de novembre de 2012. Jaume Lanaspa, director general de la 
Fundació ”la Caixa”; Rosa Maria Molins, directora de l’Àrea de Beques i 
Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”, i Miguel Laparra i Begoña Pérez 
Eransus, coordinadors de l’estudi i professors titulars de política social a la 
Universitat Pública de Navarra, han presentat aquest matí a CaixaForum 
Madrid el volum 35 de la col·lecció Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” 
Crisi i fractura social a Europa. Causes i efectes a Espanya. 

 
Es tracta d’una anàlisi comparativa a escala europea de l’impacte social de la 
crisi econòmica a partir dels indicadors de pobresa i exclusió social. Les dades 
presentades es refereixen principalment a quatre països, en representació de 
quatre models de benestar: l’escandinau (Dinamarca), l’anglosaxó (Regne 
Unit), el continental (França) i el mediterrani (Espanya).  
 
Impacte desorbitat de la crisi al mercat de treball 

 

El mercat de treball a Espanya, amb la seva dualitat entre feines fixes i 
temporals, ha mostrat un extraordinari nivell de flexibilitat externa, via 
acomiadaments, la qual cosa ha sobreactuat en la reacció al descens de 
l’activitat econòmica. Entre el 2007 i el 2011 s’ha perdut l’11 % de l’ocupació, i 
el nombre d’aturats s’ha multiplicat per 2,7. A Espanya, del 2005 al 2011 l’atur 

ha passat del 9,2 % al 22 %. L’ajust s’ha concentrat al sector secundari de les 
feines temporals, de baixa qualificació, i ha afectat sobretot els joves i els 
estrangers. 
 
En canvi, països com França, el Regne Unit i Dinamarca han preservat molt 
millor l’ocupació, amb una evolució similar del PIB en aquest període. L’atur el 
2010 se situava en una mica menys del 8 % a Dinamarca i el Regne Unit, i al 
9,3 % a França. La protecció de l’ocupació, combinada amb fortes dosis de 
flexibilitat interna (reducció de jornades i reestructuració d’activitats), sembla 
que ha funcionat per evitar l’augment de l’atur en aquests països. 
 

Augment de les desigualtats i de la pobresa 

 
La població espanyola en risc de pobresa ha augmentat en 1,4 milions, un 
increment molt més gran que el de la resta de països de la Unió Europea.  
 
A més, l’element més preocupant, segons els autors d’aquest estudi, és 
l’enfonsament de les rendes més baixes, que ha fet augmentar molt 
significativament la proporció de persones situades per sota del llindar de la 
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pobresa més severa —per sota del 30 % de la renda mitjana equivalent. 
Espanya ha experimentat el creixement més important de la pobresa 

severa entre els països analitzats —un punt percentual—, que ha arribat al 
5,2 %, el doble que la resta. S’estronca així al nostre país una tendència de 
diverses dècades de reducció dels nivells de pobresa severa. 
 
Fruit de tot plegat, Espanya, que dels països analitzats era el menys desigual 
en rendes del mercat abans de la crisi, es posiciona en tercer lloc, a la UE-27 

el 2010, pel que fa al nivell de desigualtat d’ingressos —coeficient de 
Gini—, i s’ha distanciat també als extrems de la desigualtat social: el 10 % 

més ric té ara cinc vegades més ingressos que el 10 % més pobre —la 
diferència ha augmentat el 16,3 % des del 2007—, sobretot per 
l’empitjorament de la situació dels més pobres. 
 

Impacte de la crisi en l’organització familiar 

 

La cobertura familiar continua sent un element diferencial de la societat 
espanyola a l’hora d’enfrontar-se a les dificultats. Només el 6,4 % de les llars 

afectades per l’atur a Espanya són d’una persona aturada que viu sola. 
En contrast, la proporció a Dinamarca és de 4 sobre 10, mentre que França i 
el Regne Unit se situen en una posició intermèdia. 
 
L’atur total familiar —tots els actius de la llar en atur— afecta a Espanya 

el 7,6 % de les llars, pràcticament el doble que als altres països analitzats, i 
ens mostra els límits de la cobertura familiar quan els problemes d’ocupació 
s’estenen a tots els seus membres actius. 
 
La situació més dramàtica té lloc actualment a les llars monoparentals 

(només el 9 % d’aquestes llars han pogut sortir de la pobresa a través de 
transferències socials, i prop del 37 % es troben sota el llindar de la pobresa). 
 
En aquests casos, la recerca d’altres recursos substitutius de les rendes del 
treball pot ser vital. Així, en una de cada cinc llars en atur total familiar hi 

viu alguna persona més gran de 65 anys. Aquí la pensió de l’avi es pot 
convertir en un recurs essencial per a la supervivència de tots. El nombre 
d’aquestes llars s’ha triplicat en aquests quatre anys: unes 300.000 famílies a 
Espanya. La distància és d’uns 6 punts percentuals respecte de la resta dels 
països comparats. Aquest aspecte és gairebé inexistent (per sota de l’1 %) als 
altres estats. 
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D’altra banda, una altra conseqüència és el retard en l’emancipació dels fills. A 
Espanya, el 52,8 % dels joves entre 18 i 34 anys conviuen amb els seus 

pares, davant el 17,7 % de Dinamarca, el 34 % de França i el 39 % del Regne 
Unit. Aquests percentatges baixen al 36,5 % a Espanya quan es considera 

el grup de 25 a 34 anys, però les distàncies respecte de la resta dels països 
augmenten en 24,8 punts per a França, 18,8 per al Regne Unit i 1,3 per a 
Dinamarca. Així mateix, mentre que l’alt atur a França es veu compensat amb 
uns mecanismes de protecció més generosos, i a Dinamarca amb sistemes 
educatius millor adaptats a les necessitats dels joves, a Espanya la indefensió 
davant la pèrdua de la capacitat adquisitiva va portar a incrementar fins al 
20,8 % el 2010 (més de 10,8 punts des del 2007) el percentatge de joves 
aturats que viuen a casa dels seus pares. A Espanya, un de cada quatre 

joves entre 20 i 30 anys no estudia ni treballa, la proporció més alta dels 
països analitzats i 9 punts superior a l’anterior a la crisi. 
 

Eficàcia dels dispositius de protecció social 

 

Als països amb models d’estat del benestar amplis, com ara França, els 
dispositius de protecció social han funcionat com a estabilitzadors automàtics i 
han augmentat 3 punts la proporció de llars amb alguna prestació, la qual cosa 
ha reduït notablement l’impacte social de la crisi i la reducció de l’ocupació; el 
mateix ha passat al Regne Unit, amb uns nivells de protecció social més 
baixos fins al 2010.  
 

A Espanya, al contrari, encara que ha augmentat en gairebé 2 punts 

percentuals (1,8 %) el nombre de llars que perceben alguna prestació (el 
2007 era del 54,1 % i el 2010 del 55,9 %), segons els autors d’aquest informe 
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l’increment s’ha mostrat insuficient per afrontar les noves necessitats, i s’ha 
mantingut com el país analitzat amb el sistema de protecció social menys 
eficaç a l’hora de reduir la pobresa. A més, segons els autors és l’estat que 
menys ha aconseguit reduir les desigualtats generades a la societat arran de 
la conjuntura econòmica. Solo un 51,7 % de la població espanyola que es 

trobaria sota el llindar de la pobresa amb els seus propis recursos evita 

aquesta situació gràcies a les transferències socials, entre 10 i gairebé 20 
punts menys que els altres països (davant el 70 % a França i el 66 % a 
Dinamarca). 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Efecte de les transferències en la taxa de pobresa per grups d’edat 
 
La intensa i extensa precarietat laboral a Espanya, vinculada sobretot als 
sectors més joves, i especialment a les parelles amb fills i les famílies 
monoparentals, ha aguditzat l’enduriment de les condicions de vida d’aquests 
grups. Els joves combinen una elevada taxa d’atur i de temporalitat laboral 
amb un alt nivell de desprotecció en l’ocupació, la qual cosa ha provocat 
l’augment de situacions de pobresa i exclusió social. Per als menors de 25 

anys ha augmentat un punt la pobresa severa, fins a situar-se al 7,1 %, i 
per a les parelles amb fills s’ha incrementat en 1,6 punts, fins al 6,5 %: tots 
dos casos ocupen la primera posició de forma destacada entre els països 
analitzats. A més, la taxa de reducció de la pobresa ha baixat entre els 

menors de 18 anys (del 75,3 % el 2005 al 72,6 % el 2010) i els adults entre 
18 i 64 anys (del 59,5 % al 55,1 %).  
 
En aquest tema s’han seguit pautes molt diferents de les de països com ara 
Dinamarca i el Regne Unit, on la pobresa severa ha augmentat entre els més 
grans de 65 anys. En aquest últim país, fins i tot els joves han millorat 
significativament. 
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Per contra, a Espanya la gent gran, un col·lectiu que presentava un risc més 
gran d’exclusió abans de la crisi, és el grup que ha experimentat l’increment 

més gran en el nivell de cobertura de la pobresa gràcies a les 
transferències socials (del 64 % el 2005 al 74 % el 2010). Aquesta tendència 
tan forta només és detectable en el cas espanyol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecte de les transferències en la taxa de pobresa per situació laboral  
 
Si s’analitza el paper de les transferències socials amb relació a la situació 
laboral, en el cas espanyol veurem que les prestacions socials han estat 

capaces de millorar la cobertura de les persones jubilades, alhora que han 
mantingut estable l’índex d’ajudes als aturats (l’augment d’1,8 punts respecte 
del 2007 es deu a un increment de beneficiaris en prestacions per atur).  
 
Malgrat tot, una gran part de l’augment de l’atur (que ha passat del 9,2 % al 
22 %) s’ha concentrat al sector secundari de les feines temporals, de baixa 
qualificació, i ha afectat d’una manera molt especial els joves. De fet, l’atur 

juvenil triplica el dels adults grans a Espanya i França, i el quadruplica al 
Regne Unit. A Dinamarca «només» el duplica. És interessant observar que 
aquestes ràtios es mantenen pràcticament constants abans i durant la crisi. En 
altres paraules: la crisi ha causat l’increment de l’atur en tots els grups d’edat, 
però les posicions relatives es mantenen inalterades, si bé els més joves són 

els més perjudicats. 
 
D’altra banda, destaca que l’evolució de la taxa de risc de pobresa de les 

persones ocupades ha augmentat a Espanya 2 punts percentuals des del 
2007, mentre que s’ha mantingut estable al conjunt d’Europa (a països com 
França) o fins i tot ha disminuït, com al Regne Unit.  
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L’erosió de les condicions de treball i el fracàs de l’estratègia de combinació 
de diversos ingressos baixos a la llar en perdre’s el salari d’algun dels seus 
membres explica en part l’augment de la taxa de pobresa entre estudiants, 

aturats joves i treballadors, uns col·lectius que no s’han vist compensats 

a través de prestacions.  
 
Al contrari, les dades pel que fa a l’accessibilitat als serveis sanitaris mostren 
la cara més amable de l’estat del benestar espanyol, en què pràcticament 
ningú deixa d’anar al metge per motius econòmics: les persones que deixen 

de rebre atenció mèdica per causa econòmica representen el 2,7 % a 

Espanya. 
 

Efecte de les transferències socials en l’evolució de la pobresa 
 

Pel que fa a l’evolució de la pobresa, Espanya és el país, juntament amb 
França, amb un percentatge més elevat de persones atrapades en 

situacions de pobresa al cap de dos anys (54,6 %). Fins i tot superava 
clarament França abans de la crisi si analitzem el cicle anual: el 62,4 % de les 
persones en risc de pobresa el 2006 continuaven en aquesta situació un any 
més tard, 3,5 punts més que a França. S’estableix aquí una diferència entre 
aquests dos països i els casos de Dinamarca i el Regne Unit, on superar les 
situacions de pobresa sembla significativament més fàcil. 
 
D’altra banda, Espanya tampoc no queda en bon lloc pel que fa al paper de 
les polítiques socials a l’hora de superar les situacions de pobresa: la 
proporció de persones que superen la pobresa al cap de dos anys gràcies a 
l’accés a les transferències socials és notablement més reduït a Espanya, 
només 16 de cada 100 casos. Al Regne Unit el percentatge és del 37,5%, a 
Dinamarca és del 35,7 %, i a França, del 28,1%. 
 

Conclusions de l’informe 

 
Segons conclouen els autors de l’estudi, l’impacte de la crisi en l’augment de 
la pobresa severa i l’exclusió social ha estat més gran a Espanya que en altres 
països europeus a causa de la concurrència de tres factors: el model espanyol 
de flexibilitat laboral s’ha mostrat especialment pervers a l’hora de respondre a 
la crisi, les polítiques socials han mostrat una capacitat reduïda de compensar 
les desigualtats socials que genera el mercat, i el recurs a la institució familiar 
presenta ja limitacions òbvies per cobrir totes les necessitats socials que s’han 
generat.  
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L’estat del benestar espanyol ha reaccionat augmentant la seva capacitat de 
cobertura, però, segons afirmen els autors, comparativament se situa molt per 
sota de la resta dels països a l’hora de reduir la pobresa amb transferències 
socials a causa de les quanties notablement més reduïdes, la distribució 
desigual i el caràcter limitat en el temps de moltes d’aquestes prestacions. 
 

El sistema de pensions, el sistema nacional de salut i el sistema educatiu han 
mitigat les primeres escomeses de la crisi sobre la població a Espanya. No 
obstant això, no es pot dir el mateix d’altres àrees de la protecció social. La 
crisi ha impactat d’una manera més punyent entre la població en edat activa 
no tan sols per la immensa pèrdua de llocs de treball, sinó també a causa de 
la limitada capacitat protectora —pel que fa a la intensitat o el temps— de les 
polítiques de protecció per atur, de rendes mínimes, familiars i d’habitatge. 
 
 
 
Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”  

Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
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Sobre els autors 

 
Aquest volum 35 de la col·lecció Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” s’ha 
elaborat sota la coordinació i la responsabilitat científica de: 
 
 

• MIGUEL LAPARRA. Professor titular de política social a la Universitat 
Pública de Navarra. Actualment dirigeix el Departament de Treball 
Social d’aquesta universitat i el CIPARAIIS (Centre d’Investigació per a 
la Igualtat i la Integració Social), i és coordinador del grup d’investigació 
ALTER. Ha publicat nombrosos llibres i articles sobre pobresa i exclusió 
social, immigració i polítiques socials. 

 
• BEGOÑA PÉREZ ERANSUS. Professora titular de política social i 

sistemes de protecció social a la Universitat Pública de Navarra, forma 
part del grup d’investigació ALTER. Les seves investigacions se centren 
en l’estudi de l’exclusió social i l’anàlisi de les polítiques socials. 

 


