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Presentació

El nombre de persones que viuen en situació de pobresa o exclusió social és 
un dels indicadors més segurs del grau de desenvolupament social que ha 
assolit un país. És per això que l’eradicació d’aquests fenòmens constitueix 
un dels objectius prioritaris que una societat s’ha de marcar. A Europa, des 
de mitjan segle xx havíem pogut veure com es reduïa el percentatge de per-
sones pobres i excloses, en bona mesura gràcies a l’extensió progressiva de 
sistemes de protecció social que ofereixen als ciutadans el dret de rebre 
determinades prestacions en cas de malaltia o desocupació.

L’actual conjuntura econòmica, però, constitueix un desafiament de pri-
mer ordre en relació amb l’exclusió social. Des del 2008 molts països desen-
volupats han experimentat un procés de desacceleració econòmica que, en 
el cas d’Espanya, ha afectat el mercat laboral de manera particularment 
negativa. D’altra banda, en una situació de severa limitació de recursos, les 
dificultats augmenten, no tan sols per ampliar, sinó simplement per man-
tenir certes prestacions de l’Estat del benestar. Tot plegat contribueix que 
la crisi econòmica afecti les condicions de vida dels ciutadans, especial-
ment dels més desfavorits.

Davant la situació en què ens trobem, doncs, és forçós reflexionar sobre 
l’impacte social de la crisi, sobre el grau en què aboca a fenòmens de pobre-
sa i exclusió, com també sobre les estratègies que segueixen els ciutadans 
per afrontar les dificultats econòmiques i fins a quin punt l’amplitud i l’efi-
ciència dels sistemes de protecció social es veuen desbordades per la mag-
nitud de la crisi.
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L’estudi que presentem es fa ressò d’aquestes inquietuds, i analitzar-les ha 
constituït l’objectiu fonamental dels autors. Els diversos capítols tracten de 
l’evolució de l’ocupació i exposen una sèrie d’indicadors de desigualtat i 
pobresa, tot identificant els col·lectius més desfavorits i en quin grau s’han 
vist afectats certs aspectes com ara l’economia familiar, l’accés a l’habitat-
ge i els sistemes de salut. Finalment, els autors analitzen l’impacte de la 
crisi en els sistemes de protecció social, com han respost davant la nova 
situació i en quina mesura han pogut esmorteir-ne les conseqüències més 
negatives.

Un aspecte especialment enriquidor del treball és que les anàlisis s’han fet 
des d’un enfocament comparatiu europeu. Les dades presentades es refe-
reixen a quatre països, que representen quatre models socials diferents: el 
model escandinau (Dinamarca), el continental (França), l’anglosaxó (Reg-
ne Unit) i el mediterrani (Espanya). Aquesta comparació permet entendre 
millor la complexitat de les qüestions analitzades i els punts forts i febles de 
cada model. En el cas d’Espanya, l’enfocament comparatiu ofereix valuo-
ses lliçons per abordar la situació actual i transformar el nostre model a fi 
de fer-lo més resistent davant futures dificultats.

Amb aquest estudi, l’Obra Social ”la Caixa” pretén aportar dades sobre 
l’impacte social d’una situació que, lluny de referir-se únicament a paràme-
tres macroeconòmics i mercats financers, condiciona les polítiques socials, 
és una amenaça a la cohesió i el benestar social, té un reflex en les condi-
cions de vida i els recursos de què disposen les famílies i determina les 
oportunitats de futur dels nostres joves.

Jaume Lanaspa Gatnau
Director Executiu de l’Obra Social
”la Caixa” i Director General
de la Fundació ”la Caixa”

Barcelona, novembre 2012
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  Introducció

La intensa crisi econòmica que estem vivint, d’abast internacional i ori-
ginada en l’àmbit de les finances, està tenint un gran impacte en les eco-
nomies nacionals. Entre les conseqüències més directes hem d’esmentar 
la davallada de l’activitat econòmica, la caiguda de les inversions i el con-
sum, a més d’un fort augment de l’atur a la majoria de països. Ens enfron-
tem a una crisi de caràcter global perquè afecta, d’una manera o altra, 
tots els països, però també perquè incideix en moltes esferes de la vida, 
no tan sols la financera i econòmica, sinó també en l’espai social i el món 
de les idees i els valors. Aquest caràcter global i la seva durada prolonga-
da representen una amenaça evident per a la cohesió social de les socie-
tats. 

Vista la magnitud d’aquesta crisi, la multiplicitat d’anàlisis i debats ha 
transcendit l’esfera política i acadèmica i s’ha estès a l’opinió pública grà-
cies als mitjans de comunicació. Això permet que els ciutadans atents 
puguin seguir l’evolució del producte interior brut (PIB), els nivells de dèficit 
i despesa, la prima de risc i les avaluacions que les agències de ràting elabo-
ren sobre entitats financeres, empreses o Estats. D’aquesta manera, cada 
matí ens llevem amb informació canviant sobre l’estat de les borses, la 
situació de les economies més fràgils o els nous paquets de reforma adop-
tats pels governs. Paradoxalment, aquesta proliferació d’informació eco-
nòmica conviu amb una escassa presència d’informació i discussió polí-
tica sobre les conseqüències socials de la crisi.

La destrucció d’ocupació és indestriable dels maldecaps causats per l’ele-
vat increment de la xifra de persones aturades en alguns països, la magni-
tud de la qual és una mostra inapel·lable de la gravetat dels efectes socials 
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de la crisi. La taxa d’atur, però, resulta insuficient per mostrar els efectes de la 
manca d’ingressos pel treball en les condicions de vida de les persones i les 
famílies. L’atur, de la mateixa manera que la feina, es distribueix desigual-
ment entre la població: determinats grups socials, doncs, tenen una proba-
bilitat més alta de veure’s afectats segons el sector econòmic en què treba-
llen, el caràcter de la contractació o el seu grau de qualificació. Així mateix, 
els efectes d’aquesta crisi són més intensos en alguns grups de població 
determinats pel sexe, l’edat o el fet de pertànyer a una minoria ètnica. 
També sabem que l’atur no té una relació directa amb la pobresa i l’exclu-
sió social. La resposta dels sistemes de protecció social mitjançant les 
prestacions d’atur i les pensions, d’una banda, i la protecció familiar, de 
l’altra, estan esmorteint els efectes de la destrucció d’ocupació a Europa. 
No obstant això, hi ha persones que queden al marge d’aquesta protecció 
o que l’han exhaurida perquè duen molt de temps desocupades. Per aquest 
motiu, entre els aturats hi ha casos –cada vegada més nombrosos– en què 
la manca d’ingressos pel treball i l’absència d’altres mecanismes de protec-
ció provoquen situacions de pobresa i privació econòmica que, al seu torn, 
es tradueixen en la manca d’accés a béns bàsics, dificultats en el manteni-
ment de l’habitatge i altres problemes.

No és la primera vegada que les ciències socials aborden l’estudi de l’impac-
te social de les crisis econòmiques. El crac del 1929 o les reconversions in-
dustrials originades per la crisi del petroli els anys setanta van provocar un 
augment de la pobresa, la qual cosa va amenaçar greument la cohesió social. 
Per això sabem, fins i tot un cop superades les etapes de recessió econòmica, 
que els efectes perduren i que determinats fenòmens esdevenen estructurals: 
persones expulsades per sempre del mercat laboral, generacions de joves 
perdudes, proliferació de conductes anòmiques –consum de drogues, alco-
holisme, etc.–, deteriorament de la salut mental o fractura de les rela cions 
familiars.

És cert que la sensibilitat social davant les greus conseqüències de la crisi 
actual ha provocat una explosió de reaccions crítiques i de protesta de cap 
a cap del territori físic i virtual, que alerten tant sobre els efectes de la ma-
teixa crisi com sobre les mesures d’ajust. Entre aquestes reaccions, les en-
titats d’acció social van ser les que van denunciar amb prou rapidesa l’im-
pacte de la crisi en la demanda d’atenció i cobertura de necessitats bàsiques 
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davant la lentitud i la limitació dels sistemes públics de resposta a les situa-
cions urgents.

Malgrat l’alarma social, però, els instruments disponibles a cada país per 
al seguiment de l’impacte social de la crisi són més aviat escassos. Estan 
més desenvolupats els indicadors relacionats amb la feina –ocupació, atur, 
salaris, etc.– i els que recullen raonablement la resposta dels sistemes de 
protecció social –pensions i prestacions socials–. Els indicadors que asse-
nyalen els efectes socials de la crisi, en canvi, tenen poca capacitat compa-
rativa. Només la Labour Force Survey de la Unió Europea (EU-LFS o 
enquesta de població activa) ens proporciona un indicador conjuntural 
molt aproximatiu de les llars que manquen d’ingressos –on no hi ha  
persones ocupades ni ningú que cobri pensions o subsidis d’atur–. L’En-
questa europea de condicions de vida, amb la qual ens podem acostar al 
mesurament de la pobresa i les privacions, té una periodicitat anual i recull 
els ingressos de l’any anterior. Per tant, malgrat l’esforç realitzat per avan-
çar els primers resultats, les dades arriben tard per informar les decisions 
polítiques, sobretot quan els processos avancen i els esdeveniments se suc-
ceeixen amb una rapidesa extraordinària, com està passant amb aquesta 
crisi. Els informes de la Comissió Europea i del Comitè de Protecció Soci-
al reconeixen que els indicadors «no són prou reactius en un context de 
canvi ràpid» (Comissió Europea, 2009). El seu propi informe, que tracta 
d’analitzar l’impacte social, és un bon exemple del desequilibri quant al 
coneixement disponible en aquests àmbits: en realitat del que més parla és 
de l’impacte en l’ocupació i de les conseqüències per als diferents sistemes 
de protecció social. Dels canvis en les condicions de vida de la població 
pràcticament no se’n parla i l’evolució dels fenòmens de pobresa i d’exclu-
sió social en part es mantenen desconeguts.

Aquest treball de recerca pretén analitzar l’impacte social de la crisi par-
tint d’una perspectiva multidimensional que tingui en compte els diferents 
processos d’exclusió social que es produeixen en l’àmbit estructural, insti-
tucional i individual-familiar a diversos països europeus. De fet, l’estudi 
parteix de la hipòtesi que les característiques diferenciades dels mercats 
laborals, les polítiques socials i el teixit social donen lloc a processos d’ex-
clusió diferents segons cada país. 
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En el camp de les ciències socials i, especialment, en l’estudi de les políti-
ques socials, es recorre sovint a la comparació internacional per entendre 
la complexitat dels diversos models socials. Factors econòmics, socials, 
culturals i ideològics resulten cabdals per explicar el desenvolupament dels 
diferents models de benestar a Europa. Per aquest motiu, dins la política 
social s’ha dedicat un esforç important a l’establiment de classificacions 
que, tot i que d’alguna manera simplifiquen la realitat, resulten d’utilitat 
per a l’anàlisi comparada. Entre aquestes, una de les més compartides ha 
estat la de Gøsta Esping-Andersen (1993), que distingeix tres règims de 
benestar a Europa: socialdemòcrata, liberal, i conservador o corporativis-
ta, en funció de diversos factors, a banda dels ideològics, com ara la capa-
citat de protecció de les diferents prestacions públiques o el paper que as-
sumeixen els Estats en les funcions de cura i atenció familiar.

a)  Règim de benestar socialdemòcrata. Aquest model fa referència als sis-
temes de protecció instaurats a Dinamarca, Suècia o Finlàndia. En 
aquests països, la tradició de governs socialdemòcrates des dels anys 
quaranta i cinquanta va afavorir la implantació de sistemes caracterit-
zats per l’universalisme de la protecció que s’han anat mantenint gràcies a 
una sòlida legitimitat social.

b)  Règim de benestar liberal. Aquest model explica la realitat dels països 
anglosaxons, com ara els Estats Units, Austràlia i el Regne Unit. En 
aquests països, de tradició liberal, el grau de protecció assumit des del 
sector públic és més reduït, ja que es va potenciar que els ciutadans 
busquessin la protecció mitjançant la família o el mercat. A diferència 
dels Estats Units, al Regne Unit es va desenvolupar un sistema unificat 
d’assegurances, un sistema de salut públic i un nivell assistencial que 
garanteix uns ingressos a aquelles persones que han demostrat la seva 
situació de necessitat i no es poden proveir la protecció en el mercat. 

c)  Règim de benestar conservador o corporativista. Aquest model defineix 
els sistemes de protecció forjats en països del centre i el sud d’Europa, 
com ara França, els Països Baixos, Alemanya, Itàlia o Espanya. S’hi 
van anar implantant sistemes de protecció social basats en la contribu-
ció prèvia dels treballadors. En aquest model, els drets socials es vincu-
len a la posició respecte del mercat de treball al llarg del cicle vital, i per 
això la quantia i la durada de les prestacions s’estableixen segons les 
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aportacions de cada treballador. Les especificitats dels sistemes de pro-
tecció dels països del sud d’Europa, com són Itàlia, Espanya o Grècia, 
han fet que diversos autors parlin d’un model de benestar mediterrani o 
catòlic diferent del corporativista (Ferrera, 1996; Sarasa i Moreno, 
1995). En aquests països, la protecció contributiva apareix més frag-
mentada i amb complements assistencials.  

Aquesta classificació continua tenint un suport elevat en el camp de les 
anàlisis comparades en política social i, per la seva utilitat i vigència, és la 
que hem fet servir com a referència en aquest estudi. Amb la finalitat 
d’analitzar l’impacte de la crisi actual de manera comparada en cada mo-
del de benestar, hem seleccionat quatre països: Dinamarca, el Regne Unit, 
França i Espanya, que representen respectivament cadascun dels models 
d’Estat del benestar de la classificació d’Esping-Andersen (el socialdemò-
crata, el liberal, el corporativista-conservador i el mediterrani, amb l’inte-
rès afegit d’analitzar la realitat més propera en el cas del nostre país). 
Aquests països mostren una clara diversitat respecte a l’impacte de la crisi, 
com també diferents dinàmiques a l’hora de reformar les polítiques socials.

La comparació amb altres models en cadascuna de les anàlisis que es fan 
en aquest treball s’ha aplicat transversalment amb l’objectiu de situar la 
realitat del cas espanyol en el mapa de la diversitat de models socials euro-
peus. Per a això hem comptat amb les fonts de dades europees (Eurostat) 
i amb l’anàlisi directa de fonts de dades nacionals realitzades i interpreta-
des per investigadors d’universitats i centres de recerca de cadascun 
d’aquests països.

L’estudi s’estructura en cinc capítols que tracten d’abordar algunes de les 
línies de recerca considerades rellevants. El primer capítol fa una revisió 
dels diferents treballs que s’han anat publicant recentment sobre l’impacte 
social de la crisi, amb el propòsit d’establir el marc analític d’aquest estudi 
comparat. El capítol segon analitza el comportament dels mercats labo-
rals en el període de crisi i els fenòmens d’atur i precarització de la feina, 
tot identificant els col·lectius més afectats per aquests processos. El capítol 
tercer se centra en l’evolució de les desigualtats socials, especialment en el 
seguiment de la pobresa i de la pobresa extrema en cada territori. El capí-
tol quart aborda l’estudi de l’exclusió social mitjançant un plantejament 
multidimensional que permet identificar diferents processos de pèrdua 
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d’integració social en les condicions de vida de les llars més afectades per 
la crisi. Paral·lelament, s’efectua una anàlisi de les estratègies que, en 
aquest context de dificultat, aquestes llars desenvolupen dia a dia, consis-
tents en combinacions d’accés a recursos públics, suports familiars i l’in-
crement d’activitats laborals. L’absència d’estratègies comporta la despro-
tecció i l’empitjorament de les condicions de vida. Finalment, el capítol 
cinquè explora l’evolució de les polítiques de benestar en l’actual context 
de crisi en els quatre escenaris analitzats.
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 I.   L’impacte social de la crisi:  
què en sabem?(1)  

Comencem aquest treball fent un repàs dels diversos informes, estudis o ava-
luacions elaborats per analitzar l’impacte social de la crisi a Europa. Tenint 
en compte la proliferació de treballs publicats d’ençà que va començar la 
crisi, l’objecte d’aquesta revisió no es proposa, ni de bon tros, compilar-los ni 
abastar-los exhaustivament, sinó que l’aspiració és configurar un mapa de la 
diversitat d’àmbits que són objecte de preocupació en relació amb l’impacte 
social de la crisi. La idea és conformar un marc analític on situar els estudis 
comparats sobre els efectes socials de la crisi que formen part d’aquesta pu-
blicació. La revisió dels estudis s’ha estructurat entorn d’una sèrie de grans 
àmbits d’interès social: ocupació i mercat laboral, condicions de vida, habi-
tatge, relacions socials, educació, salut i polítiques socials. 

 1.1. Sobre l’impacte de la crisi en els mercats laborals

Hi ha una sèrie de fenòmens que precedeixen la crisi, com ara la flexibilit-
zació, la deslocalització, el deteriorament de les rendes del treball, el retro-
cés en l’evolució dels salaris reals i, en general, l’augment de la desigualtat 
que tot plegat comporta. La crisi, a més a més, avui representa una clara 
amenaça per als avanços laborals assolits (Vaughan-Whitehead, 2011).

Quan va començar, una de cada tres persones aturades a Europa era deso-
cupada de llarga durada, és a dir, que feia més d’un any que es trobava en 
aquesta situació. Bona part dels acomiadaments inicials van afectar el 
personal poc qualificat de les empreses manufactureres (ibídem). Al ma-
teix temps, l’extensió de les baixes remuneracions, les rebaixes dels salaris 

(1)  Capítol elaborat per Rubén Lasheras i Begoña Pérez Eransus.
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associades a retallades en la jornada laboral o les reorganitzacions inter-
nes com a alternativa als acomiadaments o a la congelació del salari fan 
que un nombre cada vegada més alt de persones entrin en l’espai de la 
pobresa i l’exclusió social.

La variabilitat de realitats nacionals i fins i tot intranacionals en aspectes 
com són la divisió del treball, la diversitat d’estructures productives i les 
polítiques i institucions impedeix fer interpretacions simples sobre l’im-
pacte de la crisi en el mercat laboral europeu (Lallement, 2011). El creixe-
ment espectacular de les taxes d’atur, però, monopolitza les anàlisis sobre 
les repercussions socials de la crisi (Scarpetta et al., 2010).

Els ajustos de França i Espanya han incrementat la segmentació del mer-
cat laboral (Dolado i Felgueroso, 2011), ja que els contractes temporals 
s’han utilitzat per a esmorteir l’ocupació: en el cas espanyol, representen 
fins al 90% dels llocs de treball eliminats (Vaughan-Whitehead, 2011). La 
flexibilitat interna del model alemany, sostinguda sobre la reducció de les 
jornades laborals i la contenció salarial (Herzog-Stein et al., 2010), ha per-
mès inicialment mantenir l’ocupació, les expectatives laborals, les feines 
qualificades i estalviar els costos de l’atur (Fröhlich, 2010). Així i tot, 
aquest denominat miracle alemany, amb el suport del finançament públic 
i el diàleg social (Vaughan-Whitehead, 2011), amaga jornades parcials, 
temporals i uns salaris ínfims (Knuth, 2012; Lehndorff, 2012). A Dina-
marca es reflexiona sobre el model de flexiguretat i la seva pertinència en 
la regulació de l’ocupació i el mercat laboral en temps de crisi (Tangian, 
2010; Jørgensen, 2011). Suècia ha desenvolupat mesures encaminades al 
manteniment de l’ocupació juvenil i programes de formació que eviten un 
augment de l’atur a llarg termini. A Itàlia, el sistema Cassa Integrazione 
(prestació econòmica a persones que treballen en empreses en dificultats) 
ha contribuït a mitigar l’efecte de la crisi en la desocupació.

L’impacte sobre el cos social també varia. Si atenem al gènere, la incidèn-
cia ha estat desigual. El mercat de treball va concentrar l’impacte en els 
sectors tradicionalment masculinitzats, com ara la construcció. En la resta 
dels sectors afectats, les dones van ser les primeres a ser acomiadades o bé 
a experimentar més retallades salarials (Vaughan-Whitehead, 2011). 
Aquest impacte prematur ha contribuït que la proporció de dones atura-
des de llarga durada sigui extremadament alta (Maier, 2011). Les esmen-



L’ImPActE SocIAL dE LA crISI: què En SAbEm? 21

tades retallades salarials i la seva inserció tradicional en feines poc remu-
nerades (Grimshaw i Rafferty, 2011) impedeixen eliminar les diferències 
salarials existents i alenteixen l’eliminació de desigualtats en el mercat la-
boral (Sallé i Molpeceres, 2010).

Pel que fa a l’edat, en la majoria dels països europeus les taxes d’atur juve-
nil dupliquen les de la resta de població activa. Les diferències més pro-
nunciades les trobem a Estònia, Lituània i Letònia, com també a Irlanda, 
Grècia i Espanya (García, 2011; Bell i Blanchflower, 2011b). En el cas 
d’Espanya, la taxa d’atur entre els menors de 25 anys és del 52% (Enques-
ta de població activa, 2012). 

Els col·lectius minoritaris (immigrants, minories ètniques, etc.), per la seva 
banda, han reproduït l’atur hipercíclic: les taxes d’atur augmenten vertigi-
nosament en èpoques de recessió i baixen també ràpidament en el moment 
de recuperació (Hogarth et al., 2009). El col·lectiu immigrant ha encarnat 
exemplarment aquest procés. La crisi té un impacte indiscutible en els flu-
xos migratoris (Kahanec i Zimmermann, 2010) que trigarà a concretar-se 
a causa de la distància entre les transformacions econòmiques i el seu efec-
te en els fluxos (Triandafyllidou, 2010). La davallada en les arribades i 
l’increment de les sortides és evident en països com ara Irlanda, Espanya i 
el Regne Unit, on la immigració laboral abans de la crisi era elevada (Pa-
jares, 2010). La condició flexible del col·lectiu immigrant en l’espai laboral 
–especialment les persones en situació irregular– impulsa polítiques adre-
çades a vetar l’accés, explícitament o implícita, com a forma de pal·liar els 
efectes en l’atur. Entre aquestes mesures es troben la reducció d’entrades 
legals per motius laborals, l’augment d’obstacles per al reagrupament, 
l’increment de la penalització per les entrades il·legals i la incentivació del 
retorn (Felgueroso i Vázquez, 2009). És esperable que aquestes polítiques 
restrictives augmentin davant la persistència de la crisi (Zincone et al., 
2012).

Finalment, cal assenyalar que les realitats descrites poden tenir un caràc-
ter acumulatiu que en multipliqui els efectes. Per exemple, una dona immi-
grant jove pot concentrar bona part dels impactes descrits (Harcourt i 
Woestman, 2010).
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 1.2.  Sobre l’impacte de la crisi en les famílies

Les transformacions en el mercat de treball tenen una repercussió lògica 
en els recursos econòmics disponibles i el consum de les famílies. El 40% 
de les persones amb feina, predominantment amb contracte no perma-
nent i per compte propi, indicaven tenir problemes per arribar al final de 
mes (Eurofound, 2012; Anderson, 2010). Aquest impacte és extensible a 
la majoria dels països membres, amb les lògiques variacions nacionals, i 
provoca una reducció del consum en lleure, vestit i calçat, telèfon i inter-
net, despeses indispensables com la llum i l’aigua i, finalment, en les 
compres ordinàries (alimentació, etc.).

La minva del consum es produeix en tots els sectors socials, però amb 
diferències quantitatives i qualitatives en els diversos grups socials (La-
parra i Pérez, 2011). Els col·lectius més vulnerables –joves, minories, etc.–, 
que ja patien un nombre significatiu de privacions, ara de vegades ni tan 
sols poden cobrir les necessitats bàsiques (McDermott i Stephens, 2010). 
Per exemple, l’especial incidència de la crisi en el col·lectiu d’immigrants 
irregulars els submergeixen en realitats de precarietat extrema, sobretot 
als països de l’àrea mediterrània (Engbersen i Broeders, 2011).

L’efecte de l’atur o la reducció de salaris a les famílies, però, no es corres-
ponen amb realitats semblants de crisis anteriors. La intensitat de l’ajust 
de despesa i l’increment en el nivell desitjat d’estalvi han estat explicats per 
altres factors, com ara el flux esperat de rendes futures (Sastre i Fernández-
Sánchez, 2011). Aquest darrer és significativament menor en èpoques de 
recessió anàlogues a causa de la concurrència negativa de diverses varia-
bles: situació financera general, percepció de pobresa, risc de perdre la 
feina i l’habitatge habitual (Gallup, 2010).

Finalment, un dels únics aspectes positius de l’impacte de la crisi és que 
el decreixement de l’economia i la significativa reducció del consum a les 
llars –entorn del 5%– ha reduït el consum energètic i les emissions de CO2 
de la majoria de països europeus (Col·lectiu Ioé, 2011).



L’ImPActE SocIAL dE LA crISI: què En SAbEm? 23

  1.3.   Sobre l’impacte de la crisi en el mercat de l’habitatge

Un escenari de tipus d’interès baixos va dur moltes persones a un nivell 
d’endeutament elevat. La progressiva pujada dels tipus provoca que moltes 
d’aquestes persones comencin a deixar de pagar les quotes mensuals. Les 
penalitzacions pels impagaments incrementen els deutes en un escenari en 
què el preu de l’habitatge també experimenta una gran caiguda. El resultat 
n’és un empitjorament de les condicions d’habitabilitat, especialment entre 
les famílies més vulnerables, que molt sovint desemboca en embargaments 
i desnonaments (Babès et al., 2011).

La profunda crisi econòmica i les mesures d’austeritat estenen la pobresa i 
l’exclusió residencial per tot Europa. Països com ara França, el Regne Unit 
o Irlanda incrementen les demandes d’habitatge social en un context en què 
els pressupostos nacionals destinats a les polítiques d’habitatge s’han redu-
ït nítidament, alhora que han augmentat les dificultats per aconseguir prés-
tecs hipotecaris (Pittini i Laino, 2011).

Davant d’aquestes circumstàncies, s’articulen diverses estratègies d’opti-
mització dels recursos residencials des de les xarxes de suport informal. Per 
exemple, la conformació de llars entorn de persones amb ingressos estables 
–persones empleades, pensionistes, etc.–, la qual cosa transforma notable-
ment l’estructura residencial i pot causar, entre altres efectes, un increment 
de conflictes a les llars i entre les persones que les conformen (Laparra i 
Pérez, 2011).

  1.4. Sobre l’impacte de la crisi en les conductes i relacions socials

La crisi ha accentuat la dimensió conflictiva de la realitat social europea en 
múltiples direccions. Segons l’anomenada teoria de la motivació criminal, 
les transformacions econòmiques traumàtiques impulsarien el desenvolu-
pament de conductes il·legals i criminals. Per exemple, en el cas de la violèn-
cia de gènere, factors com la pobresa i l’atur són identificats com la tercera 
i la quarta causa més comuna d’aquesta violència (Gallup, 2010).

L’increment potencial de les tensions s’interpreta també en clau intergene-
racional. Així, alguns estudis apunten l’emergència d’una nova classe so-
cial, composta principalment per joves que no assoleixen una feina digna ni 
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un nivell de vida raonable. En aquest grup, anomenat el precariat i caracte-
ritzat per la ira, l’anomia, l’ansietat i l’alienació (Standing, 2011a), hi ha un 
grau molt elevat de precarietat laboral, resultat de l’encadenament de fei-
nes temporals, que impedeix la construcció d’identitats laborals i dificulta 
l’accés a les prestacions socials.

En aquesta línia, els esdeveniments de l’estiu del 2011 al Regne Unit han 
estat interpretats com les protestes d’un ampli sector de persones excloses, 
amb importants privacions i acorralades per l’atur i les retallades (Žižek, 
2011). De la mateixa manera, la joventut congregada la primavera del 2011 
a les principals places dels seus països –Tahrir, Syntagma, Puerta del Sol o 
plaça de Catalunya– encarnaria les persones formades però vetades per 
accedir al mercat laboral (Observatorio Metropolitano, 2011). Tot i que és 
evident el desencís general, l’esclat social es conté a causa que les persones 
en situació més precària habiten encara a la llar familiar i estan sota la seva 
protecció (Dolado i Felgueroso, 2011). D’altra banda, un nombre impor-
tant de persones han perdut seguretat material i estatus social i imputen la 
seva situació al col·lectiu estranger, l’alteritat del qual es veu intensificada 
en èpoques de dificultats econòmiques (Cachón, 2009). Tot plegat consti-
tueix un brou de cultiu ideal per a formacions polítiques populistes, antiim-
migrants i antieuropees, sota l’amenaça de la xenofòbia, la discriminació i 
les seves manifestacions més violentes (International Labour Organization, 
2009).

Finalment, entre el 2007 i el 2009 podem constatar una disminució de la 
confiança general en els governs i en la classe política, especialment als 
països més afectats per la recessió o amb nivells de corrupció més elevats 
(Della Porta i Vannucci, 2007; Jiménez i Villoria, 2012). Per tant, tenen lloc 
convulsions polítiques tant al si de les formacions socialdemòcrates com 
conservadores, alhora que augmenta el pes electoral i mediàtic de les posi-
cions més extremes. D’una banda, prosperen partits d’ultradreta que de-
fensen polítiques de protecció econòmica nacional i mà dura davant la im-
migració i el delicte; de l’altra, sorgeixen grups d’esquerra i una munió de 
moviments socials amb actituds crítiques davant la manca de mesures dràs-
tiques de penalització al gran capital i contra les retallades socials. 

Aquestes transformacions apunten fins i tot a una crisi de la representació, 
segons la qual una part creixent de la ciutadania no se sentiria adequada-
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ment representada per les institucions existents ni per les forces socials que 
les ocupen (Observatorio Metropolitano, 2011b).

  1.5.  Sobre l’impacte de la crisi en l’educació

L’especial incidència de l’atur en les persones més joves i, per tant, el retard 
en la seva inserció laboral, situa l’espai educatiu en un lloc central en aques-
ta crisi.

De vegades s’atribueix a la crisi l’absentisme escolar, com si aquest darrer 
fos una conseqüència del caos i l’estrès existent en determinades llars amb 
dificultats econòmiques (FEDAIA, 2012). Aquest fet, però, contrasta amb 
les xifres d’abandonament escolar dels últims anys, ja que des de l’any 2000 
s’han reduït a la majoria de països. El 2011 la mitjana de joves de la Unió 
Europea que abandonaven prematurament els estudis era del 14,4%. Així i 
tot, les diferències entre països eren remarcables: per exemple, el percentat-
ge d’Àustria, la República Txeca, Eslovàquia, Eslovènia, Finlàndia, Lituà-
nia, Luxemburg i Polònia fregava el 10%, mentre que Espanya, Portugal i 
Malta presentaven índexs de més del 30%. En el cas espanyol, això s’expli-
ca, d’una banda, pel fàcil accés al mercat laboral en sectors emergents  
–construcció, serveis, etc.–, que reclamaven mà d’obra jove i no qualifica-
da, i, de l’altra, un abandonament prematur entre el col·lectiu immigrant 
(Comissió Europea, 2011).

L’exigència professional cada vegada més gran i, per tant, la demanda de 
formació, prolonguen l’estada dels joves en el sistema educatiu, fins i tot als 
nivells superiors, tot i que al mateix temps es redueix el nombre de beques, 
es limita la recerca o se suprimeixen els intercanvis (OECD, 2011).

  1.6.  Sobre l’impacte de la crisi en la salut

L’inici de la crisi econòmica és considerat com un risc per a l’espai sanita-
ri en una doble dimensió: l’estat de salut i la pròpia articulació del sistema 
sanitari. Per això es van proposar diverses mesures per tal d’identificar, 
prevenir i actuar contra els factors de més risc global (World Health Orga-
nization, 2009).
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És especialment reveladora la incidència de la crisi en l’espai de la salut 
mental. Els moments inicials de la recessió mostraven una davallada de la 
satisfacció amb el nivell de vida que es traduïa en un increment dels qua-
dres d’ansietat, depressió o estrès (Anderson et al., 2010). En aquesta lí-
nia, s’estudia fins i tot la relació entre recursos i salut mental: el risc de 
patir una malaltia mental s’incrementa amb l’augment dels deutes 
(Stuckler et al., 2011). Els contextos de destret també s’han vinculat sovint 
a les taxes de mort per suïcidi o el consum de substàncies estupefaents 
(World Health Organization, 2011).

Pel que fa als suïcidis, i malgrat les dificultats per identificar-los, se’n cons-
tata un augment en el període de crisi, especialment en països amb greus 
dificultats econòmiques. Entre el 2007 i el 2009, la taxa de suïcidis en ho-
mes ha augmentat més del 24% a Grècia i més del 16% a Irlanda. En el cas 
d’Itàlia, l’increment de suïcidis causats per les dificultats econòmiques en-
tre el 2005 i el 2010 ha estat del 52% (Povoledo i Carvajal, 2012). Aquest 
fet manifesta l’extrema desesperació associada a la crisi.

Quant al consum de drogues, les dificultats econòmiques en són detonants 
o accentuadores; la pèrdua d’ingressos, però, també s’interpreta com una 
causa de la reducció de la despesa en drogues o de l’impuls d’alternatives 
menys costoses, com és ara substituir el consum de cocaïna i drogues de 
disseny pel de marihuana, haixix o alcohol. Les altes taxes d’atur juvenil 
es vinculen també a l’increment de persones dedicades a la venda d’aques-
tes substàncies (OEDT, 2010). 

Pel que fa al sistema sanitari, les retallades impliquen importants riscos 
per a la salut de la població (Stuckler et al., 2011), com ho demostren els 
sistemes nacionals de salut del Regne Unit (Taylor-Gooby i Stoker, 2011) 
o d’Espanya, on la minva de la cobertura –que afecta principalment la 
població més vulnerable– posa en risc el seu caràcter universal (López-
Fernández et al., 2012).

  1.7.  Sobre l’impacte de la crisi en les polítiques socials

Els qüestionaments de l’Estat del benestar a Europa i la situació de con-
tenció de la despesa social són tendències que no són pas noves. Tot i així, 
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la pressió actual per la reducció del dèficit ha situat la despesa social en el 
punt de mira dels governs europeus, tot intensificant i accelerant la trans-
formació de les polítiques socials. D’aquesta manera, les propostes d’as-
sistencialització per a la protecció social o la presència creixent de la pro-
visió privada de serveis de benestar en detriment dels serveis públics 
s’estan obrint camí en un context d’escassa capacitat de contestació social 
per part de la societat en general i dels agents sindicals en particular. 
Aquest és el cas d’Espanya, amb reformes de la legislació laboral que aba-
rateixen els costos d’acomiadament o mesures adreçades a reduir la pro-
tecció pública en els sistemes de pensions, sanitaris o educatius.

Certament aquesta crisi destaca per l’impacte que té en els drets col·lectius 
i l’amenaça que això suposa a la condició ciutadana. Si bé hom continua 
insistint que els drets socials són una exigència del principi de solidaritat i 
resulten imprescindibles per a la cohesió i la integració, paradoxalment 
s’accepta que no és possible reforçar-los si abans no s’han restringit, con-
dició sine qua non per apaivagar els poders del mercat, que sembla que 
operen al marge de qualsevol control i límit jurídic (Pisarello, 2011).

No s’han fet gaires estudis sobre l’impacte de les retallades de les políti-
ques socials, ja que bona part de les polítiques d’ajust implantades no vé-
nen acompanyades d’avaluacions prèvies ni posteriors. Tant en l’àmbit 
nacional com en l’internacional, però, els experts alerten sobre els riscos 
socials d’aquestes polítiques d’ajust, entre els quals hi ha l’empobriment i 
la caiguda en l’exclusió d’una part de la població europea. Les evidències 
mostren que aquests efectes es concentren precisament en els col·lectius 
més vulnerables. Les entitats d’acció social adverteixen que una de les con-
seqüències directes de les polítiques d’ajust és el deteriorament dels serveis 
d’atenció a les necessitats més bàsiques de la població, com ara la infor-
mació, l’atenció urgent, les rendes mínimes i els serveis socials. Aquest fet 
incrementa el risc d’exclusió entre la població vulnerable (Frazer i Marlier, 
2011). A Dinamarca un estudi publicat per l’ECLM (2011) va avaluar 
l’impacte social de les mesures d’ajust adoptades en una segona fase de la 
crisi: l’augment dels impostos indirectes i les retallades de determinades 
prestacions d’atur, familiars, ajudes a processos de fertilitat i altres. L’estu-
di revelava que, si bé aquestes mesures tenen un impacte social que afecta 
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amplis grups de la població, l’efecte era molt més gran en el 10% de les 
llars amb ingressos més baixos.

Emmenegger et al. (2012) assenyalen que, a més a més dels factors econò-
mics, les polítiques socials també són responsables del risc progressiu de 
dualització social. Les desigualtats creixents generades pel mercat laboral 
poden ser incrementades o bé esmorteïdes en cada context nacional per les 
polítiques socials, que inclouen no tan sols les regulacions laborals sinó 
també els sistemes de protecció social. La intensitat de la protecció de 
cada model social a Europa és fruit de les diferents correlacions de forces 
i ideologies polítiques i de les organitzacions empresarials i sindicals en 
cada àmbit de la presa de decisions.

Per tot plegat, i ja en un pla propositiu, els estudiosos de l’àmbit de la in-
clusió social que conformen la Xarxa Europea d’Experts Independents, en 
l’informe Impacte social de la crisi i propostes de consolidació fiscal, publi-
cat el 2011, recomanen intensificar el seguiment de fenòmens com ara la 
pobresa i l’exclusió. Igualment, consideren que és urgent avaluar els riscos 
i els efectes de les mesures d’austeritat implantades. L’objectiu és evitar 
que aquestes mesures afectin la provisió dels serveis que atenen les neces-
sitats bàsiques de la població i que es doni prioritat a la garantia d’uns 
ingressos mínims per viure dignament (Frazer i Marlier, 2011).

Morel, Palier i Palme (2012) consideren que cal fer un pas més enllà de les 
polítiques de resposta urgents i utilitzar el context de crisi per redefinir els 
principis, els objectius i els instruments de l’Estat del benestar i adaptar-los 
al nou context socioeconòmic. Amb la formulació d’un nou paradigma de 
la inversió social, aquests experts proposen polítiques orientades al desen-
volupament del capital humà mitjançant la promoció de serveis a les per-
sones –educació infantil i cura de llarga durada, educació contínua, for-
mació i reciclatge professional– i a través de regulacions laborals que 
contemplin fórmules que combinin flexibilitat i seguretat i promoguin un 
ús eficient del capital humà –polítiques que incentivin l’ocupació femeni-
na i que activin el mercat de treball–. En la mateixa línia, Frazer i Marlier 
(2011) adverteixen que els Estats membres de la Unió Europea, amb les 
seves polítiques d’austeritat, estan negligint les recomanacions pactades 
per a l’Agenda Europea 2020, que entre altres coses preveien invertir en 
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polítiques d’inclusió activa. Igualment, Clasen i Clegg (2011) reivindiquen 
la necessitat de combinar polítiques de protecció econòmica amb mesures 
d’activació per afrontar la perversa combinació de riscos que formen 
l’atur i la precarietat laboral.

Tots coincideixen que, per emprendre aquesta línia de reformes, cal una 
correlació de forces socials que aplegui els interessos de diversos grups 
socials i polítics de l’esquerra i el centredreta. De fet, Vandenbroucke et al. 
(2011) plantegen la necessitat d’un «nou pacte europeu per la inversió so-
cial», en el qual els Estats membres de la Unió Europea es comprometin a 
complir una Agenda 2020 que aposti per una estratègia a llarg termini de 
reorientació de les polítiques econòmiques i socials cap al paradigma de la 
inversió social.

  1.8.  Conclusions i propostes metodològiques

1.8.1. L’heterogeneïtat dels efectes de la crisi

Després de la revisió d’estudis duta a terme, la primera conclusió que en 
traiem és la profunda heterogeneïtat dels efectes de la crisi. Les diferèn-
cies en els nivells de cohesió social a Europa, que abans ja eren prou no-
tables, ara s’han accentuat. Hi ha una llarga llista d’anàlisis comparades 
que posa de manifest que som ben lluny d’assolir un únic model social 
europeu. Com ja hem esmentat, la relació entre la situació econòmica i 
l’evolució dels mercats laborals no és directa ni unívoca. El resultat de les 
reformes econòmiques en els mercats de treball europeus depèn de fac-
tors com ara l’estructura productiva, els nivells de productivitat, la distri-
bució del temps de treball o la relació entre flexibilitat i seguretat en les 
relacions laborals. Aquesta darrera qüestió ja havia estat objecte de múl-
tiples anàlisis comparatives entre els diversos mercats europeus, des de la 
flexibilitat més estesa del mercat laboral britànic a la fórmula de flexigu-
retat pactada als països del nord d’Europa o els mercats que han mantin-
gut quotes de seguretat més grans en detriment de la flexibilitat, com són 
el francès o l’alemany. El cas espanyol és atípic en el context europeu, ja 
que hi conviuen un nivell elevat de seguretat per a una part dels treballa-
dors més antics i, al mateix temps, una forta flexibilitat concentrada en 
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els treballadors incorporats més recentment al mercat de treball, sobre-
tot els joves, les dones i les persones estrangeres.

No és casual que el model econòmic espanyol, basat en sectors de baixa 
qualificació i menor productivitat i amb nivells elevats de temporalitat, 
hagi estat un dels que ha destruït més llocs de treball durant la crisi. A la 
resta de països, la davallada de l’activitat econòmica no ha influït tan di-
rectament en la destrucció d’ocupació. Per exemple, el model danès ha 
tendit a intensificar les estratègies laborals prèvies a la crisi, com ara un 
augment de la flexibilitat, reforçant les apostes per la innovació i el sector 
de les comunicacions. A França s’ha optat per mantenir la mateixa segu-
retat en les relacions laborals, tot i la crisi.

Així mateix, la crisi evidencia que els sistemes econòmics caracteritzats 
per la presència de bombolles immobiliàries –és el cas dels Estats Units, 
Irlanda o Espanya– han sofert un impacte més gran tant en l’àmbit econò-
mic i laboral, a causa de la davallada de l’activitat econòmica vinculada a 
la construcció, com en el social, a causa de l’efecte de la pèrdua d’ocupa-
ció en famílies amb nivells d’endeutament elevats.

Hi ha una llarga tradició d’estudis comparats de les polítiques socials a 
Europa que té com a resultat la classificació de règims de benestar diferen-
ciats. Aquestes classificacions tenen en compte el pes que assumeix l’Estat 
en la protecció de necessitats davant la provisió familiar o mercantil i els 
resultats dels diversos règims quant a la igualtat social i el benestar de la 
població. És a dir, abans de la crisi a Europa hi havia una gran distància 
entre models de protecció que donaven lloc a societats més o menys igua-
litàries i cohesionades.

D’aquesta manera, una de les línies d’estudi pertinents en aquest context 
consistiria a avaluar el grau de resistència de cada model de protecció so-
cial davant l’impacte econòmic i social de la crisi, partint de la intuïció 
que, com més gran és la capacitat de desmercantilització de l’Estat, menor 
és l’impacte de l’atur en el benestar social de la ciutadania (Esping-Andersen, 
1993). Específicament s’ha posat en relleu una relació directa entre l’abast 
de la protecció de l’atur i la garantia d’uns ingressos mínims, d’una banda, 
i la reducció dels nivells de desigualtat i de la pobresa, de l’altra.
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Sembla que les polítiques d’austeritat són una resposta comuna i inevita-
ble dels governs europeus a la crisi. Davant d’aquesta pretesa inevitabili-
tat, trobem polítiques d’ajust de naturalesa i abast molt diversos; no obs-
tant això, cal tenir en compte que tant les retallades com la congelació de 
la despesa parteixen de realitats de protecció molt diferents i, per tant, 
produeixen efectes desiguals en la ciutadania. En aquest cas també hem de 
preveure que, en models com el liberal o el mediterrani, amb sistemes de 
protecció pública més febles i en els quals les persones i les famílies assu-
meixen la responsabilitat en la protecció davant l’atur o la pobresa, la re-
ducció de la despesa social es fa sentir amb més intensitat.

Un altre factor diferenciador que encara no hem esmentat és el tractament 
del fenomen de la immigració en els diversos escenaris europeus. El con-
trol dels fluxos d’entrada, els processos de regularització i l’accés de la 
població immigrant al mercat laboral i els sistemes de protecció han donat 
lloc a nivells molt diferenciats d’integració social. Caldria avaluar, doncs, 
en quina mesura cada model d’integració de la població immigrant està 
influint en el grau de vulnerabilitat d’aquesta població davant la crisi, en 
funció de la seva fragilitat laboral o situació de regularitat.

A tall de conclusió metodològica, pensem que per conèixer les diferències 
en l’impacte cal tenir en compte la diversitat dels processos d’integració 
que es produeixen en cada context, i entendre que els processos d’integra-
ció social –i, en definitiva, el nivell de cohesió social d’un territori– s’arti-
culen mitjançant la relació dels seus membres amb el mercat laboral, la 
protecció dels sistemes públics i els mateixos lligams familiars i socials que 
protegeixen els individus entre ells.

1.8.2. Diferents nivells d’anàlisi en els processos d’exclusió 

De l’apartat anterior es deriva la necessitat que l’esforç futur destinat a 
aprofundir en l’anàlisi de l’impacte social de la crisi tingui en compte l’exis-
tència de processos d’exclusió, si més no en tres àmbits: estructural, institu-
cional i individual-relacional. La taula 1.1, inspirada en altres treballs pre-
vis sobre els processos d’exclusió social (Laparra i Pérez, 2008), pot servir 
d’esquema analític de l’impacte social de la crisi a diferents països.
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tAuLA 1.1

L’evolució de les desigualtats socials és el resultat de tres tipus de 
processos: estructurals, institucionals i subjectius

Nivell d’aNàlisi estructura ecoNòmica i social iNstitucioNs polítiques
iNdividus, famílies i col·lectius 

afectats

processos 
originats  
per la crisi

la crisi reforça i destaca uns 
trets estructurals (crisi=lupa) 
i n’atenua d’altres

limitacions de les polítiques 
socials i efectes de les 
polítiques de retallades  
de la despesa pública

reaccions individuals i 
estratègies familiars  
i col·lectives

concreció impactes diferents en la 
disminució de l’activitat. 
diferents articulacions entre 
atur i precarietat

tipus de respostes a la 
crisi en funció dels valors 
dominants i la correlació de 
forces socials. determinen 
com es distribueixen els 
costos de la crisi en termes 
d’ocupació, ingressos i 
feines de casa

respostes d’adaptació, 
supervivència o privacions 
segons la capacitat dels 
individus i les seves xarxes 
socials

resultats disminució del potencial 
integrador de la societat

cobertura de la protecció 
social. efectes desiguals de 
les reformes en la població. 
Nivells diferents de  
desigualtats socials.  
tendències distintes

condicions de vida 
de les persones en la 
crisi, acumulació de 
problemàtiques, famílies 
aclaparades per la crisi, 
sense suports 

Font: elaboració pròpia. 

En l’àmbit estructural, potser el més visible i analitzat ara com ara, hi ha 
evidències que la crisi està reforçant alguns processos relatius a les carac-
terístiques econòmiques i socials de cada context, de manera que pot cau-
sar un augment de les desigualtats a causa de la destrucció de llocs de 
treball, d’una banda, i de la precarització d’una part del mercat laboral, de 
l’altra. Tant la manca d’ingressos pel treball com l’estancament o disminu-
ció dels salaris d’una part dels treballadors donen lloc a processos de pèr-
dua de nivell adquisitiu més o menys estesos en cada territori i a l’empo-
briment de determinats grups de població. És a dir, que el resultat d’aquests 
processos és l’augment de les desigualtats i de la pobresa. Indicadors com 
ara les taxes d’atur i de pobresa relativa –moderada i severa–, famílies 
sense ingressos i l’índex de desigualtat (Gini) o el mesurament de diferents 
tipus de privació, encara que constitueixen indicadors una mica lents per 
copsar la sensibilitat dels ràpids processos de canvi polític i econòmic ori-
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ginats per la crisi, resulten útils per a la comparació i el seguiment de 
l’impacte social els propers anys.

Les taxes de pobresa relativa a Europa, de moment, no sembla que hagin 
sofert increments remarcables malgrat l’augment de l’atur, segurament per 
l’efecte esmorteïdor de la família o la protecció de les prestacions d’atur. 
En alguns estudis d’abast nacional, però, sí que apareixen indicis de l’in-
crement de les taxes de pobresa severa i els nivells de privació d’una part 
de la població.

Per tant, per conèixer l’impacte de l’atur o la pèrdua d’ingressos cal obser-
var també els processos que es desenvolupen en l’àmbit institucional. És a 
dir, l’efecte dels diversos mecanismes de protecció previstos en cada model 
de benestar per protegir la població al marge de l’ocupació, com també les 
mesures de resposta projectades per afrontar la crisi.

Més amunt esmentàvem la diferent capacitat de protecció segons els mo-
dels de benestar, com també els diversos graus d’eficàcia de les prestacions 
per combatre la pobresa. Cada país té informació sobre la cobertura de les 
prestacions que ofereix; no obstant això, cal avançar en la comparabilitat 
i agilitat d’aquests indicadors a fi de conèixer la seva capacitat per ajudar 
la població vulnerable en aquesta crisi, com també per evidenciar el volum 
i el perfil de les persones que van esgotant les prestacions de protecció, ja 
que en bona part dels models tenen un caràcter limitat.

La construcció dels sistemes de protecció davant l’atur ha estat molt hete-
rogènia en cada país i queda més o menys subjecta al principi de cotització 
prèvia, cosa que dóna lloc a nivells de protecció molt diferenciats. A Espa-
nya, la protecció dels aturats en la crisi empara raonablement aquells tre-
balladors amb contribucions més llargues i de més quantitat en el mercat 
laboral, mentre que bona part dels treballadors temporals i autònoms 
queden al marge de la protecció per desocupació. Un cop més, els joves i 
el col·lectiu estranger ocupen aquest espai de desprotecció, al qual s’afe-
geixen progressivament la resta d’aturats que exhaureixen les prestacions.

No disposem d’informació que ens permeti d’avaluar els diversos paquets 
de mesures anticrisi. Naturalment, les mesures adoptades pels governs per 
afrontar la crisi i la seva situació de dèficit presenten un clar biaix ideolò-
gic i tenen conseqüències en la població. Si s’orienten a millorar els ingres-
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sos de l’Estat mitjançant l’augment de la recaptació fiscal, la pujada dels 
impostos té efectes molt desiguals: si s’apugen els impostos de consum, 
s’ha demostrat el seu efecte regressiu, ja que perjudiquen més les persones 
que guanyen menys; si s’apugen els impostos sobre la renda, en alguns 
casos s’han dissenyat augments proporcionals per al conjunt de la pobla-
ció, mentre que en altres s’ha optat per gravar més les rendes mitjanes; hi 
ha un clam crític social que defensa que es gravi el capital, internacional o 
nacional, o bé les rendes més altes.

Tampoc són innocus els processos de presa de decisions relacionats amb la 
reducció del dèficit dels Estats. La reducció de la despesa pot afectar o no 
la despesa social (sanitària, educativa, serveis socials, prestacions d’atur), 
que no hi ha dubte que és una de les partides més grans de despesa per a 
l’Estat. Si és així, l’impacte sobre el benestar de la població pot ser elevat, 
tot i que encara no es pugui calibrar davant la manca d’estudis sobre les 
repercussions de determinades retallades en les àrees de salut i educació, o 
en la pèrdua de cohesió de les societats europees. Precisament per això cri-
da l’atenció l’adopció de mesures d’austeritat de manera indiscriminada.

D’altra banda, l’àmbit més complex i inaccessible, però imprescindible en 
l’estudi de l’impacte social de la crisi, és aquell en què conflueixen el con-
junt de processos originats en el mercat laboral o en la presència o absèn-
cia de protecció pública. És el cas de les persones i les famílies afectades 
per la manca de feina, segons si hi ha o no suports institucionals. Aquí es 
posen en marxa estratègies de suport i supervivència de caràcter informal, 
com ara l’ajuda econòmica entre membres d’una família a través d’ingres-
sos del treball o de pensions si n’hi ha, estratègies d’estalvi i privacions, 
increment de l’ocupació o d’activitats informals per part d’alguns mem-
bres. També és l’espai en què es detecten els efectes més greus de l’atur, en 
forma d’endeutament, impagaments, afeccions físiques i mentals. Final-
ment, és l’espai en què es produeix el deteriorament o el conflicte de les 
relacions emocionals entre les parelles i on l’educació i el creixement dels 
menors es poden veure afectats.

No són gaires les fonts que ens permeten conèixer les condicions de vida 
de la població de manera multidimensional i comparativa a escala eu-
ropea. Aquest, però, és el nivell en què realment observem les conseqüèn-
cies d’altres processos en el dia a dia de les famílies i l’efecte que hi tenen 
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els mecanismes de protecció, tant públics com familiars. És l’espai on po-
dem identificar les persones aturades que pateixen més, que són les que 
manquen de suports tant familiars com institucionals.

Aquest estudi neix de la necessitat d’establir fonts d’informació que consi-
derin els tres tipus de processos d’exclusió. Si n’excloem un qualsevol a 
l’hora d’analitzar o dissenyar mesures davant la crisi, correrem riscos. Si 
plantegem la pobresa i l’exclusió d’algunes famílies com un problema pro-
pi de persones que manquen de qualificació, recursos i estratègies, sense 
tenir en compte les conseqüències originades tant en el sistema econòmic 
com en els límits i l’orientació de les nostres polítiques socials, tanquem els 
ulls a la realitat i limitem la recerca de solucions. Si tractem els problemes 
generats en l’àmbit econòmic només amb informació i receptes de caràcter 
econòmic i defugim els efectes de l’atur en les persones i les famílies, tam-
poc aconseguirem minimitzar les conseqüències negatives per a la col-
lectivitat a mitjà i llarg termini. Finalment, actuaríem amb una gran in-
consciència si ignoréssim els efectes diferenciats que poden tenir en els 
diversos col·lectius les mesures d’austeritat adoptades en el context actual. 

En resum, hi ha una certa experiència d’anàlisi comparada dels models de 
protecció social i els seus efectes en la pobresa o les privacions. Igualment, 
s’ha desenvolupat una àmplia línia de treball en l’estudi comparat dels 
mercats laborals i les economies europees i els seus efectes en l’atur. El que 
no existeix, però, és una trajectòria de recerca que miri de posar en relació 
els diferents àmbits –social-relacional, laboral i polític– en la configuració 
de diversos models d’integració social i, no obstant això, seria ben útil per 
valorar la seva eficàcia a l’hora d’esmorteir els efectes de la crisi.

1.8.3. L’efecte intensificador de la crisi 

Aquesta crisi ha accelerat processos que estaven tenint lloc a Europa des 
de fa dècades, com ara la destrucció d’ocupació, la demanda de flexibilitat 
laboral traduïda en la precarització per part de la població empleada o un 
qüestionament seriós de la viabilitat de la despesa social.

Hi ha prou evidències que mostren que en les etapes de més creixement 
s’han mantingut o fins i tot incrementat les desigualtats socials. Les desi-
gualtats generades pels mercats laborals, més o menys precaritzats, i els 
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límits de les polítiques socials o les dinàmiques migratòries han contri-
buït al manteniment de fenòmens de caràcter estructural com són l’atur 
de llarga durada i la pobresa.

El risc derivat d’aquesta confusió és que, en situacions delicades com 
l’actual, la por i la sensibilitat de l’opinió pública generin un context 
propici per a determinats canvis socials i polítics difícils d’emprendre en 
moments d’estabilitat o prosperitat econòmica. És el cas de reformes 
laborals tendents a l’increment de la flexibilitat laboral que impliquin 
menors costos salarials o d’acomiadament. Així mateix, el temor a l’in-
crement del dèficit està intensificant, com hem vist, els plantejaments 
d’inviabilitat dels models de benestar actuals i, per tant, la inevitabilitat 
de les retallades socials.

Un fet que crida l’atenció és que les estratègies d’austeritat endegades pels 
governs nacionals no vagin acompanyades d’estudis d’impacte, ni hagin 
estat sotmeses a debats polítics o públics en relació amb les seves repercus-
sions socials. S’esgrimeixen arguments que ja compten amb una certa tra-
jectòria en la crítica neoliberal a l’Estat del benestar. Són arguments sim-
ples i en gran manera erronis quant a les polítiques socials amenaçades 
per les retallades. En primer lloc, l’argument del cost de les polítiques so-
cials es confon intencionadament amb l’escassa eficàcia dels sistemes pú-
blics. Si una cosa s’ha pogut evidenciar en les polítiques socials dels Estats 
del benestar europeus, n’és precisament l’eficàcia: l’èxit de l’atenció sanità-
ria en la qualitat i l’esperança de vida de la població; l’efecte dels sistemes 
educatius en l’extensió de la igualtat d’oportunitats i en la millora de la 
productivitat dels recursos humans; la incidència de les pensions i les pres-
tacions d’atur en la redistribució d’ingressos i la disminució de la pobresa. 
De fet, en aquesta crisi, davant les fallades dels mercats financers o la fe-
blesa dels sectors productius, les polítiques socials europees han mostrat la 
seva fortalesa i eficàcia, de manera que n’han pogut esmorteir els efectes 
negatius. Una cosa ben diferent seria sostenir un debat públic en profun-
ditat que es limités exclusivament al cost d’aquests mecanismes estabilit-
zadors i inclogués advertiments sobre els costos implícits de la retallada, 
com també els riscos d’una societat cada vegada més desigual i, per tant, 
d’una pèrdua de cohesió social.
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1.8.4.  Malgrat l’impacte generalitzat, la crisi afecta més intensament 
alguns grups socials  

La crisi està afectant bona part de la societat europea. Les dades i els pro-
nunciaments quotidians mostren la seva incidència en el consum, l’estalvi, 
el lleure i les condicions de vida de la ciutadania europea. No obstant això, 
tots som conscients que determinats grups en resulten més afectats.

En el món laboral, els més vulnerables són els treballadors temporals, amb 
baixa qualificació i curts períodes de cotització. Per l’experiència d’altres 
crisis, fins i tot quan arriba una fase de recuperació i sorgeixen noves opor-
tunitats laborals, aquestes persones no se’n beneficien, a causa dels seus 
dèficits de qualificació i del seu menor capital social.

La identificació dels col·lectius més vulnerables i en pitjors condicions de 
vida ha de permetre l’establiment de polítiques que contribueixin al rescat 
d’aquestes persones que han estat més castigades pels processos d’exclusió 
social.
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 II.   Els processos d’exclusió  
de l’ocupació(1) 

No hi ha dubte que la qüestió de l’impacte de la crisi en els processos d’ex-
clusió és prou complexa. Una primera reflexió ens fa centrar l’atenció en 
el mercat de treball. L’anàlisi de les transformacions que han tingut lloc  
en el món laboral és el primer pas per entendre altres dinàmiques a l’hora 
d’abordar la integració i l’exclusió social. L’accés a l’ocupació o a feines de 
qualitat no és l’única via per aconseguir millorar la situació de dificultat 
de col·lectius que experimenten situacions de vulnerabilitat en una pro-
porció més elevada que la població general, però es considera com un 
instrument valuós d’integració.

Entenem que la reflexió sobre els processos d’exclusió de l’ocupació en 
perspectiva comparada té un interès especial. Les diferències en els siste-
mes de protecció de l’ocupació i les característiques pròpies dels mercats 
laborals marquen diferències importants en les estratègies adoptades per 
cada país a l’hora d’afrontar la crisi, com també en les conseqüències  
per als sectors més desfavorits.

En el primer apartat d’aquest capítol presentem els indicadors d’exclusió 
en un sentit ampli: definim l’exclusió de l’ocupació com les situacions de 
desocupació i de treball precari. Hi incorporem una reflexió sobre la pre-
carietat, tot considerant-la un impediment, per a qui la pateix, en la regu-
lació de la seva vida d’acord amb uns estàndards mínims de qualitat (Col-
lectiu Ioé, 2008). Posteriorment centrem l’atenció en l’atur abans i durant 
la crisi. En particular, estudiem la transició de l’ocupació a la desocupació 
i les característiques d’aquells que tenen menys probabilitat de percebre 
prestacions d’atur.

(1)  Capítol elaborat per Maria Antònia Carbonero, Daniel Guinea-Martín i Nerea Zugasti.
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La font principal de dades que analitzem és l’Enquesta de població activa 
europea (EU-LFS, per les sigles en anglès), que agrupa les enquestes de 
població activa nacionals que elaboren els instituts estadístics de cada 
país. Eurostat harmonitza les classificacions emprades, agrupa els valors 
d’algunes variables per anonimitzar les dades –és el cas, per exemple, de 
l’edat– i posa les dades a disposició dels investigadors.

En el nostre cas, hem usat les dades corresponents a Espanya, França, el 
Regne Unit i Dinamarca entre els anys 2006 i 2010, tot i que, per motius 
d’espai, presentem principalment resultats per als anys 2006, abans que 
comencés la crisi, i 2010, el darrer any disponible de l’EU-LFS. Cal tenir 
en compte que no sempre podem comparar les mateixes variables per a 
tots els països i tots els anys, ja que, malgrat la feina d’Eurostat, les en-
questes nacionals no són completament equivalents en disseny i contin-
gut.  

   2.1.  Indicadors d’exclusió de l’ocupació

2.1.1. Persones en els marges de l’ocupació i sense feina

La crisi està incidint de manera diferent, i amb ritmes també diversos, en 
els països que analitzem. Es tracta de països amb diferents estructures pro-
ductives, mercats de treball i formes d’organitzar la negociació col·lectiva 
entre el govern i els principals agents socials. A més a més, cada govern ha 
abordat la situació a la seva manera, i sovint amb contradiccions respecte 
a les estratègies dels altres països.

La característica principal del mercat de treball a Espanya en les últimes 
dècades és que, en períodes de crisi, la desocupació es dispara. És un tret 
estructural que es repeteix en la conjuntura actual i que diferencia Espanya 
de la resta de països objecte de comparació. Entre el 2005 i el 2011, l’atur a 
Espanya ha passat del 9,2% al 22%. En canvi, la crisi de l’ocupació és molt 
menor als altres països, que, d’altra banda, partien de xifres de desocupa-
ció molt inferiors. El 2010 l’atur era d’una mica menys del 8% a Dinamarca 
i el Regne Unit, i del 9,3% a França. Aquest darrer país és el que mostra 
més estabilitat i un menor efecte de la crisi quant a l’augment de la desocu-
pació si el comparem amb les dades del 2006. Al Regne Unit i Dinamarca 
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l’increment de l’atur ha estat moderat: entre tres i quatre punts percentuals. 
La taula 2.1 expressa perfectament com la crisi econòmica a Espanya s’ha 
traduït de manera molt remarcable en una reducció de l’ocupació i en un 
augment consegüent de la desocupació per comparació a la resta de països.

tAuLA 2.1

Persones desocupades per sexe, edat, nivell educatiu i nacionalitat 
(2006 i 2010) 

dInAmArcA ESPAnyA FrAnçA rEgnE unIt

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Homes 3,4 8,4 6,4 19,8 8,9 9,2 5,8 8,8

dones 4,6 6,6 11,6 20,6 10,1 9,5 4,9 7,0

15-24 anys 7,7 13,8 17,9 41,6 21,4 23,2 13,6 19,7

25-49 anys 3,2 6,5 7,5 18,6 8,3 7,9 4,1 6,1

50-64 anys 3,9 5,8 5,7 13,8 6,2 6,6 2,9 4,7

Estudis primaris 6,7 11,0 10,3 27,4 14,0 15,6 9,2 13,8

Estudis secundaris 3,2 7,0 8,5 18,8 8,7 8,7 5,2 8,1

Estudis postsecundaris 3,3 5,0 6,3 11,8 6,5 5,5 2,7 4,2

nacionals 3,8 7,1 8,1 17,9 9,0 8,8 5,2 7,9

Estrangers 8,1 14,5 11,5 32,1 18,3 17,6 8,3 8,2

Total 4,0 7,6 8,6 20,1 9,5 9,3 5,4 8,0

nota: el percentatge de persones desocupades es calcula sobre el total d’actius en edat laboral (15-64).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

Hi ha diversos motius que expliquen el fet que, a diferència d’Espanya, la 
desocupació hagi afectat relativament poc aquests països. En el cas del 
Regne Unit, autors com Bell i Blanchflower (2010 i 2011) consideren que 
l’augment de l’atur és menor que l’esperat, ja que aquests anys el PIB i els 
nivells d’ocupació han caigut significativament a causa de l’elevada flexibi-
litat del mercat de treball britànic (que, com veurem, no es caracteritza ex-
clusivament per la temporalitat). També s’ha indicat que les condicions 
laborals i mesures com ara la reducció temporal de l’IVA van influir en la 
reducció dels salaris. Finalment, la importància de l’atur i la seva durada 
mantenen una estreta vinculació amb el sistema de protecció de la desocu-
pació, i la protecció al Regne Unit és la més baixa dels països que compa-
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rem. En tot cas, cal assenyalar que el 2010 el nou govern conservador va 
eliminar el Future Jobs Fund, un ambiciós programa tot just iniciat de pro-
tecció i inserció per als joves sense feina (Aricò i Stein, 2012: 18), alhora 
que el gener del 2011 va augmentar l’IVA al 20%.

grÀFIc 2.1

Relació entre l’evolució del PIB, l’ocupació i la desocupació  
als països de la Unió Europea
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Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat.

En el cas francès s’argumenta que un dels motius perquè augmenti poc la 
desocupació, en termes comparatius, és que una part important dels ocu-
pats estan raonablement segurs en la feina –mitjançant el CDI o contracte 
de durada indefinida– i el nivell de flexibilitat externa és baix. El 2007, el 
86% dels assalariats privats tenien aquest tipus de contracte (DARES, 
2008). Cal tenir en compte que, dels països analitzats, França és el que ha 
experimentat un decreixement menor del PIB el 2009 i que el 2010 va ha-
ver-hi un lleuger creixement de l’ocupació.

Dinamarca partia d’un dels valors més baixos de desocupació abans de la 
crisi, però en aquests anys l’atur hi ha fet un creixement important. Això 
ha posat en entredit l’èxit en períodes de recessió del model de flexiguritat, 
del qual era el màxim exponent. Aquest model combina un alt nivell de 
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flexibilitat per als ocupadors amb alts nivells de seguretat per als treballa-
dors. La flexibilitat es concreta principalment en baixos nivells de protec-
ció legal amb el consens dels sindicats.(2) La seguretat es tradueix en salaris 
elevats, sindicats forts i generoses prestacions assistencials i en cas de des-
ocupació. 

El model danès de flexiguritat implica una rotació important entre ocupa-
ció i desocupació; es calcula que aproximadament mig milió d’assalariats 
o prop d’una cinquena part de la força de treball perd la feina cada any. 
Tot i això, la majoria troben una nova feina amb facilitat, a causa d’unes 
polítiques actives d’ocupació molt més desenvolupades que les d’altres 
paï sos. Durant els anys de crisi, però, s’han destruït llocs de treball: l’ocu-
pació va decréixer el 5,2% l’any 2009 i el 2,1% el 2010.

Així mateix, en aquests anys de crisi també ha augmentat la durada de la 
desocupació. El 2010, a Dinamarca i el Regne Unit l’atur de llarga durada 
va augmentar per primer cop respecte als anys anteriors, mentre que a Es-
panya aquest augment ja havia començat el 2009. Això representa un tomb 
en la tendència a la reducció de la desocupació d’un any o més que havia 
caracteritzat la primera meitat de la dècada del 2000 en aquests països.

Un cop més, França registra una tendència diferent. Partia de les taxes 
d’atur de llarga durada –més d’un any– més elevades, i s’hi ha mantingut, 
amb valors de prop del 40% o més. A l’altre extrem, Dinamarca partia de 
la taxa més baixa, entorn del 20%, i també s’hi ha mantingut. En canvi, 
Espanya i el Regne Unit han patit l’increment més alt en aquestes taxes: 16 
punts percentuals Espanya –fins a assolir el 35% el 2010– i 10 punts per-
centuals el Regne Unit –fins a assolir el 37%–.

En tots els països, llevat del Regne Unit, l’atur de les dones era superior al 
dels homes abans de la crisi, però el 2010 s’ha igualat. El cas més extrem 
és el d’Espanya, on el 2006 l’atur femení duplicava pràcticament el mascu-
lí, i el 2010 la diferència s’ha reduït a només un punt.

(2)  Dinamarca és un dels països amb escassa protecció de l’ocupació, d’acord amb l’índex de l’OCDE sobre 
protecció legal de l’ocupació, que inclou la indemnització per acomiadament, la notificació prèvia d’acomia-
dament, els procediments legals relacionats amb l’acomiadament improcedent i altres qüestions relaciona-
des. Dinamarca (1,6) s’assembla més en aquesta escala al Regne Unit, per exemple, que no pas a França (2,5) 
o Alemanya (3,0) (Schmitt, 2011: 11).
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tAuLA 2.2

Persones desocupades de llarga durada per sexe, edat,  
nivell educatiu i nacionalitat (2006 i 2010)

dInAmArcA ESPAnyA FrAnçA rEgnE unIt

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Homes 20,9 20,6 18,5 34,8 43,7 41,9 27,4 37,4

dones 20,8 16,9 22,2 36,7 39,6 39,0 14,7 22,3

15-24 anys 4,7 6,0 12,0 30,3 25,2 31,3 14,5 24,5

25-49 anys 22,1 22,4 20,7 35,1 45,5 42,0 26,0 35,3

50-64 anys 46,7 35,6 51,1 53,6 59,2 56,1 32,9 36,9

Estudis primaris 19,5 17,9 22,3 39,1 51,1 49,3 27,3 39,5

Estudis secundaris 22,5 19,8 18,5 32,1 36,0 36,3 19,1 27,5

Estudis postsecundaris 20,5 19,8 19,1 29,4 33,8 30,8 16,8 23,2

nacionals 21,0 18,4 22,3 36,5 40,8 40,0 22,3 32,0

Estrangers 19,2 25,3 12,7 33,2 49,2 44,7 19,7 25,2

nota: el percentatge de persones desocupades de llarga durada (un any o més) es calcula sobre el total de 
desocupats en edat laboral (15-64).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

En canvi, l’atur de llarga durada és més elevat entre els homes que no pas 
entre les dones, llevat d’Espanya. El Regne Unit és el país on les diferènci-
es són més marcades: el 2006 hi havia quasi el doble d’aturats de llarga 
durada homes (27,4%) que dones (14,7%), però el 2010 hi havia hagut un 
augment considerable en tots dos grups i la diferència havia minvat (el 
37,4% enfront del 22,3%).

La incidència de la desocupació durant la crisi és més marcada si analit-
zem les diferències per grups d’edat. L’atur juvenil triplica el dels adults 
més grans a Espanya i França i el quadruplica al Regne Unit. A Dinamar-
ca només el duplica. És interessant observar que aquestes ràtios es mante-
nen pràcticament constants abans i durant la crisi. En altres paraules, la 
crisi ha causat l’increment de la desocupació en tots els grups d’edat, però 
les posicions relatives es mantenen inalterades, si bé són els més joves els 
més perjudicats.

Tradicionalment l’atur de llarga durada es dóna amb més freqüència entre 
les persones més grans de 50 anys. Per exemple, el 2006 a Espanya aquest 
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tipus d’atur era més de quatre vegades superior entre aquest grup d’edat 
que no pas entre els més joves de 25 anys, i dues vegades i mitja més alt que 
entre les persones de 25 a 49 anys. Amb la crisi les diferències s’han atenuat, i 
ha passat a ser un 80% i un 50% més alt, respectivament.

França és el país on més pes té l’atur de llarga durada, sobretot entre els 
adults més grans. Durant els anys de la crisi ha minvat una mica entre  
els més grans de 25 anys, però ha augmentat entre els més joves. A l’altre 
extrem, Dinamarca és el país on la gran majoria de les persones desocupa-
des més joves de 25 anys ho són durant menys de sis mesos: el 2010 el 
81,9% havia perdut la feina feia menys de sis mesos. Així i tot, entre el 
2006 i el 2010 va augmentar la proporció de desocupats que ho havien 
estat durant més de sis mesos.

La desocupació afecta més la població estrangera a tots els països, però les 
tendències del període 2006-2010 són diferents. El canvi més radical es regis-
tra a Espanya, on el 2006 la diferència entre l’atur dels nacionals i el dels no 
nacionals era la més baixa dels països analitzats, mentre que el 2010 l’atur 
dels estrangers superava en més de 14 punts el dels nacionals –32,1% i 17,9%, 
respectivament–. En canvi, al Regne Unit el procés ha estat l’invers i la dife-
rència s’ha escurçat de 3,1 punts percentuals a tan sols 0,3.

Els estrangers desocupats tenen taxes més altes d’atur de llarga durada a 
Dinamarca i França, mentre que a Espanya i el Regne Unit qui resulta 
més afectat per aquest tipus d’atur són els desocupats nacionals. No obs-
tant això, la crisi ha causat un augment més gran de l’atur de llarga durada 
entre els no nacionals a tots els països llevat de França. En aquest país la 
pauta és la mateixa que abans de la crisi, tot i que el 2006 i el 2010 l’atur 
de llarga durada va afectar més els treballadors que no tenen la nacionali-
tat francesa.

L’atur de llarga durada és més alt entre les persones amb un nivell d’estu-
dis finalitzats baix; aquesta pauta és general en els països analitzats. A més 
a més, durant els anys de crisi la distància ha augmentat, sobretot a Espa-
nya, on el canvi ha estat molt més intens; el 2010 l’atur afectava més d’una 
quarta part de les persones amb un baix nivell formatiu, 15 punts per da-
munt de l’atur dels qui tenen un nivell alt d’educació, segons l’EU-LFS.



ELS ProcESSoS d’ExcLuSIó dE L’ocuPAcIó 45

Mentre que a Dinamarca l’atur de llarga durada afecta igualment els atu-
rats amb nivell educatiu baix (inferior a secundària), mitjà (secundària) o 
alt (estudis postsecundaris), a Espanya, França i el Regne Unit l’atur de 
llarga durada afecta més els aturats més desfavorits quant al capital edu-
catiu. A Espanya, però, les diferències entre tots dos extrems són sensible-
ment menors a les que observem a França i el Regne Unit: l’atur de llarga 
durada el 2010 era només un 30% més alt entre els que tenen un nivell 
d’estudis baix; mentre que a França la diferència és del 60% i al Regne 
Unit del 70%.

A més de les persones que compleixen les condicions per ser considerades 
desocupades, hi ha un altre col·lectiu heterogeni que se situa a la frontera 
de l’atur. Són aquelles persones que tenen una relació marginal amb el 
mercat de treball, que no han cercat feina activament durant les darreres 
quatre setmanes, però en volen i estan disponibles per treballar (OCDE, 
2011). Hi ha un ampli ventall de persones que es troben en aquesta situa-
ció: les que, per circumstàncies diverses, han perdut ocupabilitat de mane-
ra severa però voldrien estar treballant, tot i que no busquen feina activa-
ment. En particular inclou gent gran desanimada, mestresses de casa que 
voldrien treballar de manera remunerada, i també joves que ni estudien ni 
treballen, però que voldrien treballar.

A Espanya, segons dades d’Eurostat, aquest col·lectiu de joves que es tro-
ben fora del sistema educatiu i de l’activitat laboral és especialment relle-
vant: el 2011 afectava el 23,1% dels joves entre 18 i 24 anys, mentre que al 
Regne Unit representaven el 18,4%, a França el 15,9% i a Dinamarca el 
8,4%. A tots aquests països menys a França la crisi ha eixamplat el seg-
ment de joves exclosos.

En general Espanya ja era, en el període anterior a la crisi, i segons càlculs 
basats en l’EU-LFS, el país amb el col·lectiu de persones marginalment 
vinculades al mercat de treball més nombrós en relació amb el total de 
persones inactives (el 20% el 2010), seguit de Dinamarca i el Regne Unit 
(el 19,5% i el 18,1%, respectivament). França és el país on hi té menys pes, 
ja que afecta tan sols el 6% dels inactius. Respecte al 2006, aquest col-
lectiu havia augmentat 2,5 punts percentuals a Espanya i més de quatre 
punts a Dinamarca, mentre que s’havia reduït un punt al Regne Unit i 
s’havia mantingut a França. 
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  2.2.   La desocupació i la manca d’ocupació en les famílies

No podem abordar les situacions d’exclusió de l’ocupació de les persones 
sense comprendre el seu entorn familiar. La família, en un sentit ampli, és 
la xarxa bàsica de seguretat de la persona. Per això quan manca aquest 
suport, tant si és per l’absència –en termes físics i emocionals– de família 
com perquè s’hi acumulen els problemes, s’agreuja l’espiral de l’exclusió 
social en les seves múltiples dimensions. A més a més, com és ben conegut, 
les dificultats laborals afecten les relacions familiars, de manera que la in-
tensitat de l’ocupació –que pot tenir més o menys incidència– i la inactivitat 
influeixen directament en la vulnerabilitat social i les relacions internes de 
la llar.

Per comparar la intensitat de l’exclusió de l’ocupació a les famílies entre els 
països, farem servir l’indicador de les persones que viuen en llars amb una 
intensitat d’ocupació molt baixa. Aquest indicador forma part de l’indica-
dor agregat de pobresa i exclusió social que s’ha definit en l’Estratègia Eu-
ropa 2020, juntament amb el de població per sota del llindar de pobresa i 
el de privació severa. La intensitat de treball a la llar es refereix a la relació 
entre el nombre de persones per llar que tenen l’edat laboral i les que efec-
tivament treballen. Es calcula a partir del nombre de mesos que els mem-
bres en edat laboral de la llar han estat treballant l’any de referència dels 
ingressos. Es considera que la intensitat és molt baixa si està per sota de 
0,2. Aquest indicador recull la dimensió de la desocupació, però també la 
de la inactivitat, ja sigui a causa dels estudis, dedicació en exclusiva a les 
feines de casa o altres motius.

Les dades per al 2010 (Eurostat, EU-LFS) mostren que al Regne Unit és on 
hi ha la proporció més alta de persones que viuen en famílies amb una in-
tensitat del treball molt baixa (el 13,1%), mentre que a Dinamarca és del 
10,3% i a Espanya i França del 9,8%. Espanya, però, és el país on més ha 
augmentat durant la crisi: quatre punts respecte al 6% del 2006. Al Regne 
Unit l’increment ha estat d’una mica més d’un punt, i a França i Dinamar-
ca encara ha estat més reduït.

Cal tenir en compte que en aquestes dades influeixen factors com ara les 
taxes de desocupació i les d’activitat dels membres de la llar, però també 
d’altres com són el pes de les feines a temps parcial i les dimensions i la 
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composició de les llars. A Espanya, l’atur és molt més elevat i la taxa d’ac-
tivitat de les dones és menor en relació amb la resta dels països analitzats, 
però al mateix temps el pes de l’ocupació a temps parcial és inferior.

grÀFIc 2.2

Persones que viuen en llars amb una intensitat d’ocupació  
molt baixa (2006 i 2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

Si comparem la vulnerabilitat lligada a la baixa intensitat de l’ocupació a la 
llar de col·lectius específics, aleshores emergeix amb força la imatge del 
Regne Unit com el país amb més vulnerabilitat, i hi és especialment relle-
vant la situació de les famílies amb fills. En les llars amb fills dependents, la 
molt baixa intensitat d’ocupació al Regne Unit afecta l’11,6% de les perso-
nes que viuen en aquest tipus de llars, mentre que a Espanya representa el 
8,1%; la proporció és menor a França i Dinamarca, amb el 6,9% i el 5,1%, 
respectivament.

Els percentatges més alts de llars amb una intensitat d’ocupació molt baixa 
corresponen a llars de persones soles amb fills dependents, entorn del 20% 
i el 21% a Espanya i França, i una mica menys a Dinamarca (18,9%), men-
tre que al Regne Unit el 43,7% d’aquestes llars té una intensitat d’ocupació 
molt baixa.
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Reflecteixen la mateixa tendència les dades sobre les llars on no hi ha cap 
adult treballant. Al Regne Unit és més alta la proporció d’infants que viuen 
en aquestes llars, el 17,9%, mentre que als altres països oscil·la entre el 8,9% 
de Dinamarca i el 10,8% d’Espanya. Una vegada més, és a Espanya on més 
ha augmentat durant el període de crisi econòmica: més de cinc punts en 
quatre anys. El 2011, però, Espanya és el país amb el percentatge més alt 
d’adults que viuen en una llar formada per una parella amb fills en què cap 
adult treballa (el 9,1%); al Regne Unit és del 6,7% i a França i Dinamarca 
no arriba al 5% (EU-SILC).

L’indicador que reflecteix millor la gravetat de la intensitat de l’exclusió de 
l’ocupació en el cas espanyol és la proporció que hi tenen els aturats a la 
llar. Les famílies amb totes les persones actives desocupades han augmen-
tat ininterrompudament en aquests anys de crisi, i el primer trimestre del 
2012 representaven el 13,3% dels habitatges familiars amb almenys una 
persona activa, gairebé deu punts més que el mateix trimestre del 2006. Les 
llars amb almenys la meitat dels actius desocupats s’acostava en aquest 
primer trimestre del 2012 al 30%, segons les dades de l’Enquesta de pobla-
ció activa (EPA).

No disposem de dades estrictament comparables per a tots els països que 
s’analitzen, però si atenem a la percepció subjectiva de l’atur que recull 
l’EU-SILC, el 2009 a Espanya hi hauria un 7,65% de les llars amb tots els 
actius aturats, el tercer país en desocupació total a la llar, per darrere de 
Letònia i d’Irlanda (vegeu-ne els resultats al capítol 4), quan tan sols dos 
anys abans, el 2007, era del 3,9%. En canvi, tant a França com a Dinamar-
ca s’ha mantingut estable aquests anys (el 4,5% a França i el 3,38% a Dina-
marca el 2009). El Regne Unit és l’únic d’aquests països, a més d’Espanya, 
en el qual han augmentat les llars amb tots els actius desocupats: del 2% al 
3,4% el 2009 (EU-SILC).

Encara que a Espanya la crisi actual afecta tots els membres de la llar, creix 
el nombre de les persones principals desocupades. El primer trimestre del 
2012 el 38,4% dels aturats eren persones principals, el 42,3% en el cas dels 
homes; aquest percentatge era del 29,3% el mateix trimestre del 2006.

A mesura que es prolonga l’atur i acaba la percepció de la prestació o sub-
sidi, s’agreugen les dificultats per subsistir, en particular si no hi ha altres 
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perceptors d’ingressos derivats del treball o d’una pensió de jubilació o 
d’altre tipus a la llar. A Espanya les llars sense perceptors d’ingressos repre-
sentaven el 3,4% dels habitatges familiars el primer trimestre del 2012, quan 
el 2006 eren el 2,1% (INE, EPA). La cobertura de les prestacions per deso-
cupació, l’evolució de les quals veurem en un altre apartat, i la pròpia es-
tructura de la família espanyola, amb un pes important de la convivència 
de la gent gran amb els fills, explica que l’augment de les llars sense cap 
mena d’ingrés sigui més moderat que l’increment general de l’atur, sobretot 
si tenim en compte que les dades més recents del primer trimestre del 2012 
assenyalen que en el 46,2% de les llars amb la persona principal desocupa-
da, aquesta no percep cap prestació.

2.2.1.  Com s’aborda la precarietat? La temporalitat, les feines a temps 
parcial i la subocupació

Podem considerar el contracte temporal com el model de contracte atípic 
per excel·lència del mercat de treball espanyol (Cachón, 1995), diferent del 
de les persones que treballen en un centre amb contracte indefinit i a temps 
complet. Espanya és el país que presenta un percentatge més elevat de con-
tractes temporals. Diversos estudis (Gebel, 2010: 18) han demostrat que les 
persones amb contracte temporal són les que tenen més probabilitats de 
perdre la feina i de tornar una vegada i una altra a sol·licitar prestacions 
per desocupació en acabar els contractes. No és estrany, doncs, que el seu 
pes relatiu hagi minvat a mesura que avança la crisi, ja que són els contrac-
tes més vulnerables en els cicles de recessió; si el 2006 la proporció era del 
28,4%, el 2010 s’havia reduït al 21,3% i, segons les últimes dades correspo-
nents al primer trimestre del 2012, representen el 23,8% dels assalariats. 

Destaca així mateix l’alt nivell d’autoocupació, un 16%, el més elevat entre 
els països que comparem. Potser hi influeix l’extensió del fenomen dels fal-
sos autònoms, és a dir, persones que treballen per a una única empresa però 
que no se’ls contracta com a empleats, sinó com a autònoms per a serveis 
concrets.

Tot i que el contracte de durada indefinida és el més normal a França, 
aquest país mostra, en termes comparatius amb el model liberal anglès o 
el de flexiguretat danès, alts nivells de temporalitat: el 14,1% el 2010, en-
front del 4,5% britànic i el 8,1% anglès. Podríem dir a simple vista que 
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França és el país que s’assembla més a Espanya pel que fa al pes de la 
contractació temporal. Encara més, el pes d’aquest tipus de contracte es 
manté en el temps. Cal assenyalar, però, tres qüestions a aquest respecte. 
En primer lloc, sabem que a França l’ocupació temporal es troba en el 
sector públic, o bé com una forma d’ocupació subsidiada i, per tant, indu-
ïda per l’Estat. En segon lloc, el nivell de temporalitat francès no s’allunya 
de la mitjana europea (Laparra, 2006). Finalment, cal tenir en compte que 
alguns contractes que no són indefinits difícilment es poden equiparar al 
que aquí identifiquem com un contracte temporal –els contractuels en 
l’administració pública francesa, per exemple–.

El model danès i el britànic són els que presenten un percentatge més alt de 
contractes indefinits. Hem de tenir en compte, però, que al Regne Unit es 
dóna la circumstància que, d’una banda, la proporció de contractes tempo-
rals és baixa, i, de l’altra, la proporció de contractes de durada real curta és 
elevada (Laparra, 2006). També cal tenir present que al Regne Unit els con-
tractes indefinits no ofereixen la mateixa protecció en cas d’acomiadament 
que la que trobem en països més regulats com és ara França.

En aquests anys de crisi, a Dinamarca, el Regne Unit i França la propor-
ció de contractes temporals amb prou feines ha variat. En tots els països, 
la proporció d’autònoms s’ha mantingut pràcticament constant, tot i que 
al Regne Unit ha augmentat un punt. Atès que, de mitjana, els autoocu-
pats tenen menys remuneració que els assalariats (Bell i Blanchflower, 
2011), això implica un reforç de la precarització enfront de l’opció d’un 
augment més gran de l’atur.

Entre les dones, és més baixa la proporció d’autoocupació i més alta la de 
contractes temporals en tots els països. No obstant això, a causa de la 
crisi ha minvat la proporció de dones amb contractes temporals, sobretot 
a Espanya i en menor mesura a Dinamarca, es manté al Regne Unit i se’n 
constata un lleuger augment a França.

Per entendre la situació de precarietat, és fonamental tenir en compte les 
persones que tenen contracte temporal perquè no han tingut accés a un 
d’indefinit. Per tant, l’enquesta EU-LFS defineix les persones amb un con-
tracte temporal no desitjat aquelles que declaren que no van poder aconse-
guir un contracte indefinit com a motiu per tenir-ne un de temporal.
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grÀFIc 2.3

Percentatge de persones ocupades per tipus de contracte  
(2006 i 2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

A Espanya l’any 2006 el 85,7% de les persones amb contracte temporal 
indicaven que es trobaven en aquesta situació, mentre que aquest percen-
tatge als altres països era força més baix, entre el 41,4% del Regne Unit i el 
55,6% de França.

En aquests anys de crisi han augmentat les feines amb contracte temporal 
no desitjat o involuntari a tots els països llevat de Dinamarca, on el treball 
temporal entre els joves s’entén, en gran manera, com un període necessari 
en la formació.

A Espanya el 2010 els contractats temporals involuntaris representaven el 
91,5% del total. Cal dir, però, que on es detecta un canvi més brusc és al 
Regne Unit, on entre el 2006 i el 2010 va augmentar en 15 punts i aquest 
darrer any els contractes temporals no desitjats arribaven al 57,2%. Segons 
Bell i Blanchflower (2011: 25), el 2010 1,6 milions de treballadors tenien un 
contracte temporal o treballaven a temps parcial però volien un contracte 
indefinit o treballar a temps complet.
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La temporalitat afecta més els joves i està augmentant. El context per a la 
integració social dels joves, doncs, esdevé molt complicat: les taxes d’atur 
són molt altes, accedeixen a llocs de treball temporals i, per tant, més vul-
nerables a l’acomiadament, i tot plegat representa, a més a més, una rebai-
xa en els estàndards que no estan disposats a acceptar.

tAuLA 2.3

Persones amb contracte temporal no desitjat per sexe, edat,  
nivell educatiu i nacionalitat (2006 i 2010)

dInAmArcA ESPAnyA FrAnçA rEgnE unIt

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Homes 38,2 41,5 86,9 91,5 51,1 51,6 45,9 61,5

dones 56,7 51,6 84,4 91,4 59,8 62,6 37,6 53,1

15-24 anys 28,5 29,9 74,5 81,0 38,7 40,8 32,4 46,7

25-49 anys 59,8 56,4 89,0 93,6 66,0 68,2 51,9 67,8

50-64 anys 68,5 74,5 92,3 95,0 59,5 58,5 24,3 41,8

Estudis primaris 42,8 36,2 87,9 93,5 57,8 58,4 50,3 73,4

Estudis secundaris 42,1 50,2 85,4 90,7 53,2 55,2 39,0 51,7

Estudis postsecundaris 62,9 54,6 82,6 89,1 57,6 60,3 39,7 55,8

nacionals 47,6 46,2 84,7 89,7 54,8 56,2 40,3 56,3

Estrangers 60,7 53,6 89,1 97,1 68,2 74,0 46,7 63,5

Total 48,3 46,7 85,7 91,5 55,6 57,4 41,4 57,2

nota: el percentatge de persones amb contracte temporal no desitjat es calcula sobre el total d’ocupats amb un 
contracte temporal en edat laboral (15-64).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

Espanya és el país en què les feines a temps parcial tenen menys pes (el 
13,5% el 2010), mentre que al Regne Unit i Dinamarca és on en tenen més. 
Es tracta de característiques estructurals que han canviat poc els darrers 
anys. En tot cas, les feines a temps parcial han augmentat més a Dinamar-
ca, de manera que ara superen lleugerament –en un punt– el Regne Unit. 
Constatem així que es manté una tendència general a l’alça d’aquest tipus 
d’ocupacions en països europeus molt diferents.

El menor percentatge de contractes a temps parcial a Espanya s’ha d’in-
terpretar segons les raons amb què es justifica. Els nivells salarials, sobre-
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tot quan les feines a temps parcial es desenvolupen en llocs poc qualificats, 
fan també que l’opció per una feina a mitja jornada sigui més fàcilment 
accessible de manera voluntària als països amb sous més alts. En gran 
manera, la mitja jornada a Espanya no és una opció gaire atractiva a cau-
sa dels salaris baixos.

Les feines a temps parcial afecten sobretot les dones, independentment del 
país analitzat, i aquesta circumstància no es modifica amb la crisi. Es cons-
tata una estabilitat a Espanya, França i el Regne Unit. Dinamarca és l’únic 
país on augmenta en termes significatius el percentatge de dones amb con-
tracte parcial. Això és una mostra de les dificultats per introduir una lògica 
igualitària en el mercat de treball. A Espanya l’accés generalitzat a jornades 
completes fa que les diferències per sexe siguin menors. El Regne Unit és el 
país on hi ha més diferències de gènere, ja que arriba al 33%.

Les diferències a Espanya segons la nacionalitat han augmentat amb la 
crisi. El 2010 hi havia un 50% més de treballadors estrangers amb jornada 
parcial que treballadors nacionals (el 19% enfront del 12,7%), la qual cosa 
reflecteix la descàrrega de les necessitats de flexibilització del mercat de 
treball espanyol en la població estrangera. A l’altre extrem, el 2010 el Reg-
ne Unit era el país amb menys diferències.

Els joves són els que més sovint ocupen les feines a temps parcial a tots els 
països. L’alt percentatge de Dinamarca, seguit del Regne Unit, s’ha d’enten-
dre com una estratègia vinculada a la compatibilització d’estudis i feina. 

El temps parcial involuntari, entès com la impossibilitat d’accedir a una 
feina de jornada completa, és un important indicador de situacions de 
subocupació. Cal assenyalar, però, l’ambigüitat de l’apreciació de volunta-
rietat. A l’EU-LFS es considera que és involuntari quan es declara que la 
raó per la qual es disposa d’un contracte a temps parcial és que no s’ha 
pogut accedir a un de temps complet, però que estan disponibles per a 
accedir-hi; en canvi, tenir cura dels infants s’integra en les feines a temps 
parcial voluntàries. 

A Espanya l’alt percentatge de feines a jornada parcial no desitjades ens 
remet a la qüestió de la precarietat i al fet que hagi avançat durant la cri-
si. Si el 2006 el 33,2% de les persones enquestades va fer referència a 
aquesta qüestió, el 2010 ho assenyalen el 49,3%. Als altres països durant 
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els anys de crisi també han augmentat les feines a temps parcial involun-
tàries. Així i tot, com més pes tenen els contractes a temps parcial, menor 
és la incidència de la «involuntarietat»: el 15% a Dinamarca i el 16% al 
Regne Unit.

tAuLA 2.4

Persones amb contracte a temps parcial per sexe, edat, nivell educatiu 
i nacionalitat (2006 i 2010)

dInAmArcA ESPAnyA FrAnçA rEgnE unIt

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Homes 12,3 14,1 4,3 5,1 5,5 6,6 9,2 10,7

dones 35,0 38,6 24,0 24,0 30,4 30,0 41,8 41,1

15-24 anys 58,4 62,0 21,6 30,6 23,9 22,6 35,3 36,1

25-49 anys 16,2 18,2 11,3 12,4 15,8 16,3 20,8 21,6

50-64 anys 20,8 24,8 10,6 11,8 21,5 22,9 30,8 31,0

Estudis primaris 39,8 39,2 12,7 15,1 20,9 22,4 31,6 29,7

Estudis secundaris 19,9 23,2 14,3 14,7 16,0 17,3 24,8 26,4

Estudis postsecundaris 17,2 18,5 10,4 11,1 15,8 15,1 18,6 20,8

nacionals 22,8 25,5 11,9 12,7 16,9 17,5 24,6 25,1

Estrangers 26,5 30,8 14,8 19,0 24,2 22,2 20,0 22,3

Total 23,0 25,8 12,3 13,5 17,2 17,7 24,3 24,9

nota: el percentatge de persones amb un contracte a temps parcial es calcula sobre el total d’ocupats en edat 
laboral (15-64).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

Una altra manera d’aproximar-nos a la subocupació és la que considera 
que estan en aquesta situació les persones a temps complet o a temps 
parcial assalariades o amb una feina independent que es troben treba-
llant, o amb feina però que durant el període de referència treballen invo-
luntàriament menys de la durada normal de feina per a l’activitat corres-
ponent, i que cercaven una feina addicional o bé estaven disponibles per 
assumir-la.

A Espanya, la subocupació així considerada segons l’EU-LFS comprèn el 
7,9% de les persones que treballen, un percentatge inferior al de França (el 
10,7%), però que des del 2006 ha augmentat quasi tres punts arran de la 



ELS ProcESSoS d’ExcLuSIó dE L’ocuPAcIó 55

crisi. La subocupació és més reduïda al Regne Unit (5,6%) i sobretot a 
Dinamarca (4,4%), però en tots dos països ha augmentat.(3)

tAuLA 2.5

Persones amb contracte a temps parcial no desitjat per sexe, edat, 
nivell educatiu i nacionalitat (2006 i 2010)

dInAmArcA ESPAnyA FrAnçA rEgnE unIt

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Homes 11,9 14,7 33,4 54,7 46,4 35,7 18,6 31,9

dones 16,5 15,5 33,2 47,8 31,9 30,9 7,1 11,5

15-24 anys 8,5 9,4 33,0 48,1 61,4 46,1 13,2 23,1

25-49 anys 19,6 19,8 34,6 51,0 31,9 30,9 9,1 15,8

50-64 anys 17,1 14,6 22,5 38,8 26,3 25,7 6,4 10,4

Estudis primaris 11,2 11,1 35,6 55,2 44,0 42,2 12,4 20,2

Estudis secundaris 16,6 18,3 30,5 45,0 35,6 34,0 8,8 15,3

Estudis postsecundaris 18,4 15,7 32,1 44,5 18,6 17,9 7,1 14,1

nacionals 14,8 14,7 30,3 45,0 32,6 31,0 8,7 15,2

Estrangers 24,9 23,6 49,6 67,8 55,4 43,2 23,0 30,5

Total 15,2 15,2 33,2 49,3 33,9 31,8 9,5 16,2

nota: el percentatge de persones amb un contracte a temps parcial no desitjat es calcula sobre el total d’ocupats 
amb un contracte parcial en edat laboral (15-64).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

En canvi, a França entre el 2006 i el 2010 s’ha reduït del 13,3% al 10,7%. 
La importància de la subocupació a França és una conseqüència de les 
mesures de flexibilitat interna(4) que s’apliquen mitjançant dos instruments: 
la desocupació parcial i la reducció del temps de treball. L’atur parcial 
s’ha utilitzat de manera intensiva i sostinguda, sobretot en els sectors de 
l’automòbil i el tèxtil. La seva incidència era més gran abans del 2008: això 
explica les dades del 2006, perquè aleshores no existia l’actual regulació de 

(3) Les dades de subocupació de Dinamarca s’han d’agafar amb cautela. Els anys 2006 i 2007 la mostra de 
persones en aquesta situació era tan baixa que impedia la desagregació. Per aquest motiu hem optat per 
comparar només a partir del 2008.
(4)  Entenem per flexibilitat interna les diverses pràctiques laborals i d’organització del treball dins les empre-
ses. En aquestes pàgines parlem de flexibilitat interna referida a l’organització variable del temps de treball a 
diferència de la flexibilitat funcional, que es refereix a la variabilitat de tasques, localització del lloc de treball, 
etc. La flexibilitat interna es contraposa a la flexibilitat externa; aquesta darrera s’entén com la capacitat de 
l’empresa per augmentar o disminuir la plantilla laboral, tant si és mitjançant contractacions i acomiada-
ments com a través de subcontractacions o de l’ús d’empreses de serveis temporals (Fina, 2001: 378).
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la reducció del temps de treball, però tot sembla indicar que els darrers 
anys està augmentant com a resultat de la crisi.

També al Regne Unit la crisi ha implicat un lleuger increment; això, afegit a 
l’augment de l’ocupació a temps parcial no desitjada conforma un escenari 
especialment rellevant. Cal tenir en compte que el nombre total d’hores treba-
llades ha tendit a minvar els darrers anys (Bell i Blanchflower, 2011b: 26).

tAuLA 2.6

Persones subocupades per sexe, edat, nivell educatiu i nacionalitat 
(2006 i 2010)

dInAmArcA ESPAnyA FrAnçA rEgnE unIt

2008 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Homes 3,5 4,0 2,3 4,5 11,3 8,7 3,1 4,4

dones 4,9 4,9 8,4 12,1 15,4 12,9 6,7 7,1

15-24 anys 11,3 11,9 8,4 15,3 21,1 19,0 10,7 12,2

25-49 anys 3,1 3,3 4,6 7,7 13,2 10,4 4,0 4,8

50-64 anys 2,0 2,3 2,4 4,9 6,4 6,7 2,6 3,6

Estudis primaris 6,2 6,8 5,0 9,1 15,3 13,5 6,3 7,2

Estudis secundaris 3,8 4,1 5,4 8,3 14,4 12,1 5,2 6,2

Estudis postsecundaris 2,7 2,7 4,1 6,2 9,8 7,0 3,1 4,2

nacionals 3,9 4,2 4,2 6,8 13,0 10,5 4,7 5,5

Estrangers 8,6 8,1 9,0 14,6 18,8 14,6 6,6 7,3

Total 4,2 4,4 4,8 7,9 13,3 10,7 4,8 5,6

notes: la mostra de persones subocupades per a dinamarca és massa reduïda fins al 2008, per la qual cosa es fa 
impossible la desagregació.
El percentatge de persones subocupades es calcula sobre el total d’ocupats.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

Els països analitzats tenen en comú que la subocupació es concentra en les 
dones –tot i que a Dinamarca la diferència per sexe amb prou feines és 
perceptible–, en els joves, en les persones estrangeres i en les que tenen un 
nivell d’estudis baix o mitjà. En aquests anys de crisi s’ha intensificat la 
subocupació en aquests col·lectius, sobretot a Espanya.
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 2.3. De quines situacions provenen les persones sense feina?

2.3.1. Una panoràmica general dels fluxos a la desocupació

En aquest apartat considerem els fluxos que tenen com a destinació la 
desocupació; això inclou la permanència en l’atur, com també les transi-
cions de la feina a l’atur i de la inactivitat a l’atur. Aquesta anàlisi és pos-
sible perquè l’enquesta EU-LFS pregunta als entrevistats «quina era la 
seva activitat l’any anterior».

Els desocupats que declaren estar en la mateixa situació que l’any anterior 
comprenen els aturats de llarga durada i els aturats que han experimentat 
repetits períodes d’atur; és a dir, inclou les persones que, si bé en el mo-
ment en què es feia l’enquesta i un any abans estaven desocupades, no ho 
han estat de manera contínua, sinó que poden haver passat per períodes 
d’ocupació o inactivitat.

A Espanya la permanència en l’atur és molt més alta el 2010 que no pas 
als altres països. El 58,3% dels desocupats del 2009 continuaven desocu-
pats un any després. A l’altre extrem trobem Dinamarca, amb el 33,4%. 
En tots els països, però (amb l’excepció de França), observem la mateixa 
tendència: el flux de permanència en l’atur augmenta entre el 2006 i el 
2010.

D’altra banda, a Espanya la transició de l’atur a la feina és la més baixa: 
només el 26% dels desocupats el 2009 van trobar feina el 2010, mentre que 
entre el 2005 i el 2006 aquesta proporció va ser del 42,9%. El flux de la 
feina a l’atur també va augmentar: el 7% dels ocupats el 2009 un any des-
prés estaven a l’atur.

A Dinamarca i el Regne Unit observem un procés semblant, però menys 
acusat, mentre que a França, d’acord amb les tendències de l’atur que hem 
vist abans, es manté estable aquests anys tant la permanència en l’atur 
com el pas de la feina a l’atur.

A Espanya, el Regne Unit i Dinamarca entre el 10% i el 13% dels estudi-
ants el 2009 acabaven a l’atur el 2010, mentre que a França la proporció 
era molt menor (5,3%). A Espanya, el Regne Unit i Dinamarca la propor-
ció de persones que fan les feines de casa el 2009 i que passen a ser des-
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ocupades el 2010 oscil·la entre el 8 i el 10%, mentre que a França és del 
6%. En tots els països menys a França aquests fluxos d’inactivitat a l’atur 
augmenten amb la crisi.

tAuLA 2.7 

Percentatges de persones que transiten segons la relació  
amb l’ocupació (2006 i 2010)

situació el 2006 situació el 2010

ocupats desocupats iNactius ocupats desocupats iNactius

dinamarca ocupats 95,1 1,5 3,4 ocupats 92,6 3,6 3,8

desocupats 44,8 24,1 31,2 desocupats 43,9 33,4 22,7

estudiants 49,7 8,4 42,0 estudiants 37,7 12,8 49,4

feines  
de casa 12,8 4,0 83,2

feines  
de casa 15,0 10,3 74,7

altres  
inactius 8,7 1,9 89,4

altres  
inactius 7,8 3,0 89,2

espanya ocupats 93,2 3,3 3,5 ocupats 89,9 7,1 3,1

desocupats 42,9 32,5 24,6 desocupats 26,1 58,3 15,6

estudiants 16,4 7,9 75,6 estudiants 8,5 11,4 80,0

feines  
de casa 6,9 5,2 87,9

feines  
de casa 4,8 7,8 87,4

altres  
inactius 7,0 2,4 90,6

altres  
inactius 2,7 2,9 94,3

frança ocupats 93,0 3,2 3,7 ocupats 92,3 3,5 4,2

desocupats 32,2 42,4 25,4 desocupats 34,1 41,5 24,5

estudiants 16,3 5,1 78,6 estudiants 14,9 5,3 79,8

feines  
de casa 7,4 5,3 87,4

feines  
de casa 8,3 6,0 85,8

altres  
inactius 3,1 3,1 93,8

altres  
inactius 3,9 2,2 93,9

regne unit ocupats 94,9 2,2 3,0 ocupats 93,9 3,0 3,1

desocupats 46,7 34,9 18,4 desocupats 40,9 46,6 12,4

estudiants 25,6 8,0 66,5 estudiants 22,4 10,3 67,3

feines  
de casa 10,4 6,1 83,5

feines  
de casa 10,0 9,2 80,9

altres  
inactius 10,5 2,9 86,6

altres  
inactius 12,5 3,2 84,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.
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2.3.2. La transició de l’ocupació a la desocupació

S’ha estudiat més acuradament la transició de la feina a l’atur usant mo-
dels de regressió logística. La variable dependent (és a dir, la que s’ha d’ex-
plicar) consisteix en la probabilitat de fer la transició, i les variables que 
expliquen aquesta probabilitat són el sexe, l’edat, el nivell d’estudis, l’estat 
civil, la nacionalitat i el sector d’activitat en què treballaven l’any ante-
rior.(5) Tot seguit en ressenyem els resultats principals.

En primer lloc, és interessant remarcar que a Espanya no hi havia diferèn-
cies significatives entre homes i dones en la probabilitat de perdre la feina 
el 2010, però sí que n’hi havia el 2008. Al Regne Unit i Dinamarca hi havia 
un desavantatge masculí el 2010, mentre que a França el desavantatge era 
femení.

Tant abans com després de la crisi, a Espanya, el Regne Unit i França el 
grup d’edat amb una probabilitat més alta de passar de la feina a l’atur és 
el format per les persones entre 15 i 24 anys. Crida l’atenció el cas de Fran-
ça, ja que els més joves tenen una probabilitat dues vegades més alta de 
passar de la feina a l’atur que no el grup de referència (el de persones entre 
24 i 49 anys). A Dinamarca, en canvi, és menys probable que aquest grup 
d’edat passi a l’atur que el grup de 25 a 49 anys.

A Espanya, el Regne Unit i França, el grup de més edat (50-64 anys) tenia 
una probabilitat més baixa de passar a l’atur que no pas el grup de les 
edats centrals, tant el 2008 com el 2010. Aquest resultat pot estar relacio-
nat tant amb el fet que ocupen llocs de treball en el sector primari, més 
estables, com amb el fet que tenen unes taxes més altes de transició a la 
inactivitat i no a l’atur –per exemple, retirs o jubilacions anticipades–. A 
Dinamarca, en canvi, no hi ha diferències estadísticament significatives en 
la probabilitat de transitar de la feina a l’atur entre les persones de més de 

(5)  Cal fer notar que els models logístics es basen en el concepte d’odds, que se sol traduir com a «probabi-
litat» tot i que, en realitat, és el quocient entre dues probabilitats: la probabilitat que s’esdevingui l’esdeve-
niment d’interès (que, en el nostre cas, es tracta de la transició d’ocupat a desocupat) en el numerador, i la 
probabilitat que no s’esdevingui l’esdeveniment en el denominador. Els coeficients que es corresponen a cada 
variable independent del model s’expressen en quocients d’odds (l’anomenat odds-ratio en anglès). És a dir, 
en el numerador parlem de l’odd que succeeixi l’esdeveniment per a un grup donat (els homes, per exemple) 
enfront d’una categoria de referència (les dones), l’odd de la qual és en el denominador. El quocient que 
resulta és l’odd-ratio. Si és més petit que 1, significa que l’esdeveniment és menys probable que passi entre el 
grup primer respecte al grup de referència. I viceversa per a valors més grans que 1.
 La idea intuïtiva és que «com més o menys probable és que passi l’esdeveniment d’interès per a un grup de 
persones donat enfront d’un altre esdeveniment oposat», en l’exposició farem servir el terme de probabilitat.
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50 anys en relació amb les persones en les edats centrals tant el 2008 com 
el 2010.

tAuLA 2.8

Model de regressió logística sobre la probabilitat de transitar  
de l’ocupació a la desocupació (2007-2008 i 2009-2010) 

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

Sexe (ref.: dones)

Homes 0,86* 1,22*** 0,79*** 0,96 0,82* 0,90* 1,40*** 1,42***

Edat (ref.: 25-49 anys)

15-24 anys 0,82 0,53*** 1,66*** 1,65*** 2,10*** 2,32*** 2,14*** 1,46***

50-64 anys 1,02 1,07 0,70*** 0,52*** 0,65** 0,72*** 0,77* 0,84

Nivell educatiu (ref.: baix)

mitjà 0,76*** 0,91 0,63*** 0,64*** 0,65*** 0,65*** 0,75*** 0,74***

alt 0,64*** 0,67*** 0,49*** 0,52*** 0,46*** 0,51*** 0,49*** 0,52***

Nacionalitat (ref.: estrangers)

Nacionals 0,35*** 0,52*** 0,52*** 0,49*** 0,66** 0,51*** 0,83 0,82

Estat civil (ref.: solters)

divorciats/vidus 0,92 1,05 0,98 0,73*** 0,74* 0,74*** 1,17 0,97

casats 0,52*** 0,57*** 0,56*** 0,62*** 0,53*** 0,51*** 0,51*** 0,44***

Sector econòmic (ref.: construcció)

infraestructures 0,84 0,57*** 0,35*** 0,35*** 0,8 0,73*** 0,72** 0,52***

serveis 0,81 0,48*** 0,37*** 0,37*** 0,93 0,88 0,8 0,65***

adm. pública/educació/
sanitat 0,36*** 0,26*** 0,23*** 0,20*** 0,49*** 0,42*** 0,44*** 0,31***

Relació amb la feina (ref.: assalariats)

autònoms 0,25*** 0,25*** 0,17*** 0,24*** 0,41*** 0,36*** 0,59*** 0,55***

Constant 0,16*** 0,23*** 0,48*** 0,71*** 0,14*** 0,19*** 0,05*** 0,11***

Informació sobre el model i la mostra

Log-likelihood –4.325 –6.950,2 –6.884,4 –8.286,2 –2.885,2 –8.298,3 –3.622,8 –4.575,7

N 51.945 50.431 42.051 40.662 22.268 61.602 38.967 37.710

Nivells de significació: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

nota: els coeficients de les variables són odds-ratios.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.
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Finalment, el fet d’estar casats o separats/divorciats per a tots els anys i 
països implica una probabilitat més petita de passar a l’atur respecte al fet 
de ser solters; el 2010 s’accentuen les diferències.

El flux cap a l’atur és més probable en les persones amb nivells educatius 
baixos. A Espanya, el Regne Unit i França, tant abans com durant la crisi, 
les persones amb estudis superiors tenen entorn de la meitat de les proba-
bilitats de passar a l’atur que no pas les persones amb estudis baixos. En 
canvi, a Dinamarca les probabilitats són semblants: les persones amb es-
tudis superiors tenen entorn d’un 33% menys de probabilitats de passar a 
l’atur que les persones amb el nivell d’estudis més baix. El més notable, 
doncs, és que les diferències per nivell d’estudis persisteixen abans i durant 
la crisi.

Les persones amb la nacionalitat del país tenen un risc menor de passar a 
l’atur que els estrangers, tant el 2008 com el 2010 i a tots els països menys 
al Regne Unit, on no hi ha diferències. El 2010, a Espanya, França i Dina-
marca els nacionals tenien la meitat de probabilitats de passar a l’atur que 
els estrangers.

El 2010 els treballadors de tots els sectors econòmics tenien una probabi-
litat més reduïda de quedar-se sense feina que no pas els treballadors de la 
construcció, tot i que a França no hi ha diferències significatives entre 
aquests darrers i els treballadors del sector de serveis.

 2.4. La cobertura de les prestacions per desocupació

Un dels elements clau per entendre fins a quin punt estan desprotegits els 
aturats és comparar la cobertura de les prestacions per desocupació entre 
els països que analitzem. Així i tot, la comparació no és fàcil. Les fonts 
administratives per a l’anàlisi de la cobertura comporten dificultats deri-
vades dels diferents registres de les persones desocupades a cada país. A 
Espanya, per exemple, no consten en l’estadística d’atur registrat els fixos 
discontinus ni els que cursen programes formatius ocupacionals, tot i que 
en tots dos casos perceben prestació. El resultat és que la taxa de cobertu-
ra s’incrementa. En canvi, les persones que segueixen programes de for-
mació sí que s’inclouen en les estadístiques d’aturats a Dinamarca des del 
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2010, i també hi figuren, per exemple, les prestacions complementàries de 
desocupació per a treballadors a temps parcial en determinats supòsits.

A Espanya, segons les últimes dades de l’INEM, en el període gener-maig 
del 2012 el nombre de beneficiaris de prestacions per desocupació era de 
2.965.943, distribuïdes així: 46,6% de tipus contributiu, 45,6% assistencial 
i 7,8% de la renda activa d’inserció. En conjunt representa una cobertura 
del 66,8%, inferior en cinc punts percentuals a la del mateix període de 
l’any anterior; no hi ha dubte que la finalització del PRODI (Programa 
temporal de protecció per desocupació i inserció) ha contribuït a aquesta 
reducció (Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, 2012).

Per comparar els diferents països hem d’utilitzar la cobertura per desocu-
pació estimada a partir de les dades de l’EU-LFS per als anys 2006 i 2010. 
S’entén per cobertura la ràtio entre els aturats que diuen que reben presta-
cions per desocupació (contributives o assistencials) i el conjunt dels atu-
rats, tant si estan inscrits a l’oficina d’atur com si no, i independentment 
de si han tingut o no una experiència prèvia de feina. Segons l’EU-LFS, la 
cobertura a Espanya el 2010 era del 42,1%, però segons els registres admi-
nistratius del mateix any era del 78,4%. Aquesta gran diferència és deguda 
a dues circumstàncies: la primera és que l’INEM va comptabilitzar 706.809 
aturats menys que l’EU-LFS, i la segona i principal, que els aturats amb 
prestacions eren 1.109.791 més, és a dir, un 36,7% més.

D’acord amb l’EU-LFS, la cobertura ha augmentat durant aquests anys de 
crisi: el 42,1% el 2010 enfront del 25,2% el 2006, la qual cosa concorda amb 
la tendència que observem en els registres administratius, tot i que les darre-
res dades d’aquesta última font indiquen, com hem vist, una reducció en el 
període 2011-2012. Cal tenir en compte que la destrucció d’ocupació ha 
afectat segments molt diferents de la societat i, per tant, també ha afectat 
més les persones que reunien les condicions de cotització per rebre la pres-
tació. Però a mesura que es prolonga la crisi, cada vegada són més les per-
sones que han esgotat el període màxim de prestacions al qual tenien dret.

En relació amb els altres països, la cobertura a Espanya el 2010 era infe-
rior a la de Dinamarca i un punt per damunt de la de França. El Regne 
Unit el 2008 (última dada de què disposem) tenia una baixa cobertura de 
desocupació, del 33,2%.
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tAuLA 2.9

Persones desocupades amb cobertura per sexe, edat, nivell educatiu  
i nacionalitat (2006 i 2010)

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

%  
perceptors

total 
desocupats

%  
perceptors

total 
desocupats

%  
perceptors

total 
desocupats

%  
perceptors

total 
 desocupats

Sexe 

2006 Homes 48,6 51.453 30,2 774.816 41,1 1.288.434 41,4 932.497

dones 48,6 62.186 21,5 1.029.717 40,4 1.322.677 21,3 675.179

2010 Homes 48,4 127.167 48,7 2.500.518 42,4 1.354.431 42,7  

dones 43,5 90.741 34,3 2.085.350 40,0 1.281.292 19,8  

Grups d’edat 

2006 15-24 anys 9,8 32.850 6,5 433.867 18,6 637.382 27,1 632.831

25-49 anys 60,8 63.450 29,2 1.246.611 46,8 1.798.062 36,5 854.149

50-64 anys 77,3 17.338 50,4 124.055 59,0 175.667 37,8 120.696

2010 15-24 anys 13,0 64.161 13,2 836.303 24,1 693.641 29,9  

25-49 anys 58,4 128.715 47,7 3.395.264 46,6 1.720.180 35,9  

50-64 anys 69,8 25.032 57,8 354.302 53,0 221.902 34,9  

Nivell d’estudis

2006 primaris 32,5 39.699 26,1 949.085 37,2 1.041.852 37,1 633.148

secundaris 55,4 42.656 24,3 423.244 43,0 1.052.571 30,2 709.574

postsecundaris 60,4 30.925 24,2 432.203 43,3 516.688 31,5 242.081

2010 primaris 31,7 79.479 42,4 2.658.650 36,7 1.056.434 39,2  

secundaris 53,2 82.798 39,9 1.038.349 44,0 1.086.300 30,5  

postsecundaris 59,3 44.090 44,1 888.869 45,0 492.989 22,9  

Nacionalitat 

2006 estrangers 46,9 7.815 15,7 312.691 28,2 260.046 24,8 167.675

Nacionals 48,8 105.524 27,2 1.491.842 42,1 2.348.175 33,9 1.440.001

2010 estrangers 44,2 23.629 39,8 1.145.350 35,2 291.532 17,2  

Nacionals 46,7 193.690 42,9 3.440.518 42,0 2.341.849 35,1  

Total

2006 48,6 113.639 25,2 1.804.533 40,7 2.611.111 32,9 1.607.676

2010 46,4 189.353 42,1 4.585.868 41,2 2.677.108 33,2 * 1.738.939,4*

notes: *2008 regne unit. La cobertura s’identifica sobre la base de la variable rEgIStEr de les dades Eu-LFS que 
indica si una persona està registrada en una oficina d’ocupació pública i si rep algun tipus de benefici o assistència.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.
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Si comparem els resultats obtinguts de l’enquesta EU-LFS amb els de 
l’EU-SILC, les tendències són semblants, tot i que la cobertura de les pres-
tacions no és comparable perquè en l’EU-SILC s’utilitza la percepció sub-
jectiva de desocupació. A Espanya el 2009 la cobertura –referida a la situ-
ació i les prestacions de l’any anterior de la renda– era del 54,4%, un 
percentatge més alt que l’obtingut a l’EU-LFS perquè d’una banda es 
contemplen més desocupats i, de l’altra –i sobretot– es contemplen més 
beneficiaris de prestacions (2.747.818).

En definitiva, malgrat l’augment de la cobertura durant els anys de crisi, 
l’extensió estimada de les prestacions a Espanya continua sent inferior a la 
de Dinamarca, tot i que s’ha igualat amb la cobertura registrada a França 
i és superior a la del Regne Unit. Segons l’EU-LFS (l’estimació més pessi-
mista), el 2010 hi havia a Espanya 2.652.925 aturats sense prestacions. 
Segons els registres administratius, la mitjana de persones desocupades 
sense prestacions el 2011 va ser d’1.181.024, i segons les últimes dades de 
gener-febrer del 2012, hi havia registrades 1.386.367 persones aturades 
sense prestacions de cap mena, ni contributiva ni assistencial.

La situació, doncs, és particularment dramàtica. L’explosió de l’atur en 
aquests anys de crisi ha donat lloc a un augment sense precedents dels 
demandants, alhora que les polítiques d’activació laboral són molt fràgils 
i la gestió de les oficines públiques d’ocupació és àmpliament reconeguda 
com a ineficaç. Per aquest motiu, encara que es dedica el percentatge més 
alt del PIB a les polítiques d’ocupació dels països analitzats, el 3,7% el 
2009, el gros dels recursos es deriven a les prestacions directes i ben pocs a 
les polítiques d’activació (un 0,6%).

Pel que fa a la intensitat protectora, entesa com a proporció dels ingressos 
previs, el 2007 era del 35,9%, dos punts i mig menys que la de deu anys 
enrere (OCDE, 2011).

Dinamarca és el país dels que comparem on la intensitat de la protecció és 
més gran, com també la cobertura de les prestacions per desocupació. El 
2007 hom rebia el 47,7% de mitjana dels ingressos de l’any precedent; cal 
tenir en compte, però, que el 1997 aquest percentatge era del 62,5% 
(OCDE, 2011). A Dinamarca, per beneficiar-se de la prestació d’atur, cal 
haver treballat 12 mesos durant els tres anys precedents, i la durada de la 
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prestació per aquest concepte era de quatre anys; el 2010 es va reduir a dos 
anys, si bé al final del 2011 això encara no s’havia aplicat. A més a més, es 
reben prestacions d’atur complementàries si es té una feina a temps par-
cial involuntària fins que es cobreix l’equivalent de les 37 hores setmanals. 
El 2010 la cobertura de les prestacions d’atur era del 46,4%, i havia minvat 
durant els anys de la crisi. Així i tot, és el país on una proporció més gran 
d’aturats disposen de cobertura i on els que la reben tenen millors condi-
cions. Així mateix, és l’únic país on l’estratègia d’activació de l’ocupació té 
un paper central: el 2009, del 3,2% del PIB dedicat a desocupació, l’1,2% 
s’invertia en formació i inserció. Les estratègies d’activació han tingut un 
èxit indubtable en períodes d’expansió, però s’han dissenyat per a un vo-
lum relativament baix de demandants i per tant són menys efectives en la 
situació actual d’atur creixent i destrucció de llocs de treball.

A França, les condicions per accedir a les prestacions són haver cotitzat 
quatre mesos sobre els 28 precedents, que esdevenen 30 mesos per als més 
grans de 50 anys. La prestació es pot rebre entre quatre mesos i dos anys 
(tres anys per als més grans de 50 anys). El nivell de cobertura a França el 
2006 era molt més gran (40,7%) que el d’Espanya i el del Regne Unit. En-
tre els anys 2006 i 2010, però, s’ha mantingut, mentre que als altres països 
ha augmentat, de manera que tendeixen a convergir. França dedica el 
2,4% del PIB (2009) a polítiques d’ocupació, l’1,4% a prestacions per als 
desocupats i el 0,7% a polítiques d’activació. Encara que el pes de l’atur és 
molt inferior al d’Espanya, les mesures d’activació no són l’eix central de 
les polítiques d’ocupació, si més no fins ara.

El Regne Unit és el país amb menys cobertura i intensitat de protecció a 
l’atur; es manté com l’exemple paradigmàtic del règim liberal de benestar. 
Els anys 2006, 2007 i 2008 la cobertura es va mantenir entorn del 33%. Les 
prestacions comprenien amb prou feines una mitjana del 12,1% de les re-
muneracions prèvies el 2007 i havien disminuït gairebé sis punts respecte a 
deu anys enrere (OCDE, 2011). El 2009 es rebien els primers cinc anys un 
32-33% de les remuneracions prèvies. Així mateix, dedica només el 0,65% 
del PIB (2009) a polítiques d’ocupació, del qual un 0,33% es destina a 
prestacions, una proporció lleugerament inferior a la que es dedica als 
serveis públics d’ocupació (un 0,28%).
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En altres paraules, en els tres països que hem pogut comparar, la tendèn-
cia aquests anys és semblant; augmenta lleugerament la cobertura però la 
intensitat protectora segueix tendències diferents: es redueix a Espanya, 
Dinamarca i el Regne Unit, i es manté a França.

Amb l’excepció de Dinamarca, les polítiques d’activació no estan plena-
ment desenvolupades als altres països. En aquest moment de destrucció 
d’ocupació, intensificar aquest tipus de mesures activadores, en un context 
d’augment significatiu de l’atur, possiblement tindria una eficàcia molt li-
mitada quant al creixement de l’ocupació i, al contrari, podria qüestionar 
el dret de molts aturats a la protecció social que reben.

2.4.1. Els receptors de les prestacions per desocupació

L’EU-LFS pregunta a les persones aturades si reben prestacions per deso-
cupació. A partir d’aquesta pregunta, s’ha analitzat la probabilitat de re-
bre prestació, amb el mateix tipus d’anàlisi (regressió logística) aplicat en 
les transicions de la feina a l’atur, segons el sexe, l’edat, el nivell de forma-
ció i la nacionalitat; s’han comparat França, Espanya i Dinamarca per als 
anys 2006 i 2010, i amb el Regne Unit per al 2006 i el 2008.

La crisi ha comportat una desprotecció més gran de la dona en tots els 
països, encara que es parteix de situacions molt diverses. Les diferències 
són particularment agudes a Espanya i el Regne Unit. En tots dos països 
la desprotecció de l’atur s’escriu en clau femenina, ja que els homes deso-
cupats el 2010 tenien més del doble de probabilitats de rebre una prestació 
a Espanya, i més del triple de probabilitats al Regne Unit el 2008; les pit-
jors condicions d’ocupació de les dones repercuteixen en la cotització, per 
això no reuneixen els requisits de cotització que els permetin d’accedir a 
les prestacions en la mateixa proporció que els homes.

Les diferències en la desprotecció per sexes és menor a França i Dinamar-
ca: el 2010 les probabilitats de tenir prestacions per desocupació dels ho-
mes eren del 23% i el 17% més grans que les de les dones, respectivament. 
La crisi sembla que ha fet forat també en tots dos països, ja que les dife-
rències no eren significatives el 2006.

Respecte a l’edat, els joves de tots quatre països presenten menys probabi-
litats de tenir protecció que no pas les persones entre 25 i 49 anys, ja que 
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en aquestes edats es concentren els demandants de primera feina. A Espa-
nya el 2006 els joves tenien un 76% menys de probabilitats de ser benefi-
ciaris d’una prestació per desocupació, contributiva o assistencial, i un 
78% menys el 2010.

La situació dels joves desocupats espanyols, pel que fa a la protecció en 
termes comparatius amb altres edats, és pitjor que la dels seus coetanis a 
França o el Regne Unit –en tots dos països, a més a més, ha millorat lleu-
gerament–, tot i que és a Dinamarca on la probabilitat encara és menor 
per la peculiar estructura de les prestacions en aquest país.

En canvi a tots els països –llevat del Regne Unit– els adults més grans tenen 
més probabilitats de tenir protecció que no pas els aturats entre 25 i 49 anys, 
però amb la crisi han perdut una part d’aquest avantatge. A Espanya, un 
cop més, és on el canvi ha estat més profund: s’ha passat de quasi el doble de 
probabilitats de tenir prestació el 2006 a tan sols un 19% més el 2010.

Les diferències per nivell de formació no són significatives a Espanya i 
amb prou feines s’han modificat amb la crisi. És a dir, la protecció/despro-
tecció travessa tots els nivells formatius. Aquest tret distingeix el cas espa-
nyol del francès i el danès, ja que en aquests països, si les persones dispo-
sen d’un nivell formatiu mitjà o superior, tenen més probabilitats de ser 
beneficiàries d’una prestació. A més, la crisi ha implicat que les diferències 
de protecció dels aturats segons la formació s’incrementin.

Les diferències més acusades es registren a Dinamarca, i la crisi hi té un 
efecte més evident. Els aturats amb estudis mitjans han passat de tenir un 
58% a un 63% més de probabilitats de rebre prestacions respecte als atu-
rats amb estudis bàsics, i de no haver-hi diferències estadísticament signi-
ficatives, a tenir un 49% més de probabilitats els aturats amb estudis supe-
riors que els que tenen estudis bàsics.

La desigualtat en l’accés a les prestacions segons els estudis és totalment 
diferent al Regne Unit; les persones amb un nivell d’estudis mitjà o alt 
tenen menys probabilitats de rebre prestacions per desocupació i la bretxa 
va augmentar del 2006 al 2008, passant del 31% al 49% menys de probabi-
litats en el cas dels estudis superiors, i del 25% al 27% en els estudis mit-
jans, sempre per comparació als aturats amb estudis bàsics –inferiors a 
secundària–. És possible que aquesta pauta diferent s’expliqui per l’escas-
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sa repercussió de la protecció per desocupació al Regne Unit, que ja hem 
esmentat abans. En països com ara Espanya, cobrar l’atur és una situació 
normal per als qui s’han quedat sense feina, i es percep com un dret adqui-
rit durant els anys de treball; al Regne Unit, en canvi, cobrar el subsidi 
d’atur és estar on the dole, expressió despectiva que reflecteix una forta 
estigmatització. Es tracta més aviat d’una situació extrema de marginalitat 
laboral i social. D’altra banda, com ja hem comentat, els beneficiaris bri-
tànics són pocs i reben poc.

A Espanya, França i Dinamarca les persones casades tenen més probabi-
litats d’accedir a les prestacions per desocupació que no pas els solters; 
passa el mateix amb els divorciats i vidus respecte als solters. A Espanya i 
Dinamarca la probabilitat ha augmentat amb la crisi, mentre que a Fran-
ça ha minvat lleugerament. Al Regne Unit la pauta és diferent, ja que te-
nen menys probabilitats de rebre prestacions les persones casades, sobre-
tot les dones aturades casades.

Finalment, el fet de tenir la nacionalitat del país és un dels factors fona-
mentals per elevar la probabilitat de rebre prestacions; és a dir, que el 
col·lectiu d’aturats estrangers es troba més desprotegit i potser és aquest 
el tret més contundent que comparteixen Espanya, França i el Regne 
Unit. Amb la crisi, el diferencial en la desprotecció per motiu de la nacio-
nalitat tendeix a disminuir a Espanya i França, però augmenta al Regne 
Unit, mentre que a Dinamarca les diferències no són pas significatives en 
els anys analitzats.

El resultat és que a Espanya, el 2010, els nacionals tenen un 23% més de 
probabilitats de rebre prestacions que els estrangers; aquesta proporció 
puja al 56% a França. Les regressions separades per sexe permeten com-
provar que a França són les dones estrangeres les més desprotegides en 
aquest context de crisi, però a Espanya ho són els homes.

No obstant això, tant a Espanya com a França l’efecte va ser més gran el 
2006 que el 2010, és a dir, que amb la crisi s’han escurçat les diferències 
entre nacionals i estrangers en les probabilitats de tenir prestacions; aques-
ta reducció és deguda en tots dos països al fet que ha minvat la desprotec-
ció entre els que no tenien la nacionalitat del país, a conseqüència no tan 
sols del propi procés de consolidació dels immigrants en el mercat de tre-
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ball espanyol –per reunir, a mesura que passen els anys, les condicions re-
querides per accedir a les prestacions–, sinó també pels processos d’irregu-
laritat sobrevinguda i de possibles abandonaments del país dels aturats 
estrangers sense prestació.

tAuLA 2.10

Model de regressió logística sobre la probabilitat de rebre prestacions 
per desocupació (2006 i 2010) 

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2008

Sexe (ref.: dones)

Homes 1,09 1,17* 1,71*** 2,26*** 1,11 1,23*** 2,60*** 3,21***

Edat (ref.: 25-49 anys)

15-24 anys 0,07*** 0,09*** 0,24*** 0,22*** 0,25*** 0,34*** 0,44*** 0,52***

50-64 anys 1,97*** 1,56*** 1,97*** 1,19* 1,67** 1,29** 1,22 0,98

Nivell educatiu (ref.: baix)

mitjà 1,58** 1,63*** 1,23* 0,98 1,36** 1,45*** 0,75** 0,73**

alt 1,11 1,49*** 0,92 0,96 1,07 1,28*** 0,69** 0,51***

Nacionalitat (ref.: estrangers)

Nacionals 1,11 1,17 2,10*** 1,23** 2,45*** 1,56*** 1,40* 2,09***

Estat civil (ref.: solters)

divorciats/vidus 1,05 1,31* 1,39* 1,98*** 1,13 1,21* 0,92 1,09

casats 1,22 1,32** 1,53*** 1,86*** 1,35** 1,23** 0,53*** 0,47***

Constant 1,37 0,78 0,13*** 0,34*** 0,29*** 0,40*** 0,37*** 0,22***

Informació sobre el model i la mostra

Log-likelihood –822,91 –2.262,07 –1.955,1 –5.346,24 –1.510,76 –4.339,81 –1.711,9 –1.431,4

N 1.517 4.414 3.751 8.810 2.444 6.774 2.903 2.483

Nivells de significació:  * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

nota: els coeficients de les variables són odds-ratios.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-LFS.

El Regne Unit segueix una pauta diferent: si el 2006 els nacionals tenien 
un 40% més de probabilitats de rebre prestacions, el 2008 les diferències 
entre els uns i els altres havia augmentat i la probabilitat de protecció dels 
que tenen la nacionalitat del país és més del doble.
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  Conclusions

Quan pretenem valorar com afecta la crisi de l’ocupació als col·lectius més 
desfavorits en els països que comparem, el primer interrogant que ens hem 
de fer és fins a quin punt s’ha decantat la balança cap a l’atur o cap a la 
subocupació/precarització o cap a tots dos, i quina relació podem establir 
amb els sistemes de protecció a la desocupació.

A Espanya la crisi ha representat, de la mateixa manera que en les crisis 
anteriors, un augment desorbitat de l’atur i, d’una manera especial, de 
l’atur juvenil. La generalització de l’atur en els períodes de crisi és un tret 
estructural que l’opció a la temporalitat com a mecanisme de flexibilitat, 
després de la crisi dels anys vuitanta, més que no pas resoldre, es va en-
quistar a través de la consolidació d’un segment de contractats estables  
–que cada vegada són menys– i d’una feina precària basada en la flexibili-
tat externa mitjançant la contractació temporal. En les successives refor-
mes laborals dels últims vint anys s’ha intentat reduir sense gaire èxit la 
temporalitat per la via d’estendre la flexibilització. El resultat és la combi-
nació d’una protecció a la desocupació relativament elevada amb una 
temporalitat també elevada, tot i que aquesta darrera ha minvat amb la 
crisi, i l’absència d’una regulació efectiva i de pràctiques generalitzades de 
flexibilitat interna; tot plegat constitueix un incentiu per recórrer a l’atur 
més que no pas a altres mecanismes com ara la reducció dels temps de 
treball. En definitiva, un cop més s’ha optat per la desocupació en detri-
ment de la subocupació.

En canvi, França apareix com el país més estable, on la crisi ha incidit 
menys en l’ocupació fins ara, menys que en països com el Regne Unit i 
Dinamarca. La pràctica de mecanismes de flexibilitat interna per adaptar 
les condicions laborals juntament amb una elevada protecció sembla que 
incideixen a l’hora d’esmorteir o endarrerir els efectes de la crisi quant a la 
desocupació per comparació als altres països de referència.

Al Regne Unit la crisi ha comportat tant un augment notable de l’atur 
com un increment de la contractació temporal, del contracte a temps par-
cial involuntari i de les feines en què es treballen menys hores de les desit-
jades; l’escassa protecció a la desocupació permet ben poc marge al treba-
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llador, el col·loca en una posició més feble, el força a acceptar pitjors 
condicions laborals; tot plegat, en definitiva, incentiva la precarietat.

Dinamarca també està profundament afectada per la crisi de l’ocupació. 
Encara que partia de valors molt baixos, la crisi ha produït un augment de 
l’atur i també de la durada de l’atur, sense assolir però els valors dels altres 
països. El canvi principal a Dinamarca, però, és que comencen a haver-hi 
diferències en els col·lectius més afectats per la crisi en un país on no hi 
havia diferències significatives per sexe, edat, nivell d’estudis i nacionalitat. 
Així i tot, és el país amb menys exclusió total o parcial de l’ocupació en un 
sentit ampli.

La concentració de l’atur a les llars és molt intensa a Espanya: un 13% de 
les famílies amb almenys una persona activa té tots els seus membres atu-
rats. En canvi, altres indicadors que recullen no tan sols l’atur, com és el 
cas de la baixa intensitat de l’ocupació a la llar o l’absència d’ocupació 
entre tots els adults, permeten comprovar la vulnerabilitat de les llars, es-
pecialment al Regne Unit i, sobretot, en el cas de les llars amb un adult i 
infants.

Pel que fa als col·lectius més desfavorits amb la crisi, es detecta una con-
vergència notable entre els països, perquè en alguns casos s’han aprofundit 
les diferències existents, o bé perquè han canviat en la mateixa direcció, en 
aquests anys de crisi, sense oblidar quina ha estat l’orientació predomi-
nant en les polítiques laborals desenvolupades en l’última dècada.

A Espanya és on s’han produït més canvis a causa de l’aguda crisi de l’ocu-
pació que afecta totes les edats. No obstant això, aquests anys els més 
afectats per l’atur són els joves, que són els que tenen més probabilitat de 
perdre la feina per comparació a altres grups d’edat. No hem d’oblidar, 
però, que es tracta d’un tret estructural del mercat de treball espanyol; de 
fet, la diferència –ràtio– en la probabilitat de perdre la feina respecte als 
adults joves i els adults més grans amb prou feines ha variat durant aquests 
anys.

El desavantatge de gènere a Espanya també experimenta una curiosa evo-
lució amb la crisi. Si abans de la crisi les dones tenien més probabilitats de 
perdre la feina, ara, a causa de la destrucció massiva de llocs de treball en 
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sectors masculinitzats, es neutralitzen les diferències, en particular en de-
terminats sectors d’activitat. Un nivell formatiu baix i el fet de ser estran-
ger són circumstàncies que augmenten la probabilitat de perdre la feina, 
però en tots dos casos l’increment ha estat moderat en aquests anys de 
crisi i els desavantatges són semblants als d’altres països com ara França o 
el Regne Unit.

A França es detecten pocs canvis quant als col·lectius més desfavorits, per-
què la crisi afecta en menor mesura l’ocupació. Malgrat això és el país on 
els joves tenen més probabilitats de perdre la feina en relació amb altres 
grups d’edat. El fet de ser estranger també augmenta la probabilitat de 
passar a l’atur.

Al Regne Unit els homes són els més afectats per la probabilitat de perdre 
la feina, i aquesta diferència s’ha fet més gran els darrers anys. També les 
diferències per edat són importants, tot i que en aquest cas la crisi no l’ha 
eixamplat, sinó més aviat al contrari.

Finalment, a Dinamarca, on, com hem vist, els desavantatges dels dife-
rents col·lectius són més reduïts, la crisi ha representat una probabilitat 
més gran de perdre la feina tant entre els homes com entre els joves. Però 
és el canvi en les diferències per nacionalitat allò que més en destaca; per 
primer cop tenen més probabilitats de perdre la feina els estrangers.

D’altra banda, la crisi està incidint de manera diferent en la protecció se-
gons els col·lectius en els països que analitzem. Els col·lectius més afectats 
per l’atur sovint són també els més desprotegits, tot i que no sempre és 
així.

A Espanya destaca, en primer lloc, la desprotecció de les dones quant a la 
probabilitat de rebre prestacions de desocupació, una desprotecció que 
s’ha agreujat amb la crisi. En segon lloc, la desprotecció dels joves, una 
constant que no varia substancialment amb la crisi. En tercer lloc, la des-
protecció dels estrangers, si bé amb la crisi les diferències han minvat.

A França, la diferència principal en la desprotecció afecta els estrangers, 
la més alta dels països considerats, i en segon lloc la desprotecció segons el 
nivell d’estudis, tot i que en tots dos casos no hi ha gaires canvis els darrers 
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anys. Al Regne Unit la desprotecció més gran correspon a les dones i els 
estrangers, i la diferència augmenta amb la crisi.

Finalment, a Dinamarca la crisi de l’ocupació ha augmentat les diferèn-
cies entre els diversos segments, però això no es tradueix en una reducció 
de la protecció per desocupació. Un cas significatiu és el dels estrangers: 
tenen més probabilitat de perdre la feina que els nacionals, però una pro-
babilitat semblant de rebre prestacions d’atur. En definitiva, el model de 
flexiguretat no ha evitat l’augment de les desigualtats en els anys de crisi, 
però per comparació als altres països, ha esmorteït les desigualtats en la 
protecció.
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III.  L’impacte de la crisi sobre la 
desigualtat i la pobresa a la Unió 
Europea(1)

Des del començament del que s’ha vingut considerant com la gran reces-
sió, el dràstic canvi de cicle econòmic ha afectat diversos dels pilars sobre 
els quals descansa el benestar dels ciutadans a la majoria de les societats 
europees. L’augment de l’atur en molts països i la caiguda dels salaris dels 
treballadors amb menys recursos ha donat origen, en bona part dels ca-
sos, a un estancament –si no un empitjorament– dels nivells de vida i a un 
ràpid increment de les situacions de vulnerabilitat. Paral·lelament, les di-
ficultats creixents per finançar la despesa social han limitat les possibili-
tats de la xarxa de protecció per donar resposta a un creixement sense 
precedents de la demanda d’intervenció pública redistributiva.

Segons dades d’Eurostat, al final del 2010 hi havia més de 82 milions de 
pobres a la Unió Europea. La taxa d’atur havia augmentat des del 7,2% 
del 2007 al 9,6% el 2011, la qual cosa representa una variació a l’alça de 
més d’un terç respecte al nivell inicial. L’atur va passar a afectar més d’un 
de cada cinc joves europeus, i en aquest col·lectiu es va arribar a un nivell 
semblant en el risc de pobresa. També en altres grups, com ara el dels 
immigrants, va augmentar el risc d’insuficiència d’ingressos o de pobresa 
monetària, fins a arribar a taxes de prop del 30% d’aquestes llars.

No hi ha dubte que tots els països de la Unió Europea han registrat aug-
ments en les necessitats socials, tot i que la pobresa i la desigualtat s’han 
manifestat en cada cas amb una intensitat i un abast diferents. D’una 
banda, els canvis en les taxes d’atur no han estat uniformes, ja que el 
creixement és molt més gran en uns països que no en altres. Així, mentre 
que en vigílies de la crisi Espanya va passar d’una taxa d’atur lleugera-

(1)  Capítol elaborat per Luis Ayala.
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ment superior al 8% a una altra de prop del 25% al començament del 
2012, per a la mitjana de la UE-27 el salt va ser del 7,2% al 9,6%. Podem 
afirmar una cosa semblant respecte als canvis en l’estructura salarial. 
D’altra banda, la traducció del deteriorament econòmic en la minva d’in-
gressos i els canvis en les condicions de vida de les famílies es troba mit-
jançada per la fortalesa de les xarxes de protecció. Les diferències obser-
vables en els indicadors bàsics de pobresa i desigualtat no tan sols tenen 
l’origen en l’agreujament més o menys intens de determinats desequilibris 
macroeconòmics, sinó també en la diferent cobertura proporcionada 
pels sistemes de protecció social.

De fet, ja abans de la crisi en molts països hi havia indicis que la llarga 
onada de creixement econòmic no havia modificat substancialment el 
risc de pobresa d’àmplies capes de la població. L’emergència de nous rep-
tes demogràfics, lligats sobretot als canvis en l’estructura de les llars, l’en-
velliment de la població i els fluxos de treballadors entre països, no va ser 
prou compensada per un repartiment progressiu dels fruits del creixe-
ment econòmic. D’una banda, en diversos països els processos d’interna-
cionalització econòmica i la desregulació dels mercats de treball van fer 
augmentar els llocs de treball amb salaris baixos i, per tant, la vulnerabi-
litat d’amplis segments de treballadors. De l’altra, la selectivitat creixent 
de les polítiques socials, el to més restrictiu d’aquestes polítiques i la ge-
neralització de reformes tributàries tendents a la rebaixa dels tipus impo-
sitius van limitar considerablement la capacitat d’intervenció pública per 
corregir les desigualtats i alleujar la pobresa.

L’àmplia varietat d’experiències internacionals en el desenvolupament de 
les polítiques públiques va donar forma, abans de la crisi, a un singular 
mosaic de combinacions d’eficiència i equitat. En alguns països, princi-
palment de renda mitjana i baixa, la posada en marxa de severs proces-
sos d’ajust i liberalització econòmica va tenir com a resultat, en termes 
generals, millores remarcables en el ritme de creixement econòmic, però 
amb conseqüències molt variades sobre les situacions d’insuficiència 
d’ingressos. Així ho confirmen tant els casos en què el creixement de la 
renda mitjana va ser compatible amb reduccions significatives de la po-
bresa com el d’altres en què la pobresa va augmentar. En els països amb 



76 crISI I FrActurA SocIAL A EuroPA

més renda, la posada en marxa de diversos processos d’ajust dels comp-
tes públics també va donar origen a comportaments molt heterogenis en 
el creixement de les rendes de les famílies i en la reducció de la pobresa; 
malgrat això, no podem afirmar en cap cas que la prolongació del creixe-
ment econòmic durant els anys anteriors a la crisi servís per generar mi-
llores substancials en el benestar social.

Amb el desenvolupament de la crisi, aquests nivells de benestar han min-
vat a molts països, si bé la diversitat de tipologies en el disseny de la pro-
tecció social, la generositat dels sistemes i la capacitat dels mecanismes 
de garantia d’ingressos mínims han donat origen a una notable heteroge-
neïtat en l’augment de les necessitats socials davant la gran recessió. Les 
remarcables diferències entre els països europeus en aquestes tres dimen-
sions obliguen a anticipar que la resposta a la crisi ha estat més eficaç on 
les xarxes de protecció eren més sòlides. L’atonia de l’activitat econòmica 
i l’augment de les necessitats socials han posat de manifest, precisament, 
la feblesa d’aquestes xarxes en alguns països i la seva fortalesa en d’altres, 
i en aquesta divergència trobem un factor determinant de les possibles 
diferències en els efectes de la crisi.

Aquests elements de reflexió remeten a l’anàlisi detallada de les dades 
d’ingressos i condicions de vida de les famílies, tant per identificar la 
semblança o la diferència en els processos de desigualtat i la pobresa en 
els països de la Unió Europea com per traçar un possible quadre de de-
terminants, en comú o bé diferents, d’aquests processos. L’objectiu 
d’aquest capítol és oferir un quadre ampli d’indicadors de pobresa i desi-
gualtat en la crisi referit a la mostra de països seleccionada per al nostre 
projecte. Amb aquest objectiu s’explota la informació que ofereix Euros-
tat a través de l’Enquesta d’ingressos i condicions de vida de la Unió 
Europea (EU-SILC). En el primer apartat revisem els canvis principals 
en els indicadors de desigualtat. El segon analitza els efectes de la crisi 
sobre les tendències de la pobresa en els països objecte de l’estudi. En el 
tercer s’estudien els canvis en els perfils de la pobresa. El quart examina 
els canvis en la intensitat i la severitat de la pobresa. El capítol es tanca 
amb una breu relació de conclusions.
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  3.1.   Els efectes de la crisi en la distribució de la renda

Els canals a través dels quals la prolongació de la recessió en l’economia 
europea ha incidit en el benestar de les famílies són diversos, però el més 
immediat és, probablement, l’efecte de la crisi en els nivells de renda i la 
seva distribució. Els models d’anàlisi més estesos sobre els efectes del can-
vi de cicle econòmic en la desigualtat i la pobresa semblen confirmar que 
en les etapes d’expansió econòmica, i sobretot de creació d’ocupació, la 
desigualtat es redueix, mentre que en les fases de deteriorament de les con-
dicions macroeconòmiques empitjoren més dràsticament les rendes de les 
llars que es troben en la part inferior de la distribució de la renda, la par-
ticipació laboral de les quals és més inestable (Blank, 2009).

No obstant això, no hi ha un quadre d’efectes ben definit i comú a tots els 
països. En alguns casos, per exemple, s’ha constatat que no es registra 
aquesta simetria en les diverses fases del cicle econòmic. Si bé no són gai-
res els treballs que hagin tractat de mesurar la possibilitat d’efectes dife-
rents de les expansions i les recessions, la limitada evidència disponible 
sembla mostrar que la desigualtat augmenta en les recessions, sense que 
minvi necessàriament amb la reactivació de l’activitat econòmica. Aques-
tes constatacions inviten a prendre com a punt de partida el supòsit que la 
caiguda de les rendes ha tingut un efecte advers en la desigualtat (Hines et 
al., 2001).

Una manera molt intuïtiva de comprovar-ho és observar els canvis en l’ín-
dex de Gini. Aquest índex, a més de ser l’indicador més generalitzat en el 
mesurament de la desigualtat, quantifica la concentració de la renda i ofe-
reix una mesura ajustada de com els grups amb ingressos més baixos re-
ben menys del que els pertocaria segons el seu pes en la població, mentre 
que passa el contrari en les llars més riques. Amb valors possibles entre 0 
i 1, com més alt és l’índex, més gran és la desigualtat observada.

Des de la perspectiva comparada, el tret més destacat és una certa conver-
gència en els índexs corresponents a cada país, juntament amb l’estabilitat 
aparent del comportament de la desigualtat en la mitjana dels 27 països 
que pertanyen a la Unió Europea (gràfic 3.1).(2) França va registrar l’incre-

(2) A diferència d’altres capítols, incloem aquí dades d’Alemanya per les singularitats del procés distributiu 
en aquest país davant la crisi.
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ment més gran de l’índex de Gini, la qual cosa va situar aquest país pràc-
ticament en la mitjana de la UE-27 malgrat que abans de la crisi presentava 
un nivell de desigualtat inferior a aquesta mitjana. A Espanya, que abans 
del començament de les turbulències econòmiques presentava un nivell de 
desigualtat superior a la mitjana de la UE, el creixement d’aquest indica-
dor va ser més gran que el de la mitjana de països. L’augment de la des-
igualtat a Espanya, de fet el més gran des que es disposa d’informació anual, 
porta l’indicador a un dels valors més alts de la UE-27. 

grÀFIc 3.1

Evolució de l’índex de Gini (2005-2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.

Qualsevol valoració del benestar que es pretengui establir lligada als can-
vis en la renda mitjana i la desigualtat es troba condicionada per la limita-
da capacitat informativa que proporciona l’ús de només dues de les di-
mensions que afecten la situació econòmica de les famílies. No es té en 
compte, per exemple, l’estructura de la desigualtat i la possibilitat que 
l’augment de les diferències entre determinats grups de renda pugui estar 
compensada per l’estrenyiment de les existents entre altres grups. Canvis 
molt moderats en la desigualtat global poden amagar augments de les dis-
tàncies entre les rendes mitjanes i les més altes compatibles amb reduc-
cions de les diferències entre les rendes mitjanes i les rendes baixes. En 
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crisis anteriors, de fet, l’alentiment de l’activitat econòmica va donar ori-
gen a ritmes molt diversos de variació de les rendes corresponents a dife-
rents percentils, però també de cada font de renda, més concentrades les 
de capital en les llars amb més recursos econòmics.

La revisió històrica elaborada per Atkinson (2009) suggereix que les llars 
amb més renda solen sortir ben parades de les recessions, amb caigudes 
inicials de renda que poden ser importants, però que són seguides per aug-
ments prolongats de les rendes fins que superen els nivells anteriors. En el 
cas dels Estats Units, per exemple, les pèrdues de renda van ser clarament 
més grans en termes absoluts a les llars més riques, sobretot al comença-
ment de la crisi, per la caiguda de les rendes de la propietat; però en termes 
relatius les pèrdues més acusades les van registrar les llars situades a les 
parts mitjana i baixa de la distribució de la renda. Les dades de consum i 
de guanys en els mercats de capital revelen també que els grups amb ren-
des més altes s’estan recuperant més ràpidament que la resta. Les pèrdues 
de riquesa de les llars amb rendes més elevades es van concentrar, a més a 
més, en la part baixa de l’estrat amb rendes més grans, més que no pas en 
els més rics de tot (Smeeding i Thompson, 2011).

Per al cas dels països seleccionats, les dades disponibles de l’EU-SILC 
permeten d’analitzar també els canvis en l’estructura de la desigualtat. 
L’indicador de distàncies –la distància es calcula com el quocient dels in-
gressos que divideixen la població en dos grups de renda o percentils dife-
rents– entre els percentils de renda alts i baixos (percentil 90/percentil 10) 
es poden descompondre com el producte de la distància entre les rendes 
altes i mitjanes (percentil 90/percentil 50) i la distància entre rendes mitja-
nes i baixes (percentil 50/percentil 10). Les dades de la taula 3.1 revelen 
que, abans de la crisi, en la majoria dels països estudiats –llevat de França, 
on pesen quasi igual tots dos components–, el factor més determinant de 
les diferències entre els perfils extrems era la distància entre la mediana i 
les rendes més baixes, especialment en països com ara Espanya.(3) La crisi 
no ha alterat aquest quadre, llevat del cas del Regne Unit, on les diferències  
es donen més en la part alta de la distribució de la renda.

(3) Es pot descompondre l’índex P90/P10 com la suma dels dos components (P90/P50 i P50/P10) aplicant 
logaritmes al seu producte. En la taula 3.1 només apareix el valor original de cada component.
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tAuLA 3.1

Canvis en la desigualtat d’ingressos (diferències entre percentils  
de renda)

P90/P10 P90/P50 P50/10

2007 2010 2007 2010 2007 2010

Alemanya 3,67 3,60 1,85 1,85 1,98 1,95

dinamarca 2,76 2,94 1,58 1,60 1,74 1,84

Espanya 4,31 5,01 1,97 2,03 2,19 2,46

França 3,22 3,46 1,79 1,89 1,80 1,83

regne unit 4,12 4,05 1,99 2,03 2,08 2,00

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.

L’anàlisi diferenciada de tots dos components confirma que la crisi ha 
afectat de manera diferent cada grup de renda en els països estudiats. A 
Dinamarca i Espanya –països, juntament amb França, on va augmentar 
l’indicador general– van créixer tant les distàncies entre les rendes altes i 
la mediana com les que van d’aquest punt central a les rendes baixes, però 
la diferència va augmentar molt més en la part inferior de la distribució. 
En el cas d’Espanya, destaca en el context comparat la caiguda de les ren-
des baixes, amb una davallada de la ràtio P50/P10 de més del 16% des del 
començament de la crisi. A França i el Regne Unit l’evolució ha estat dife-
rent, ja que han registrat un eixamplament més gran de les diferències en 
la part alta de la distribució de la renda. Al Regne Unit, de fet, l’altre 
component va disminuir i el mateix va passar a Alemanya, on no hi ha 
hagut canvis en les diferències entre les rendes més altes i la mediana.

La desigualtat, per tant, va augmentar de manera diferent en cadascun 
dels països estudiats, encara que dins d’una tendència més o menys comu-
na a l’alça; hi observem, a més, diferències importants en la manera en què 
el deteriorament de les condicions macroeconòmiques va afectar cada 
grup de renda. La diferent intensitat dels processos de pèrdua d’ocupació, 
les divergències en els canvis en l’estructura salarial o la intermediació 
d’altres xarxes informals de protecció van influir, sens dubte, en les conse-
qüències de la gran recessió sobre la desigualtat en cada país. Així i tot, és 
difícil pensar que la diferent fortalesa dels instruments redistributius no 
hagi condicionat la traducció de la caiguda de l’activitat econòmica i el 
creixement de l’atur en menys o més desigualtat. Els sistemes d’impostos i 
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transferències han modulat el canvi en la renda disponible de les llars, tot 
i que amb intensitat diferent segons el país.

La diferència entre la renda de mercat –rendes primàries de les llars, resul-
tant de la participació en els mercats de treball i capital– i la renda dispo-
nible –renda que arriba a les llars un cop descomptat el pagament d’im-
postos i afegida la percepció de prestacions– permet apreciar, un cop més, 
l’existència de comportaments poc uniformes durant la crisi en els països 
objecte d’estudi (gràfic 3.2). A Dinamarca i Espanya, tant les rendes de 
mercat com la renda disponible de les llars van registrar creixements molt 
moderats, encara que amb un increment més gran de la segona d’aquestes 
variables, mentre que a Alemanya i França va succeir el contrari. Al Regne 
Unit es va produir una dràstica caiguda de tots dos tipus de renda.

grÀFIc 3.2

Taxa real de variació interanual de la renda disponible i la renda  
de mercat (percentatge) (2006-2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-SILc.

La qüestió clau, en tot cas, és si les diferents estratègies a l’hora de corre-
gir les desigualtats de les rendes primàries expliquen per què els indica-
dors són tan diferents a cada país i que s’hagin comportat de manera di-
versa en la crisi. Una mirada desagregada als indicadors de desigualtat  
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grÀFIc 3.3

Evolució de la desigualtat per tipus de renda (índex de Gini)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-SILc.

permet d’identificar algunes de les seves fonts principals a cada país i 
quantificar la capacitat reductora de la desigualtat mitjançant el sistema 
impositiu i les transferències socials (gràfic 3.3). Destaca, en primer lloc, 
el fet que els països amb més desigualtats abans de la intervenció del sec-
tor públic, com ara Alemanya i Dinamarca, presenten indicadors de des-
igualtat de la renda disponible sensiblement inferiors a la mitjana dels 
cinc països analitzats. En aquests dos països, la intervenció pública 
redistri butiva és especialment efectiva. Cal subratllar també que en diver-
sos països –com ara Espanya, el Regne Unit i, sobretot, Dinamarca– el 
gran aug ment de la desigualtat en les rendes primàries no s’ha traduït en 
un augment dràstic de les diferències en les rendes de les llars, tot i que 
hagin augmentat. El tercer i darrer tret és que l’anàlisi dels canvis en el 
temps de les diferències entre l’índex de Gini corresponent a la renda dis-
ponible i a les rendes de mercat o primàries mostra que en alguns països 
com ara França i Alemanya la capacitat redistributiva del sector públic va 
augmentar, mentre que va succeir el contrari a Dinamarca, el Regne Unit 
i, més tímidament, a Espanya. Els indicadors mostren, en síntesi, que hi 
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ha marges en la intervenció pública per modular els efectes de la crisi so-
bre la desigualtat. La diferència en la capacitat redistributiva dels sistemes 
d’impostos i prestacions monetàries explica no tan sols que la desigualtat 
sigui una realitat més enquistada en alguns països, sinó també per què ha 
augmentat més durant la crisi.

  3.2.   Diferències en l’augment de la pobresa a la Unió Europea 

Dos dels trets més rellevants de l’anàlisi dels canvis en la renda mitjana i 
en la seva distribució entre les llars dels països estudiats són la tendència 
–tot i que no uniforme– a la reducció en termes reals dels ingressos de les 
famílies i, en la majoria dels casos, l’augment de la desigualtat, mesurada 
amb indicadors diversos. En alguns països, la densa xarxa de prestacions 
va impedir que la davallada de les rendes derivés en nivells més grans de 
desigualtat. En altres, però, la feblesa dels mecanismes redistributius va 
impedir que esmorteïssin de la mateixa manera els efectes negatius de la 
crisi. Aquestes diferències mostren que no en tots els casos el deteriora-
ment de l’activitat econòmica i la caiguda de les rendes es tradueixen en un 
increment de les diferències entre les llars. Hi ha marges, per tant, perquè 
la intervenció pública corregeixi les desigualtats, fins i tot en contextos de 
profunda desacceleració econòmica.

En valorar les possibles conseqüències de la gran recessió sobre el benestar 
social sorgeix la necessària qüestió de quin efecte ha tingut sobre les llars 
amb menys recursos. Abans de la crisi, persistien bosses de pobresa a la 
majoria dels països europeus, amb notables problemes per abordar les ne-
cessitats associades a l’emergència de nous reptes demogràfics o a un crei-
xement generalitzat de les feines remunerades amb salaris baixos. Ha per-
judicat la crisi especialment les llars que ja partien de baixos nivells de 
renda? Una manera molt senzilla de respondre aquest interrogant és trac-
tar d’observar la diferent variació de les rendes de les llars situades en di-
ferents zones (percentils) de la distribució d’ingressos. Per tal que les taxes 
mitjanes de creixement econòmic es tradueixin en reduccions de la pobre-
sa, cal que les rendes de les llars situades a la part inferior de la distribució 
augmentin més que les de la resta de llars. 
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grÀFIc 3.4

Variació anual real de la renda per percentils (diferències respecte al 
creixement de la renda mitjana) (2006-2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eu-SILc.

La disponibilitat de microdades de llars en els països analitzats permet 
estimar aquestes variacions. De l’observació que en fem destaca, de nou, 
la pluralitat de patrons en la incidència de la crisi per grups de renda, en 
diferir els perfils dels cinc països analitzats (gràfic 3.4). Els més estables, 
pel seu traçat horitzontal llevat dels extrems, són el Regne Unit i Dinamar-
ca. En el primer, la caiguda de les rendes es va repartir de manera força 
homogènia entre els diversos percentils, amb una afectació menor en els 
grups de renda dels extrems de la distribució, on les rendes van caure 
menys que entre la resta de la població. Dinamarca també va registrar una 
incidència del creixement de rendes força homogènia al llarg de la distri-
bució, tot i que amb traços oposats als del Regne Unit: tant les rendes dels 
més rics com les dels més pobres van créixer menys que les de la resta de 
llars. Una de les experiències més singulars en la crisi l’observem a França, 
amb un creixement molt desigual per grups de renda, marcat pels guanys 
relatius del percentil més baix, la caiguda de les rendes en la majoria dels 
estrats i un creixement molt alt de les rendes del 20% més ric. Destaca, 
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sobretot, la millora de la situació del 5% més ric, que va registrar el creixe-
ment més gran de tots els percentils del conjunt de països considerats.

És a Espanya on podem dir inequívocament que la recessió ha perjudi-
cat especialment les llars amb menys renda, amb un perfil de la corba 
quasi de llibre de text. La recessió i l’alentiment del creixement de les 
rendes van perjudicar, fonamentalment, el segment de llars més pobres, 
amb un enfonsament de les rendes molt visible en els percentils més bai-
xos. A partir de la primera dècima de renda (el 10% amb rendes més 
baixes) i fins al percentil 85, aproximadament, el creixement de les ren-
des va ser força homogeni; la resta de les llars més riques va concentrar 
més guanys que la mitjana. Aquest perfil corrobora la idea, abans enun-
ciada, de l’enfonsament de les rendes dels més pobres a Espanya, la qual 
cosa ha implicat l’augment de la incidència de les formes més severes de 
pobresa. La pobresa s’havia anat rebaixant des de feia dècades gràcies a 
l’extensió de la xarxa de protecció no contributiva i a l’accés a determi-
nats llocs de treball d’escassa qualificació, amb una remuneració que, si 
bé no era suficient per traspassar els llindars de pobresa, almenys asse-
gurava una renda mínima.

La via més directa per constatar aquesta darrera afirmació és l’examen 
dels canvis en les taxes de pobresa en els països analitzats. Seguint el pro-
cediment més habitual, podem estimar la pobresa en termes relatius pre-
nent diferents llindars respecte a la renda mitjana. Davant el caràcter rela-
tiu d’aquesta aproximació, pot passar que les xifres resultants no mostrin 
grans canvis a conseqüència de la crisi, ja que la caiguda mitjana de les 
rendes de les llars suposa també una reducció del llindar de pobresa. És el 
que va succeir a Espanya, per exemple, els anys finals del període d’obser-
vació, fins i tot sense descomptar l’efecte de l’augment del cost de la vida, 
o al Regne Unit al començament de la crisi. 

La utilització, en tot cas, d’aquests llindars per mesurar els efectes de la 
crisi sobre la pobresa en els països estudiats ofereix diversos resultats sig-
nificatius (gràfic 3.5). El primer n’és l’aparent manca de canvis per a la 
mitjana dels 27 països membres de la UE. La taxa estimada amb el llindar 
del 60% de la mediana de la renda per adult equivalent romania pràctica-
ment al mateix nivell que la mitjana que hi havia a l’inici del període de 
gran recessió. Als països analitzats, però, la pobresa va augmentar, amb 
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l’única excepció del Regne Unit. En aquest país les rendes van caure con-
siderablement amb la crisi, però l’empitjorament va ser menys notori en el 
cas dels més rics i els més pobres. A la resta de països objecte d’estudi va 
créixer la incidència de la pobresa. Els increments més grans van tenir lloc 
a Dinamarca –que, malgrat tot, continua sent el país amb la taxa més bai-
xa dels cinc analitzats– i a Espanya, el país entre els seleccionats on la taxa 
de pobresa és més alta. El resultat de la crisi és que el risc de pobresa a 
Espanya afecta més d’una de cada cinc llars, i la taxa se situa més de cinc 
punts per damunt de la de la UE-27.

grÀFIc 3.5

Evolució de les taxes de pobresa (2007-2010)
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L’augment de la pobresa mesurada amb els estàndards habituals implica 
un notable increment de les necessitats socials. El fet que a diversos països 
l’estancament o la caiguda de les rendes hagi donat origen a un increment 
de la pobresa manifesta les dificultats creixents dels sistemes de protecció 
social per contenir la generalització de les situacions d’inseguretat d’in-
gressos. A la majoria de països europeus, el retrat anterior a la crisi ja re-
flectia, en tot cas, la tònica comuna d’una certa capacitat per rebaixar les 
formes més severes de pobresa, però amb més problemes a l’hora de redu-
ir la pobresa més moderada. Aquest tret era especialment apropiat per 
caracteritzar l’eficàcia de la protecció social en la reducció de la pobresa 
en els països mediterranis. La conseqüència, en bona part dels casos, era 
una incidència relativament reduïda de les situacions de pobresa severa, 
molt esmorteïdes per les xarxes de prestacions assistencials, tot i que teixi-
des amb intensitat desigual en cada cas.

Per aquest motiu crida especialment l’atenció l’augment de la pobresa en 
alguns països quan es fan servir llindars més restrictius. Encara que en al-
guns casos van minvar les taxes, com ara a Alemanya, que amb el llindar 
convencional va registrar un lleu augment de la pobresa, en altres l’augment 
de la seva incidència és més important, en termes quantitatius, quan la línia 
emprada és el 40% de la mediana. Amb aquest llindar, Dinamarca, per 
exemple, va passar d’estar abans de la crisi molt per sota de la mitjana de la 
Unió Europea a presentar un nivell molt proper a aquesta mitjana. El crei-
xement més destacat d’aquesta forma més severa de pobresa es va donar a 
Espanya, que a conseqüència de la gran recessió gairebé duplica la mitjana 
europea. La crisi, doncs, ha tingut un efecte clarament desfavorable en les 
rendes més baixes. La major feblesa del sistema de garantia d’ingressos per 
comparació a altres països, amb una xarxa de prestacions molt fragmenta-
da i molt menys sòlida, a més d’importants llacunes en la seva cobertura, ha 
contribuït, sens dubte, a l’arrelament d’aquest problema.  

  3.3.   Els canvis en els perfils de pobresa durant la crisi 

La duresa de la crisi econòmica ha propiciat l’augment de les taxes de po-
bresa en quasi tots els països analitzats. No han estat uniformes, però, ni el 
ritme de creixement ni els canvis en l’estructura de la pobresa, ja que les 
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formes més severes de pobresa han tingut un creixement especial en alguns 
països. A part dels factors institucionals i econòmics, una possible clau que 
pot haver condicionat aquesta desigual manifestació de les conseqüències 
de la crisi són les diferències en l’estructura demogràfica i els perfils de risc 
de cada país. Per tant, en l’avaluació dels efectes de la crisi, és lògic pregun-
tar-nos en quina mesura el seu desenvolupament ha implicat un canvi en el 
patró de pobresa o, al contrari, una intensificació dels perfils que ja eren 
vigents abans que comencés.

Com que les categories sobre les quals podem centrar l’atenció són múlti-
ples, el primer dels possibles eixos és un conjunt ampli de variables demo-
gràfiques, començant per l’edat, que hauria d’ocupar-hi un paper rellevant. 
Tot i que hi ha diferències molt importants en els patrons demogràfics a 
cada país i en els sistemes d’ajuda a les famílies i als joves –cosa que limita 
l’anàlisi comparada–, una qüestió fonamental és determinar quin grup 
d’edat ha patit amb més rigor les conseqüències de la crisi. Com hem vist 
en el capítol anterior, un dels col·lectius més afectats per la crisi és el dels 
joves. Per descriure correctament els canvis en el benestar dels joves, però, 
cal tenir en compte les dificultats habituals en l’anàlisi de la desigualtat i la 
pobresa. En els països del sud d’Europa, tant pels problemes derivats de 
l’encariment de l’habitatge com de la limitada estabilitat laboral o per la 
diferent tradició cultural, una proporció important de joves roman a casa 
els pares. En alguns països nòrdics, en canvi, els joves passen a ser conside-
rats una unitat estadística independent en fer els 18 anys. 

Les dades corresponents als canvis en la pobresa per grups d’edat per a la 
mitjana de la Unió Europea semblen corroborar la idea que, encara que no 
s’han registrat grans canvis en el perfil per edats, un dels grups més vulnera-
bles davant la crisi és el dels joves. Les principals modificacions en aquest 
patró han estat un lleu augment de la taxa de pobresa dels joves, que va 
passar del 19% al 20,1%, i la moderació de l’indicador corresponent als més 
grans de 65 anys, en passar del 19% al 16%.

Llevat del cas d’Alemanya, que manté un perfil molt horitzontal tant 
abans de la crisi com després, indicatiu de l’absència de grans riscos dife-
rencials, a la resta de països la crisi ha tingut un efecte important en la 
relació entre pobresa i edat. Abans de la crisi, el perfil predominant era el  
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grÀFIc 3.6

Taxes de pobresa per edats (percentatge de població pobra en cada 
grup d’edat) (2006 i 2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.

de forma de U aplatada, si bé amb diferències en el pendent dels extrems. A 
Dinamarca aquest perfil s’ha accentuat, a causa de l’augment de la taxa dels 
joves (37,1%), que ja partia de nivells molt alts abans de la crisi (32,4%), 
sense que s’hagi modificat el risc d’inseguretat d’ingressos de les persones 
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més grans de 65 anys. A França, en canvi, el perfil de més pobresa en els 
estrats extrems d’edat s’ha modificat, i s’ha transformat en una recta amb 
pendent negatiu, de manera que el risc de pobresa és decreixent amb l’edat. 
La taxa de pobresa dels joves va passar del 20% al 23%, mentre que la de la 
gent gran va baixar a la meitat. Crida l’atenció, en aquest context, la relativa 
estabilitat del Regne Unit, amb un cert aplanament del perfil, a causa de la 
reducció de la taxa de pobresa de les persones grans.

Com en altres àmbits que analitzem aquí, les seqüeles de la crisi a Espanya 
mostren alguns trets diferenciadors respecte a la resta de països. El pro-
longat estancament econòmic ha donat lloc a una modificació substancial 
del perfil de pobresa. Si abans de la crisi es caracteritzava, bàsicament, per 
un risc de les persones grans molt superior a la mitjana i diferències molt 
reduïdes entre els altres grups d’edat, a mesura que avança la crisi el perfil 
resultant és ben diferent: el principal grup de risc ara és el dels joves, la 
taxa dels quals va augmentar del 17% al 22%, i les taxes de les persones 
grans, segons l’Enquesta de condicions de vida, presenten un risc de po-
bresa inferior a la mitjana. Aquesta realitat no es donava des del comen-
çament dels anys noranta. En cap cas no hem d’interpretar aquest resultat 
com una millora causada pel reforç dels mecanismes de protecció i assegu-
rament durant la crisi. La posició de les persones grans en la distribució de 
la renda es troba més condicionada pels canvis en la resta de grups que no 
pas per les alteracions en els seus ingressos. Els ingressos solen augmentar 
amb regularitat, independentment del cicle econòmic, a fi d’assegurar la 
capacitat adquisitiva de les prestacions, i amb un creixement real de les 
rendes, doncs, generalment baix, llevat d’aquells moments en què els deci-
sors públics acorden augmentar les quantitats de les transferències socials 
–principalment les pensions– per damunt del nivell de canvi dels preus. 
L’estancament de la renda de les llars a Espanya va afectar menys les per-
sones grans –llevat d’un reduït nombre de perceptors de rendes de capi-
tal–, i la revalorització automàtica de les pensions ha ocasionat aquesta 
recomposició del perfil de pobresa.(4)

Un segon tret rellevant en el patró de pobresa és la diferenciació per sexe del 
risc i el possible efecte que la crisi ha pogut tenir-hi. Les diverses tradicions 

(4)  Com que els ingressos de l’ECV es refereixen a la situació de l’any anterior, les dades no recullen els 
canvis derivats de la decisió de congelar el creixement de les pensions a Espanya.
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culturals de cada país i les diferències en les formes d’inserció laboral d’ho-
mes i dones o en les taxes d’activitat femenines fan que els efectes de la crisi 
sobre la distribució per sexe de la pobresa estiguin condicionats per molts 
factors. A Espanya, per exemple, durant molts anys va ser més rellevant la 
revalorització de les pensions de viduïtat que els canvis en la taxa d’atur de 
les dones. No obstant això, encara que no puguem inferir canvis directes en 
la vulnerabilitat de les dones a partir de l’evolució de les xifres d’ocupació o 
atur, aquesta dada pot predir fins a un cert punt si la crisi ha modificat par-
cialment o substancialment el perfil de la pobresa per sexes. El resultat prin-
cipal de la crisi en aquest àmbit ha estat, sens dubte, la notable igualació del 
risc d’atur d’homes i dones. Com hem vist en el capítol anterior, en tots els 
països la crisi ha implicat un augment de l’atur de les dones menor que el 
dels homes, de manera que totes dues taxes s’han igualat en el conjunt de la 
Unió Europea. 

Ha suposat la reducció de les diferències en les taxes d’atur una minva 
també de les taxes de pobresa per sexes? L’explotació de les dades d’Eu-
rostat sembla confirmar que en la majoria dels casos no hi ha hagut gaires 
canvis, si bé no tenim resultats concloents sobre un possible efecte més 
gran de la crisi en els homes o en les dones (gràfic 3.7). A quasi tots els 
països les taxes de pobresa van augmentar en una proporció semblant, 
sense que s’alterés la pauta anterior a la crisi. Les excepcions són Espanya 
i el Regne Unit, on sí que sembla que l’evolució diferencial de les taxes 
d’atur ha tingut un efecte considerablement més advers sobre els homes.

Un altre àmbit rellevant en la identificació de les categories sociodemogrà-
fiques més afectades per la recessió quant a l’augment del risc de pobresa 
és el de la tipologia de llars. Tot i que és difícil parlar d’un perfil comú, 
arrelat en les societats europees, a causa de la diversitat de tradicions 
cultu rals, polítiques i altres aspectes institucionals, en el retrat habitual de 
la pobresa a la Unió Europea destaquen algunes categories específiques, 
com ara la probabilitat més gran d’entrada en la pobresa de les famílies 
formades per mares soles amb fills a càrrec seu o les llars unipersonals. Les 
dades corresponents a la mitjana de la UE ofereixen, principalment, dos 
resultats bàsics (taula 3.2). El primer és la consolidació de les llars mono-
parentals com el grup on la incidència de la pobresa és més alta. Abans de 
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la crisi, una de cada tres llars monoparentals a la UE tenia ingressos per 
sota del llindar de pobresa. Aquesta situació, prou adversa per si mateixa, 
s’ha agreujat amb el desenvolupament de la crisi, malgrat l’habitual consi-
deració d’aquesta categoria de llars com menys sensible als canvis en cada 
cicle econòmic. 

grÀFIc 3.7

Taxa de pobresa per sexe (2006 i 2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.

La segona constatació és l’augment de les taxes de pobresa corresponents 
a les persones més joves de 30 anys que viuen soles. Han esdevingut, en la 
mitjana de països de la UE-27, la segona categoria de població amb més 
risc. Entre altres implicacions, aquest resultat apunta implícitament a la 
creixent rellevància que la virulència de la crisi ha atorgat a les xarxes de 
protecció familiar i a la seva fragilitat com a possible causa de la major 
incidència de la pobresa en determinats tipus de llar. En gairebé tots els 
països, llevat d’Espanya i Dinamarca, ha minvat el pes de les transferèn-
cies entre llars. Si afegim aquesta realitat a l’esmentat increment de l’atur 
juvenil, no és difícil predir, com les dades manifesten, el creixement de la 
pobresa en aquest tipus de llars.
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tAuLA 3.2

Evolució de la pobresa per tipus de llar (2006-2010)
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doS o méS 
AduLtS SEnSE 

InFAntS

2006

uE-27 22,1 25,9 32,5 12,0 16,6

Alemanya 23,8 17,2 24,4 10,0 9,1

dinamarca 27,3 21,0 19,5 7,6 6,4

Espanya 20,3 48,1 37,6 15,7 21,3

França 16,7 21,2 28,6 10,4 11,5

regne unit 22,4 34,2 41,6 13,8 16,7

2010

uE-27 25,9 23,7 36,8 10,6 16,5

Alemanya 33,5 22,6 43,0 9,5 10,6

dinamarca 29,1 22,7 20,0 8,4 7,7

Espanya 22,2 29,9 45,5 16,2 22,9

França 19,1 13,2 35,7 7,7 13,3

regne unit 26,1 27,9 36,4 11,9 15,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.

Quan desagreguem les taxes per països, però, els dos trets esmentats no 
són generalitzables als cinc casos objecte d’estudi. Mentre que la taxa de 
pobresa de les persones més grans de 65 anys que viuen soles va créixer a 
Dinamarca i Espanya, i molt especialment a Alemanya, ha passat el con-
trari a França i el Regne Unit. Tampoc podem parlar de canvis uniformes 
en el cas de les llars monoparentals, amb increments molt grans a Alema-
nya, Espanya i França, i variacions molt més contingudes als països –amb 
l’excepció d’Espanya– on abans de la crisi les taxes eren més altes.

Un aspecte especialment rellevant per les seves implicacions per al benes-
tar social és la possible incidència de la crisi en altres famílies amb infants. 
Amb els alts nivells de creixement econòmic registrats abans de la crisi no 
n’hi va haver prou a molts països per reduir substancialment el risc de 
pobresa de les llars amb infants, que si bé de mitjana és inferior al d’altres 
llars, té importants implicacions qualitatives. Per a països ben diferents 
tenim l’evidència que hi ha una alta probabilitat que la precarietat en la 
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infantesa es tradueixi en dificultats socials quan els infants esdevenen 
adults (Corak, 2006). Això afecta, sobretot, les situacions cròniques, però 
també possibles episodis de pobresa més transitòria. En aquest sentit, la 
valoració que podem extreure del que s’ha esdevingut durant la crisi és 
mixta. Les taxes de pobresa d’aquest tipus de llars només han augmentat 
a Dinamarca i a Espanya. La situació espanyola és especialment preocu-
pant, ja que l’altre col·lectiu amb infants –les famílies monoparentals– ha 
experimentat un augment important; trobem, doncs, en el creixement de 
la pobresa infantil una de les manifestacions més adverses de la crisi. 

Finalment, aquest dràstic canvi de cicle ha eixamplat les diferències entre 
immigrants i natius. Tot i que la presència de la immigració en cada país 
era molt diversa al començament de la crisi –des del 5,1% de Dinamarca 
al 10,5% a Espanya–, en els països analitzats, amb l’excepció d’Alemanya, 
s’havia aguditzat l’arribada de fluxos de població immigrant durant els 
anys precedents. Al Regne Unit, en la dècada compresa entre 1997 i 2007, 
la contribució de la població estrangera al total va augmentar més del 
65%. A França l’augment va ser més moderat, però també apreciable 
quantitativament (10%). El cas més significatiu és el d’Espanya, on el pes 
dels immigrants es va multiplicar per més de 7 durant aquesta dècada i va 
passar de l’1,4% al 10,4% del total de la població. 

Aquest augment de la immigració va adoptar formes diferents segons els 
països, però, en general, la incidència de la pobresa entre la població im-
migrant ja hi era molt més alta abans de la crisi. Per a la mitjana de la 
UE-27, la pobresa afectava una de cada quatre persones amb aquesta ca-
racterística (gràfic 3.8). Només al Regne Unit les diferències, tot i ser visi-
bles, no eren excessivament àmplies. L’anàlisi del que s’ha esdevingut du-
rant la crisi és revelador: els immigrants n’han assumit una part molt 
important dels costos socials. En gairebé tots els països la taxa de pobresa 
dels natius ha augmentat menys que la dels immigrants. Destaquen espe-
cialment els casos de França, on ambdues taxes van tenir un comporta-
ment asimètric desfavorable als immigrants, i Espanya, on la taxa dels 
natius va romandre pràcticament constant mentre que la dels immigrants 
va augmentar del 27% al 31%. En tot cas, en la comparació de les taxes de 
pobresa de natius i immigrants cal tenir en compte que en els natius la 
població jubilada, menys exposada a la crisi, té un pes molt superior al 
que té entre els immigrants.
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grÀFIc 3.8

Taxes de pobresa per nacionalitat (proporció d’individus  
que viuen en llars per sota del llindar del 60% de la mediana 
d’ingressos equivalents) (2006-2010)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat.

  3.4.   Els canvis en la intensitat i la severitat de la pobresa 

Un dels elements més destacats a l’hora d’analitzar les diferències en l’evo-
lució de la pobresa és el dràstic augment de les seves formes més severes en 
alguns dels països estudiats. La distinció entre els canvis en la pobresa 
moderada i la que resulta en considerar llindars més restrictius és rellevant 
des de la perspectiva de la intervenció pública. El desenvolupament dels 
sistemes de protecció social en les últimes dècades va fer que en diversos 
Estats de la Unió Europea els problemes més extrems d’insuficiència d’in-
gressos no afectessin sinó a una petita proporció de la població. D’altra 
banda, l’augment de l’ocupació en alguns països també va contribuir al fet 
que les llars amb rendes molt baixes fossin relativament poques.

A més dels possibles canvis en la intensitat de la pobresa durant la crisi, ja 
enunciats en apartats anteriors, és important diferenciar l’evolució de la 
intensitat i la incidència de la pobresa, ja que, juntament amb la desigual-
tat de les rendes per sota del llindar, formen els tres paràmetres d’anàlisi 
tradicionalment identificats com els eixos en la construcció d’un sistema 
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d’indicador de pobresa (Jenkins i Lambert, 1997). En la mesura que la 
intensitat de la pobresa es refereix no tant a quantes llars hi ha per sota del 
llindar, sinó a la distància de les rendes de les llars pobres respecte a aquest 
llindar, una dimensió molt important per a l’anàlisi dels efectes de la crisi 
és saber en quina mesura ha minvat la probabilitat de sortir de la pobresa 
a causa de l’allunyament dels ingressos dels mínims necessaris. En socie-
tats més envellides, on les persones grans tenen la cobertura del sistema de 
prestacions socials, és freqüent que la pobresa sigui relativament extensa 
però no gaire intensa.

Hi ha índexs que tracten de resumir tots dos aspectes canviant-ne algun 
dels paràmetres. És el cas de la família d’indicadors proposada per Foster, 
Greer i Thorbecke (1984). L’índex FGT0 és igual a la taxa de pobresa o 
percentatge de llars per sota del llindar, i l’FGT1 equival a la suma de les 
diferències de renda respecte al llindar de les llars pobres, dividida per la 
població, en relació amb el llindar. Mentre que l’extensió es pot mesurar 
amb el primer d’aquests índexs, la intensitat la podem calcular atenent la 
importància relativa de les distàncies entre els nivells de renda de les famí-
lies pobres i la línia de pobresa. Com més alt sigui aquest índex, més inten-
sa és la pobresa.

El gràfic 3.9 resumeix els canvis en les diferents dimensions de la pobresa 
amb el desenvolupament de la crisi. El tret més destacat, sens dubte, és 
l’acusada heterogeneïtat en els patrons seguits pels diversos països. En el cas 
d’Alemanya van augmentar la incidència i la intensitat de les formes de po-
bresa més moderades, però van disminuir les seves formes més extremes. 
Dinamarca, Espanya i França comparteixen, en termes generals, una evolu-
ció semblant, si bé amb alguns matisos diferenciadors. En tots tres països va 
créixer tant la intensitat com la incidència de la pobresa, sobretot si la inter-
pretem a partir de la consideració de llindars més restrictius (30% de la 
mediana de la renda disponible). Destaca especialment l’augment de la in-
tensitat i l’extensió de la pobresa severa a Espanya, amb una caiguda abrup-
ta de les rendes més baixes. La pobresa a Espanya, per tant, més extensa i 
més intensa que abans de la crisi, es rabeja sobretot en les llars situades a la 
part més baixa de la distribució de la renda. Al pol oposat, destaquen les 
caigudes de les diverses dimensions enunciades al Regne Unit, que presen-
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ten una reducció en les diferències dels ingressos dels més pobres respecte al 
llindar de pobresa.

grÀFIc 3.9

Evolució de la incidència i la intensitat de la pobresa en la crisi  
(taxes anuals de variació, 2006-2010)

a=60, FGT1 a=30, FGT0 a=30, FGT1a=60, FGT0
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eu-SILc.

L’augment de la intensitat i la severitat de la pobresa no s’ha registrat, 
doncs, en tots els països estudiats. En alguns, però, constitueix un dels 
canvis principals en les necessitats socials que ha causat la crisi. En el cas 
d’Espanya, com hem vist, no hi ha dubte que es tracta d’un nou tret en el 
panorama distributiu, després de diversos anys de reduccions en la inci-
dència de la pobresa severa. Una qüestió rellevant, per tant, és si hi ha 
categories demogràfiques en les quals s’hagi concentrat l’augment de la 
pobresa severa. La taula 3.3 recull les taxes de pobresa amb el llindar del 
30% de la mediana de la renda per a un conjunt ampli de categories socio-
econòmiques. Una tendència quasi general, amb l’excepció del Regne 
Unit, és l’augment de la pobresa severa entre els joves menors de 25 anys, 
la qual cosa constitueix un repte important per a l’articulació de mesures 
específiques d’ocupació i de sosteniment de les rendes d’aquest col·lectiu. 
Destaca així mateix la reducció de la incidència d’aquest problema en les 
persones més grans de 65 anys. Les variables de gènere, però, no resulten 
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informatives de les possibles causes d’agreujament de la pobresa severa en 
alguns països, ja que no hi ha gaires diferències entre homes i dones.

tAuLA 3.3

Taxes de pobresa severa segons característiques de la població 
(percentatge de persones en llars amb rendes inferiors al 30%  
de la mediana de la renda equivalent)

alemaNya diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Edat

<25 2,1 2,4 3,6 4,2 6,0 7,1 1,6 2,9 3,4 2,3

25-25 2,7 2,3 2,2 4,3 2,8 4,8 0,8 1,6 1,9 1,9

35-45 1,6 1,4 1,0 1,5 3,5 5,2 0,6 1,1 2,7 2,4

45-55 2,0 1,6 0,3 1,9 3,9 6,1 1,0 1,2 2,6 2,1

55-65 2,4 2,2 0,9 1,3 4,6 4,4 1,2 0,8 4,0 3,8

>65 2,2 1,1 0,4 1,2 3,1 2,2 1,5 0,8 2,8 3,0

Sexe

Homes 2,2 1,8 1,7 2,7 4,1 5,2 1,2 1,8 2,9 2,4

dones 2,1 1,9 1,7 2,6 4,2 5,1 1,2 2,0 3,1 2,7

Relació activitat

ocupats 1,3 1,2 1,2 2,0 2,7 4,0 0,5 1,3 1,2 1,1

desocupats 6,5 7,8 1,3 0,9 8,7 9,9 2,4 4,2 14,8 10,8

Jubilats 2,2 1,2 0,3 1,1 2,8 1,6 1,1 0,9 3,1 3,8

altres inactius 2,5 2,3 3,4 5,0 5,7 6,5 1,9 3,3 4,4 3,2

Mida de la llar

1 persona 4,8 3,9 4,8 5,4 5,0 5,8 2,6 4,8 4,9 5,3

2 persones 2,3 1,7 0,4 2,5 3,6 3,7 1,2 2,0 2,6 2,2

3 persones 1,2 0,8 1,5 2,0 3,9 4,4 0,8 1,5 2,8 2,0

4 persones 0,8 1,3 0,7 0,6 4,3 6,1 0,6 1,2 2,3 1,5

5 persones 0,4 1,4 1,3 1,3 3,8 4,7 1,3 0,7 4,1 2,8

6 persones 2,5 1,7 3,4 6,7 10,5 2,3 1,8 1,7 5,1

Tipus de llar

persona sola 4,8 3,9 4,6 5,1 5,0 5,8 2,6 4,8 4,9 5,3

persona sola >65 2,4 1,6 0,4 1,9 3,6 4,6 1,3 2,2 2,3 2,2

parella >65 anys 2,0 0,9 0,0 1,6 3,1 1,9 1,2 0,9 2,3 2,1

parella amb fills 1,1 0,9 1,0 1,3 4,9 6,5 0,6 0,9 2,7 2,3

monoparental 1,0 0,9 0,9 1,4 3,5 4,6 0,8 0,8 2,4 2,9
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alemaNya diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Estat civil

solters 3,6 2,8 4,0 5,4 3,5 5,3 1,9 3,5 3,8 2,0

casats 1,3 0,8 0,4 1,7 3,4 4,4 0,7 0,8 2,2 2,1

separats 4,0 6,7 5,9 10,3 4,4 2,9

vidus 2,9 1,5 1,9 1,7 4,1 3,3 2,1 1,5 3,5 5,1

divorciats 2,7 2,9 1,2 0,8 7,2 7,2 1,4 2,9 3,6 4,0

Nivell d’estudis

primària 3,3 5,0 4,6 5,3 4,6 5,7

secundària i 2,8 2,3 1,7 2,8 4,3 6,5 1,4 1,4 3,6 3,5

secundària ii 2,3 1,9 1,8 2,3 2,9 4,2 0,9 2,2 2,7 2,2

formació 
professional 3,2 1,8 3,1 1,1 1,9 3,9 0,0

educació superior 1,5 1,0 1,2 2,5 1,6 2,8 1,3 2,2 1,9 2,0

Total 2,1 1,8 1,7 2,6 4,2 5,2 1,2 1,8 3,0 2,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’Eu-SILc.

Tampoc hi ha un patró comú quan analitzem la mida de les llars, encara 
que sí que hi apreciem, com a tret més compartit, i amb l’excepció d’Ale-
manya, el creixement de la pobresa severa a les llars unipersonals. Aquesta 
constatació dóna valor a la contribució de les xarxes informals de protec-
ció mitjançant altres membres de la llar per alleujar les situacions més 
dràstiques d’insuficiència d’ingressos. En el cas de les persones que viuen 
soles i en el de les que han sofert processos de ruptura familiar, sembla que 
s’aprecia un risc diferencial de pobresa severa. Crida l’atenció, però, el fet 
que algunes formes estables de llar o d’ocupació també s’han vist afecta-
des per la crisi, fins al punt de trobar en aquestes situacions percentatges 
sorprenentment elevats de pobresa severa. És el cas de les parelles amb fills 
a Espanya o de l’augment d’aquest tipus de pobresa entre les persones 
ocupades a Dinamarca, Espanya o França (a França aquest risc s’ha du-
plicat).

Conclusions

El dràstic canvi de cicle econòmic que ha afectat la majoria de països de 
la Unió Europea ha tingut conseqüències remarcables en la distribució 
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de la renda i els problemes d’insuficiència d’ingressos. La crisi ha deixat 
importants seqüeles, amb l’agreujament, a diversos països, de les situa-
cions d’inseguretat econòmica i un augment generalitzat de les deman-
des d’una intervenció pública redistributiva més gran. La diversitat de 
respostes, però, en el conjunt dels països analitzats davant la profunda 
desacceleració de l’activitat econòmica revela l’existència de patrons dis-
tributius desiguals, amb distintes fonts de creixement de la desigualtat i 
estratègies de contenció de les diferències de renda entre les llars implan-
tades amb recursos i instruments igualment diferents. Abans de la crisi 
hi havia una àmplia varietat de models distributius, i això ha determinat 
que els resultats del canvi de cicle també hagin estat diferents quant a la 
pobresa i la desigualtat.

El primer resultat, per tant, de l’explotació de les dades de llars dels Estats 
membres de la Unió Europea revela que no podem parlar d’un increment 
de les desigualtats econòmiques a tots els països. De fet, els principals in-
dicadors que mesuren la desigualtat no van canviar entre el 2005 i el 2010 
si considerem la mitjana de la UE-27. No ha passat el mateix, però, en la 
majoria dels països analitzats en la nostra recerca, vistos els increments de 
la desigualtat a Dinamarca, França i Espanya. En aquests països, l’aug-
ment de les desigualtats en les rendes primàries no ha pogut ser compensat 
per una major intensitat de les polítiques redistributives. L’augment de la 
desigualtat en la renda de les llars hauria estat, en tot cas, molt més elevat 
sense aquesta intervenció. El notable creixement de la desigualtat en les 
rendes que procedeixen dels mercats –treball i capital– no s’ha traduït en 
un dràstic augment de les diferències en les rendes de les llars, si bé aques-
tes diferències han augmentat. L’experiència d’alguns països, fins i tot 
aquells en els quals ha crescut la desigualtat, mostra que hi ha marges en 
la intervenció pública per modular els efectes de la crisi sobre les diferèn-
cies de renda entre les llars. 

Un segon tret rellevant de l’anàlisi comparada dels efectes de la crisi és 
el que s’ha esdevingut en cada grup de renda. Si bé per a la majoria dels 
països estudiats podem parlar d’un estancament general de les rendes de 
les llars, s’han donat processos que qualifiquen i matisen aquest quadre 
general. En alguns països, el lent creixement dels ingressos de les llars ha 
afectat quasi idènticament tots els grups de renda, mentre que en altres 
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hi ha hagut canvis importants en els extrems de la distribució. En aquest 
context destaca l’experiència espanyola, caracteritzada per ser la més 
regressiva del conjunt de països considerats, amb un enfonsament de les 
rendes més baixes i una evolució de les rendes més altes millor que la 
mitjana. Així, doncs, no és estrany que, tot i que la pobresa ha augmen-
tat en tots els països estudiats –llevat del Regne Unit–, l’increment més 
gran s’hagi produït a Espanya.

Una altra constatació rellevant és que l’augment de la pobresa no s’ha 
manifestat de manera uniforme per grups de població. Tot i que és difícil 
parlar de realitats comunes en els països estudiats, emergeixen, almenys, 
alguns trets distintius del patró de pobresa en la crisi. En destaca la vul-
nerabilitat més gran dels joves, associada a l’augment de l’atur d’aquest 
col·lectiu en quasi tots els països, una relativa igualació del risc relatiu 
d’homes i dones, causada per la reducció de les diferències de gènere en 
el risc d’atur, el risc més alt de les persones soles de menys de 65 anys i el 
creixement de la pobresa entre els immigrants.

Però si hi ha un tret que resumeix els canvis en la pobresa és que, en ter-
mes generals, ha esdevingut més intensa i més severa a quasi tots els pa-
ïsos. Aquesta ha estat la realitat a Dinamarca, França i Espanya, on han 
augmentat tant el percentatge de la població afectada com les dificultats 
perquè les rendes de les llars pobres s’acostin al llindar. Destaca espe-
cialment l’empitjorament de la situació a Espanya, on la crisi es rabeja 
en les rendes més baixes i en algunes categories de la població, com ara 
els desocupats i les llars amb més membres.

Aquest quadre de resultats mostra, en síntesi, que l’efecte general de la 
crisi ha estat un agreujament de les situacions de pobresa i desigualtat, 
tot i que hi ha singularitats en cadascun dels països descrits que han 
evitat que la caiguda de l’activitat econòmica i l’augment de l’atur es 
tradueixin en nivells més elevats de vulnerabilitat econòmica de la pobla-
ció. El principal factor d’intermediació han estat les xarxes de protecció 
social, que allà on han tingut més força han impedit un augment encara 
més gran de la pobresa; mentre que als països que han arribat a la crisi 
amb sistemes de protecció social fragmentats i una inversió de recursos 
pressupostaris més limitada, els augments en la intensitat i l’extensió de 
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la pobresa han estat més importants. Podem contemplar, per tant, amb 
una certa preocupació la futura evolució de les xifres. En la mesura que 
l’aposta per la contenció de la despesa pública es prolongui en el temps 
i això limiti els marges de l’acció redistributiva, és molt probable que la 
tendència a l’alça en les desigualtats primàries es tradueixi a mitjà termi-
ni en un ulterior creixement de les necessitats socials.
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 IV.  La transformació de les condicions  
de vida de les famílies: privació 
material, drets socials i models  
de convivència(1)

Els resultats presentats en capítols anteriors ens situen davant d’un esce-
nari amb noves formes de relació laboral marcades per l’augment de la 
desocupació i la inestabilitat laboral. Sembla que l’increment de la preca-
rietat en l’ocupació emergeix com un factor clau d’exclusió que consolida 
progressivament un context en el qual la feina comença a perdre la seva 
capacitat i garantia integradora. El creixement de la taxa de pobresa afec-
ta el conjunt de les llars, fins i tot les que inclouen membres ocupats, i es 
manifesta especialment en els països on l’atur ha experimentat un incre-
ment sobtat. En aquest sentit, podem afirmar que el fenomen de la preca-
rietat i la temporalitat laboral ha esdevingut un dels principals riscos d’ex-
clusió social.(2)  

En aquest capítol mirarem d’aproximar-nos a l’impacte de la crisi en les 
condicions de vida de les famílies a Europa, amb un èmfasi especial a Di-
namarca, el Regne Unit, França i Espanya. Per a això, s’hi abordaran 
preferentment aspectes com ara la privació material, els impagaments i el 
qüestionament d’alguns drets bàsics com l’habitatge o la salut. D’altra 
banda, tractarem de saber quina mena d’alternatives s’han pogut trobar 
per afrontar aquestes dificultats. Entre aquestes destaquen les formes de 
convivència sorgides en un context de crisi i les possibilitats d’accedir a les 
prestacions socials per compensar els riscos enunciats. 

En aquest aspecte, podem pensar en la hipòtesi que el capital social de les 
llars resulta determinant per frenar moltes dificultats, i que en èpoques de 
crisi com l’actual tendeix a activar-se com un suport que no només actua 

(1)  Capítol elaborat per Lucía Martínez Virto i Ángel García Pérez.
(2)  Vegeu en el capítol 3 el risc de pobresa per edats i l’impacte de la crisi en la taxa de pobresa.
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de matalàs davant les situacions de dificultat, sinó que la seva multiprotec-
ció inclou des de l’ajuda econòmica en moments extrems fins a la satisfac-
ció de necessitats físiques, emocionals, reproductives, socials o educatives. 
No obstant això, el paper de la protecció informal en un context com el 
descrit es relaciona estretament amb el nivell de responsabilitat que tant 
l’Estat com el mercat assumeixen en matèria de provisió de benestar, que 
ve determinat pel desenvolupament històric i institucional en la construc-
ció de l’Estat del benestar. En aquest sentit, els quatre estudis de cas mos-
traran escenaris diversos en la gestió del benestar i, per tant, en la intensi-
tat amb què donen suport a uns agents o altres (l’Estat, el mercat, les 
xarxes informals) en la prevenció i compensació de les situacions de risc 
d’exclusió social.

Les dades que exposarem tot seguit són el resultat de l’explotació de l’En-
questa sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC, Survey of Incomes 
and Living Conditions) proporcionada per Eurostat. Malauradament, la 
informació sobre els ingressos de la llar es refereix a l’any anterior a l’en-
questa, i l’última base disponible en microdades és la de l’enquesta del 
2010, que retrata la situació econòmica del 2009. Aquestes dades han estat 
complementades amb tres exhaustius estudis de Dinamarca, el Regne 
Unit i França. La combinació d’anàlisi estadística i revisió bibliogràfica 
ha permès trobar punts de convergència i divergència entre els diversos 
models analitzats.

Amb tot això tractarem d’identificar les conseqüències que l’impacte de la 
crisi en la capacitat adquisitiva de les llars han tingut en la satisfacció de 
les necessitats bàsiques, en la privació de béns bàsics a casa, en la incapa-
citat d’afrontar els pagaments o en l’accés a l’habitatge i la salut. Aquestes 
realitats, que poden exercir com a detonant clau de molts itineraris d’ex-
clusió, permeten albirar un clar eixamplament de la vulnerabilitat que no 
ha afectat tots els col·lectius de la mateixa manera. En aquest cas, com han 
evidenciat estudis anteriors d’aquesta col·lecció, els joves constitueixen un 
grup d’interès especial per la transició a la vida adulta i les dificultats d’in-
corporació a l’activitat productiva que afronten en aquest precís moment 
del seu cicle vital.
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  4.1.   L’impacte en les condicions de vida: un increment de la privació 
material 

La inestabilitat laboral i la disminució de la capacitat adquisitiva de les 
llars comencen a tenir efectes considerables en la gestió econòmica de les 
famílies. El balanç entre els ingressos i les despeses s’ha vist alterat i rees-
tructurat per la reducció en els ingressos, cosa que els impedeix de viure 
amb els nivells de vida i de consum propis dels moments de prosperitat. 
Aquest escenari perfila una realitat on la fragilitat dels vincles laborals ha 
generat un desequilibri econòmic en moltes famílies. L’informe sobre con-
sum durador i no durador a Espanya elaborat per Sastre i Fernández-
Sánchez (2011) constata una disminució de la despesa, que, a més de l’atur, 
podria tenir com a causa l’augment de la inestabilitat laboral descrita al 
capítol segon. Aquest fet incrementa la dificultat de garantir els nivells de 
vida acostumats i fins i tot determina, en els casos més severs, la privació 
d’algunes necessitats bàsiques.

Per estudiar aquest aspecte prenem com a referència la construcció d’un 
indicador de privació basat en onze béns bàsics.(3) A partir d’aquest índex, 
considerem que tenen privació moderada les llars on manca algun bé bà-
sic dels onze, i privació severa aquelles on en manquen dos o més. Aquest 
indicador treballa amb un nombre més alt d’ítems que els que fa servir la 
UE, considerats bàsics pel conjunt de la societat espanyola, i que si man-
quen sol jutjar-se com un efecte de la pobresa persistent. Per això no es 
tenen en compte altres aspectes, com ara la impossibilitat de tenir una 
setmana de vacances a l’any o la incapacitat d’afrontar un pagament im-
previst; el que es pretén, al contrari, és abordar la insuficiència d’ingressos 
a llarg termini que dugui, per exemple, a no poder reparar o renovar 
l’equipament bàsic d’un habitatge. Per tant, aquesta anàlisi incorpora al-
tres elements, com ara el fet de tenir un ordinador, habitar en una casa 
insalubre (goteres i humitats), amb llum natural insuficient en alguna ha-
bitació, no disposar de vàter o no tenir banyera o dutxa. És important 
aclarir que la selecció de les dades s’ha basat en els ítems que queden espe-

(3)  Ítems emprats per a l’indicador de privació: telèfon (inclòs el mòbil), televisor en color, ordinador, ren-
tadora, automòbil, banyera o dutxa, vàter amb aigua corrent, llum natural insuficient en alguna habitació, 
problemes de goteres o humitats, permetre’s un àpat amb carn, pollastre o peix almenys cada dos dies i 
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada a l’hivern.
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cificats en la mostra com a privació i no corresponen a una decisió volun-
tària, sinó a la impossibilitat material d’aconseguir-los o mantenir-los en 
condicions adequades.

grÀFIc 4.1

Llars en situació de privació moderada i severa a Europa
Percentatge respecte al total de llars (2010) 
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Els resultats que presenta el gràfic 4.1 mostren que la pèrdua i la inestabilitat 
de la capacitat adquisitiva de les famílies té un efecte significatiu en la priva-
ció de les llars. Hi veiem el nombre de llars que viuen en pobresa moderada 
(manca d’un ítem) i en pobresa severa (dos o més ítems) de cada 100 llars del 
país. En el gràfic, en ordre ascendent segons el percentatge de privació severa, 
Romania, Letònia i Bulgària ocupen els darrers llocs a causa que presenten 
els nivells més alts d’aquesta privació. Al contrari, Suècia, Islàndia i Noruega 
es troben als primers llocs d’aquests resultats, ja que tenen els nivells més 
baixos de privació. Dinamarca ocupa el cinquè lloc quant a menor índex de 
privació severa, mentre que Espanya, el Regne Unit i França ho fan en les 
posicions vuitena, novena i desena, respectivament, amb percentatges molt 
igualats. Aquesta relació es manté semblant respecte als nivells de pobresa 
moderada, on Bulgària assoleix el nivell més elevat, amb el 40,7%, mentre 
que Noruega i Suècia presenten els percentatges més reduïts, entorn del 15%.

Respecte a les dades del 2007, aquests resultats no mostren un canvi signifi-
catiu en els nivells de privació severa, ja que els diversos països analitzats 
s’han mantingut més o menys estables, entorn del 10% al Regne Unit, Fran-
ça o Espanya, i fins i tot amb una davallada de 4 punts que situa Dinamarca 

grÀFIc 4.2

Llars en situació de privació severa i moderada a Dinamarca, Espanya, 
França i el Regne Unit
Percentatge respecte al total de llars (2007, 2010)
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en el 6%. D’altra banda, els índexs de privació moderada, com veiem en el 
gràfic 4.2, baixen al 17,4% a Dinamarca, el 18,6% a França i el 21% al Reg-
ne Unit. Espanya, en canvi, segueix una tendència lleugerament ascendent 
fins a arribar al 24,8% el 2010.

En observar amb deteniment els ítems a partir dels quals s’han construït els 
gràfics anteriors, podem entendre per què les variacions entre el 2007 i el 
2010 no han estat especialment rellevants. Les diferències en tots dos anys es 
tradueixen en l’increment d’alguns ítems de privació, com ara l’automòbil, i 
el descens d’altres, com ara l’ordinador o les privacions associades a l’habi-
tatge. En aquesta matèria, Espanya té el nivell més alt d’habitatges en mal 
estat, mentre que en alimentació els índexs més alts de privació es troben a 
França i el Regne Unit.

tAuLA 4.1

Béns que manquen a les llars de Dinamarca, Espanya, França  
i el Regne Unit 
Percentatge respecte al total de llars (2007, 2010)

2007 2010

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

Llars sense cada un dels béns següents perquè no s’ho poden permetre

telèfon (inclòs el mòbil) 0,0 0,4 1,0 0,2 0,0 0,5 0,2 0,2

televisor en color 0,7 0,2 0,3 0,1 0,8 0,1 0,2 0,1

ordinador 2,9 7,6 7,8 4,7 1,7 6,2 4,9 4,3

rentadora 2,0 0,3 1,4 0,5 0,8 0,2 1,3 0,7

automòbil 12,0 4,3 4,4 5,3 10,7 4,9 4,3 6,2

Manquen dels béns següents

Banyera o dutxa 1,2 0,4 1,2 0,2 1,3 0,0 0,0 0,0

vàter amb aigua corrent 0,0 0,3 1,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,4

llum natural insuficient  
en alguna habitació 4,7 10,7 8,7 11,0 4,6 5,4 9,1 10,4

problemes de goteres o 
humitats 10,1 18,2 13,4 14,0 7,7 21,1 11,7 13,8

No es poden permetre un 
àpat de carn, pollastre o 
peix almenys cada dos dies 2,8 2,3 7,0 4,1 2,5 2,5 8,1 5,4

No poden mantenir 
l’habitatge a una 
temperatura adequada a 
l’hivern 1,4 7,9 5,2 4,9 2,3 7,2 6,5 6,4

Font: SILc-Eurostat.
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Malgrat l’agut impacte de la crisi en la capacitat adquisitiva, segons que 
hem vist en el capítol anterior, el nombre de privacions no és el que s’espe-
rava. Com veurem tot seguit, això es podria explicar per un possible aug-
ment del nivell d’endeutament vinculat a l’increment dels impagaments de 
moltes llars, que han mirat de compensar la privació material amb l’accés 
al crèdit, especialment en matèria d’habitatge. Si aquest fet resulta cert, tot 
i la davallada dels nivells de privació, l’endeutament podria tenir efectes 
perversos en algunes llars en què la reducció d’ingressos i l’elevat nivell de 
deute generaria un alt nombre de situacions d’impagament.

 4.2. Més vulnerabilitat a causa de l’augment dels impagaments 

L’increment dels impagaments –un indicador estretament vinculat al nivell 
d’endeutament– expressa la vulnerabilitat de nombroses famílies. Si bé la 
disminució de la capacitat adquisitiva de moltes llars no ha incrementat les 
privacions, sí que podria generar dificultats a l’hora de satisfer els paga-
ments. En analitzar aquest aspecte s’entén que les llars que han experimen-
tat endarreriments en tots tres àmbits corresponen a les que han tingut més 
dificultats per afrontar els seus deutes mitjançant retards en el pagament de 
la hipoteca o el lloguer, de les factures d’electricitat, aigua, gas, etc., i en el 
de les compres a crèdit: considerem sever aquest retard. D’altra banda, les 
llars que han tingut almenys un impagament en algun dels tres àmbits serien 
les que han mostrat una incapacitat més moderada d’afrontar els pagaments.

El gràfic 4.3 mostra el nombre de llars amb un nivell sever d’impagaments 
respecte al total de les llars del país. Aquests percentatges, ordenats del més 
baix al més alt, evidencien que Eslovàquia i Grècia són els països amb un 
nombre de llars més alt amb retard sever en els pagaments. Al contrari, Ro-
mania, Malta i Lituània presenten els nivells més baixos; Dinamarca, Fran-
ça i Espanya ocupen els llocs quart, sisè i setè entre els països amb més re-
tards severs; el Regne Unit hi ocupa la posició tretzena.

Un examen acurat d’aquests resultats permet observar que en tots els països 
analitzats la proporció de llars amb més dificultats per atendre els deutes ha 
seguit una direcció ascendent del 2007 al 2010. Al Regne Unit les dades s’han 
mantingut relativament estables en aquests anys, mentre que a Dinamarca 
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presenten un lleuger augment. En aquests tres anys, la situació de les llars 
daneses sembla que ha patit un important deteriorament en la capacitat per 
afrontar els pagaments, ja que els percentatges de privació severa (tots tres 
àmbits) gairebé es dupliquen i passen del 0,7% a l’1,3%, alhora que es dóna 

grÀFIc 4.3

Llars amb endarreriment sever en els pagaments a Europa
Percentatge respecte al total de llars (2010)
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un increment d’1,5 punts percentuals en el nivell de llars que diuen patir un 
dels tres endarreriments. Aquest augment sembla que ha reduït les diferènci-
es amb Espanya. A França l’increment ha estat més moderat en tots dos ca-
sos, però, com en la resta dels casos, s’hi constata una tendència lleugerament 
ascendent.

El nivell d’impagaments a Espanya va tenir un increment especial entre el 
2007 i el 2010. En aquest període l’augment de retards en tots tres àmbits va 
pujar fins a situar-se en l’1%; l’impagament moderat ho va fer en 2,6 punts 
percentuals. Per àmbits, el pagament a terminis va pujar en 1,1 punts per-
centuals. L’augment d’aquest àmbit el darrer any, igual que a Dinamarca o 
França –on ha estat el segon en creixement el 2010– podria explicar, com ja 
hem avançat, que l’increment de les privacions no hagi estat tan agut. D’al-
tra banda, el concepte que més increment ha tingut a Espanya entre el 2007 
i el 2010 ha estat el retard a l’hora de pagar la hipoteca o el lloguer, que ha 
augmentat dos punts percentuals i s’ha situat en el 4,5% de les llars. La difi-
cultat per pagar les factures augmenta 1,9 punts percentuals, arriba al 5,6% 
i esdevé la primera causa de retard. Passa el mateix al Regne Unit i a França, 
mentre que a Dinamarca els pagaments ajornats són la principal causa de 
retard. Per tant, observem que aquesta demora en els pagaments es vincula 
estretament al manteniment de la casa, i fins i tot pot arribar a qüestionar, 
en els casos extrems, al mateix accés a l’habitatge.

tAuLA 4.2

Llars que han tingut endarreriments en els pagaments a Dinamarca, 
Espanya, França i el Regne Unit
Percentatge respecte al total de llars (2007, 2010)

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010

de la hipoteca o del lloguer  
de l’habitatge 2,1 3,2 2,5 4,5 5,3 5,3 3,9 3,9

de les factures d’electricitat, aigua, 
gas, etc. 2,0 3,6 3,7 5,6 6,0 6,2 4,3 4,7

en pagaments ajornats o altres 
préstecs (deutes no relacionats amb 
l’habitatge) 3,5 4,0 1,8 2,9 2,4 2,5 2,0 2,0

amb retards en tots tres àmbits 0,7 1,3 0,3 1,0 0,9 1,0 0,4 0,6

amb retards en almenys un àmbit 5,2 6,7 6,2 8,8 9,0 9,3 7,7 7,7

Font: SILc-Eurostat.
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 4.3. El qüestionament de drets socials bàsics: la salut i l’habitatge

L’increment de certs nivells de privació i endeutament en un context de 
recessió i ajust econòmic ha posat en entredit el desenvolupament d’al-
guns drets i necessitats bàsiques. L’exclusió en matèria sanitària o la difi-
cultat per accedir a un habitatge o mantenir-lo se situen entre els drets 
socials més qüestionats.

4.3.1. L’accés a la sanitat

En ple debat sobre el futur de la sanitat pública a Espanya, l’experiència 
d’altres països,(4) els sistemes de gestió implantats i els índexs de privació 
en aquest àmbit poden explicar alguns dels processos d’exclusió en salut 
que els resultats presenten. Per a això analitzarem tant la renúncia a les 
visites mèdiques per motius econòmics com el fet de no anar al dentista 
tot i que sigui necessari. En general, tots dos indicadors tenen un impacte 
desigual en els diferents països europeus, si bé els nivells de privació en 
salut dental són els que mostren resultats superiors, a causa que en la ma-
joria de països aquesta atenció queda fora dels sistemes públics. D’altra 
banda, el limitat accés a la sanitat pública en altres països incrementa tam-
bé la impossibilitat d’acudir al metge per causes econòmiques. La realitat 
varia molt d’uns països als altres, ja que l’impacte de les reformes sanità-
ries iniciades ha vingut definit pels contextos en els quals s’apliquen. Tot 
seguit assenyalem alguns exemples significatius que donen suport als re-
sultats del gràfic 4.4.

En el cas de Suècia, només el 4,8% de la població no va al metge per mo-
tius econòmics. Els diners que es paguen per utilitzar la sanitat pública 
són un màxim consensuat i admès, per la qual cosa el copagament no es 
tradueix en un increment dels nivells de privació. El sistema suec de salut 
preveu l’atenció dental gratuïta fins als 19 anys en un servei que inclou les 
ortodòncies. No és gratuït per a la resta dels casos, ja que el percentatge 
de privació del conjunt de la societat és, com indica el gràfic 4.4, del 
53,4%.

(4)  Informes consultats a European Observatory on Health Systems and Policies. Health systems in transition 
reviews (HiT) (http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory). 
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grÀFIc 4.4

Llars que no van al metge o al dentista per motius econòmics  
a Europa 
Percentatge respecte al total de llars (2010)

No van al dentistaNo van al metge 
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D’altra banda, la sanitat italiana ocupa el cinquè lloc en percentatge de 
llars que no van al metge per motius econòmics. En aquest país la sanitat 
també es gestiona mitjançant el copagament progressiu. Els últims ajustos 
pressupostaris han limitat encara més els serveis gratuïts i han augmentat 
el pagament d’algunes prestacions. Tant l’atenció primària com les urgèn-
cies justificades són gratuïtes. Les consultes a especialistes requereixen una 
aportació del pacient, igual que altres serveis com ara ecografies o resso-
nàncies (Lo Scalzo et al., 2009). Segons dades de la SILC (2010), en aquest 
país el percentatge de privació per motius econòmics puja al 49,4% per al 
metge i al 64,9% per al dentista.

A Alemanya tots els serveis públics sanitaris requereixen copagament, tot 
i que les taxes tenen sempre un preu semblant que ronda els 10 euros.(5) La 
gestió d’alguns serveis és a càrrec de mútues i consultes privades que te-
nen convenis amb el sistema de salut alemany. Els menors de 12 anys i els 
malalts crònics queden exclosos d’aquests pagaments. Malgrat la bona 
fama del sistema, Alemanya se situa per sota de l’equador de la taula:  
el 17,5% de les llars alemanyes no va al metge per motius econòmics, i el 
51,8% al dentista.

El pla de rescat i els ajustos pressupostaris han reduït enormement la sa-
nitat pública a Portugal, que se situa en el segon lloc de la llista de països 
amb més índex d’exclusió sanitària. El sistema de copagament vigent ha 
anat limitant els serveis gratuïts, amb l’excepció dels malalts crònics, els 
jubilats o els menors de 12 anys, que no han de pagar res. Aquesta cir-
cumstància, afegida a la llarga espera per accedir a la consulta d’especia-
listes, ha incrementat molt l’ús de les assegurances privades (Barros et al., 
2011). Els nivells de privació en el país veí són alarmants: el 62,4% de les 
llars no es poden permetre anar al metge per motius econòmics, i el 81,9% 
al dentista.

Com podem observar en el gràfic 4.4, el Regne Unit, Espanya i Finlàndia 
encapçalen la llista de països europeus amb un percentatge més baix de 
persones que no visiten el metge per motius econòmics. A Espanya la gra-
tuïtat del sistema (llevat del pagament farmacèutic) permet garantir, enca-
ra, que la majoria de la població accedeixi a la sanitat pública, per la qual 

(5)  En el cas de l’ingrés hospitalari, 10 euros per dia amb un màxim de 28 dies l’any (Busse i Riesberg, 2004).
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cosa el percentatge de privació és un dels més baixos d’Europa (2,7%). 
Passa el mateix al Regne Unit,(6) on l’organització del sistema sanitari i 
l’accés que hi tenen els ciutadans s’assemblen molt al cas espanyol: accés 
de caràcter universal amb copagament per a alguns col·lectius en les pres-
cripcions mèdiques, i la majoria dels serveis de dentista exclosos del siste-
ma nacional de salut. Això explica el baix nivell de privació en aquesta 
matèria, malgrat les importants retallades pressupostàries iniciades.(7) De 
la mateixa manera, Dinamarca (Olejaz et al., 2012) es troba entre els cinc 
primers països amb un percentatge més baix. Aquests resultats demostren 
que, malgrat algunes reformes introduïdes, pateixen exclusió sanitària el 
8,3% de les llars, i el 67% pel que fa a la salut dental.

D’altra banda, França és el novè entre els països amb un percentatge més 
alt de llars que no van al metge per causes econòmiques, per damunt fins i 
tot de països com ara Polònia, Estònia o Lituània. En el cas francès, el 
sistema de salut, malgrat que és gratuït en l’atenció primària, requereix el 
pagament avançat per part de l’usuari dels serveis mèdics utilitzats, que 
posteriorment són abonats per l’Estat (Chevreul et al., 2010). Això explica 
que el 35,4% de les persones no puguin anar al metge per motius econò-
mics i el 53,7% al dentista perquè no és gratuït. Al capdavant dels països 
amb un índex més elevat d’exclusió en matèria sanitària hi trobem Roma-
nia, Portugal i Letònia. 

Malgrat que les polítiques de control de despesa sembla que estan qües-
tionant la sostenibilitat dels sistemes sanitaris, les dades constaten la im-
portància de garantir l’accés a una sanitat de caràcter universal (Geor-
goutsakou, 2010). Per tant, la salut ha de ser considerada, a més a més 
d’un dret social bàsic, com un aspecte important en la prevenció de les 
situacions de pobresa i un àmbit de l’exclusió social que frena importants 
itineraris de descens derivats no tan sols d’una mala salut, sinó de la des-
capitalització i l’endeutament de les llars amb persones malaltes.

(6)  Al Regne Unit, segons Citizens Advice (2008), unes 800.000 persones no van comprar els medicaments 
prescrits per motius econòmics. 
(7)  Vegeu Taylor-Gooby i Stoker (2011) i el capítol 5 per a una anàlisi per col·lectius.
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4.3.2. L’accés a l’habitatge

La fragilitat de moltes llars per afrontar les despeses de l’habitatge qüestio-
na el seu mateix dret d’accedir a una residència. De la mateixa manera que 
en matèria de sanitat, l’habitatge esdevé un dret social bàsic no garantit per 
tal com hi ha un gran nombre de llars endeutades o amb dificultats a l’hora 
d’atendre aquestes despeses. Per saber la intensitat d’aquest fenomen ana-
litzarem un indicador construït a partir de les condicions de l’habitatge, 
l’atapeïment o la renda disponible que queda a les llars un cop restades les 
despeses d’habitatge.(8) Aquesta perspectiva es complementa posteriorment 
amb un indicador de caràcter més subjectiu, amb el qual es mesuren les 
llars que manifesten que les despeses relacionades amb l’habitatge són una 
càrrega pesada en els seus pressupostos. Amb això intentarem perfilar una 
primera aproximació a la intensitat i naturalesa de les situacions d’exclusió 
i vulnerabilitat en l’accés  a l’habitatge dels diversos països analitzats.

La relació entre la precarització de les condicions de treball i l’enduriment 
de les condicions de vida sembla que es continua reforçant. Si bé les dades 
disponibles pertanyen a un moment en què començaven a ser visibles els 
primers efectes de la crisi, especialment en el cas espanyol, les privacions 
materials i els impagaments sembla que van seguint un increment progres-
siu. Entre tots els àmbits d’afecció, el manteniment de l’habitatge es veu 
cada vegada més qüestionat.

Per abordar aquest aspecte, hem construït un indicador de la dificultat de 
les llars en matèria residencial. Per a això, hem agrupat tres indicadors sim-
ples: l’atapeïment (relació d’estadants segons les habitacions),(9) condicions 
de l’habitatge (insalubre o amb goteres) i llars que, en restar del seu pressu-
post les despeses d’habitatge, se situen per sota del llindar de pobresa seve-
ra. Amb això entenem que les llars que es manifesten afectades almenys per 
un d’aquests indicadors tindrien dificultats moderades per mantenir l’habi-
tatge, mentre que les afectades per tots tres indicadors es trobarien en una 
situa ció de dificultat severa en l’àmbit de l’habitatge.

(8)  Es considera inadequada la situació de les llars que, un cop descomptades les despeses d’habitatge del 
total d’ingressos, la renda disponible que els queda es troba per sota del llindar de pobresa severa corresponent.
(9)  Cal precisar que l’atapeïment d’un habitatge es mesura en tots aquests supòsits segons el criteri següent: 
dues persones o més en una habitació; tres persones o més en dues habitacions; quatre persones o més en tres 
habitacions; sis persones o més en quatre habitacions; set persones o més en cinc habitacions; vuit persones 
o més en sis habitacions o més. Compten com a habitacions totes les estances de la casa, incloses les cuines 
de quatre metres quadrats o més, i se n’exclouen els banys, terrasses i galeries.
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grÀFIc 4.5

Llars amb dificultats per accedir a un habitatge a Europa
Percentatge respecte al total de llars (2010)
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Font: SILc-Eurostat.



118 crISI I FrActurA SocIAL A EuroPA

Tal com observem al gràfic 4.5, ordenat de manera ascendent segons els 
resultats de dificultat moderada, Finlàndia (13,2%), Noruega (14,7%), 
Malta (17,3%), França (17,6%) i Suècia (19,1%) són els països amb un 
nivell de dificultat més baix en l’accés a l’habitatge. Els països amb un 
percentatge més elevat són Romania (40,5%), Letònia (39,1%) i Eslovènia 
(38,9%). Espanya hi ocupa la tretzena posició entre els països amb un ín-
dex més alt de dificultat moderada (26,9%), mentre que el Regne Unit 
(24,6%) i Dinamarca (23,6%) ocupen les posicions quinzena i divuitena, 
respectivament.

Els resultats evidencien en general que les dificultats severes només són 
ressenyables a Romania (1,7%), Letònia (1,3%) i Bulgària (1,3%). En rela-
ció amb la dificultat moderada, França (17,6%) és, dels quatre països ana-
litzats, el que menys dificultats va tenir el 2010. Dinamarca (23,6%) i el 
Regne Unit (24,6%) tenen un punt de diferència entre ells, mentre que a 
Espanya aquest índex assoleix el 26,9%. La tendència de França entre el 
2007 i el 2010 ha estat descendent, mentre que a Espanya augmenta quatre 
punts, a Dinamarca 3,6 i al Regne Unit, 0,6. 

La taula 4.3 inclou també les llars que han tingut dues dificultats de les 
tres, amb l’objectiu de complementar l’anàlisi. Podríem considerar aquest 
nivell com una dificultat més intensa que la de les llars que només n’asse-
nyalen una, i menys aguda que la severa. En aquest aspecte, la tendència 
moderada intensa és semblant a la dificultat moderada, ja que entre el 2007 
i el 2010 Espanya té un increment d’un punt, Dinamarca de 0,3 punts, i al 
Regne Unit (–0,2) i França (–0,5) minva. Podem subratllar, doncs, que 
tant Dinamarca i Espanya com el Regne Unit semblen evidenciar, entre el 
2007 i el 2010, un augment de la dificultat en un i dos ítems; en canvi, a 
França minven els nivells baixos i es produeix un increment de les dificul-
tats severes. Sobre això, com mostra la taula 4.3, i malgrat la presència 
d’alguns elements de convergència, hi observem diferències remarcables 
entre els països en el pes dels tres components d’aquest indicador sintètic, 
cosa que ens permet concloure que els processos d’exclusió en aquest àm-
bit s’expressen de formes diverses segons el país.

Veiem a la taula 4.3 que el nombre de llars que es troben per sota del llin-
dar de pobresa en restar les despeses d’habitatge es va incrementar entre el 
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2007 i el 2010 a Dinamarca i Espanya, mentre que l’augment al Regne 
Unit és mínim, i a França va minvar 0,6 punts percentuals. A Dinamarca 
les llars en pobresa severa després de restar dels seus ingressos les despeses 
en habitatge el 2010 es van situar 6,6 punts per damunt respecte al 2007 
(18,5%); a Espanya van augmentar del 8,8% el 2007 a l’11,6% el 2010.

tAuLA 4.3

Dificultats per accedir a un habitatge a Dinamarca, Espanya, França  
i el Regne Unit
Percentatge respecte al total de llars (2007, 2010)

2007 2010

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

Habitatge < pobresa severa 11,9 8,8 7,6 16,7 18,5 11,6 7,0 16,8

atapeïment 2,6 1,5 4,2 2,7 2,6 1,5 3,8 2,9

Habitatge amb humitats 10,1 18,2 13,4 14,0 7,7 21,1 11,7 13,8

dificultat moderada en 
l’habitatge (una de tres) 20,0 22,9 19,4 24,3 23,6 26,9 17,6 24,6

dificultat moderada intensa 
en l’habitatge (dues de tres) 2,2 2,5 2,7 4,3 2,5 3,5 2,2 4,1

dificultat severa en 
l’habitatge (totes tres) 0 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2

Font: SILc-Eurostat.

Quant a l’atapeïment en condicions d’insalubritat, les dades semblen tren-
car amb la lògica general observada fins aquí. Malgrat que les situacions 
d’atapeïment oscil·len entre l’1,5% i el 3,8% de les llars en els quatre casos 
analitzats, Espanya ocupa el percentatge més baix de sobreocupació de 
l’habitatge. Com podem observar en la taula 4.3, Dinamarca i Espanya 
mantenen els seus nivells, mentre que França presenta un descens de 0,4 
punts percentuals i el Regne Unit un repunt de 0,2.(10) 

Viure sota un sostre amb goteres i entre humitats és un altre indicador de la 
dificultat de moltes persones per accedir a unes condicions mínimes d’habi-
tabilitat. La taula 4.3 constata un increment remarcable dels habitatges in-

(10)  L’English Housing Survey mostra que el nivell d’atapeïment entre el 2010 i el 2011 es manté en el 3% 
dels habitatges. Vegeu Department for Communities and Local Government (2012).
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salubres. Malgrat que la tendència a França, el Regne Unit(11) i Dinamarca 
ha estat descendent entre el 2007 i el 2010, a Espanya hi observem un aug-
ment de 2,9 punts percentuals. 

Aquests resultats, obtinguts d’indicadors objectius, es complementen amb 
el gràfic 4.6, que mostra el percentatge de llars que addueixen una càrrega 
elevada de despeses relacionades amb l’habitatge en el seu pressupost. La 
importància d’aquest indicador rau en el fet que el pes d’aquests costos en 
l’economia d’una llar ha de permetre intuir l’impacte de la reducció d’in-
gressos en el manteniment de l’habitatge. Noruega, Dinamarca i Suècia 
tenen els nivells més reduïts, mentre que Espanya, Itàlia i Polònia encap-
çalen els països amb més llars que perceben que l’habitatge és una càrrega 
pesada en el conjunt del pressupost familiar. 

A França i el Regne Unit el percentatge de llars que consideren que els 
costos residencials són una càrrega pesada en l’economia d’una unitat de 
convivència se situa en posicions intermèdies, amb un 25,9% i un 23,7%, 
respectivament. Dinamarca (7,3%) és un dels països amb una càrrega me-
nor de despeses d’habitatge sobre el còmput total d’ingressos de la llar. Al 
contrari, com ja hem vist, entre els països amb una percepció major de 
càrrega elevada hi trobem Espanya, amb el 49,8%; aquí el nivell ha aug-
mentat 2,2 punts percentuals respecte al 2007.

En definitiva, les dades semblen confirmar la hipòtesi que la davallada de 
la quantitat i de l’estabilitat d’ingressos de moltes llars espanyoles, junta-
ment amb els elevats costos immobiliaris, poden dificultar l’accés a un 
habitatge en condicions, cosa que hauria de plantejar la recerca d’alterna-
tives que previnguin els processos d’exclusió residencial. En aquest cas, 
l’empitjorament de les condicions de l’habitatge podria respondre a la 
recerca de mesures d’abaratiment que garanteixin la residència, malgrat 
que sigui en pitjors condicions, o bé mitjançant altres formes de convi-
vència col·lectiva.

(11)  Al Regne Unit, segons l’English Housing Survey, el 2010 el 25% del total dels habitatges ocupats no 
van assolir el mínim d’habitabilitat. De la mateixa manera, no presentaven condicions residencials adequa-
des el 37% dels habitatges de lloguer privat i el 20% de l’habitatge social (ibídem).
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grÀFIc 4.6

Llars en què les despeses en habitatge constitueixen una càrrega 
elevada sobre el pressupost a Europa
Percentatge sobre el total de llars (2007, 2010)
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 4.4. Models de convivència en un context de crisi

La incapacitat d’afrontar les despeses vinculades a l’habitatge ha pogut 
animar a buscar noves formes de convivència que han respost a una estra-
tègia definida d’optimització de recursos, o bé a una situació sobrevingu-
da amb escàs poder de decisió. El retorn a la llar familiar, la convivència 
amb algun pensionista o l’endarreriment d’emancipacions previstes són 
algunes realitats detectades, especialment entre els grups més vulnerables, 
com és el dels joves. La freqüència d’aquestes mesures es troba estreta-
ment relacionada amb l’estabilitat laboral de les famílies en els diferents 
països analitzats.

4.4.1. Tornar a la llar d’origen o quedar-s’hi

En molts casos, tornar a la llar d’origen o no abandonar-la són algunes de 
les possibles opcions observades que sorgeixen davant les dificultats per 
mantenir un habitatge propi. Com en altres opcions descrites, això és una 
conseqüència de la dificultat a l’hora d’assolir un nivell adquisitiu estable 
i suficient. Les causes divergeixen, però totes tenen un indicador comú: la 
precarietat de la inserció en el mercat laboral. Aquesta realitat també ha 
estat constatada en un estudi recent de Moreno et al. (2012) que justifica 
el retard en l’emancipació dels joves espanyols per la limitada capacitat 
d’elecció i incorporació laboral que pateixen en el context de recessió eco-
nòmica.

Les situacions d’atur han generat una dificultat evident per afrontar els 
pagaments de l’habitatge i els projectes d’emancipació de molts joves. 
Com mostra el gràfic 4.7, el nombre de persones de 18 a 34 anys en situa-
ció d’atur que viuen a casa els pares va augmentar especialment entre els 
anys 2008 i 2009. A Espanya el percentatge de desocupats que convivien 
amb els pares el 2010 era del 20,8%, amb un increment de 10,8 punts –el 
doble més un– respecte al 2007. La resta de països també presenta una 
tendència ascendent: Dinamarca augmenta 3,2 punts entre el 2007 i el 
2010, França 2 punts i el Regne Unit 7,3 punts, tot i que en l’últim any ha 
tingut un lleu retrocés.
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grÀFIc 4.7

Persones de 18 a 34 anys desocupades que viuen a casa els pares  
a Dinamarca, Espanya, França i el Regne Unit
Percentatge respecte al total de joves aturats de la mateixa edat (2007-2010)
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Aquests resultats són un exemple de com les xarxes informals ofereixen 
suport en alguns processos d’exclusió, tant mitjançant l’acolliment de nu-
clis familiars com permetent l’endarreriment dels processos d’emancipa-
ció dels joves. En aquesta línia, segons dades d’Eurostat ofertes mitjan-
çant la SILC, el percentatge de joves entre 18 i 34 anys que viuen amb els 
pares ha augmentat 5,4 punts a França, 1,8 punts a Dinamarca i 3 punts 
al Regne Unit. A Espanya, en canvi, entre el 2007 i el 2010 va baixar 3,4 
punts fins a situar-se en el 52,8%, un percentatge que supera la meitat dels 
joves de 18 a 34 anys que conviuen amb els progenitors. Aquest resultat és, 
segons les dades relatives al 2010, el nivell percentual més alt dels quatre 
països analitzats, amb els quals es constata una àmplia diferència: Dina-
marca, 17,7%; França, 34%; el Regne Unit, 39%.

Els percentatges observats minven si n’excloem els joves de 18 a 24 anys. 
Aquestes edats són encara un referent en les etapes de formació superior, 
per la qual cosa un alt percentatge d’aquests estudiants poden tenir encara 
el suport de la família. Com veiem en el gràfic 4.8, en aquest cas els països 
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del sud d’Europa tenen els percentatges més elevats de joves entre 25 i 34 
anys que conviuen amb els pares. Amb Grècia, Portugal i Itàlia entre els 
nivells més alts (50,6%, 46,8% i 44%), juntament amb Croàcia (65,8%), 
Bulgària (54,8%) o Malta (52,9%), Espanya té el valor més baix dels paï-
sos meridionals. Amb els percentatges més baixos trobem Dinamarca 
(1,3%), Noruega i Suècia (3,6% tots dos) i, en els llocs sisè i vuitè, França 
i el Regne Unit, amb el 12,2% i el 16,6%, respectivament. Per tant, po-
dríem destacar que, dels 31 països analitzats, Espanya es troba per damunt 
de la mitjana i ocupa el lloc tretzè amb més joves de 25 a 34 anys que viuen 
amb els pares, mentre que el Regne Unit i França se situen entre els deu 
països amb un percentatge més baix, grup que encapçala Dinamarca.

tAuLA 4.4

Joves que viuen amb els pares a Dinamarca, Espanya, França  
i el Regne Unit
Percentatge respecte al total de joves de cada grup d’edat (2007 i 2010) 

18 A 34 AnyS 25 A 34 AnyS

2007 2010 2007 2010

dinamarca 15,9 17,7 2,8 1,3

Espanya 56,2 52,8 40,0 36,5

França 28,6 34,0 8,0 12,2

regne unit 36,5 39,0 14,6 16,6

Font: SILc-Eurostat.

La diferència entre aquest gràfic i la taula 4.4 és significativa. Per als qua-
tre països analitzats amb més detall, el percentatge de joves entre 25 i 34 
anys que viuen a casa els pares minva considerablement. A Dinamarca, 
aquest percentatge baixa un 16,4% si n’excloem els joves de 18 a 24 anys. 
A França la davallada és del 21,8%, una xifra semblant a la del Regne Unit 
(–22,4%); en el cas d’Espanya és un 16,3% menor. Així i tot, Espanya té la 
disminució percentual més baixa dels quatre països comparats. Això fa 
palès que, independentment de l’edat, les xarxes familiars continuen sent 
un suport fonamental tant de les persones sense possibilitat d’iniciar itine-
raris d’emancipació com de les que decideixen tornar a la llar d’origen o 
s’hi veuen abocades. 
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grÀFIc 4.8

Persones entre 25 i 34 anys que viuen amb els pares a Europa
Percentatge respecte al total de joves d’aquesta edat (2010)
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La probabilitat de viure a casa els pares es troba estretament relacionada 
amb les transicions dels joves a la vida adulta, i aquestes transicions deter-
minen la dinàmica demogràfica del país, però també el risc d’exclusió social 
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que tindran les famílies que es formin els propers anys. El pas del sistema 
educatiu al món del treball remunerat no és un trànsit que tots els joves facin 
en igualtat de condicions: per a uns, és un procés ràpid i fàcil que comporta 
l’inici de carreres ocupacionals ascendents en prestigi social i ingressos, 
mentre que per a d’altres és un recorregut llarg i penós en el qual s’alternen 
feines precàries i períodes d’inactivitat que poden esdevenir un llast que en-
fonsi els individus en la marginalitat social. Un dels símptomes d’aquest 
llast és la conjunció d’abandonament escolar i desocupació laboral.

La decisió de continuar estudiant que prenen els individus i les seves famí-
lies depèn dels beneficis esperats de l’educació, dels costos directes i indi-
rectes d’obtenir-la i dels recursos disponibles a la llar. Però la percepció 
dels beneficis i dels costos de l’educació es veu alterada segons el moment 
del cicle econòmic. En escenaris de recessió amb atur creixent, el cost 
d’oportunitat de continuar estudiant minva a causa de les poques expecta-
tives de trobar una feina ben remunerada (Siow, 1984). Per tant, a banda 
del fet que els cicles econòmics depressius destrueixen llocs de treball entre 
els adults i afecten l’estabilitat d’ingressos de moltes llars on viuen estu-
diants, la incertesa i les expectatives d’incorporació al mercat laboral estan 
estretament vinculades a la continuïtat dels joves en el sistema educatiu.

L’anàlisi elaborada per Sarasa (2012) constata que els països amb sistemes 
educatius orientats a la formació professional i amb pràctiques a l’empresa 
garanteixen una ràpida inserció laboral dels joves, amb l’avantatge afegit 
que les feines obtingudes són més estables, ja que la selecció inicial ha estat 
més encertada, però també perquè en alguns països –com ara Alemanya– 
la rigidesa laboral fa menys atractiu l’acomiadament. Els mercats molt fle-
xibles permeten que els joves trobin la seva primera feina amb relativa faci-
litat, però a costa d’una gran inestabilitat, que sovint els mena a l’atur, una 
possibilitat que augmenta com més generalista sigui la formació.

Aquest mateix informe constata igualment que el risc d’abandonar els es-
tudis i no trobar feina està associat al volum de famílies amb un baix nivell 
educatiu, a la política de beques i al cicle econòmic. En aquest sentit, en 
països com Espanya, on la democratització de l’educació ha estat tardana 
i abunden les famílies de baix nivell educatiu, les possibilitats d’incorpora-
ció són menors. En el pol oposat, en països com ara Dinamarca, amb una 
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democratització de l’ensenyament més arrelada i on els governs afavorei-
xen programes de beques generosos i polítiques actives d’ocupació, aug-
menta de manera significativa la probabilitat que els joves no abandonin 
el sistema educatiu i millorin les seves oportunitats d’ocupació.

Com hem vist al capítol segon, els efectes de la crisi han estat heterogenis 
entre els països, sobretot pel que fa a l’atur juvenil. Aquest fet ha tingut 
efectes importants en el risc de caure en situacions d’exclusió social, espe-
cialment als països en què la protecció social a la desocupació és més aviat 
escassa. Mentre que, d’una banda, les característiques del sistema educa-
tiu a Espanya i l’impacte de la crisi en l’atur juvenil semblen explicar per 
què el 20,8% dels joves desocupats de 18 a 34 anys –i el 52,8% del total de 
joves– vivien amb els pares el 2010, segons la SILC, d’altra banda, el fet de 
continuar vivint-hi –de grat o per força– protegeix els joves espanyols del 
risc d’exclusió social.

4.4.2. Viure amb els més grans de 65 anys

Les famílies en situacions més precàries i, concretament, les que es veuen 
més afectades per l’atur, viuen en una proporció més alta amb persones 
grans, una estratègia orientada a compensar ingressos reduïts i inestables 
amb alguna pensió que els complementi i els aporti més estabilitat. Aquest 
model de llar s’ha incrementat amb l’impacte de la crisi, i per això trobem 
que la convivència amb alguna persona més gran de 65 anys és més habitual 
a les llars en què totes les persones actives estan aturades. En conviure amb 
els pares o els avis no tan sols es busca reforçar els ingressos familiars o am-
pliar el nombre de salaris –i pensions–, sinó també mirar d’optimitzar al 
màxim els recursos. En la majoria dels casos el que ha passat és que la sepa-
ració generacional no s’ha produït a causa de la precarietat laboral dels 
membres actius de la llar. Però s’han detectat també casos en què els aturats 
–amb les seves famílies– tornen a casa els pares quan les passen magres, o 
fins i tot fills o néts que treuen els pares o avis d’institucions residencials per 
anar a viure junts, ja que ara es troben sense recursos i amb més temps per 
atendre’ls. En alguns casos es tracta de persones joves, com vèiem a l’apartat 
anterior, amb ascendents de més de 65 anys, però més sovint es tracta 
d’adults que poden tenir menors a càrrec seu, de manera que s’acaba confi-
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gurant un model de família extensa trigeneracional que es manté per efecte 
de la crisi.

Com mostra el gràfic 4.9, del total de llars espanyoles amb totes les persones 
actives en situació d’atur, el 7,8% conviuen amb una persona més gran de 65 
anys.(12) Sense moure’ns d’Espanya, aquest percentatge augmenta en 3,7 
punts del 2007 al 2010. L’ascens és generalitzat en els quatre països analit-
zats, amb augments de 0,3 punts al Regne Unit, 0,2 a França i 0,7 a Dina-
marca. El 2007 la diferència d’Espanya amb Dinamarca o França ja era de 
4 punts, i de 3,6 amb el Regne Unit. El 2010, però, s’eixampla aquesta dife-
rència, que se situa en 7 punts respecte al Regne Unit i Dinamarca i en 6,2 
amb França. Per tant, si el 2007 Espanya ja era, de tots quatre països, el que 
tenia un nivell més alt de llars amb tots els actius aturats i convivents de més 
de 65 anys, el 2010 no només manté la posició de líder sinó que eixampla les 
diferències percentuals amb la resta de països. 

grÀFIc 4.9

Llars amb tots els actius aturats (segons autopercepció) que conviuen 
amb alguna persona més gran de 65 anys
Percentatge respecte al total de llars amb tots els actius aturats (2007, 2010)
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Font: SILc-Eurostat.

(12)  Com que aquesta anàlisi s’ha fet a partir de l’EU-SILC, la situació d’atur es determina a partir de la 
percepció de la persona enquestada.
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En moltes llars que han vist els seus ingressos especialment minvats arran 
de la crisi, les pensions, encara que siguin d’un import baix, esdevenen un 
recurs més estable que no pas les rendes del treball. A més a més, l’impacte 
de la crisi en el mercat de treball sembla que ha donat treva a les persones 
de la tercera edat, no perquè el seu nivell adquisitiu hagi augmentat, sinó 
perquè la mitjana d’ingressos ha disminuït i la seva posició millora a la bai-
xa. En aquesta línia, com vèiem en el capítol anterior, la taxa de pobresa de 
les persones més grans de 65 anys ha minvat, entre altres motius, per la re-
ducció del llindar de pobresa derivada d’una baixada general de les rendes, 
per una millora prèvia dels imports de les pensions mínimes i perquè els 
nous pensionistes presenten bases de cotització més altes que els que desa-
pareixen per mortaldat.

Els diferents models de convivència comentats sembla que apunten, en el 
cas d’Espanya, a un suport important de les xarxes socials per afrontar 
aquestes situacions de dificultat. Segons els resultats d’altres estudis, com 
ara Laparra i Pérez (2011) o Meil (2011), les xarxes informals a Espanya 
continuen actuant, davant dels riscos del mercat laboral i la desprotecció 
social, com amortidors fonamentals en les situacions de risc. Tot i que els 
darrers anys els processos d’individualització a les llars havien començat a 
fer aflorar noves formes d’organització familiar que podrien haver afeblit la 
protecció tradicional basada en el parentiu, la inestabilitat del context so-
cial ha reactivat o reforçat les xarxes de solidaritat intrafamiliar, no com 
una inconformitat amb les formes d’emancipació familiar sinó com una 
reacció a la desconfiança de l’Estat i del mercat (Meil, 2011).

Per això, la solidaritat familiar es consolida com un capital social fonamen-
tal en el benestar de les persones. Aquest fet no tan sols es dóna en els paï-
sos familistes, sinó que també es reforça en altres contextos de més autono-
mia vinculats a escenaris d’inestabilitat. Així i tot, les situacions de 
necessitat i destret poden generar –o intensificar en el cas que ja es donin– 
situacions d’aïllament social i conflictivitat familiar. Segons l’Informe Foes-
sa (Laparra i Pérez Eransus, 2011), un exemple n’és que entre el 2007 i el 
2009 l’assiduïtat amb la qual es relacionaven a Espanya les llars amb altres 
familiars havia minvat del 27% al 18%; amb els veïns, del 17% al 13%, i amb 
les amistats, del 17% al 9%. L’únic índex que no va baixar és el de les rela-
cions amb els altres membres de la llar. Igualment, pel que fa a la conflicti-
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vitat familiar interna, aquest mateix informe va evidenciar a Espanya un 
augment de quatre punts percentuals en les relacions dolentes o molt dolen-
tes dins les llars que havien viscut itineraris d’exclusió. Aquest nivell de 
conflicte era més intens en les situacions de més vulnerabilitat, a causa que 
s’observava en el 13,1% dels exclosos, enfront del 3,9% en els afectats per 
exclusió moderada i el 0,5% en les situacions d’integració precària. Per tant, 
malgrat que aquestes dades no han pogut ser contrastades amb la realitat 
d’altres països, a Espanya es va constatar l’associació entre l’existència de 
conflictes familiars i les situacions d’inestabilitat i dificultat en un moment 
determinat, com també l’augment de la conflictivitat en les famílies si s’in-
tensificava la seva exclusió social en el temps.

 4.5.  Una protecció social diversa per compensar l’enduriment  
de les condicions de vida

En les realitats descrites, la possibilitat de tenir una xarxa de serveis pú-
blics i informals que compensin i ajudin davant la inestabilitat econòmica 
i l’enduriment de les condicions de vida de les llars cobra una rellevància 
especial.

Les actuacions polítiques dels darrers mesos ens fan pensar que ens trobem 
davant d’una etapa de transformació en els límits dels sistemes de protecció 
social. En el cas d’Espanya,(13) els resultats d’altres capítols anuncien una 
disminució de la capacitat de la protecció social per compensar la desigual-
tat (vegeu el capítol 2) i una escassa eficiència per garantir les necessitats 
bàsiques dels sectors i els col·lectius més vulnerables, especialment les que 
han sorgit arran de la crisi.

La taula 4.5 mostra les llars que han rebut alguna prestació el 2007 i el 
2010, amb dos blocs diferenciats. D’una banda, les prestacions per des-
ocupació i, de l’altra, les altres prestacions, entre les quals les pensions de 
jubilació, les prestacions per supervivència, per malaltia, invalidesa i aju-
des per estudis. Com podem observar, entre el 2007 i el 2010 les prestacions 
per desocupació han augmentat a tots els països llevat de Dinamarca (on 

(13)  Per a una anàlisi aprofundida, vegeu l’evolució de la despesa i les transformacions registrades en els 
diversos sistemes de protecció social a Espanya (apartat 1 del capítol 5).
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van baixar 4,6 punts). A Espanya van augmentar 4,9 punts percentuals, al 
Regne Unit 1,4 punts i a França 1,5. 

tAuLA 4.5

Llars que reben alguna prestació (prestacions brutes) a Dinamarca, 
Espanya, França i el Regne Unit
Percentatge respecte al total de llars (2007, 2010)

2007 2010

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

prestacions per 
desocupació 26,6 11,1 13,3 2,4 22,0 16,0 14,8 3,8

altres prestacions (a) 56,6 46,5 48,3 46,6 58,1 45,1 52,4 49,7

almenys una de les sis 
prestacions (b) 68,3 54,1 57,4 48,3 66,0 55,9 60,6 52,3

notes: (a) Prestacions per jubilació, supervivència, malaltia, invalidesa, ajuda a estudis. (b) Prestacions per jubilació, 
supervivència, malaltia, invalidesa, ajuda a estudis, desocupació.
Font: SILc-Eurostat.

Quant a la resta de prestacions, es constata que a Espanya baixen 1,4 punts 
percentuals entre el 2007 i el 2010, mentre que a la resta de països augmen-
ten: 1,5 punts a Dinamarca, 4,1 a França i 3,1 al Regne Unit. En tots els ti-
pus de prestació –excepte en les de desocupació– la proporció de llars que en 
reben és menor a Espanya que als altres països. 

Amb caràcter general, malgrat les reformes introduïdes en matèria d’assis-
tència social (Müller, 2012; vegeu també el capítol 5), Dinamarca és el país 
més generós en prestacions socials. El 66% de les llars percep almenys una 
prestació, tot i que s’han reduït dos punts des del 2007. A França el 60,6% 
de les llars rep alguna prestació, un nivell que en els dos últims anys ha pujat 
3,2 punts.(14) A Espanya el 55,9% de les llars rebien alguna prestació el 2010, 
un percentatge que ha crescut especialment per l’augment de les prestacions 
per desocupació. El Regne Unit té un repartiment diferent: en total, el 52,3% 
de les llars reben una ajuda especialment vinculada a «altres prestacions», ja 
que les prestacions per atur només representen el 3,8% del total. D’altra 
banda, és el país que mostra un nivell de protecció més baix, una dada que 

(14)  Els nivells de protecció social a França no s’han vist tan limitats com en la resta dels casos comparats. 
Vegeu Begue (2012) i el capítol 5.
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corrobora l’enquesta Age UK (2010), segons la qual 1,5 milions de britànics 
manifestaven que necessiten suport i no en reben. 

Aquests resultats constaten el que hem comentat en apartats anteriors. No 
obstant això, convé matisar que, en situacions d’inseguretat econòmica 
com l’actual, les polítiques socials són un mecanisme de suport inqüestio-
nable per compensar no tan sols l’enduriment de les condicions de vida, 
sinó també la mateixa sostenibilitat de moltes llars. 

  Conclusions

L’impacte de la crisi econòmica ha posat de manifest un enduriment pro-
gressiu de les condicions de vida a les llars. L’anàlisi d’aquesta matèria 
mitjançant indicadors de privació o incapacitat per satisfer els deutes ha 
permès de conèixer les dificultats diàries que han d’afrontar les llars. En 
aquest aspecte, si bé no tots aquests casos desemboquen en trajectòries 
descendents cap a l’exclusió, sí que podem comprovar un augment de la 
vulnerabilitat en tots els països analitzats. 

Segons els resultats exposats, sembla que les situacions de dificultat tenen 
un detonant clau: l’ocupació. Així i tot, si bé aquest no és l’únic factor, els 
resultats de la feblesa de la inserció en el mercat de treball i la consegüent 
pèrdua de capacitat i estabilitat d’ingressos es tradueixen en un augment 
de les necessitats quotidianes. El nivell de privació i d’endeutament de 
moltes famílies no tan sols amenaça la seva pròpia sostenibilitat, sinó que 
la dificultat d’atendre els pagaments dóna lloc a una concentració d’efec-
tes amb una rellevància especial en l’àmbit residencial. Aquesta realitat ha 
posat en entredit alguns drets bàsics, com ara l’accés al sistema sanitari o 
a l’habitatge. És aquí on els nivells d’impagament sever a Espanya es tri-
pliquen entre el 2007 i el 2010 (passen del 0,3% a l’1%), les despeses en 
habitatge comencen a pesar massa en els pressupostos familiars de la mei-
tat de les llars, i el percentatge dels qui viuen en habitatges insalubres aug-
menta 2,9 punts percentuals. D’altra banda, a diferència dels nivells d’ex-
clusió en matèria sanitària observats en alguns països, només el 2% de les 
llars espanyoles no van al metge per motius econòmics, la qual cosa cons-
tata l’efectivitat del sistema de salut. Passa el mateix al Regne Unit i a 



LA trAnSFormAcIó dE LES condIcIonS dE vIdA dE LES FAmíLIES 133

Dinamarca, que, juntament amb Espanya, encapçalen la llista de països 
amb un índex més baix de privació en matèria sanitària.

La intensa i extensa precarietat laboral a Espanya, especialment vinculada 
als sectors més joves i vulnerables, ha aguditzat l’enduriment de les condi-
cions de vida d’aquests grups. En altres capítols hem vist que els joves 
combinen una elevada taxa d’atur i temporalitat laboral amb un alt nivell 
de desprotecció en la feina, cosa que eleva la probabilitat d’acabar en 
situa cions de pobresa i exclusió social. En contrast amb Dinamarca, Fran-
ça i el Regne Unit, on l’impacte de la crisi ha estat menys profund, l’aug-
ment de les dificultats quotidianes a Espanya s’estén de manera imparable 
i amenaça d’agreujar i augmentar unes situacions de dificultat que s’es-
morteeixen amb una optimització dels recursos econòmics i residencials. 
N’hem destacat, per exemple, el fet de romandre a la llar familiar o tor-
nar-hi, o bé la convivència amb persones més grans de 65 anys.

En primer lloc, a Espanya el 52,8% dels joves entre 18 o 34 anys conviuen 
amb els pares, enfront del 17,7% a Dinamarca, el 34% a França i el 39% al 
Regne Unit. Aquests percentatges baixen al 36,4% a Espanya quan consi-
derem el grup de 25 a 34 anys. En aquesta cohort d’edat, les distàncies 
amb la resta de països augmenten en 24,8 punts per a França, 18,8 per al 
Regne Unit i 35,1 per a Dinamarca. Així mateix, mentre que l’alt índex 
d’atur a França es veu compensat per uns mecanismes de protecció més 
generosos, o a Dinamarca amb sistemes educatius més ben adaptats a les 
necessitats dels joves, a Espanya la indefensió davant la pèrdua de capaci-
tat adquisitiva va fer incrementar fins al 20,8% el 2010 (+10,8 punts des 
del 2007) el percentatge de joves aturats que viuen a casa els pares. Els 
costos d’aquest retard dels processos d’emancipació juvenil són habitual-
ment assumits per la família d’origen.

En segon lloc, les llars amb tots els membres desocupats que conviuen 
amb persones més grans de 65 anys van augmentar a Espanya fins al 7,8% 
el 2010; la distància és d’uns sis punts percentuals amb la resta de països 
comparats. Aquest indicador és pràcticament inexistent (per sota de l’1%) 
als altres països.

Aquestes pautes de comportament a Espanya tenen un tall familista que 
evidencia, d’una banda, el suport de les xarxes informals en moments de 
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gran vulnerabilitat i, de l’altra, la gran dependència familiar. Són realitats 
que semblen orientar-se a l’àmbit informal davant un sistema de protecció 
social que protegeix especialment en el nivell contributiu. El 2010 el 55,9% 
de les llars eren perceptores d’alguna prestació; l’augment d’1,8 punts res-
pecte al 2007, però, és degut a l’increment de beneficiaris en prestacions 
per desocupació.

En aquesta línia, la família espanyola sembla que esmorteeix l’impacte de 
la crisi. Malgrat que al seu interior s’havien posat en marxa noves formes 
i dinàmiques d’organització més individualistes, la crisi sembla que refor-
ça els mecanismes de solidaritat intrafamiliar. Així i tot, cal subratllar que 
en alguns casos l’augment de les necessitats i de les relacions de dependèn-
cia entre xarxes properes pot donar lloc a una sobrecàrrega familiar que a 
llarg terme malmeti les relacions entre nuclis i augmenti els nivells de con-
flictivitat.

Un dels reptes principals dels governs actuals és afrontar aquestes noves 
situacions de risc de pobresa i exclusió social. Algunes de les mesures 
d’ajust de la despesa desenvolupades al Regne Unit i Espanya semblen 
apostar per un model en què la responsabilitat pública en el benestar de les 
persones és cada cop més limitada. Per tant, els debats i els discursos més 
freqüents a Europa no divergeixen gaire respecte a les dinàmiques que es 
comencen a experimentar a l’Estat espanyol. Si bé l’abast de la transfor-
mació de les reformes té, evidentment, una intensitat diferenciada, les líni-
es de canvi apunten a una menor capacitat de protecció social, profunda 
sobretot en els nivells d’assistència social. L’efecte d’aquestes retallades 
dels sistemes de protecció social s’albira ja en algunes tendències analitza-
des, que destaquen per un increment general de les situacions de vulnera-
bilitat comunes a tots els països. Per això, el futur de l’Estat com a garant 
de benestar és actualment una incògnita, de la mateixa manera que ho ha 
estat el mercat o potser ho sigui la família, encara que, de moment, aques-
ta darrera és la que està demostrant més fortalesa.
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  V.   El paper de les polítiques socials per 
pal·liar les necessitats generades  
per la crisi(1) 

L’objectiu d’aquest capítol és analitzar quina ha estat la resposta de l’Es-
tat del benestar espanyol a les necessitats socials generades per la crisi 
econòmica, per comparació als seus homòlegs del Regne Unit, França i 
Dinamarca. L’atenció se centra a avaluar si la resposta política a les noves 
necessitats socials s’ha basat en una expansió de les polítiques de protecció 
social, en una contracció d’aquestes polítiques o bé en una barreja de totes 
dues. El capítol estudia el sentit i la direcció de les reformes i pretén, a més 
a més, dirimir quins grups socials n’han resultat afavorits o perjudicats, o, 
fins i tot, si les reformes han ocasionat nous perdedors. Entenem que 
l’anàlisi de l’impacte de la crisi s’ha de concebre com un carrer de dues 
direccions, és a dir, la crisi econòmica i financera no ha repercutit en les 
necessitats socials sense més ni més, sinó que ho ha fet amb diferents resul-
tats i intensitats segons el disseny institucional preexistent dels sistemes de 
protecció social. Altrament dit, les polítiques vigents abans de la crisi po-
den haver estat capaces tant de magnificar com d’alleujar els resultats de 
la crisi.

El capítol es divideix en tres seccions. La primera, dedicada al cas espa-
nyol, analitza les tendències de despesa i les reformes empreses en l’àmbit 
de la protecció social. La segona inclou una anàlisi comparada amb els 
altres tres casos nacionals estudiats. La tercera, finalment, ofereix una 
anàlisi quantitativa de les conseqüències de les polítiques socials en la si-
tuació de les llars.

(1)  Capítol elaborat per Ana M. Guillén, Emmanuele Pavolini, David Luque i Sagrario Anaut.
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 5.1.  Espanya: és la protecció social un instrument d’alleujament 
davant la crisi?

Les polítiques de protecció social han sofert pocs canvis d’envergadura des 
de l’inici de la crisi. Podríem dir que l’Estat del benestar espanyol ha man-
tingut els seus trets fonamentals. Això pot semblar sorprenent tenint en 
compte les fortes pressions externes i internes a les quals ha estat sotmès. 
No obstant això, fins i tot en absència de reformes paradigmàtiques que 
impliquin un canvi de model protector, sí que s’han adoptat algunes mesu-
res significatives. Justament aquesta secció es proposa fer-ne una anàlisi.

L’atenció es dirigeix, sobretot, a les polítiques socials adreçades a pal·liar 
les necessitats de les llars encapçalades per persones en edat activa, ja que, 
com hem vist en els capítols anteriors, és en aquestes llars on les conseqüèn-
cies socials de la crisi han estat més acusades.

La reacció inicial del govern anterior (març 2008-novembre 2011) va con-
sistir a utilitzar la protecció social com un instrument per pal·liar les con-
seqüències adverses de la crisi en la població. De fet, no es van aprovar re-
formes restrictives fins al 2011, moment en què la reforma del sistema de 
pensions va ser gairebé imposada per la Unió Europea i la crisi del deute 
públic. Fins al primer quadrimestre del 2012, el nou govern –elegit el no-
vembre del 2011– ha aprovat més aviat mesures d’austeritat que no pas re-
formes de les polítiques socials. Per avaluar la trajectòria de reforma ens 
referirem, en primer lloc, a l’evolució del finançament i de la despesa en 
polítiques socials, i després analitzarem les reformes en si mateixes. 

5.1.1. Pautes de finançament i despesa

El gràfic 5.1 mostra l’evolució de les despeses i els ingressos públics durant 
l’última dècada, com també la diferència entre tots dos. Podem distingir-hi 
dues fases: fins el 2007, els ingressos i les despeses estan quasi equilibrats, 
amb un augment més gran dels primers que va permetre gaudir de superà-
vits. Després del dràstic canvi de cicle esdevingut l’estiu del 2007, els ingres-
sos cauen mentre que les despeses continuen creixent i, per tant, generant 
dèficits. Totes dues magnituds tendeixen a estabilitzar-se el 2010 i el 2011.
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grÀFIc 5.1

Evolució dels ingressos i les despeses públiques a Espanya  
(2001-2011)
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Font: Eurostat.

tAuLA 5.1

Evolució de la despesa pública per funció a Espanya 
milions d’euros bruts (2007-2009)

2007 2008 2009 vArIAcIó 
(2009-2007) 

vArIAcIó  
(%)

Serveis públics generals 48.416 51.729 55.329 6.913 14,3

defensa 10.864 11.297 10.998 134 1,2

ordre públic i seguretat 20.258 22.023 22.325 2.067 10,2

Afers econòmics 53.311 57.185 58.665 5.354 10,0

Protecció del medi ambient 9.817 9.907 10.424 607 6,2

Habitatge 9.766 11.653 13.834 4.068 41,7

Salut 60.097 66.022 71.439 11.342 18,9

oci, cultura i religió 16.848 18.059 17.530 682 4,0

Educació 46.109 50.150 52.935 6.826 14,8

transferències econòmiques 137.477 152.923 171.280 33.803 24,6

Total 412.963 450.948 484.759 71.796 17,4

Font: Eurostat.
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La taula 5.1 il·lustra l’evolució de la despesa pública per funcions, des del 
començament de la crisi fins al 2009, any en què el volum de la despesa és 
més alt. La funció que registra l’increment més gran és la de transferències 
econòmiques, que concretament representa el 47,1% de l’increment total.

L’increment de la despesa en transferències econòmiques es va concentrar 
en dues àrees: protecció per desocupació (17.000 milions d’euros) i tercera 
edat (11.800 milions d’euros), tal com mostra la taula 5.2.

tAuLA 5.2

Evolució de la despesa en protecció social per àrees de política social 
a Espanya
milions d’euros bruts (2007-2009)

ProtEccIó SocIAL 2007 2008 2009 vArIAcIó 
(2009-2007) vArIAcIó (%)

Atenció sanitària 67.336 74.286 76.931 9.595 14,2

Invalidesa 16.075 17.239 18.129 2.053 12,8

Persones grans 68.968 75.340 80.778 11.810 17,1

Supervivents 20.473 21.621 22.792 2.319 11,3

Famílies/infants 13.241 14.814 15.944 2.703 20,4

desocupació 21.695 27.262 38.710 17.015 78,4

Habitatge 1.947 2.083 2.101 153 7,9

Exclusió social 2.695 2.529 2.817 122 4,5

Total 212.430 235.173 258.202 45.772 21,5

Font: Eurostat.

El 2010 va començar la fase actual de consolidació fiscal. El primer pa-
quet de mesures d’austeritat es va introduir el maig del 2009 i va incloure 
rebaixes per a aquell mateix any tant en el pressupost de l’Estat central 
com en les transferències a les comunitats autònomes. El setembre del 
2009 el govern va anunciar l’eliminació de la deducció de 400 euros en 
l’IRPF i l’augment de l’IVA a partir del juliol del 2010. El 2010 es van re-
duir els salaris dels funcionaris públics en un 5% de mitjana i es van con-
gelar les quanties de les pensions per al 2011. El 2011 es va restablir tem-
poralment l’impost sobre el patrimoni. El setembre del 2011 es va reformar 
la Constitució (article 135) per tal de garantir el principi d’estabilitat pres-
supostària per a tots els nivells de l’Administració. El desembre del 2011, 
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el nou govern va aprovar un altre ampli paquet de mesures d’austeritat, 
que incloïa un augment de l’impost sobre la renda, la congelació del sala-
ri mínim interprofessional i dels salaris dels empleats públics. L’única me-
sura expansiva contemplada ha estat la pujada de les pensions en un 1% 
per al 2012. 

Al començament del març del 2012, totes les comunitats autònomes van 
acordar reduir els seus dèficits a l’1,5% el 2012, la qual cosa ha d’implicar 
retallades dràstiques. La despesa social per habitant ja va caure significa-
tivament els anys 2009-2011, a una mitjana estatal del 4,4% en aquest pe-
ríode, amb remarcables diferències regionals. Això és preocupant a causa 
dels diferents ajustos que cada comunitat necessita, ja que posa en perill 
l’accés territorial equitatiu a polítiques com ara l’atenció sanitària, l’edu-
cació i la inclusió social.

grÀFIc 5.2

Despesa social per habitant a les comunitats autònomes d’Espanya
Percentatge de variació (2009-2011)
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En resum, els pressupostos de l’Estat no es van reduir a Espanya fins al 2010 
i la despesa en protecció social amb prou feines es va veure afectada, però el 
2011 i el 2012 va passar el contrari. S’hauria de considerar, així mateix, l’im-
pacte de la despesa social en el creixement del dèficit públic. Resulta difícil 
defensar que l’Estat del benestar espanyol és culpable d’aprofundir la crisi a 
aquest respecte. De fet, si tenim en compte la reducció dels ingressos públics 
i l’augment dramàtic de l’atur, podem explicar el gros del dèficit públic. Però 
a l’inici del 2012 ja hi havia signes que la cobertura i l’accés a diverses polí-
tiques de protecció social s’estaven començant a erosionar. La secció que 
segueix es dedica a l’anàlisi de l’evolució de les reformes institucionals.

5.1.2. Reformes institucionals 

Els pensionistes han estat els espanyols menys afectats per la crisi fins ara. 
El sistema de pensions espanyol mostrava un estat molt saludable en totes 
les seves magnituds abans de l’adveniment de la crisi, gràcies, sobretot, a 
la creació d’abundants llocs de treball des de mitjan anys noranta (Guillén 
et al., 2009; 2010). Tal com hem vist en els capítols anteriors, malgrat la 
congelació de la quantia de les pensions per al 2011, les taxes de pobresa 
relativa entre els jubilats no han fet sinó minvar durant els darrers anys 
(Laparra i Pérez Eransus, 2011; CES, 2011).

No obstant això, aquest és un dels pocs àmbits de la protecció social que 
ha estat reformat des del començament de la crisi. La llarga esperança de 
vida dels espanyols, les baixes taxes de natalitat i l’enorme nombre d’atu-
rats per comparació a altres països de la UE han estat pressions significa-
tives per emprendre reformes. La Llei 27/2011, d’1 d’agost, ha posposat 
l’edat de jubilació a 67 anys, i ha ampliat de 15 a 25 anys el nombre d’anys 
utilitzats per calcular la pensió inicial. L’aplicació de la reforma, de la 
mateixa manera que ha passat amb la majoria de normes semblants apro-
vades en altres països europeus, es dilata en el temps, concretament des del 
2013 fins al 2026. No cal dir que, un cop aplicada en la seva totalitat, la 
reforma implicarà una reducció de la taxa de reemplaçament del salari 
percebut anteriorment, però, lògicament, l’impacte encara no s’ha fet no-
tar. Això no vol dir que els jubilats no s’hagin hagut d’estrènyer el cinturó 
per ajudar familiars a l’atur, o que els aproximadament 350.000 jubilats 
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que depenen de pensions no contributives, de viduïtat o assistencials gau-
deixin d’una situació folgada.

D’altra banda, la crisi ha dificultat la posada en pràctica de normes apro-
vades per garantir l’accés de diversos tipus de treballadors a millors con-
dicions protectores, concretament adreçades a la convergència amb el rè-
gim general. Aquest és el cas dels treballadors autònoms (Llei 32/2010), el 
servei domèstic (Llei 27/2011) i els treballadors assalariats agraris (Llei 
28/2011). 

En l’àmbit de l’atenció sanitària, només s’han aprovat mesures restrictives 
pel que fa a la racionalització dels costos de l’atenció farmacèutica (Reial 
decret-llei 4/2010) (Guillén et al., 2009, 2010; CES, 2010, 2011). A més a 
més, ha tingut lloc una recent reordenació del copagament farmacèutic, 
que implicarà que els pensionistes abonin una part del cost dels medica-
ments per primera vegada des que es va introduir al començament dels 
anys setanta, si bé alguns col·lectius –com ara els perceptors de rendes 
d’integració social o els aturats que han exhaurit el subsidi per desocupa-
ció– en queden exempts. Tot i l’absència d’una legislació restrictiva, al fi-
nal del 2011 els serveis sanitaris autonòmics van començar a retallar algu-
nes prestacions, amb la restricció de l’horari dels quiròfans i la reducció 
del nombre de llits, proves diagnòstiques i serveis d’urgència.(2)

Com passa amb el sistema de pensions, però, el veritable impacte de la 
crisi en matèria d’atenció sanitària encara ha d’arribar. La dràstica reduc-
ció dels pressupostos de les comunitats autònomes, ja per al 2012, té un 
impacte en l’accés i la cobertura de serveis sanitaris difícil d’avaluar a pri-
ori. Mentrestant, la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sani-
tat Pública (FADSP) (2011a, 2011b) ha denunciat el deteriorament de la 
salut dels més pobres i necessitats i l’eixamplament de les diferències entre 
comunitats. 

(2)  Davant la manca de disponibilitat de xifres o estadístiques oficials per avaluar la retallada d’alguns 
serveis i prestacions socials a escala autonòmica, hem recorregut a la informació apareguda a internet, que 
s’ha d’entendre com una aproximació. Per al cas de la prestació sanitària, vegeu http://www.cronoticias.com/
nacional/mapa-del-tijeretaz-observatorio-de-recortes-en-ayuntamientos-y-comunidades-en-tiempos-de-
crisis-2 (28/11/2011), http://www.nodo50.org/fadsp (28/11/2011), http://es.noticias.yahoo.com (29/07/2011), 
http://www.20minutos.es/noticia/1123390/0/generalitat-valenciana/plan-ahorro (29/07/2011).
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La reducció dels pressupostos autonòmics en matèria educativa, que els 
últims dos anys s’ha produït a tots els nivells, i la molt més intensa que 
s’està aplicant actualment, pot redundar, en un futur no gaire llunyà, en 
un empitjorament de la capacitat del sistema educatiu espanyol per miti-
gar la relació entre entorns socioeconòmics desfavorits i èxits educatius, 
com també en un increment de la reproducció generacional de l’exclusió 
social. 

Es pot defensar que 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, però no podem dir el mateix d’altres àrees de la pro-
tecció social. La crisi ha impactat més intensament en la població en edat 
activa no només per la immensa pèrdua de llocs de treball, sinó a causa de 
la limitada capacitat protectora –quant a la intensitat o el temps– de les 
polítiques de protecció per desocupació, de rendes mínimes, familiars i 
d’habitatge. 

La tensió causada per l’atur massiu en la societat espanyola i els pressu-
postos públics ha estat enorme des de l’inici de la crisi. Espanya gastava en 
desocupació el 3,6% del PIB el març del 2011, mentre que la mitjana de la 
UE-27 era del 5,2% (Eurostat, ESSPROS). A fi de pal·liar les necessitats 
socials produïdes per la crisi, el govern anterior va introduir un programa 
temporal per expandir els subsidis d’atur a aquells treballadors que els 
haguessin exhaurit, i va haver de ser renovat diverses vegades. El nou go-
vern va decidir renovar-lo un altre cop el desembre del 2011. D’acord amb 
les dades de la seguretat social, però, la taxa de cobertura ha baixat del 
78,6% el 2010 al 70,8% el 2011. Això vol dir que gairebé el 30% dels aturats 
no reben protecció del sistema. A més a més, el nombre de beneficiaris de 
prestacions contributives ja va començar a baixar el 2010, en què es va 
invertir per primera vegada la tendència iniciada el 1999, mentre que els 
beneficiaris dels més modestos subsidis per desocupació i de la renda acti-
va d’inserció (RAI) no han fet sinó créixer. Prop d’un milió i mig de per-
sones desocupades ja van haver de dependre de subsidis i RAIs el 2011; en 
aquest grup els treballadors immigrants estan molt més representats que 
no els d’origen espanyol (CES, 2011). Aquesta tendència s’accentuarà si la 
crisi s’estén en el temps i els beneficiaris de prestacions contributives les 
van exhaurint.
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A part de la protecció per desocupació, l’altra prestació de manteniment 
de rendes en edat activa és la renda mínima (d’inserció), molt menys des-
envolupada que la RAI, tant pel nombre de beneficiaris com per l’import 
de les transferències públiques (Pérez Eransus et al., 2009). Podríem con-
siderar que les rendes mínimes constitueixen el vagó de cua del tren de la 
protecció social o, en altres paraules, l’últim recurs quan acaba el suport 
d’altres polítiques i tampoc es té l’ajuda de familiars, amics o xarxes so-
cials. Caldria recordar també que, atesa l’arrel ocupacional de l’Estat del 
benestar espanyol, l’accés a la protecció per l’atur es basa en la participa-
ció prèvia en el mercat de treball. Així, les persones en edat activa que mai 
hagin aconseguit entrar en el mercat laboral han de dependre necessària-
ment de les rendes mínimes o dels seus familiars. La cobertura de la majo-
ria de programes autonòmics de rendes mínimes ja era minsa en termes 
comparatius amb altres membres de la UE abans de la crisi, però el més 
probable és que baixi encara més a causa de la reducció dels pressupostos 
de les comunitats autònomes el 2012. 

Les polítiques de protecció familiar constitueixen un altre dels punts febles 
de l’Estat del benestar espanyol, i això inclou les prestacions familiars, les 
deduccions i exempcions fiscals i les mesures de conciliació de feina i vida 
privada. No hi ha dubte que la norma més ambiciosa en l’àmbit de la igual-
tat de gènere i de conciliació és la Llei d’igualtat (Llei 3/2007). L’arribada de 
la crisi va fer molt difícil posar en pràctica molts dels aspectes que s’hi con-
templaven, com ara la introducció d’horaris laborals més flexibles o l’expan-
sió dels permisos de paternitat. La crisi va implicar també la supressió del 
xec-bebè el 2010. Aquesta prestació d’import únic i igual per a tots els ciu-
tadans tenia un clar caràcter regressiu, però d’altra banda representava una 
ajuda per als intervals de renda més baixos i les famílies en exclusió social. 

La Llei de dependència (Llei 3/2006) va topar així mateix amb greus difi-
cultats pressupostàries a l’hora d’executar-se, tot i que també cal dir que 
una part d’aquestes dificultats van provenir d’una previsió pressupostària 
inadequada ja des d’un bon començament (Guillén et al., 2009, 2010;  
Patxot et al., 2011). El costat positiu és que el març del 2011 s’havien con-
cedit més de 800.000 serveis i prestacions econòmiques a persones amb els 
nivells de dependència més elevats i moltes cuidadores havien ingressat a 
la seguretat social (CES, 2011). L’Observatori per a la Dependència (2012), 
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però, denuncia la paralització i l’estancament de la posada en pràctica de 
la Llei al final del 2011, de manera que en algunes comunitats no s’aplica 
ni tan sols la taxa de reposició (substitució de dependents morts per altres 
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tres països (678 euros a Espanya, 673 euros a Dinamarca i 110 euros a 
França). Però aquesta taula amb prou feines cobreix l’impacte de les mesu-
res adoptades pel nou govern de coalició conservador-liberal elegit el 2010. 
Experts i estudiosos britànics coincideixen que el nou rumb aplicat a la 
protecció social al Regne Unit tindrà conseqüències greus per als més des-
favorits.

Com assenyalen Taylor-Gooby i Stoker (2011: 4), «L’element més sorpre-
nent de les reformes [del nou govern] és un programa substantiu, abrupte 
i acumulatiu de retallades de la despesa pública i augments impositius des 
del 2010 al 2015. Les reformes consisteixen en una àmplia reestructuració 
dels serveis de l’Estat, incloent-hi transferències significatives de responsa-
bilitat de l’Estat al sector privat i als ciutadans». És per això que el leitmo-
tiv de les reformes plantejades en matèria de protecció social al Regne 
Unit per la Coalició sigui la reducció del dèficit públic, sense precedents 
des del 1945.

Les retallades s’han aplicat a totes les àrees de la despesa pública, ja que 
l’objectiu és arribar a una reducció del 25% abans de les properes eleccions 
generals del 2015. Les retallades poden afectar sobretot la població que es 
troba sota el llindar de pobresa i que viu en àrees deprimides. S’han conge-
lat els salaris dels treballadors públics i han tingut lloc acomiadaments 
massius, la qual cosa afecta especialment les àrees deprimides amb escassa 
capacitat per atreure inversió privada. Així mateix, s’han reduït els recursos 
per atendre els aturats. En matèria educativa, s’han triplicat les taxes uni-
versitàries (ja per al curs 2011-2012), que ara ronden les 9.000 lliures ester-
lines per any acadèmic (uns 11.300 euros). Pel que fa a l’habitatge, el nou 
govern ha abandonat l’objectiu de perseguir una oferta suficient i assequi-
ble d’allotjaments per centrar-se en la gestió dels desnonaments. 

El sistema de pensions, però, no n’ha sofert perquè la Coalició s’ha com-
promès a seguir les petjades de l’anterior govern laborista, de manera que 
la pensió universal de quantia única –l’anomenada pensió estatal– s’ha in-
crementat. L’edat legal de jubilació augmentarà a 66 anys de manera pro-
gressiva fins al 2018. Però els mecanismes d’indexació s’han modificat per 
a totes les altres prestacions gràcies a una fórmula de càlcul més restrictiva, 
i això implica ajustos més baixos que la inflació. 
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Segons Seeleib-Kaiser (2011), avaluar l’impacte de la crisi en les àrees 
d’atenció sanitària i cura de llarga durada resulta més difícil. El pressupost 
es retallarà un 33% en atenció sanitària (National Health Service White 
Paper). Quant als serveis de cura de llarga durada, la reducció dels pressu-
postos municipals –d’un 27% fins al 2015– aviat tindrà un impacte negatiu 
en la provisió de serveis socials, fins i tot si s’aconsegueix millorar-ne l’efi-
ciència.  

La qüestió crucial és saber si aquestes intenses retallades afectaran de ma-
nera especial la població més pobra. Taylor-Gooby i Stoker (2011: 8) con-
clouen que «en el futur immediat, fins al 2012-2013, els canvis, combinats 
amb pujades d’impostos, tenen un resultat neutre per al 80% de la població 
situat al mig de la distribució d’ingressos, però perjudiquen el 10% més 
pobre i també afecten el 10% més ric, i, entre aquests darrers, sobretot el 
2-3% més alt. Així i tot, com que molts dels canvis afecten les prestacions 
destinades a les famílies amb ingressos baixos –com ara les prestacions per 
fills, crèdits fiscals per fills, subsidis d’habitatge–, l’impacte en aquestes fa-
mílies i sobretot en els menors serà particularment sever».

5.2.2. Dinamarca: un pas enrere en l’universalisme?(4) 

Dinamarca forma part del model nòrdic universal de benestar. Com mostra 
la taula 5.3, però, entre el 2007 i el 2011, el dèficit públic va créixer en 6,7 
punts percentuals del PIB, a causa d’un augment de la despesa més que no 
pas a una davallada dels ingressos. La taxa d’atur va pujar 3,8 punts percen-
tuals, és a dir, un augment més gran que el de França o el Regne Unit, i, cosa 
que resulta més sorprenent, la taxa general de pobresa també va augmentar 
significativament, més que en aquests dos països, però menys que a Espa-
nya. Dinamarca presenta també increments més notoris que el Regne Unit 
en l’índex de Gini i en la bretxa de desigualtat, però és el país en el qual la 
pobresa entre els menors va créixer menys dels quatre estudiats. 

La reacció de Dinamarca davant la crisi es va basar, sobretot, en la modifi-
cació de les polítiques fiscals, una reacció, d’altra banda, típica del model 
nòrdic. Inicialment es va introduir l’anomenat Paquet de primavera 2.0, que 
va comportar una rebaixa impositiva massiva a partir del 2010 per estimu-

(4)  Llevat que s’indiqui una altra cosa, la informació per a Dinamarca procedeix de Müller (2012).
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lar l’economia. En una segona fase, però, es va aprovar l’anomenat Paquet 
de recuperació (maig 2010), que preveia un augment dels impostos a partir 
del 2011. La reducció impositiva per a l’interval més alt de renda es va 
mantenir, però va ser diferida tres anys. A més a més, es va reduir el període 
màxim de percepció de les prestacions per desocupació de quatre a dos 
anys i es van retallar els pressupostos d’educació i recerca, dels tractaments 
de fertilitat i d’ajuda als pares amb fills afectats per malalties cròniques 
(ECLM, 2011).

L’anàlisi d’ECLM (2011) sobre l’impacte de la gestió de la crisi del govern 
danès mostra que bona part de les famílies pateixen pèrdues, amb l’excep-
ció del 10% més ric de la població. Si tenim en compte l’impacte en els in-
gressos tant dels canvis introduïts en els impostos com en les transferències 
públiques, sembla clar que els intervals de renda més baixos patiran grans 
pèrdues a mesura que avanci l’aplicació de les reformes fins al 2020. Això 
explica l’increment de la taxa general de pobresa observat a la taula 5.3 i 
que el capítol tercer analitzava més detalladament. 

D’altra banda, a Dinamarca hi va haver una certa retallada en els marges 
de l’assistència social molt abans de l’inici de la crisi. Des del 2003 i sota la 
coalició de govern encapçalada pel partit conservador, es van introduir res-
triccions en els programes d’assistència social, amb una reducció substan-
cial dels imports després dels primers sis mesos de percepció. A més, es van 
adoptar mesures per desincentivar la immigració, com ara una rebaixa dels 
beneficis socials a les persones que no haguessin residit a Dinamarca al-
menys set dels últims vuit anys. 

Ni les pensions ni la sanitat o la cura de llarga durada han sofert reformes 
en profunditat a Dinamarca. En canvi, sí que s’han pres algunes mesures 
per mitigar els efectes de la crisi entre els pensionistes amb menys ingressos. 
El 2011 es va ajornar la reforma del sistema de pensions, concretament, pel 
que fa a un augment de l’edat legal de jubilació, al 2013, com també es van 
endurir les condicions per a la jubilació anticipada (Kvist, 2009, 2010 i 
2011).

Algunes de les mesures de reforma de les polítiques socials daneses eviden-
cien un cert allunyament del principi de cobertura universal. Tant Greve 
(2011) com Kvist i Greve (2011) conclouen que l’Estat del benestar danès 
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encara presenta un clar caràcter universal i un alt grau d’equitat i generosi-
tat, però observen que s’està començant a erosionar. De fet, les polítiques 
socials de tall ocupacional estan guanyant terreny en el camp de les pen-
sions, la incapacitat temporal i l’atenció sanitària, alhora que augmenta la 
provisió privada. El nou govern d’esquerres, però, ja ha revertit algunes de 
les mesures adoptades pel seu predecessor i encara és aviat per saber quin en 
serà el resultat a curt i a mitjà termini. 

5.2.3.  França: l’Estat del benestar com un instrument d’alleujament 
davant l’impacte social de la crisi(5) 

L’economia francesa tampoc no va experimentar una dràstica reducció 
d’ingressos sobre el PIB, com va passar a Espanya i, en menor mesura, al 
Regne Unit, alhora que l’augment de la despesa és el més baix de tots qua-
tre països i, per tant, el creixement del dèficit públic és també baix en el 
període 2007-2011 (vegeu la taula 5.3). El pressupost del 2011 es va inten-
tar equilibrar apujant la recaptació d’impostos i mantenint el nivell de des-
pesa, però sense èxit, per la qual cosa el pressupost del 2012 és més restric-
tiu. França presenta també els menors increments en la taxa d’atur i de 
pobresa general i els augments més alts en les taxes de pobresa entre els 
menors de 16 anys i en l’índex de Gini dels països analitzats.

La primera reacció del govern francès després de l’inici de la crisi va consis-
tir a obviar el problema del seu impacte potencial. En general, el país es 
considerava ben protegit per l’ampli i generós Estat del benestar existent. 
Es va produir un intens debat sobre com procedir i la resposta es va basar 
en un retorn a l’Estat; això volia dir, entre altres qüestions, una aposta de-
cidida pel manteniment dels nivells de protecció social.

Malgrat la visió àmpliament compartida per polítics i economistes que 
França estava afrontant la crisi molt millor que altres socis europeus, es 
van aprovar diversos plans de reactivació de l’economia, com ara el Pla de 
recuperació 2008-2009 i l’informe de la Comissió Rocard-Juppé, titulat In-
vestir pour l’avenir; priorités stratégiques d’investissement et emprunt natio-
nal (Invertir per al futur: prioritats estratègiques d’inversió i crèdit nacio-
nal). Entre les principals reformes introduïdes des del 2007 figuren una 

(5)  La informació de França es basa en Begue (2012), llevat que s’indiqui una altra cosa.
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reducció d’impostos per als intervals més alts de renda i la reforma del sis-
tema de pensions el 2008. Aquesta darrera, com als altres països, va repre-
sentar l’increment de l’edat legal de jubilació. 

Sobre les reformes adreçades als grups socials més desfavorits, la que té 
més rellevància és la introducció de l’RSA (Revenu de solidarité active) el 
2009. Aquesta reforma no va ser planificada com a resposta a la crisi, ja 
que, de fet, formava part del programa electoral del 2007 de Nicolas 
Sarkozy. L’objectiu principal que perseguia era la simplificació del complex 
sistema d’assistència social existent, reagrupant l’RMI (Revenu minimum 
d’insertion, 1987), l’API (Allocation de parent isolé, 1976) i el programa 
PPE (Prime pour l’emploi, 2001). L’RSA combina tant incentius a l’ocupa-
ció com transferències econòmiques. No obstant això, la integració de 
l’RMI i de l’API com a base del nou RSA significa que la situació dels be-
neficiaris quedarà intacta si no tornen al treball. Per tant, els ingressos de 
les persones que tenen menys probabilitats de trobar feina –a causa de 
l’edat, l’estat de salut o les obligacions familiars– romandran sota el llindar 
de pobresa. 

D’altra banda, el generós –si més no per comparació amb Espanya– siste-
ma francès de prestacions familiars i d’ajuda per a l’habitatge no s’ha vist 
modificat malgrat la crisi. L’exclusió de la protecció social a França és, en 
general, de poca entitat. Hi ha, això sí, un clar esforç a l’hora de desincen-
tivar els immigrants no comunitaris perquè no sol·licitin prestacions mit-
jançant l’augment dels requisits per aconseguir-les. Sembla, però, que l’as-
sistència social en conjunt no ha evitat l’augment de la pobresa entre els 
menors (3,7 punts percentuals entre el 2007 i el 2011, com vèiem a la taula 
5.3).

Finalment, una de les conseqüències negatives més notòries de la crisi a 
França ha estat la manca d’aprovació d’una reforma adreçada a establir el 
cinquè pilar de l’Estat del benestar (l’assurance cinquième risque), l’objectiu 
de la qual consistia a protegir la pèrdua d’autonomia dels ciutadans. 
L’adopció d’aquesta reforma va ser ajornada diverses vegades a causa de 
les restriccions pressupostàries, tot i que és possible que el debat es repren-
gui després del recent canvi de govern (Naczyk i Palier, 2011).
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Per concloure, l’anàlisi comparativa de les estratègies de resposta davant 
la crisi sembla indicar que el color del govern no ha tingut gaire influència 
a l’hora de dissenyar-les. En la fase inicial de la crisi, tots quatre països van 
intentar estimular les economies corresponents, i després van adoptar me-
sures d’estabilitat pressupostària. Tant Dinamarca com França, liderades 
per governs conservadors, i Espanya i el Regne Unit (fins al 2010), lidera-
des al seu torn per governs socialdemòcrates, van decidir sense excepció 
utilitzar l’Estat del benestar per pal·liar l’impacte social de la crisi. No 
obstant això, la reacció britànica sota el govern de coalició conservador-
liberal s’ha orientat més a la restricció de la despesa pública. 

La consideració dels règims de benestar als quals podem adscriure els casos 
d’estudi mostra una força explicativa més gran. El Regne Unit ha reaccio-
nat seguint la tradició liberal, tot i que de manera una mica extrema sota la 
Coalició. Dinamarca s’ha ajustat molt al seu llegat universalista i socialde-
mòcrata, però amb alguna petita desviació. França i Espanya han adoptat 
l’estratègia més semblant, centrada en canvis menors i esglaonats en el 
temps que són típics dels règims de benestar d’arrel bismarckiana. L’Estat 
del benestar francès, però, té una protecció molt més intensa per a les per-
sones en edat activa que no pas l’espanyol, sobretot en matèria d’assistèn-
cia social. Això explica, en part, que la crisi hi hagi fet menys estralls. Tot i 
així, tots dos Estats del benestar s’han vist obligats a alentir la posada en 
pràctica d’algunes polítiques o bé a ajornar-les sense més ni més. També cal 
tenir en compte que Espanya és l’únic país del grup que ha hagut d’afron-
tar un problema de creixement de l’atur tan intens i devastador. 

 5.3.  El sistema de protecció estatal i el seu paper en la defensa  
de la ciutadania davant la crisi econòmica

5.3.1. Les dades i la metodologia

L’anàlisi feta a l’apartat anterior es basava principalment en les dades agre-
gades –despeses, ingressos– i en els canvis de les polítiques socials. L’objec-
tiu d’aquest apartat és completar l’exercici parant atenció a la incidència de 
les diferents polítiques socials que hem descrit abans a les llars, i fent-ho a 
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més a més a partir de la informació que aquestes mateixes llars proporcio-
nen a l’Enquesta europea de condicions de vida (EU-SILC).

L’ús i la interpretació d’aquestes dades requereix fer un important adver-
timent inicial: les dades utilitzades són aplicables al període 2005-2010. 
Aquest advertiment és particularment rellevant perquè, com hem vist a 
l’apartat anterior, des del 2007 fins al 2012 la relació entre Estat del benes-
tar i crisi econòmica dibuixa dues fases diferents. La primera transcorre 
del 2007 al 2010, període en què tant Espanya com els altres tres països 
considerats en aquest estudi no modifiquen substancialment el funciona-
ment dels seus Estats del benestar. La segona fase comença el 2010, tot i 
que probablement el seu impacte no es nota fins al 2011 o fins i tot més 
tard, ja que els canvis en matèria de protecció social sembla que segueixin 
la lògica d’una reestructuració o reducció de les garanties, les prestacions 
públiques, etc.

Per tant, les microdades de l’EU-SILC permeten d’avaluar el paper de l’Es-
tat del benestar i el seu impacte en els diferents perfils d’individus i llars 
només en relació amb la primera fase de la crisi, que és quan resulta possi-
ble l’accés a les dades. És a dir, l’anàlisi ens podrà mostrar el funcionament 
de l’Estat del benestar després de ser sotmès a la tensió dels primers dos o 
tres anys de crisi econòmica.(6) 

5.3.2. El paper de les transferències socials i la crisi 

Per mesurar la incidència de les transferències socials en la situació econò-
mica de les llars, analitzem les taxes de risc de pobresa –persones que viuen 
en llars amb ingressos inferiors al 60% de la mediana equivalent– compta-
bilitzant les transferències socials rebudes i també descomptant-les, com si 
no s’haguessin percebut. Els tipus de transferències socials que es conside-
ren són l’atur, pensions, assistència familiar, ajudes socials i residencials. 
Les diferències existents entre els països a l’hora d’organitzar aquest tipus 

(6)  L’enquesta que hem fet servir (EU-SILC) ha estat en funcionament, depenent del país, des de la primera 
part de la dècada passada fins avui. Eurostat ha publicat les dades agregades de l’any 2010, però subministra 
les microdades només fins al 2009. Per tant, en els apartats que segueixen utilitzarem les microdades fins 
al 2009, i per al 2010 es presentarà la informació elaborada per Eurostat, sense desagregar. Els problemes 
derivats de la grandària de la mostra han limitat l’anàlisi en profunditat: per exemple, en l’anàlisi de les 
transicions entre el 2006 i el 2008, les dates no són sempre comparables a nivell general i no necessàriament 
en la desagregació per tipus de llar.
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de prestacions fa complicada qualsevol altra anàlisi que no parteixi de la 
seva agregació.

L’encreuament de la informació dels dos conjunts de dades –risc de pobre-
sa abans i després de les transferències socials– pot ser molt útil. Ens diu, 
d’una banda, el percentatge d’individus i llars als quals, gràcies a la inter-
venció directa de l’Estat del benestar, se’ls ajuda a evitar la pobresa, ja que 
això ens pot indicar la capacitat d’aquest sistema per afrontar els riscos 
econòmics de la població. D’altra banda, ens permet identificar el perfil 
dels individus i les llars que han rebut ajuda, i això ens pot informar sobre 
possibles guanyadors i perdedors després de l’aplicació de les polítiques  
socials.

El 2010, entorn del 43% de la població espanyola hauria estat en risc de 
pobresa si no haguessin rebut transferències socials. En el període 2005-
2010 es fa palès que la crisi impacta amb duresa contra la població: el 
2005 el 38,5% corria risc abans de rebre les transferències socials, percen-
tatge que augmenta fins al 42,9% el 2010. La crisi sembla tenir un efecte 
anàleg, si més no abans de les transferències socials, en la resta de països: 
llevat de Dinamarca, el percentatge de persones en risc de pobresa abans 
de les transferències socials va ser relativament semblant, amb valors entre 
el 43% i el 44%.

El sistema de benestar, almenys fins al 2010, era encara capaç de mantenir 
els riscos socials com en els temps previs a la crisi, ja que, per exemple, en 
el període 2005-2010 les persones exposades al risc de pobresa van aug-
mentar, com a molt, un punt percentual.

Aquestes dades comparatives apunten al fet que els Estats del benestar 
europeus van reaccionar, en general, d’una manera força adequada davant 
les primeres conseqüències de la crisi, tot i que, com exemplifica el cas es-
panyol, són visibles alguns límits importants, ja que només la meitat de les 
persones potencialment pobres van rebre ajuda suficient a través d’una 
prestació monetària.
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tAuLA 5.4

L’efecte de les transferències socials en la taxa de risc de pobresa  
a Espanya
Percentatge de variació (2005 i 2010)

tAxA dE rISc dE PobrESA 
SENSE trAnSFErèncIES 

SocIALS*

tAxA dE rISc dE PobrESA  
AMB trAnSFErèncIES 

SocIALS 

rEduccIó  
dE LA PobrESA grÀcIES 
A LES trAnSFErèncIES 

SocIALS (%)

2005 2010 2005 2010 2005 2010

dinamarca 37,9 39,3 11,9 13,3 68,6 66,2

Espanya 38,5 42,9 19,8 20,7 48,6 51,7

França 44,6 44,6 13,0 13,4 70,9 70,0

regne unit 42,7 44,1 18,8 17,1 56,0 61,2

*nota: s’hi inclouen les pensions.
Font: Eurostat, Eu-SILc (2005-2010).

Espanya destaca, enfront dels altres tres països, per la menor eficàcia del 
seu sistema de benestar en la reducció de la pobresa que genera el mercat: 
entre 10 i quasi 20 punts menys que els altres països. Durant la crisi sembla 
que millora lleugerament l’eficàcia de les transferències socials a Espanya, 
però continua quedant lluny dels altres casos analitzats. Si a Espanya hi ha 
un nivell més alt de desigualtats socials i un risc també més alt de pobresa, 
no és tant per la «injustícia del mercat», sinó per una menor capacitat 
compensatòria –redistributiva– de l’Estat.

Aquesta era la situació general, però hi ha diferències significatives 
quant al paper de les transferències socials en individus i llars amb dis-
tintes característiques. L’Estat del benestar espanyol, pressionat pels 
efectes de la crisi econòmica, ha reaccionat augmentant la seva capacitat 
de cobertura. No obstant això, aquest capteniment ha polaritzat encara 
més la societat espanyola en eixamplar l’esvoranc entre guanyadors –o, 
més ben dit, menys perdedors– i perdedors. La crisi evidencia que, si no es 
produeix un canvi institucional rellevant en la configuració de l’Estat del 
benestar, les polítiques socials tendeixen a respondre accentuant encara 
més les especificitats, en destinar els recursos preferentment a aquells 
sectors que ja en rebien.

La primera observació sorprenent no és tan sols la capacitat distintiva de 
l’Estat del benestar espanyol per protegir les persones grans més que no 
pas la resta de la població –una condició àmpliament assenyalada en els 
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estudis que se n’han fet–, sinó que la distància entre la gent gran i la resta 
de la població ha augmentat durant la crisi (taula 5.5). Així, si l’any 2010 
tots els individus tenien més possibilitats de ser pobres abans de les trans-
ferències socials, les persones grans han estat el grup més ajudat per sortir 
de la pobresa gràcies a aquestes transferències. A més a més, la gent gran 
ha estat 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 forta tendència només és detectable en el 
cas espanyol; a França és menys acusada, mentre que als altres països  
el percentatge s’ha mantingut força estable, tot i que amb valors més alts 
que en el cas espanyol.

Les llars amb persones grans a Espanya, soles o amb parella (taula 5.6), 
tot i estar molt afectades per la pobresa –el 41% de les persones grans soles 
són pobres, fins i tot després de les transferències socials–, es troben relati-
vament més cobertes que la resta de llars. La situació sembla particular-
ment dramàtica a les llars monoparentals, ja que només el 9% han rebut 
ajudes per sortir de la pobresa i entorn del 37% es troben sota el llindar de 
pobresa.

tAuLA 5.5

L’efecte de les transferències socials en la taxa de risc de pobresa  
per grups d’edat
Percentatge de variació (2005, 2010)

reducció de la poBresa gràcies a les traNsferèNcies socials  
(% dels poBres que No eN perceBeN)

2005 2010
taxa de risc de poBresa  

el 2010

diNamarca espaNya fraNça regNe  
uNit diNamarca espaNya fraNça regNe  

uNit diNamarca espaNya fraNça regNe  
uNit

menys de 
18 anys 40,9 75,3 40,6 54,1 45,2 72,6 48,7 45,0 10,9 26,2 18,4 20,3

de 18  
a 64 anys 37,7 59,5 34,6 52,8 42,9 55,1 35,9 46,4 12,9 19,0 12,8 14,9

més de  
65 anys 81,2 64,3 82,7 72,3 81,2 74,0 88,8 75,6 17,7 21,7 9,7 21,4

Font: Eurostat, Eu-SILc (2005-2010).

A Dinamarca, només les parelles amb menors han vist reduïda la capa-
citat de cobertura de les transferències socials, però aquest perfil conti-



156 crISI I FrActurA SocIAL A EuroPA

nua sent un dels menys afectats per la pobresa. Els altres perfils han 
mantingut una cobertura semblant.

A França, les llars amb persones grans o sense descendència han millo-
rat la seva cobertura els darrers anys. Al contrari, les llars amb fills –tant 
si són monoparentals com amb parella– mostren més dificultats.

El Regne Unit és l’únic país on les transferències socials van tenir un 
impacte positiu, ja que van permetre incrementar en tots els perfils –és a 
dir, sense que importin les característiques de la llar– el percentatge de 
persones que van aconseguir sortir de la pobresa.

L’Estat del benestar espanyol està comparativament molt per sota de la 
resta de països a l’hora de reduir la pobresa amb transferències socials, 
sobretot a les llars monoparentals i aquelles on viuen parelles amb descen-
dència. Per a les parelles d’edat avançada, però, l’ajuda és força similar. 

tAuLA 5.6

L’efecte de les transferències socials en la taxa de risc de pobresa  
per tipus de llar a Espanya
Percentatge de variació (2005, 2009)

% de persoNes eN llars que quedeN fora de la poBresa  
gràcies a les traNsferèNcies socials

2005 2009
taxa de risc de poBresa  

el 2010

diNamarca espaNya fraNça regNe  
uNit diNamarca espaNya fraNça regNe  

uNit diNamarca espaNya fraNça regNe  
uNit

persones 
grans solteres 
(>65) 78,1 51,5 78,2 66,8 76,6 57,9* 83,3* 70,3* 23,2 41,0 15,5 28,9

solters <65 45,6 35,3 57,8 40,9 44,7 31,1* 57,5 44,8* 28,0 21,7 16,9 24,2

parelles  
sense fills 80,9 51,8 76,2 48,4 81,4 46,9* 79,9* 53,9* 5,5 12,6 6,9 10,0

parelles de 
persones 
grans sense 
fills / parelles 
>65 sense fills 85,5 66,5 86,5 73,6 83,9 70,2* 91,0* 78,6* 14,7 25,2 7,7 18,2

monoparentals 61,4 26,3 54,6 51,6 63,2 20,3* 50,2* 57,4* 20,3 36,7 29,4 34,5

parelles  
amb fills 68,1 18,9 60,7 44,7 64,0* 20,1 57,2* 48,0* 7,6 21,7 11,8 16,6

**diferència estadísticament significativa entre el 2005 i el 2009. La significativitat ha estat provada mitjançant l’anàlisi 
de regressió amb les dades del 2005 i el 2009 en comú.
Font: Eurostat, Eu-SILc (2005-2010).
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tAuLA 5.7

L’efecte de les transferències socials en la taxa de risc de pobresa  
per perfils de relació laboral a Espanya
Percentatge de variació (2005 i 2009)

% de persoNes eN llars que quedeN fora de la poBresa 
gràcies a les traNsferèNcies socials

2005 2009
taxa de risc de poBresa 

el 2010

espaNya regNe uNit espaNya regNe uNit espaNya regNe uNit

treballadors a temps complet 38,2 52,4 35,7* 59,7* 10,8 5,9

treballadors a temps parcial 43,9 61,1 37,0* 64,0* 17,6 12,5

aturats 39,0 23,5 39,5 26,9* 29,3 50,4

estudiants 38,6 38,9 29,2* 43,2* 22,6 27,5

Jubilats 69,7 69,5 76,5* 73,7* 19,1 23,8

altres inactius 50,2 50 52,6 53,2* 30,6 33,4

*diferència estadísticament significativa entre el 2005 i el 2009.
Font: Eurostat, Eu-SILc (2005-2010).

Si analitzem el paper de les transferències socials en relació amb la situa-
ció laboral,(7) en el cas espanyol veurem que han estat capaces de millorar 
la cobertura de les persones jubilades, mentre que treballadors i estudiants 
es troben en una situació més dolenta. Finalment, els aturats s’han man-
tingut en una posició estable (taula 5.7). Al Regne Unit, en canvi, el siste-
ma ha estat capaç de millorar la cobertura de tota mena de persones, si 
més no fins al 2010.

5.3.3. Una anàlisi de les transicions 

L’Enquesta europea de condicions de vida (EU-SILC) ens permet fer una 
anàlisi longitudinal(8) i aproximar-nos a les diferències en la dinàmica dels 
processos de pobresa econòmica. Ens fixarem sobretot en dos tipus de can-
vi en la situació de les llars:

a)  Llars que aconsegueixen superar les situacions de pobresa d’un any per 
l’altre (o en el termini de dos anys): fins a quin punt han estat rellevants 
les transferències socials per sortir de la pobresa? O bé per sortir-ne han 
hagut de recórrer als seus propis recursos privats (rendes del mercat)?

(7)  Les dades del 2009 només són disponibles per a Espanya i el Regne Unit.
(8)  S’entrevista una part del mateix grup de persones els anys següents.
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b)  Quina evolució segueixen les llars que depenen de les transferències so-
cials en un moment determinat: poden continuar mantenint-se adequa-
dament amb el seu suport? Poden arribar a prescindir-ne? Acaben caient 
igualment en situacions de pobresa?

La trampa de la pobresa i els límits de les polítiques socials en l’ajuda 
als pobres

La perspectiva longitudinal és fonamental perquè ens permet veure l’evolu-
ció en la situació de les llars en el temps. La prolongació en el temps de les 
situacions de manca d’ingressos incideix en l’empitjorament d’altres aspec-
tes importants dels processos d’exclusió, tant des de la perspectiva més ma-
terial (deteriorament de l’equipament domèstic) com en el deteriorament 
de les relacions socials dins i fora de la llar, també pels efectes en la salut 
física i mental o en el nivell d’autoestima i les capacitats de les persones 
afectades. El que ens plantegem aquí, doncs, és analitzar l’evolució de les 
llars afectades per la pobresa al cap d’un cert temps, concretament dos anys 
després (2006-2008).(9)

Partint de les llars que es trobaven en risc de pobresa segons la definició 
oficial de la UE –les llars pobres de la taula 5.8– l’any 2006, veiem que al 
cap de dos anys, el 2008, la situació ha pogut evolucionar, simplificant 
l’anàlisi, en tres sentits: 1) es manté la situació de risc de pobresa; 2) millo-
ren els ingressos fins a superar el llindar de pobresa gràcies a alguna pres-
tació social; 3) milloren la situació econòmica gràcies a altres recursos 
(normalment rendes del treball) que poden aconseguir en el mercat. La 
primera evolució ens identifica la tendència a la cronificació de les situa-
cions de pobresa en un país; les altres dues refereixen, amb una certa apro-
ximació, processos positius de superació de la pobresa, gràcies a la solida-
ritat col·lectiva (transferències socials de l’Estat), o bé mitjançant els 
recursos i esforços propis (ingressos del mercat).

Espanya presenta unes característiques diferencials quant a la dinàmica de 
les llars afectades per la pobresa. En primer lloc és el país, juntament amb 
França, amb un percentatge més alt de persones atrapades en situacions de 

(9)  Aquesta és l’última anàlisi possible amb la informació disponible de l’EU-SILC longitudinal en el mo-
ment de tancar aquest estudi.
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pobresa al cap de dos anys (54,6%). Abans de la crisi superava clarament 
fins i tot França, 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.

tAuLA 5.8

Evolució de les persones a les llars en situació de pobresa
Situació el 2008 de les persones que eren pobres el 2006, en percentatge

situació el 2008

maNteNeN el risc  
de poBresa 

supereN la poBresa 
gràcies a les 

traNsferèNcies socials

supereN la poBresa fiNs i 
tot seNse traNsferèNcies 

socials
total

dinamarca 39,0 35,7 25,3 100,0

espanya 54,6 15,9 29,5 100,0

frança 54,7 28,1 17,1 100,0

regne unit 44,2 37,5 18,3 100,0

Font: Eu-SILc longitudinal, Eurostat.

El segon element diferenciador es refereix justament al paper de les políti-
ques socials en la superació de les situacions de pobresa: la proporció de 
persones que superen la pobresa al cap de dos anys gràcies a les transferèn-
cies socials és notablement més reduït a Espanya: només en 16 de cada 100 
casos de pobresa les transferències socials semblen rellevants (força menys 
de la meitat que a Dinamarca i el Regne Unit i quasi la meitat que a Fran-
ça). Això es podria explicar pels imports considerablement més reduïts de 
les prestacions en el nostre model de protecció social i el caràcter limitat en 
el temps de moltes d’aquestes prestacions.

La tercera dada significativa és que a Espanya la proporció de persones que 
aconsegueix superar les situacions de pobresa amb els seus recursos propis, 
3 de cada 10, és clarament la més alta dels països analitzats. A França no 
arriba a 2 de cada 10. Malgrat el debat recurrent al nostre país respecte a la 
dependència dels dispositius assistencials i la cronificació en l’assistència, 
les dades mostren que, si més no fins que la crisi financera va arrasar la di-
nàmica del mercat de treball el 2009, els ciutadans afectats per processos de 
pobresa a Espanya resolien la seva situació pels seus propis mitjans, molt 
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més sovint gràcies al mercat de treball –en 2 de cada 3 casos– que no pas 
recorrent a les prestacions socials.

Per ponderar aquestes dades i aquesta comparació, cal tenir en compte 
que la taxa de risc de pobresa és significativament superior a la dels altres 
països –entre 3,5 i 7 punts percentuals més (vegeu la taula 5.4)–, per la 
qual cosa els processos de cronificació en la pobresa adquireixen més relle-
vància en el conjunt de la societat, com també el dinamisme econòmic 
d’aquests sectors amb menys recursos. Al contrari, una menor proporció 
de pobres amb prestació no té per què suposar un nombre significativa-
ment menor. 

Entre la feblesa dels drets socials i l’activació

L’altre grup que també ens interessa observar com evoluciona és el que de-
pèn de l’Estat del benestar, de les transferències socials, per no caure en si-
tuacions de pobresa en un moment determinat (en aquesta anàlisi, el 2006). 
Quan aquestes llars acaben en situacions de pobresa i empitjoren els seus 
ingressos, ens estan indicant les limitacions de les polítiques socials, amb 
l’afebliment consegüent dels seus drets socials a mesura que passa el temps 
de percepció de les prestacions. Al contrari, les llars que amb el temps veuen 
com augmenten els seus ingressos del mercat fins al punt que ja no depenen 
de les transferències socials per superar el llindar de pobresa –si bé algunes 
continuen percebent-les si hi tenen dret– apunten processos d’activació (és 
a dir, una creixent incorporació dels seus membres a l’activitat econòmica) 
i d’una autonomia més gran de les llars respecte a l’acció de l’Estat.

El manteniment en el temps d’una immensa majoria de casos en les situa-
cions de dependència de les transferències socials per evitar la pobresa ens 
indica la capacitat protectora de l’Estat del benestar en cada país. Tot i que 
l’anàlisi inclou les pensions, les situacions d’estabilitat no s’han d’entendre 
com una problemàtica de dependència i cronificació, ja que no es pretén 
que ancians i discapacitats s’incorporin massivament al mercat de treball. 
Per a una millor aproximació als processos de cronificació, cal analitzar 
l’evolució de col·lectius específics com fem en l’apartat següent.

Un cop més apreciem aquí la feblesa del nostre sistema de protecció, per 
comparació al d’altres països, en una menor proporció de persones que es 
mantenen en el temps fora de la pobresa gràcies a les transferències socials 
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(67%), com també en una proporció més gran de caigudes en la pobresa 
per l’afebliment dels drets socials amb el pas del temps. En aquest sentit, 
Dinamarca era un cas singular, amb molt menys risc de caiguda en la po-
bresa per a les llars que se situaven prèviament per damunt del llindar grà-
cies a les transferències socials –la meitat que Espanya o el Regne Unit; 
França se situa en una posició intermèdia–. 

tAuLA 5.9

Evolució de les persones a les llars que no estaven en situació de pobresa
Situació el 2008 de les persones que no eren pobres el 2006, en percentatge

situació el 2008

maNteNeN el risc  
de poBresa 

supereN la poBresa 
gràcies a les 

traNsferèNcies socials 

supereN la poBresa fiNs i 
tot seNse traNsferèNcies 

socials 
total

dinamarca 7,9 79,6 12,5 100,0

espanya 16,1 66,8 17,1 100,0

frança 12,5 70,6 16,9 100,0

regne unit 16,1 70,8 13,1 100,0

Font: Eu-SILc longitudinal, Eurostat.

Aquest sector protegit enfront de la pobresa per l’acció de l’Estat es mos-
trava a Espanya especialment actiu fins al 2008, amb una proporció com-
parativament més gran de persones que deixaven de necessitar les transfe-
rències socials per no ser pobres (les xifres de França són similars).

Les parelles amb fills o sense: entre la desprotecció i l’activació

L’anàlisi de les transicions ofereix algunes idees respecte als perfils especí-
fics de les llars. Hem decidit centrar-nos en dos: les parelles de 18 a 64 anys 
amb fills, i les parelles de la mateixa edat sense fills. L’elecció és justificada 
perquè són els perfils més estesos,(10) presenten un clar potencial actiu, re-
presenten una etapa essencial en els processos de reproducció generacional 
de la pobresa –si hi ha fills– i, a més a més, la crisi està incrementant el risc 
de pobresa d’aquests perfils al nostre país.

(10)  Això ens ofereix un avantatge metodològic a causa de la mida més gran de la mostra. Justament per les 
limitacions de la mostra en aquesta desagregació per tipus de llar, en aquest apartat no fem l’anàlisi de les 
transicions en dos anys, sinó en un (del 2007 al 2008), ja que en cada onada de l’EU-SILC es perd lògicament 
una part de la mostra.
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La taula 5.10 mostra com, en aquest tipus de llars amb més potencial actiu, 
la presència de l’Estat és notablement menor, fins i tot si estan en risc de 
pobresa. Només una estricta minoria de les parelles amb fills (el 6,4%) su-
peren el segon any la situació de pobresa que experimentaven el primer any 
gràcies a l’acció de l’Estat; la meitat que a Dinamarca i quatre vegades 
menys que a França.

tAuLA 5.10

Evolució de les persones a les llars en situació de pobresa segons  
la presència de fills
Situació el 2008 de les persones que no eren pobres el 2007, en percentatge

PaRELLES dE 18 a 64 aNyS SENSE fILLS

situació el 2008

maNteNeN el risc  
de poBresa 

supereN la poBresa 
gràcies a les 

traNsferèNcies socials

supereN la poBresa fiNs i 
tot seNse traNsferèNcies 

socials
total

dinamarca 48,2 36,6 15,2 100,0

espanya 54,1 18,8 27,1 100,0

frança 51,6 33,8 14,6 100,0

regne unit 44,3 32,0 23,7 100,0

PaRELLES dE 18 a 64 aNyS aMb fILLS

situació el 2008

maNteNeN el risc  
de poBresa 

supereN la poBresa 
gràcies a les 

traNsferèNcies socials

supereN la poBresa fiNs i 
tot seNse traNsferèNcies 

socials
total

dinamarca 30,2 13,9 55,9 100,0

espanya 62,1 6,4 31,5 100,0

frança 64,4 26,7 8,8 100,0

regne unit 58,4 21,4 20,2 100,0

Font: Eu-SILc longitudinal, Eurostat.

Al contrari, Espanya és un país amb un alt percentatge de persones que 
viuen en aquest tipus de llars i que es troben atrapades en la pobresa –en-
torn del 55% de les parelles sense fills: un percentatge prou més alt que el 
dels altres tres països–. Les dificultats de l’Estat del benestar espanyol en la 
protecció de moltes parelles es fan encara més paleses quan ens centrem en 
les parelles amb fills: el 62% de les parelles pobres amb fills no aconseguei-
xen superar la seva situació en un any. Els riscos de cronificació de la po-
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bresa, doncs, són superiors en aquest tipus de llars, i, a l’inrevés del que 
semblaria raonable, augmenten quan tenen fills i, amb això, augmenten 
també les probabilitats de reproducció generacional de la pobresa i l’exclu-
sió social. 

tAuLA 5.11

Evolució de les persones a les llars que no estaven en situació de pobresa 
segons la presència de fills
Situació el 2008 de les persones que no eren pobres el 2007, en percentatge

PaRELLES dE 18 a 64 aNyS SENSE fILLS

situació el 2008

maNteNeN el risc  
de poBresa 

supereN la poBresa 
gràcies a les 

traNsferèNcies socials 

supereN la poBresa fiNs i 
tot seNse traNsferèNcies 

socials
total

dinamarca 6,7 77,2 16,1 100,0

espanya 13,0 70,2 16,8 100,0

frança 6,4 77,7 15,9 100,0

regne unit 14,2 68,1 17,7 100,0

PaRELLES dE 18 a 64 aNyS aMb fILLS

situació el 2008

maNteNeN el risc  
de poBresa 

supereN la poBresa 
gràcies a les 

traNsferèNcies socials 

supereN la poBresa fiNs i 
tot seNse traNsferèNcies 

socials
total

dinamarca 12,0 49,5 38,5 100,0

espanya 28,2 38,1 33,7 100,0

frança 23,0 53,5 23,6 100,0

regne unit 10,8 59,1 30,0 100,0

Font: Eu-SILc longitudinal, Eurostat.

L’alt nivell d’activació de les persones pobres al nostre país apareix ressal-
tat en aquest tipus de llars en les quals les sortides de la pobresa s’expliquen 
predominantment mitjançant l’accés a recursos del mercat –quasi cinc ve-
gades més en el cas de les parelles amb fills–. Entre els països analitzats 
destaca el cas danès, possiblement fruit d’una especial articulació de les 
polítiques de conciliació i d’activació.

Les parelles espanyoles que es troben fora de la pobresa gràcies a les trans-
ferències socials viuen unes condicions més inestables que als altres països: 
el 13% eren pobres l’any següent, però la proporció pujava al 28% si tenien 
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fills a càrrec seu. En el primer cas, sense fills, la dinàmica s’assembla més a 
la del Regne Unit. En el segon, amb fills, Espanya presenta un nivell més alt 
de riscos socials. Les probabilitats de trobar situacions de més autonomia, 
sense la dependència de les transferències socials, eren comparativament 
altes en tots dos casos respecte als països analitzats. Les opcions de mante-
nir-se fora del risc de pobresa (per damunt del llindar) per a les parelles 
amb fills gràcies a les transferències socials és especialment reduïda: només 
el 38% aconsegueixen mantenir-s’hi al cap d’un any.

5.3.4. La crisi i l’accés a l’atenció sanitària

L’accés de la ciutadania al sistema de salut ha estat estudiat mitjançant les 
respostes a la pregunta sobre les possibles renúncies a tractaments mèdics 
els últims dotze mesos per diversos motius, com ara els costos o bé les llistes 
d’espera.(11) Aquesta pregunta resulta especialment pertinent si volem enten-
dre les dificultats a l’hora d’accedir als serveis públics d’atenció sanitària, els 
perfils dels individus i les famílies amb més dificultats d’accés i la relació 
entre les dificultats d’accés al sistema sanitari i la desigualtat d’ingressos.

Els riscos derivats d’un augment de les dificultats d’accés a l’atenció sanità-
ria pública són, entre altres, l’empobriment de les llars o, fins i tot, la renún-
cia a rebre atenció, amb les implicacions consegüents en la capacitat 
d’aquestes persones per participar en el mercat laboral.

A Espanya, l’accés a tractaments mèdics no s’ha vist obstaculitzat de ma-
nera significativa per efecte de la crisi, si més no fins al 2010. El percentat-
ge de la població que declarava tenir necessitats mèdiques insatisfetes 
(6,9%) es va mantenir relativament estable entre el 2005 i el 2010. En can-
vi, a França i, especialment, a Dinamarca, la situació es va deteriorar.

Quant a l’accés, a Espanya les persones amb menys recursos no estan en 
una situació pitjor que les que tenen més renda: les persones amb necessi-
tats mèdiques no cobertes en el primer quintil  d’ingressos és aproximada-
ment un punt percentual superior a la registrada en el cinquè quintil (6,8% 
i 5,9%, respectivament). Aquesta diferència s’ha mantingut estable en el 
temps i, en termes comparatius, la relació entre les persones amb necessi-
tats mèdiques no cobertes entre el primer i el cinquè quintil és la més baixa 

(11)  En els tractaments mèdics considerats no s’inclouen els odontològics.
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entre els països de l’estudi –1,2 per comparació al 2,4 de França o Dina-
marca, per exemple–.

tAuLA 5.12

Problemes d’accés a l’atenció sanitària. Percentatge de persones que 
assenyalen necessitats mèdiques no cobertes per quintil d’ingressos

primer quiNtil de reNda 
equivaleNt (a)

ciNquè quiNtil de reNda 
equivaleNt (B) total ràtio del i al v quiNtil 

(a/B)

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

dinamarca 1,8 6,1 1,0 2,5 1,2 3,8 1,8 2,4

frança 6,8 8,4 2,1 3,5 3,9 4,8 3,2 2,4

espanya 7,3 6,8 6,2 5,9 6,3 6,9 1,2 1,2

regne unit 6,6 5,2 5,0 2,9 5,6 3,7 1,3 1,8

Font: Eurostat, Eu-SILc. 

Encara que les dades sobre les necessitats mèdiques a Espanya no mostren 
un sistema de salut deteriorat durant els primers anys de la crisi, no hem 
d’obviar tres aspectes importants. En primer lloc, com ja hem vist, el 
percentatge de població amb necessitats mèdiques no cobertes és força 
més alt que en els altres països analitzats. En segon lloc, les despeses 
de les llars van augmentar un 70% entre el 2000 i el 2009, una taxa de 
creixement molt superior a la registrada a la resta de països analitzats 
(57,0% a Dinamarca, 60,5% a França i 48,3% al Regne Unit), i, encara més 
important, la despesa en termes absoluts (en paritat de poder adquisitiu) 
és lleugerament superior a la de Dinamarca i molt superior a la que es 
registra a França i el Regne Unit. Això posa de manifest que les llars 
espanyoles fan una important despesa en salut (taula 5.13). Finalment, 
el tercer aspecte remarcable és que, si bé el percentatge de persones amb 
necessitats mèdiques no cobertes amb prou feines ha canviat amb el pas 
del temps, ha tingut lloc una certa redistribució d’aquest tipus de risc entre 
els diferents perfils de persones i llars.

El 2005 les llars monoparentals i unipersonals presentaven a Espanya un 
risc més alt de necessitats mèdiques no satisfetes, mentre que la resta de 
grups mostraven perfils més semblants; els riscos més baixos s’identificaven 
a les llars amb persones grans. El 2010 la situació havia canviat parcial-
ment: totes les llars presentaven més dificultats a l’hora d’accedir als serveis 
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sanitaris, però les llars compostes per persones grans només lleugerament, 
mentre que les parelles d’adults amb descendència o sense admetien tro-
bar-se en una situació pitjor i les famílies monoparentals estaven encara 
més exposades a aquests riscos (el 13,4% van indicar necessitats mèdiques 
no cobertes).

tAuLA 5.13

Despesa en salut per agent de finançament
Pagaments per compte propi (llars) per càpita, en dòlars EuA (paritat de poder 
adquisitiu) (2000-2009)

2000 2005 2009 variació  
2000-2009 (%)

dinamarca 367,8 455,5 577,6 57,0

frança 181,3 218,9 290,9 60,5

espanya 362,4 509,4 615,9 70,0

regne unit 245,8 322,4 364,5 48,3

Font: ocdE (2011), dades de salut.

En resum, la crisi ha fet encara més evident la diferència entre les llars 
compostes per persones grans i la resta. Alguns perfils van començar tam-
bé a mostrar trets preocupants: l’11% de les parelles amb fills tenien pro-
blemes per afrontar les seves necessitats de salut i les llars monoparentals 
tenien les dificultats més grans per a l’accés sanitari.

Dinamarca no mostrava diferències significatives en el risc de tenir necessi-
tats mèdiques insatisfetes al començament del període analitzat, però en el 
cas de les persones soles i, en menor mesura, les parelles amb fills, la situa-
ció ha empitjorat notablement. A França i el Regne Unit, però, les persones 
soles en edat activa i les llars monoparentals van mostrar riscos més alts 
que les altres llars. Aquestes diferències s’han mantingut en el cas francès, 
mentre que en el britànic les diferències han minvat i s’ha pro duït una mi-
llora generalitzada en l’accés als serveis sanitaris en tots els tipus de llar.

Si ens fixem en els perfils en funció de les condicions de treball, només 
podem comparar Espanya i el Regne Unit, ja que són els únics països per 
als quals disposem de dades. Aquests països mostren tendències diver-
gents. Al Regne Unit quasi tots els perfils registren una reducció significa-
tiva en el percentatge de persones amb necessitats mèdiques no satisfetes i 
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les posicions relatives entre perfils es mostren estables. En canvi, a Espa-
nya s’ha produït una polarització creixent: les persones actives laboral-
ment mostren una exposició més alta a les necessitats mèdiques no cober-
tes que les no actives; és a dir, que la situació de les primeres ha empitjorat 
significativament.

tAuLA 5.14

Problemes d’accés a l’atenció sanitària: persones que assenyalen 
necessitats mèdiques no cobertes per tipus de llar
Percentatge de variació (2005, 2010)

diNamarca espaNya fraNça regNe uNit

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010

persona gran 
sola (+65) 0,9 4,5 4,3 5,9 2,6 4,1 4,5 4,4*

persona sola 
(–65) 2,2 9,9* 10,2 11,0* 7,1 9,3 7,8 5,8*

parella sense 
fills 1,2 4,4 6,9 10,8* 3,4 4,7 6,3 4,0*

parella de 
persones grans 
(+65) sense fills 1,1 3,8 4,4 6,3 1,6 2,7 4,2 2,8*

monoparental 1 3,7 10,4 13,4* 7,6 8,6 8,7 5,7*

parella amb fills 0,7 4,6* 7,5 10,8* 3,8 5 4,9 2,8*

nota: *canvi significatiu al llarg del temps.
Font: Eurostat, Eu-SILc.

tAuLA 5.15

Problemes d’accés a l’atenció sanitària
Percentatge de persones amb necessitats mèdiques no cobertes  
segons la situació laboral (2005, 2010)

espaNya regNe uNit

2005 2010 2005 2010

treballadors a temps complet 7,8 11,4* 5,3 3,3*

treballadors a temps parcial 6,9 11,2* 4,7 2,7*

aturats 6,1 9,7* 8,2 4,2*

estudiants 2,6 2,9 4,2 2,5*

Jubilats 4,1 5,5 4,4 2,9

altres inactius 5,7 6,1 9,3 6,5*

notes: *canvi significatiu al llarg del temps. Sense dades per a dinamarca i França.
Font: Eurostat, Eu-SILc.
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Conclusions

Qualsevol conclusió que pretengui avaluar l’estratègia d’Espanya davant la 
crisi econòmica ha de ser necessàriament provisional, ja que la crisi conti-
nua. És difícil predir com influiran a mitjà termini les reformes aprovades 
pel nou govern en el sistema de protecció social i el mercat de treball. No 
obstant això, l’escenari a curt termini no sembla gaire engrescador, sobre-
tot si tenim en compte que calen noves retallades pressupostàries per com-
plir amb el Pacte d’Estabilitat.

El procés de reforma del sistema de benestar espanyol mostra pocs intents 
de correcció dels patrons de desigualtat preexistents. És cert que s’havien 
produït grans reformes just abans del començament de la crisi, com ara la 
Llei de dependència (desembre de 2006) i la Llei d’igualtat (2007). Totes 
dues han patit una manifesta manca de recursos per a la seva execució, en 
bona part a causa de l’impacte de la crisi en els pressupostos públics, però 
també per la manca de definició de les fonts de finançament. La protecció 
de les persones en edat laboral no s’ha modificat, malgrat l’extensió de 
l’atur. Els salaris socials, les rendes mínimes d’inserció, les prestacions fa-
miliars, els serveis de cura dels menors de tres anys i les polítiques de con-
ciliació, tot plegat s’ha vist restringit o bé les millores previstes no s’han 
arribat a executar.

Així mateix convé recordar que, com s’ha demostrat, l’Estat del benestar 
espanyol ha reaccionat davant la crisi –si més no fins al 2010– tractant de 
protegir més la ciutadania, però en fer-ho, i a causa de la seva lògica interna 
de funcionament, ha polaritzat encara més el paper que les polítiques soci-
als tenen en les ajudes dispensades a les persones per sortir de la pobresa i 
en l’accés al sistema de salut. Concretament, la crisi eixampla les diferènci-
es entre les persones jubilades, relativament més protegides que no pas 
abans de la crisi, i les generacions més joves, actives en el mercat de treball, 
que mostren més dificultats i, no obstant això, gaudeixen de menys ajuda 
per part de l’Estat del benestar.

D’acord amb la tipologia de llars, l’actuació de l’Estat del benestar espanyol 
és comparativament menys intensa en el cas de les famílies monoparentals i 
parelles amb descendència, mentre que les parelles d’edat avançada reben 
ajudes d’una manera més semblant a la d’altres països de la Unió Europea. 
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L’anàlisi de les transicions de persones i llars al llarg del temps mostra que 
Espanya, per comparació als altres països, té problemes freqüents amb les 
persones atrapades en la pobresa. Les dificultats de l’Estat del benestar es-
panyol en la protecció de les llars esdevenen un problema seriós quan cen-
trem l’atenció en les parelles, especialment les que tenen fills, que presenten 
un risc elevat de quedar atrapades en situacions de pobresa. D’altra banda, 
les parelles espanyoles que han aconseguit sortir de la pobresa gràcies a les 
transferències socials viuen en condicions sovint inestables  i presenten més 
riscos de caure de nou en la pobresa que les d’altres països.

Si tenim en compte que a Espanya el suport social més poderós per a les 
persones en edat activa prové del sistema de protecció per l’atur i que 
aquesta protecció és limitada en el temps, i hi afegim que totes les altres 
polítiques, com ara la protecció de la família, habitatge i ingressos mínims, 
són febles, la durada de la crisi és fonamental per avaluar-ne els impactes. 
Si la situació no canvia, un nombre creixent de llars perdran el tren de la 
protecció social i l’Estat del benestar espanyol no podrà actuar com a esta-
bilitzador automàtic anticíclic, especialment per a les persones en edat de 
treballar. Aquest fet es veurà acompanyat per augments generals en les ta-
xes de pobresa i afectarà també a la infància, amb greus conseqüències a 
mitjà i a llarg termini.

En termes comparats, el sistema espanyol de protecció social no ha estat 
tan capaç d’esmorteir les necessitats de les persones socialment excloses ni 
d’aquelles que es troben en risc d’estar-ho com els seus homòlegs britànic, 
danès i francès. Aquest fet és degut, principalment, a les febleses preexis-
tents per protegir les persones en edat activa. Fins ara, les principals vícti-
mes en són les persones socialment excloses, les persones desocupades que 
no poden comptar amb el suport de la família o de les xarxes socials, i la 
joventut que cerca un lloc de treball. Malauradament, el nombre de perso-
nes que formen part de tots tres grups va en augment.

Finalment, el perill de sostenibilitat del sistema de protecció social a curt i 
a mitjà termini pot anar a més davant la manca de resposta a les necessitats 
de les persones en edat de treballar que es troben en dificultats. La meitat 
de la joventut és a l’atur. Aquest fet estendrà el període formatiu i retardarà 
la creació de noves llars i l’arribada dels fills; és a dir, agreujarà el procés 
d’envelliment demogràfic.
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 VI.  Conclusió general: l’impacte de  
la crisi en els processos d’exclusió 
a Europa com a amenaça per a  
la cohesió social(1)

La crisi que estem vivint des del 2007 té un abast internacional, presenta una 
complexitat extraordinària i els seus efectes sobre alguns trets bàsics de les 
nostres societats no han fet sinó començar. Hi ha el risc que la crisi finance-
ra del 2007 estigui evolucionant cap a una crisi de la cohesió social a partir 
del 2010, almenys en alguns països com ara Espanya, i en aquest procés de 
transformació interactuen factors diversos que es retroalimenten mútua-
ment. No és fàcil, doncs, predir fins a quin punt es pot veure afectada la 
cohesió d’unes societats com les europees, que havien fet d’aquest tret un 
element d’identitat. La crisi financera i la crisi de la cohesió social són els 
dos extrems d’aquest complex procés causal i se’ns mostren d’una manera 
radicalment oposada en l’esfera pública. A causa del caràcter estratègic del 
sector financer, el debat públic i les preocupacions dels responsables polítics 
s’hi han abocat intensament, com també en els grans factors que en condi-
cionen l’evolució: la gestió del dèficit públic, l’assimilació de la bombolla 
immobiliària o l’evolució de l’activitat econòmica general. La qüestió de la 
cohesió social, en canvi, i els seus determinants principals, el mercat de tre-
ball i les polítiques socials, es plantegen preferentment des de la perspectiva 
de conseqüències no desitjades, sense tenir en compte el caràcter estratègic 
que tenen tant des de la perspectiva de la inversió so cial, que emfatitza la 
productivitat del factor humà, com de la sostenibilitat social, que ens plan-
teja la necessitat de preservar el capital social, entès com la riquesa que su-
posa el conjunt d’institucions, de relacions comunitàries, de pautes culturals 
que augmenten el potencial d’una societat per afrontar els reptes futurs.

(1)  Capítol elaborat per Miguel Laparra.
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En l’esquema següent hem mirat de presentar les interrelacions causals 
d’aquesta crisi, partint de la crisi financera que es va desencadenar als 
Estats Units arran de l’esclat de la bombolla immobiliària. La mostrem en 
quatre processos diferents, que s’han anat succeint i superposant en el 
temps.

grÀFIc 6.1

Interrelacions entre els diferents processos d’una crisi sistèmica

Encadenament dels processosFases i processos

 

1r Onada expansiva: de la crisi 
financera a la social (2007-2010)

2n Crisi fiscal (2008-2010)

4t Reproducció amplificada 
de la crisi financera (2011-2012)

3r Resposta: els efectes 
dels ajustos (2011-2012)

Crisi financera Crisi d’ocupació

Crisi fiscal: 
augment del dèficit

a b

c

d

e

f

g

h i

j

k

l

m

Polítiques d’ajust: 
reducció de la despesa social

Crisi social: 
augment de la pobresa

Crisi econòmica: 
reducció de l’activitat

a) Restricció del crèdit
b) Ajustos de plantilles i reducció 
 de jornades
c) Empobriment d’aturats i ocupats
d) Rescat d’entitats �nanceres
e) Reducció d’ingressos �scals 
 i cotitzacions
f) Augment de despeses 
 de protecció per desocupació

g) Restricció pressupostària
h) Disminució de la demanda 
 agregada
 i) Disminució de l’ocupació pública
 j) Disminució de les prestacions 
 socials
k) Impagaments d’empreses
 l) Impagaments d’aturats
m) Descon�ança en el deute sobirà

Més enllà de les interrelacions entre la crisi financera, les finances públi
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crisi financera a la qual assistim en el moment de tancament d’aquest es-
tudi, si no s’introdueixen mesures i factors correctors, tornarà a desenca-
denar els propers anys una altra onada expansiva que intensificarà els 
efectes sobre la cohesió social durant força temps; en segon lloc, la inten-
sitat dels processos actuals, que afecten tots els elements del sistema, així 
com la seva prolongació en el temps, ens suggereixen la necessitat de con-
cebre aquesta crisi no com un mer fenomen conjuntural, els efectes de la 
qual es corregiran amb el canvi de cicle, sinó més aviat com un procés de 
transformació estructural en què les característiques principals del nostre 
model social podrien estar canviant, i possiblement estiguin empitjorant.

Dins d’aquest panorama general, que seria àmpliament traslladable a 
l’àmbit internacional, amb la nostra anàlisi comparativa hem volgut desta-
car les diferències notables amb què diversos països han afrontat aquesta 
crisi econòmica. I hem vist que de vegades aquestes respostes poden es-
morteir notablement l’impacte social de la crisi econòmica, però també, en 
altres casos, poden arribar a intensificar-lo. Entenem que, d’aquesta com-
paració, podem extreure importants aprenentatges per millorar la nostra 
capacitat col·lectiva d’afrontar aquests moments de dificultat.

 6.1.  Un impacte desorbitat en el mercat de treball

És prou conegut l’impacte desproporcionat que la crisi econòmica ha tingut 
en l’augment de l’atur a Espanya, situació que de vegades s’ha posat de ma-
nifest amb la rigidesa del mercat de treball i la sobreprotecció de les rela-
cions laborals. De l’anàlisi comparativa, però, es desprèn que més que no 
pas a una qüestió quantitativa –més o menys flexibilitat–, ens enfrontem a 
una diferència qualitativa que té a veure amb el model de flexibilitat i amb 
la gestió política i empresarial que se’n fa. 

Sabem que la relació entre la dinàmica econòmica i l’evolució de l’ocupació 
no presenta sempre una relació directa; depèn de la productivitat i de la 
distribució del temps de treball. Aquesta variabilitat ja va ser assenyalada en 
els informes de la Unió Europea que abordaven la qüestió durant les prime-
res fases de la crisi (EU-SPC i EU Commission, 2009). Sembla especialment 
rellevant l’exemple mostrat a aquest respecte per l’OIT (Torres, 2009): la 
reducció de les hores treballades a Espanya (–2% el 2009 respecte a l’any 
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anterior) va ser menor que la mitjana d’un total de 35 països de PIB alt 
(–2,2%), enfront d’una reducció del –3,8% per a Dinamarca i –3,1% per a 
Alemanya, que presentaven un impacte molt més reduït en la taxa d’atur. 
En aquest darrer país, en aquell moment ja s’havien incorporat 1,5 milions 
de treballadors al programa de reducció subvencionada de la jornada  
(Kurzarbeit). La relació entre totes dues qüestions és òbvia. 

El model de mercat de treball dualitzat a Espanya ha demostrat un extra-
ordinari nivell de flexibilitat, sobreactuant en la seva reacció a la reducció 
de l’activitat econòmica, de manera que el nombre d’aturats s’ha multipli-
cat per 2,7. L’ajust s’ha concentrat en el sector secundari de les feines tem-
porals, de baixa qualificació, i ha afectat molt especialment els joves i els 
estrangers.

El cas francès, en canvi, amb un mercat de treball també aparentment dualit-
zat, però amb un model de gestió política i empresarial de la flexibilitat molt 
diferent, ha permès mantenir molt més l’ocupació gràcies als alts nivells de 
protecció social i laboral, i també a una pràctica àmplia de la flexibilitat inter-
na, que, d’altra banda, ha generat un volum important de subocupació. Aquí 
les dificultats dels estrangers en la inserció laboral eren prèvies a la crisi, però 
no s’han experimentat canvis significatius en aquest sentit.

Al Regne Unit, el model de flexibilitat generalitzada, amb forts incentius 
negatius per la feblesa dels sistemes de protecció per desocupació, ha fet que 
l’atur hagi augmentat significativament, el 69% fins al 2010 –amb una con-
centració també important en certs sectors de llars sense feina–, i sobretot 
han empitjorat les condicions laborals i la remuneració salarial. Tot això, 
però, s’ha vist parcialment compensat per un sistema de protecció de mí-
nims molt pensat per a la cobertura social de la subocupació i de les feines 
precàries. Aquí les diferències de gènere i ètniques augmenten amb la crisi.

A Dinamarca l’atur és significativament més baix que en els altres països 
analitzats, com és propi del seu conegut sistema de flexiguretat, i només un 
de cada tres aturats continua en aquesta situació al cap d’un any –enfront 
del 58% d’Espanya–. No obstant això, les restriccions establertes en els pro-
grames assistencials han limitat la seva capacitat protectora davant la crisi i 
han fet que l’atur augmenti més.
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L’anàlisi comparativa ens suggereix que l’impacte diferencial de la crisi 
econòmica en la destrucció d’ocupació al nostre país no és degut exclusiva-
ment a una estructura econòmica amb amplis sectors de baixa productivi-
tat –concretament, a la caiguda del sector de la construcció–, sinó que tam-
bé té a veure amb el model dual de gestió de la flexibilitat. Per tant, aquest 
és un primer marge per a l’acció col·lectiva amb l’objecte de reduir el cost 
social dels períodes recessius. La reforma laboral recentment aprovada a 
Espanya en un context de contracció del mercat –orientada a reduir aques-
ta dualitat del mercat de treball a llarg termini (a la baixa)– difícilment 
tindrà una incidència real en la recuperació de l’ocupació a curt termini i, 
així i tot, ha privat d’importants mecanismes de protecció de l’ocupació, 
que sembla que en altres casos, com a França, han funcionat combinats 
amb fortes dosis de flexibilitat interna, per evitar l’augment de l’atur. A 
mitjà termini, el manteniment dels treballadors als seus llocs de treball, 
encara que sigui amb una dedicació menor, sembla una via prou raonable 
de mantenir el capital humà mentre no arriba la recuperació econòmica.

 6.2.  L’augment de les desigualtats i de la pobresa

Les desigualtats que genera el mercat no tenen per què traduir-se directa-
ment en desigualtats en el nivell d’ingressos. Aquí també l’experiència dels 
països analitzats mostra una gran diversitat. Així, Dinamarca és el país on 
les rendes del mercat són més desiguals i on més ha crescut aquesta des-
igualtat en el període de crisi analitzat. Tot i així, continua sent el país més 
igualitari quant a la distribució de la renda disponible a les llars, gràcies a 
les fortes transferències de les polítiques socials. Al contrari, França o Ale-
manya, on les diferències en el mercat no han augmentat significativament 
aquests anys, han vist augmentar les desigualtats en la renda disponible. Al 
Regne Unit hi ha hagut fins i tot una reducció de les desigualtats d’ingres-
sos fins al 2010 a causa de l’augment d’ingressos dels més pobres, tot i que 
també dels molt rics. Davant d’aquests casos, Espanya mostra el model 
d’Estat del benestar menys eficient: és el que menys redueix les desigualtats 
generades en el mercat, si bé ha augmentat lleugerament la reducció del risc 
de pobresa gràcies a les transferències socials (del 49% al 52% entre el 2007 
i el 2010). Com a fruit de tot plegat, Espanya, que abans de la crisi era, 
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d’aquests quatre països, el menys desigual en rendes del mercat, es posicio-
na en un preocupant tercer lloc de la UE-27 (2010) quant al nivell de des-
igualtat d’ingressos (índex de Gini), i s’ha distanciat també en els 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–, so-
bretot a causa de l’empitjorament de la situació dels més pobres.

L’augment de l’atur al nostre país és un factor substancial per explicar 
aquesta evolució, però no és suficient: la taxa de risc de pobresa de les per-
sones ocupades ha augmentat dos punts percentuals a Espanya, de manera 
semblant que a Dinamarca, mentre que es mantenia estable en el conjunt 
d’Europa (en països com ara França) o fins i tot minvava al Regne Unit. 
Aquest fenomen d’expansió dels working poor s’explica en part per l’erosió 
de les condicions laborals que ha acompanyat l’explosió de les taxes d’atur, 
però també per l’esfondrament de l’estratègia de combinació de diversos 
ingressos baixos a la llar en perdre’s el salari d’algun dels seus membres.

L’element més preocupant, però, és l’enfonsament de les rendes més baixes, 
que ha fet augmentar molt significativament la proporció de persones situa-
des per sota del llindar de la pobresa més severa –per sota del 30% de la 
mediana de la renda equivalent–. Espanya ha experimentat el creixement 
més important de la pobresa severa entre els països analitzats –un punt per-
centual– i ha arribat al 5,2%, el doble que la resta. Dinamarca i França 
també han vist com augmentaven significativament les seves bosses de po-
bresa severa, tot i que partien de nivells molt més baixos, una cosa que po-
dria tenir a veure amb els processos de reforma dels dispositius assistencials 
empresos en tots dos països. Al contrari, altres països com ara el Regne Unit 
o Alemanya aconseguien fins i tot fer minvar la pobresa severa. També és a 
Espanya on més ha augmentat la intensitat de la pobresa: els pobres han vist 
com s’eixamplava la distància que els separa del llindar. Es trenca així al 
nostre país una tendència de diverses dècades de reducció dels nivells de 
pobresa severa i el camí de lenta convergència amb els països de referència 
que s’estava des envolupant fins aquests anys. Només els més grans de 65 
anys, sobretot els que viuen en parella, han experimentat una millora en 
aquest sentit, i molt lleugerament les dones, mentre que els joves i les pare-
lles amb fills s’han vist molt més afectats: per als més joves de 25 anys la 
pobresa severa ha augmentat un punt, fins a situar-se en el 7,1%, i entre les 
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parelles amb fills l’augment ha estat d’1,6 punts, fins al 6,5%: ocupen en tots 
dos casos la primera posició de manera molt destacada entre els països ana-
litzats. En això s’han seguit pautes molt diferents de les de països com Dina-
marca i el Regne Unit, on la pobresa severa ha augmentat entre els més 
grans de 65 anys. En aquest darrer país, fins i tot els joves han millorat sig-
nificativament. Aquestes diferents dinàmiques estan directament relaciona-
des amb certes opcions en les polítiques socials. Les conseqüències al nostre 
país poden ser especialment greus en limitar els itineraris vitals i introduir 
fins i tot un risc de cronificació en els sectors amb més projecció vital –els 
joves–, com també pels processos de reproducció generacional que impli-
quen en les parelles amb fills. 

L’empobriment dels estrangers amb aquesta crisi és una tendència més ge-
neral a Europa, amb l’excepció remarcable del Regne Unit entre els països 
analitzats. Aquesta tendència contrasta més quan té un sentit invers al de la 
població nacional, com és el cas de França –on la pobresa es redueix en les 
persones de nacionalitat francesa– i, en menor mesura, a Espanya –on les 
persones de nacionalitat espanyola mantenen el mateix nivell d’abans de la 
crisi–. En uns llocs més que no pas en altres, la població estrangera ha assu-
mit el paper d’amortidor dels efectes socials de la crisi i carrega amb una 
part més gran dels seus costos: desocupació, empobriment, embargaments... 
Això pot esdevenir un greu condicionant per als processos d’integració so-
cial, especialment dels sectors tot just arribats.

En conjunt, aquesta crisi ens deixa a Europa una bossa de 81 milions de 
persones per sota de llindar de pobresa; d’aquest total, gairebé una de cada 
vuit correspon a Espanya. Aquesta xifra es manté força estabilitzada a Euro-
pa, però a Espanya, segons les últimes estimacions per al 2011 (l’INE calcula 
un 21,8%), la població en risc de pobresa hauria augmentat en 1,4 milions 
des del 2007, una tendència que no és generalitzable al conjunt de la Unió. 

 6.3.   Compensació i vulnerabilitat en altres dimensions  
de la integració social

D’acord amb el caràcter econòmic d’aquesta crisi, els processos d’exclusió 
es veuen afectats, en primer lloc i de manera més directa, en la seva dimensió 
econòmica: d’una banda, com a participació en la producció, en forma 



concLuSIó gEnErAL 177

d’atur o de feina precària; de l’altra, com a participació en la capacitat de 
consum, en minvar els ingressos. Una altra qüestió rellevant és com afecta 
això a altres dimensions, amb processos de privació material que poden te-
nir conseqüències directes en les condicions de vida o en l’accés efectiu a 
certs drets socials sobre els quals hem construït el nostre model de ciutada-
nia. Finalment, els canvis en les condicions econòmiques de les famílies po-
den repercutir en les formes de convivència i de solidaritat bàsica, un altre 
eix essencial dels processos d’integració social. De l’articulació de tot plegat 
podem extreure una aproximació a la dinàmica dels processos d’exclusió en 
aquests anys.

La primera constatació és que la crisi d’ocupació i l’esfondrament dels in-
gressos en els sectors més desfavorits encara no s’han traduït en un augment 
de les privacions més severes –manca dels béns essencials i bàsics–. Sorprèn 
fins i tot que siguin escasses les diferències entre Espanya i els països amb els 
quals l’hem comparat, en aquest aspecte, directament relacionat amb les 
condicions i la qualitat de vida. Així i tot, una de cada deu llars espanyoles 
es veuria afectada per processos de privació severa que podrien perjudicar 
seriosament la seva integració social. Aquesta menor incidència relativa de 
les situacions de privació té a veure amb diversos factors, com ara el mante-
niment de béns adquirits abans de la crisi, si més no de moment. Però també 
s’explica per l’extraordinari esforç econòmic realitzat per les famílies per 
accedir a aquests béns, que provoca molt més sovint a Espanya un endeuta-
ment extrem i la impossibilitat d’afrontar pagaments en diversos ordres. 
L’endarreriment sistemàtic en els pagaments de les famílies s’ha multiplicat 
per tres a Espanya, tot i que encara no arriba als nivells de França. 

Amb l’habitatge ha passat una cosa semblant. L’enorme esforç col·lectiu 
dedicat a aquest capítol durant dècades fa que les situacions d’atapeïment 
en condicions d’insalubritat siguin significativament menors a Espanya, en-
cara que sigui a costa de la percepció que les despeses d’habitatge represen-
ten una càrrega excessiva per a la meitat de les llars espanyoles, sis vegades 
més que a Dinamarca. El que sí sembla que ja està provocant la crisi és un 
empitjorament de les condicions d’habitabilitat dels habitatges –les cases 
amb goteres i humitats augmenten sis punts percentuals a Espanya, mentre 
que aquests problemes es mantenen estables a França o el Regne Unit, i fins 
i tot milloren a Dinamarca–, previsiblement per la incapacitat actual dels 
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qui els ocupen d’afrontar el cost de reparacions i rehabilitació. El notable 
impacte en aquest aspecte té la seva explicació en l’alta proporció relativa de 
famílies que viuen en blocs de pisos els elements comuns dels quals són ges-
tionats per comunitats de veïns. En aquests casos, la presència a les finques 
de veïns amb dificultats econòmiques pot arribar a impossibilitar-ne la re-
habilitació i, per tant, a afectar el conjunt dels habitatges.

Tant l’impagament d’hipoteques i lloguers com les dificultats per reparar o 
rehabilitar situen certs sectors socials en posicions de vulnerabilitat extrema, 
que anuncien processos més intensos de privació material i exclusió social 
en el futur immediat si no es prenen mesures específiques per contrarestar 
aquestes tendències.

La garantia de certs drets socials –salut, educació, etc.– ha actuat fins avui 
com un mecanisme compensador dels processos d’integració, tant en la di-
mensió material –accés efectiu a un servei– com en la simbòlica –percepció 
de pertinença, de dignitat–. Les dades sobre l’accessibilitat als serveis sani-
taris mostren la cara més amable de l’Estat del benestar espanyol, en el qual 
pràcticament ningú deixa d’anar al metge per motius econòmics, una fita 
social que no està tan estesa a Europa com podríem pensar: el 2,7% a Espa-
nya, només superat pel Regne Unit (0,5%), enfront de proporcions més altes 
a Dinamarca (8,3%) i, sobretot, a França, on el 35,4% de les persones deixen 
d’anar al metge per motius econòmics. La introducció de mecanismes de 
copagament i de prepagament explicaria parcialment aquestes diferències. 
El contrast amb les dificultats per accedir al dentista al nostre país (55,2%, 
semblant a la mitjana europea) ens mostra com s’intensifiquen els processos 
d’exclusió quan s’introdueixen elements de mercat. Aquest efecte compen-
sador explica que el manteniment dels drets bàsics, ara qüestionats a Espa-
nya pels processos d’ajust pressupostari, sigui tan sensible per a la població 
espanyola, especialment entre els sectors afectats per processos de precarie-
tat i vulnerabilitat.

 6.4.  La crisi posa en evidència els límits del model familista

Hem mostrat que la cobertura familiar continua sent un factor ineludible en 
l’anàlisi de les interrelacions entre el context econòmic i les dinàmiques de 
l’exclusió social, especialment en països com el nostre. Tan sols el 6,4% de 
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les llars afectades per l’atur a Espanya estan compostes per una persona 
sola. En canvi, a Dinamarca aquesta proporció és de prop del 40%; França 
i el Regne Unit se situen en una posició intermèdia.

La incidència de l’atur a les llars espanyoles augmenta amb la mida de la 
família, però no només com a efecte d’una probabilitat estadística més alta. 
L’atur familiar total –totes les persones actives de la llar a l’atur– afecta el 
7,6% de les llars del nostre país, i la seva incidència és un punt percentual 
més a les llars de dimensions més grans –tot i una probabilitat estadística 
menor–, pràcticament el doble que en els altres països analitzats, la qual 
cosa posa en relleu els límits de la cobertura familiar quan l’atur s’estén a 
tots els membres actius de la llar.

En aquests casos, resulta vital trobar altres recursos substitutius de les ren-
des del treball. En una de cada cinc llars afectades per l’atur familiar total 
viu alguna persona més gran de 65 anys. En aquests casos, doncs, la pensió 
de l’avi pot esdevenir un recurs essencial per a la supervivència del grup: els 
darrers quatre anys el nombre de llars en aquesta situació s’ha triplicat i ja 
arriba a unes 300.000 famílies a tot Espanya.

A més a més, la mida de la família també augmenta amb la incidència de 
l’atur. L’atur endarrereix l’emancipació dels joves i fa que alguns dels que ja 
s’havien emancipat tornin a la llar d’origen, una realitat difícilment aprecia-
ble encara en termes estadístics, però coneguda pels dispositius d’interven-
ció social. La convivència llarga amb els pares i l’emancipació tardana dels 
joves han esdevingut una característica estructural de la societat espanyola, 
dins un patró comú amb molts altres països del sud i l’est d’Europa. Les 
diferències amb els països analitzats són molt remarcables, especialment en 
el tram entre 25 i 34 anys: el 36,5% per a Espanya, enfront de l’1,3% per a 
Dinamarca, amb França i el Regne Unit en una posició intermèdia. No 
obstant això, la crisi no ha incrementat aquesta proporció, com podríem 
preveure, sinó que, en sentit contrari, ha minvat en 3,5 punts percentuals la 
proporció de joves que viuen amb els pares. Aquesta reducció ens revela les 
dificultats per estirar la cobertura de les famílies als fills i filles més enllà del 
que ja es feia en el període anterior de prosperitat. Cal dir que, així i tot, la 
proporció de joves aturats que viuen a casa els pares pràcticament s’ha du-
plicat durant aquests anys.
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Les limitacions de les famílies per donar una cobertura satisfactòria als 
joves a Espanya, en un context en què el mercat laboral els dóna poques 
opcions, s’aprecien també en l’expansió de la proporció de joves que no 
estudien ni treballen, els anomenats ni-nis. Aquestes situacions, potencial-
ment problemàtiques en el present i amb més probabilitats de desenvolu-
par processos d’exclusió social en el futur, han augmentat a Espanya en 
tots els grups d’edat, però molt significativament entre els més grans de 20 
anys, amb un augment de més de nou punts percentuals entre el 2007 i el 
2009: un de cada quatre joves entre 20 i 30 anys a Espanya no estudia ni 
treballa, la proporció més alta dels països analitzats. La proporció de joves 
que no estudien ni treballen també ha augmentat en el grup entre 16 i 20 
anys, fins arribar al 14,4%. En cap dels països la tendència és tan general 
–en totes les edats–, tan clara ni prematura. A Dinamarca el fenomen és 
ben poc significatiu i al Regne Unit i França té una incidència  
intermèdia.

És important destacar que aquestes situacions es produeixen malgrat l’es-
tratègia de molts joves i de les seves famílies de prolongar els estudis, so-
bretot un cop superada l’ESO: la proporció de joves entre 16 i 20 anys que 
continua estudiant ha augmentat més de nou punts percentuals, i 4,5 punts 
entre els de 21 i 25 anys. Un cop més es repeteix el diagnòstic: més esforç 
per a les famílies amb la crisi i més situacions que escapen de la seva capa-
citat protectora.

El cicle econòmic, doncs, influeix en l’expansió d’aquestes situacions, però 
de manera diferent segons els països, a conseqüència de la confluència de 
dos tipus de factors: l’origen familiar –presència a Espanya de més famílies 
amb un nivell educatiu més baix– i un sistema escolar que, en el nostre cas, 
amb una taxa d’abandonaments prematurs notablement superior i amb 
menys beques, aboca molts joves a l’atur i la inactivitat. És en aquests dar-
rers aspectes on es podria incidir, per tant, en les polítiques educatives, si el 
que es pretén és reduir la tendència a l’exclusió social en el futur. L’expan-
sió de l’oferta formativa becada per als joves aturats, especialment per a 
aquells que abandonen abans d’hora els estudis de l’ESO, combinada amb 
un sistema de beques que potenciï el manteniment a les aules, sembla una 
opció molt raonable a curt termini per reduir els riscos d’exclusió social 
d’aquest grup. La potenciació del sistema de formació professional amb un 
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model dual que permeti un contacte directe amb el sistema productiu és 
una estratègia també interessant a mitjà termini. En aquest àmbit, les expe-
riències alemanyes –quant a formació professional– i danesa –en ajudes a 
l’estudi– ens ofereixen un exemple envejable del qual podem aprendre.

 6.5.  Els dispositius de protecció han alleujat els efectes socials  
de la crisi, però no hi han reaccionat amb prou contundència

Els sistemes de protecció social han reaccionat amb una lògica diferent en 
cadascun dels quatre casos analitzats amb més profunditat. França ha con-
fiat en l’actuació dels estabilitzadors automàtics d’un Estat del benestar 
potent i eficient, i en línies generals això sembla que ha funcionat. La refor-
ma dels programes dirigits als més exclosos, com ara el de l’ingrés mínim, 
intensificant les mesures d’activació, era prevista abans de la crisi per una 
combinació de motivacions tècniques –reduir la cronificació– i ideologico-
morals –concepció dels deures dels ciutadans– i no s’explica per la crisi, tot 
i que podria haver minvat la seva capacitat protectora. Les polítiques 
d’ajust s’han orientat cap als sistemes més generals de salut o educació.

El Regne Unit ha millorat notablement, si més no fins al 2010, l’eficiència 
d’uns dispositius de protecció social que, no obstant això, són significativa-
ment menys generosos. A més a més, s’ha vist obligat a donar alguna respos-
ta a noves realitats com ara l’embargament d’habitatges, per a les quals 
s’han desenvolupat algunes polítiques preventives. 

A Dinamarca la reforma conservadora ja deixa veure els seus efectes amb 
una pèrdua d’universalisme i igualtat i un augment significatiu de la pobre-
sa. La reducció del període de percepció de la prestació per atur i de les 
quantitats de les prestacions assistencials han significat la primera retallada 
selectiva per als més pobres, i especialment per a la població d’origen es-
tranger.

En els aspectes bàsics, Espanya també ha confiat en el funcionament auto-
màtic dels seus mecanismes de protecció, però ni aquests són tan eficaços 
com en els altres països ni la magnitud de les noves necessitats que havia 
d’afrontar era comparable. Es van posar en marxa fins i tot mesures espe-
cials, prolongant la cobertura de la protecció assistencial als aturats, però 
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altres dispositius de garantia de mínims –com ara les rendes mínimes de les 
comunitats autònomes– van respondre en una mesura molt limitada en un 
primer moment i van introduir retallades substancials en aquelles autono-
mies on aquests programes tenien una certa entitat, com són Catalunya, el 
País Basc o Navarra.

Veient en conjunt la presència de tota mena de prestacions socials a les llars, 
Dinamarca continua presentant els nivells més alts de protecció social, però 
les reformes s’han deixat notar amb una davallada de dos punts percentuals 
en la proporció de llars amb alguna prestació, malgrat les necessitats de la 
crisi. L’eficàcia de les transferències socials ha perdut 2,4 punts percentuals 
a l’hora de reduir les taxes de pobresa.

França ha augmentat la proporció de llars protegides en tres punts percen-
tuals, amb la qual cosa, a la llum de les dades presentades, sembla que n’hi 
ha hagut prou per compensar els efectes de la crisi. Es manté com el model 
més eficaç quant a la reducció de les taxes de pobresa que s’expliquen per 
les transferències socials.

El Regne Unit és el país que més ha augmentat la proporció de llars amb 
prestacions, en quatre punts percentuals, i el que més ha augmentat també 
la proporció dels qui superen el llindar de pobresa gràcies a les prestacions 
socials –cinc punts percentuals més–; això pot explicar els millors resultats 
quant a l’evolució de la pobresa. Així i tot, fidel a la tradició residualista del 
seu model de benestar, continua presentant el nivell més baix de protecció.

Espanya, al contrari, ha augmentat dos punts percentuals la proporció de 
llars amb alguna prestació social, però això s’ha mostrat clarament insufi-
cient per afrontar les noves necessitats. De tots els casos analitzats, doncs, es 
manté com el país amb el sistema de protecció social menys eficaç a l’hora 
de reduir la pobresa –el 51,7% deixa de ser pobre gràcies a les transferències 
socials–. 

Amb l’anàlisi longitudinal, Espanya i França es mostren com els models 
més activadors, ja que una proporció més alta de llars que depenien de les 
transferències socials per superar el llindar de pobresa ja no en depenen un 
any més tard. A diferència de França, però, Espanya també és el model de 
protecció social en el qual una proporció més gran de persones que depe-
nien de les prestacions socials passen a engrossir la bossa de pobresa a causa 
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del deteriorament dels seus drets socials: el 13% de les llars que no són  
pobres perquè reben prestacions passen a ser-ho un any més tard. Aquest pro-
cés de caiguda en la pobresa pels límits del sistema de protecció afecta  
sobretot les parelles amb fills: concretament, el 36% de les que depenen de 
les prestacions socials per no ser pobres –enfront del 8% a Dinamarca–.

L’anàlisi comparativa ens mostra, doncs, un notable marge de maniobra en 
les polítiques socials per afrontar les noves necessitats que genera la crisi 
econòmica i fa palesa l’escassa eficàcia d’un sistema de protecció social amb 
problemes de fragmentació, descoordinació, insuficiència i inequitat, tal 
com han posat de manifest treballs anteriors. Ara per ara la seva reforma es 
troba fora de qualsevol agenda política, però les dimensions que anirà ad-
quirint l’impacte de la crisi en la cohesió social haurien de ser un motiu su-
ficient per plantejar-ne la revisió en profunditat.

En el debat europeu s’ha demanat una resposta innovadora a la crisi que 
redefineixi i reorienti els objectius de l’Estat del benestar cap a la preservació 
del capital humà i social –sostenibilitat social–, tot concebent les polítiques 
socials com una inversió social que potencia la capacitat productiva d’una 
societat (Morel et al., 2012). Segons el que diu Stiglitz (2012) a partir del cas 
nord-americà, «la desigualtat redueix el creixement i l’eficiència, [...] condu-
eix a la inestabilitat econòmica i soscava els valors i la identitat. [...] La man-
ca d’oportunitats implica que no fem servir plenament l’actiu més valuós de 
què disposa l’economia: la seva gent». 

A Espanya aquesta renovació és molt més necessària a la vista dels reptes 
que el país ha d’afrontar, com també a causa de les febleses i limitacions de 
les quals es parteix: el model espanyol de flexibilitat laboral s’ha mostrat 
especialment pervers a l’hora de donar resposta a la crisi; les polítiques so-
cials han demostrat una minsa capacitat de compensar les desigualtats socials 
que genera el mercat, i el recurs a la institució familiar presenta limitacions 
òbvies per cobrir totes les necessitats socials que es van generant. 

A més a més de les reformes orientades a sanejar el sistema financer, millo-
rar la competitivitat del sistema productiu i garantir la viabilitat dels comp-
tes públics, cal introduir en l’agenda un programa de reformes i actuacions 
orientades a mantenir la cohesió social i evitar l’augment de la pobresa i de 
l’exclusió social, i corregir si escau els efectes perversos que estan tenint les 
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reformes econòmiques que hi ha en marxa. Si no és així, el mercat laboral 
continuarà destruint llocs de treball i la reforma laboral no farà sinó inten-
sificar el procés, si més no a curt termini. I aquesta reducció de l’ocupació 
continuarà afectant més aquells sectors socialment més febles, la qual cosa 
augmentarà una fractura social que ja fa alguns anys que s’està eixamplant. 
Si no hi ha res que canviï aquesta tendència –i no hi ha res en l’agenda que 
apunti en aquesta direcció–, la cohesió social esdevindrà d’aquí a poc temps 
el principal problema sistèmic per a un desenvolupament econòmic equili-
brat –sostenible des d’una òptica econòmica, social i ecològica– en el futur.
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Acrònims utilitzats

API: Allocation de Parent Isolé (prestació per a mares i pares sols)

CECODHAS Housing Europe: Federació d’organitzacions d’habitatges socials, 
públics i cooperatius

CDI: Contrat à durée indéterminée (contracte de durada indefinida)

CES: Consell Econòmic i Social

CPI: Consumer Price Index (índex de preus al consum)

DARES: Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 
(Direcció per a la Promoció de la Recerca, els Estudis i les Estadístiques), or-
ganisme ministerial per a les estadístiques d’ocupació a França

ECLM: Economic Council of the Labour Movement

EPA: Enquesta de població activa

EPL: Employment Protection Legislation (legislació de protecció de l’ocupació)

ESO: Educació Secundària Obligatòria

ESSPROS: European System of Integrated Social Protection Statistics (sistema 
europeu d’estadístiques integrades de protecció social)

EU-LFS: European Union Labour Force Survey (Enquesta europea a la població 
activa)

EU-SILC: European Union Survey of Income and Living Conditions (Enquesta 
europea d’ingressos i condicions de vida)

EU-SPC: European Union Social Protection Committee (Comitè de Protecció 
Social de la Unió Europea)

FADSP: Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública

FEDAIA: Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència
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FGT (FGT0 i FGT1): índexs de pobresa de Foster, Creer i Thorbecke

ILO: International Labour Organization (Organització Internacional del Treball, 
OIT)

INE: Institut Nacional d’Estadística

INEM: Institut Nacional d’Ocupació (Servei Públic d’Ocupació Estatal)

IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

IVA: Impost del Valor Afegit

NHS: National Health Service (Servei Nacional de Salut, Regne Unit)

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE)

OEDT: Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies

OIT: Organització Internacional del Treball

PIB: Producte Interior Brut

PPA: Paritat de Poder Adquisitiu

PPE: Prime pour l’Emploi (programa d’activació de l’ocupació a França)

PRODI: Programa Temporal de Protecció per Desocupació i Inserció

RAI: Renda Activa d’Inserció

RMI: Revenu Minimum d’Insertion (ingrés mínim d’inserció)

RPI: Retail Price Index (índex de preus al consum)

RSA: Revenu de Solidarité Active (ingrés de solidaritat activa)

RU: Regne Unit

UE-27: Conjunt dels 27 països membres de la Unió Europea

WHO: World Health Organization (Organització Mundial de la Salut, OMS)
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Des del 2007 Europa s’enfronta a una crisi intensa i prolongada  

que podríem qualificar de sistèmica, ja que ha anat afectant 

successivament el sistema financer, l’activitat productiva, el mercat 

de treball, la hisenda pública i, finalment, les economies familiars. 

Tot plegat ha provocat la transformació de les estructures socials.  

La societat que sortirà d’aquesta crisi no serà la mateixa que la que 

va començar a transitar pel nou segle: respondrà a un model de 

societat més fracturat, fruit de l’augment de les desigualtats, de la 

pobresa i els processos d’exclusió social.

Els efectes socials d’aquesta crisi es manifesten amb trets 

particulars en els diversos països europeus, i hi ha elements 

diferencials que expliquen per què l’impacte es fa sentir més 

vivament al sud d’Europa. A Espanya, la crisi econòmica es tradueix 

en crisi d’ocupació i crisi social, i això explica que afecti amb tanta 

cruesa la cohesió social.

Aquest estudi exposa els motius pels quals el mercat laboral 

espanyol reacciona amb una sensibilitat més acusada davant la 

reducció de l’activitat econòmica, identifica les febleses del sistema 

de protecció social i explica en definitiva per què la creixent 

desocupació comporta un augment de la pobresa i l’exclusió social. 

En la societat espanyola hi ha importants sectors que s’han hagut 

d’adaptar a situacions de més vulnerabilitat, de vegades fins a 

quedar superats per les noves circumstàncies.
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