
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració 

Treball de fi de Grau (21686) 

Curs acadèmic 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESVINCULACIÓ DE LA CREACIÓ  

D’OCUPACIÓ I LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA 

Estudi estadístic del in-work poverty a Espanya 

 

 

 

 

 

Laura López Ortells 

146244 

 

 

 

Tutor/a del treball: 

Sebastià Sarasa Urdiola 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓ D’AUTORIA I ORIGINALITAT 

Jo, Laura López Ortells, certifico que el present treball no ha estat 

presentat per a l’avaluació de cap altra assignatura, ja sigui en part o en 

la seva totalitat. Certifico també que el seu contingut és original i que en 

sóc l’únic/a autor/a, no incloent cap material anteriorment publicat o 

escrit per altres persones llevat d’aquells casos indicats al llarg del text. 

Com a autor/a de la memòria original d’aquest Treball Fi de Grau 

autoritzo la UPF a dipositar-la i publicar-la a l’e-Repositori: Repositori 

Digital de la UPF, http://repositori.upf.edu, o en qualsevol altra 

plataforma digital creada per o participada per la Universitat, d’accés 

obert per Internet. Aquesta autorització té caràcter indefinit, gratuït i no 

exclusiu, és a dir, sóc lliure de publicar-la en qualsevol altre lloc. 

http://repositori.upf.edu/


La desvinculació de la creació d’ocupació i la reducció de la pobresa 3  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resum: 

La relació entre la destrucció de l’ocupació o la pèrdua del treball i l’augment del risc de 

pobresa ha estat plenament estudiada. En aquest treball es pretén estudiar l’associació 

entre la creació ocupació o tenir un treball i el seu efecte en la reducció del risc de 

pobresa. La principal hipòtesi és que la relació no és tan clara com en l’anterior relació, 

ja que incideixen molts altres factors que influeixen en aquest risc, com són variables de 

tipus individual, socio-econòmic o de la llar. Per aquest motiu s’analitza aquesta relació 

des de l’àmbit macro i micro. En primer lloc, s’estimarà la correlació del risc de pobresa 

amb el creixement econòmic i amb la taxa d’ocupació per dos períodes econòmics, del 

2004 al 2007 –creixement– i del 2008 al 2012 –desacceleració o crisi– per Europa. En 

segon lloc, a través de l’enquesta EU-SILC per Espanya, s’estimarà quines són les 

característiques de la població activa i ocupada en risc de pobresa. També s’estimarà 

una comparació pels dos períodes econòmics, al emprar les dades de l’enquesta dels 

anys 2006 i 2011. Davant el debat en la literatura sobre els motius de pobresa dels 

working poor, sent aquests els, cada vegada més estesos, low-wage salaries i la baixa 

incorporació de la dona al mercat laboral, els resultats d’aquest estudi indiquen que és la 

segona variable la més influent. 

Paraules clau: ocupació, pobresa, creixement, working poor, low-wage salaries, 

intensitat laboral, Espanya 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest treball té com a principal objecte determinar la relació que existeix entre la 

creació d’ocupació i la reducció de la pobresa. Han estat molts els estudis que han 

detallat la relació oposada, entre una reducció de la taxa d’ocupació i la vulnerabilitat 

que això els suposa als nous aturats: estar exposats a un major risc de pobresa tant ells 

com les seves famílies –sent els fills els més vulnerables a aquesta inestabilitat que 

provoca la situació d’atur d’algun o dels dos pares–. Però aquesta nova direcció de les 

variables no sembla tan clara com l’anterior. 

La pregunta d’investigació del treball és: un augment en la taxa d’ocupació té un 

impacte significatiu en la disminució de la pobresa relativa? En altres paraules, 

l’ocupació redueix el risc de pobresa dels treballadors i de les seves famílies? 

Aquestes dues variables les trobem totes dues matitzades. En primer lloc, no es té en 

compte l’atur, sinó el percentatge de població adulta ocupada sobre el total de població 

activa i, en segon lloc, la pobresa relativa és la més adequada ja que ens interessa 

conèixer el percentatge de persones en risc de pobresa en funció dels ingressos de tota la 

població. Aquesta pregunta es buscaria respondre a nivell micro –a nivell individual, pel 

cas espanyol– i macro –la relació general que existeix entre ambdues variables–. Crec 

que aquesta pregunta donaria llum a dos greus problemes actuals amb els que s’enfronta 

Europa, i l’estat espanyol en concret, com són l’augment de la pobresa i l’atur, els dos 

de caire cada cop més estructural al no haver-los-hi donat encara una resposta concreta 

i/o encertada. Amb aquest estudi es voldria apuntar els factors que determinen la 

pobresa entre els treballadors, les quals s’haurien de tenir en compte un cop comenci a 

remuntar la taxa d’ocupació per tal que no es deixessin a l’ombra –sota les dades 

positives de la disminució de l’atur– les persones que viuen en situacions de (risc de) 

pobresa, en molts casos colpejats per aquesta mateixa crisi econòmica. Així doncs, 

Espanya serà l’estudi de cas, però també s’estudiarà la dinàmica pels altres països de la 

UE per tal de tenir una font de dades més àmplia.  

La bibliografia trobada al respecte és extensa. Hi ha estudis de casos que estudies la 

relació entre ambdues variables per a zones concretes com Ghana o més àmplies com 

Amèrica Llatina o Àsia. També hi ha literatura més teòrica que estudia aquesta vessant 

des d’un àmbit normatiu, i d’altra que estudia el  impacte de l’ocupació generada per 
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una empresa que ha implantat un nou sistema que es vol estudiar. Tot i així, la gran 

majoria d’aquests articles tenen com a marc de referència els països subdesenvolupats o 

en vies de desenvolupament, els quals tenen unes característiques pròpies en quant al 

sistema laboral i la pobresa, el que dificulta que es puguin extrapolar les seves anàlisis i 

conclusions per a aquest estudi. No obstant, la relació que estudien entre les dues 

variables pot ser vàlida, per tant, tindrem en compte les seves explicacions, així com 

també les d’altra literatura més general, sobre la relació entre l’augment de la taxa 

d’ocupació i la reducció de la pobresa. Un altre observació respecte aquesta literatura és 

que ens molts casos estudien la relació entre el creixement econòmic i la reducció de la 

pobresa, arribant a la conclusió que hi ha una variable omesa en aquesta associació: 

l’ocupació. Aquest treball estudiarà la relació tenint en compte les característiques que 

apunten aquests estudis per a que l’ocupació tingui un efecte sobre la reducció de la 

pobresa, tot tenint en compte, que la variable del creixement econòmic té força 

importància en aquesta relació.  

L’objectiu principal d’aquest treball és cercar la relació real entre ambdues variables. 

Després d’obtenir-ne informació al respecte, la hipòtesi principal és que la relació que 

existeix entre l’augment d’ocupació i la disminució de la pobresa no és tan directa 

com els autors i polítics (neo)liberals indiquen –per exemple, Rajoy va defensar fa 

uns mesos que per reduir la pobresa infantil s’havia de generar ocupació
1
–, sinó que 

influeixen altres variables, especialment que el salari sigui decent i que la intensitat 

laboral de la llar sigui alta –aquesta és el temps que es dedica a treballar en relació 

amb el que es podria per als membres de la llar laboralment actius–, sobretot referint-

se a que els dos membres de la llar treballin, reflexant l’encara relativa baixa 

incorporació de les dones al mercat laboral.
2
  

La metodologia que seguirà aquest treball té una base quantitativa. En primer lloc, 

s’estudiarà la correlació entre les principals variables, creixement econòmic, ocupació i 

pobresa, per Europa –per tal de tenir una base de dades més àmplia a partir de l’any 

2004, any en que a l’Eurostat es començà a estudiar sistemàticament la pobresa. En 

                                                           
1 De las Heras, P., 2013. Rajoy defiende que la pobreza infantil se combate con empleo. El Norte de Castilla, [online] 

19 juny. Disponible a: http://www.elnortedecastilla.es/rc/20130619/mas-actualidad/espana/rajoy-apuesta-empleo-

para-201306190935.html [Accés 16 novembre 2013]. 
2
 La taxa d’activitat pel quart trimestre de 2013 era del 59,43%, sent la dels homes d’un 65,9% i la de les dones del 

53,31%, segons dades de l’INE (Instituto Nacional de Estadística). 

http://www.elnortedecastilla.es/rc/20130619/mas-actualidad/espana/rajoy-apuesta-empleo-para-201306190935.html
http://www.elnortedecastilla.es/rc/20130619/mas-actualidad/espana/rajoy-apuesta-empleo-para-201306190935.html
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segon lloc, s’estimaran quin són els factors determinants de la pobresa per la població 

ocupada a Espanya –el salaris baixos o una intensitat de la llar baixa– a partir de les 

dades de l’EU-SILC pels anys 2006 i 2011. Aquesta anàlisi es farà tot controlant per 

aquelles altres variables que podrien tenir un efecte, com l’edat, la qualificació dels 

treballadors o la composició de la llar on viu. 

 

 

2. MARC TEÒRIC 
 

La pobresa és un dels grans desafiaments globals actuals. Aquesta que és naturalment 

patida per la mateixa població que és pobre també té efectes per la societat en la que es 

dóna i en l’economia del país o en la dels països on emigra aquesta sector, el que la fa 

considerar una lacra social. Abans d’endisar-nos en la revisió bibliogràfica, però, és 

necessari entendre que els pobres no són els causants de la pobresa, sinó que com la 

OIT (2003, p.2) i d’altres organitzacions han senyalat reiteradament aquesta “és el 

resultat de fallades estructurals i de sistemes econòmics i socials ineficaços”. Per tant, 

s’ha de cercar una solució des del mercat i/o des de l’estat per tal de poder reduir l’abast 

d’aquest problema. 

La pobresa com a tal és definida de moltes maneres i seguint diferents estàndards. 

Seguin a Khan (2001) l’essència del concepte fa referència a la privació. Des d’una 

perspectiva unidimensional, aquesta es pot mesurar com un dèficit dels estàndards 

mínims acceptats de consum i ingressos. Cada cop més, però, es mesura 

multidimensionalment com un dèficit dels estàndards mínims acceptats, però no només 

d’aquests elements ja citats, sinó també de salut, educació, seguretat o empoderament. 

En general, doncs, la pobresa es pot entendre com una privació de la capacitat de les 

persones per satisfer les seves necessitats més bàsiques en tant que no tenen suficients 

recursos (Checchini i Uthoff, 2007).  

Un informe del Banc Mundial (2001) va identificar diversos recursos per afrontar la 

pobresa. Aquests són: (a) actius humans (per exemple, la capacitat per treballar o tenir 

un bon estat de salut); (b) actius naturals (per exemple, la terra); (c) actius físics (el 

capital físic i l’accés a infraestructures); (d) actius financers (els estalvis o l’accés al 
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crèdit); i (e) actius socials (seguretat social informal i formal i poder polític). A 

excepció del darrer recurs, la resta ajuden a evitar la pobresa a través d’augmentar 

l’ocupació i la seva productivitat.  

En aquest treball volem estudiar quina relació té un augment de la taxa d’ocupació sobre 

la reducció de la pobresa. Per aquest motiu analitzarem els pobres que formen part de la 

població ocupada –working poor en anglès–, per tal de conèixer quins són els factors 

que fan que tot i tenir un treball, els membres de la seva llar segueixin sent pobres. 

Aquesta anàlisi té encabida en el cercle virtuós creixement-ocupació-pobresa.  

En una primera part d’aquesta secció s’estudiarà la relació a nivell general entre cicles 

de creixement, creació d’ocupació i reducció de la pobresa. En segon lloc, s’analitzaran 

els components sociodemogràfics dels working poor i estudiarem les principals causes 

de la no sempre reducció de la pobresa amb el creixement de l’ocupació. Aquesta 

anàlisi ens ajudarà a entendre quins seran els factors rellevants a incloure en la 

investigació empírica que realitzarem a nivell espanyol. 

 

El cercle virtuós del creixement econòmic i el paper de l’estat i el mercat laboral per 

reduir la pobresa 

Durant molts anys es va investigar la relació que tenia el creixement econòmic envers la 

reducció de la pobresa. Es creia que un creixement positiu generava una reducció de la 

pobresa i que períodes de decreixement incidien negativament en la reducció de la 

pobresa. A més, es proclamava que com més creixement hi hagués, més gran seria el 

seu impacte sobre la pobresa. Era una període on la consigna era «créixer primer, 

distribuir després». Encara que hi hagués dubtes sobre la seva eficàcia, molts països van 

adoptar aquesta estratègia i van aplicar la recepta, la qual va resultar ser veritablement 

inoperant. (OIT, 2003)  D’aquesta manera, l’evidència empírica va demostrar que havia 

estat una relació errònia. Islam (2004, p. iv) argumentà que “no existeix una relació 

invariant entre creixement i reducció de la pobresa. Taxes de creixement similars poden 

associar-se amb diferents resultats en la reducció de la pobresa”. Islam no fou el primer 

en dissaociar-les, ja en l’article d’Adelman i Morris (1973) qüestionaren l’automaticitat 

entre la relació del creixement econòmic i els beneficis que en treien els pobres. No 

obstant, no fou fins els inicis d’aquest mil·lenni que es va emplenar un buit que hi havia 
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en la literatura sobre la relació entre creixement econòmic i reducció de la pobresa: 

l'absència d'una anàlisi del paper de l'ocupació en el funcionament d'aquest cercle 

virtuós (per exemple: Heintz, 2004, Khan, 2001, Osmani, Gutiérrez et al., 2007 o 

Checchini i Uthoff, 2007).  

Una anàlisi paral·lela és la d’Osmani (2003), el qual argumenta que qualsevol intent 

d'explicar la relació entre la variable taxa de creixement i la taxa de reducció de la 

pobresa ha d'investigar els mecanismes causals, o canals, d’aquest vincle, sent aquests: 

(i) El canal de prestació de serveis socials, on els recursos del creixement 

econòmic generats són utilitzats per la societat per proporcionar serveis als 

pobres per tal de millorar el seu benestars   

(ii) El canal de la renda personal, on el creixement de l'economia es tradueix en 

un augment dels ingressos personals dels pobres, amb els que en fan ús per 

millorar les seves capacitats.  

Osmani determina que la quantitat i qualitat de l'ocupació dels pobres és una variable 

crucial que determina el funcionament del canal de la renda personal. Així doncs, veiem 

que l’ocupació és una de les maneres d’afrontar la pobresa i és amb aquesta amb la que 

enfocarem part d’aquest treball. No obstant, en l’anàlisi empírica controlarem el 

impacte de l’ocupació pels efectes de les prestacions socials. 

Quant a les maneres que podria tenir l’estat per contribuir a la reducció de la pobresa, hi 

ha dos canals (Khan, 2007): el primer és a través de les polítiques macroeconòmiques 

que promoguessin un major creixement econòmic, el que faria augmentar l’ocupació i/o 

els ingressos dels pobres i, per tant, alleujaria la pobresa, o potenciant unes activitats, 

sectors o tècniques de treball més productives, on es puguin beneficiar els pobres. 

Aquesta seria una proposta liberal, en el sentit que s’identifica una relació directa entre 

creixement econòmic i creació de llocs de treball i disminució de la pobresa; pel que fa 

al segon canal, l’estat podria millorar directament el benestar dels pobres canviant 

l’assignació de la despesa pública per augmentar la transferència d’ingressos als pobres 

o destinant-lo a serveis socials. Com Osmani (2003) detectà, només és rellevant estudiar 

el nexe d’ocupació entre aquells pobres que estan en la força laboral, ja que pels que no 

s’hi troben, el nexe d’ocupació seria de poca rellevància i llavors necessitarien alguna 

forma de prestació de serveis socials per tal d’alleujar la seva situació de pobresa.  



La desvinculació de la creació d’ocupació i la reducció de la pobresa 10  

 

Com s’ha esmentat, aquest enllaç es basa en la idea que el recurs més abundant que 

tenen els pobres a la seva disposició és el seu treball i que, per tant, el salari que reben 

per la seva ocupació és la principal font d'ingressos dels individus i de les llars. Com 

desenvolupa Heintz (2004, p.1): “una estratègia de desenvolupament que dóna feina els 

recursos humans d'un país i eleva els rendiments de la mà d'obra es converteix en una 

eina poderosa per reduir la pobresa. Per fer realitat aquest potencial, l'ocupació ha de ser 

un objectiu central de la política econòmica”. (Heintz, 2004, p.1) Heint continua:  

l’ocupació vincula el creixement econòmic amb la reducció de la pobresa. Quan el 

creixement econòmic genera noves o millors oportunitats d'ocupació, especialment per a 

les famílies de baixos i mitjans ingressos, els ingressos de les llars es veuran 

incrementats en tots els àmbits. La creació d'ocupació proporciona un canal directe per a 

la distribució dels beneficis del creixement econòmic a tota la població. A més, 

l’evidència a tot el món suggereix que com més gran és l'atenció en l'ocupació, el 

creixement econòmic es torna més eficaç en la lluita contra la pobresa. Per tant, veiem 

que és important que es creï ocupació paral·lelament al creixement econòmic, per tal de 

que existeixi un major impacte en la reducció de la pobresa. Dintre de la varietat de 

maneres que pot adoptar el nexe d’ocupació, Osmani (2004, p.43) observa que “en 

alguns casos, el nexe de treball pren la forma senzilla d'augmentar la taxa d'ocupació de 

la força de treball mitjançant la reducció de la taxa d'atur. Però en altres casos es pot 

treballar sense cap canvi visible en la desocupació, mitjançant la reducció de la 

subocupació dels treballadors pobres que no tenen l'abast de la plena utilització de la 

seva força de treball. I, en altres casos, el nexe pot funcionar en augmentar la taxa de 

rendiment del treball”.  

En l’actualitat ens trobem en una situació on molts països europeus tenen unes taxes de 

desocupació elevades, destacant entre ells Espanya o Grècia, que preocupen cada cop 

més als responsables polítics en quant aquest és més persistent. No obstant, també hi 

hagut períodes de creixement recents en els que no es creava gairebé ocupació, el que es 

coneixen com jobless growth. Aquests períodes es consideren un obstacle important per 

a que els pobres es beneficiïn dels resultats del creixement positiu experimentat pels 

països i és per això, que els polítics intenten fer reduir “forçosament” la taxa de 

desocupació. Fins i tot en alguns indrets s’han realitzats polítiques de plena ocupació, ja 

que es considera que els polítics han de reduir al mínim possible la taxa d’ocupació. No 

obstant, autors com Osmani, Gutiérrez et al. (2007) o llibres com The Working Poor in 
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Europe (Andreß i Lohmann ed., 2008) consideren que aquest èmfasi en el creixement 

intensiu de l'ocupació minimitza la importància de la qualitat de l'ocupació generada, ja 

que els llocs de treballs que es creen són de baixa remuneració i amb un perfil de baix 

nivell educatiu.  

No obstant, no es pot culpar només als governs o al mercat de l’extensió d’aquests llocs 

de treball més precaris, ja que existeixen factors demogràfics que han potenciat que hi 

hagi una major demanda de treballs d’horari parcial o més flexibles, per exemple per 

mares treballadores, o que siguin d’un menor nivell educatiu, pels joves amb només 

estudis obligatoris o pels immigrants. El problema no es troba en el lloc de treball com a 

tal, sinó que aquestes característiques estan relacionades amb salaris més baixos. 

(Andreß i Lohmann ed., 2008) 

Un gran pas per evitar aquest problema es va donar l’any 2006 quan es va modificar el 

primer dels Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM) –establerts l’any 2000– 

referent a l’eradicació de la pobresa i la fam: “després de la convicció generalitzada que 

la pobresa només es pot reduir si les persones tenen una feina decent i productiva, es va 

afegir una nova meta en l'ODM 1: Assolir l'ocupació plena i productiva i el treball 

decent per a tots, inclosos les dones i els joves”. (Karnani, 2009, p.2-3) Per tant, s’ha 

accentuat que l’ocupació que farà que els pobres puguin superar la pobresa sigui de 

qualitat i productiva.  

En quant al segon tret, aquest és important perquè com Karnani diu (2009, p.2): “per 

escapar de la pobresa, els pobres necessiten un treball productiu que els porti una major 

utilitat”. Islam (2004) explica que el creixement d’ocupació amb major productivitat té 

lloc a través d'un canvi en l'estructura de l'ocupació cap a ocupacions o sectors amb 

majors nivells de rendiment o amb la millora de la productivitat en els sectors i 

ocupacions on es focalitzen els pobres. D’aquesta manera, es pot parlar de creixement 

en favor dels pobres “quan els augments de la producció es concentren en els sectors 

econòmics en els quals treballa la majoria dels pobres, i això porta amb si ingressos 

majors per els qui viuen en la pobresa. Dit d'una altra manera, un creixement en favor 

dels pobres comporta una millora de la situació d'aquests proporcionalment molt major 

que en el conjunt de la població”. (OIT, 2003, p.37) I és que cal tenir en compte que la 

productivitat laboral dels membres de les llars pobres és limitada pel seu escàs capital 

educatiu i per les dificultats d’accedir a ocupacions de majors ingressos. Així, “els 
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baixos ingressos dels econòmicament actius i les altes taxes de dependència impliquen 

uns ingressos per càpita de la llar per sota de la línia de pobresa, la qual cosa a la vegada 

limita la formació de capital humà de tots els membres de la llar –especialment els 

nens– i contribueix a la transmissió intergeneracional de la pobresa”. (Checchini i 

Uthoff, 2007, p.14) 

Pel que fa al nexe entre creixement i pobresa, cal evitar l’omissió de l’efecte que té el 

creixement econòmic en la relació entre ocupació i pobresa. Com diversos autors 

descriuen (per exemple: Khan, 2001 i Karnani, 2009), cap país ha reduït 

significativament la pobresa sense experimentar creixement econòmic. En altres 

paraules: “el creixement és una precondició per l’expansió sostinguda de l’ocupació 

productiva i remunerativa”. (Khan, 2001, p.25) És més, Khan adverteix davant de la 

qüestió de si el vincle ocupació-pobresa podria funcionar sense un adequada alta taxa de 

creixement, que seria possible que hi hagués un augment d’ocupació sense creixement, 

però que seria poc probable que aquesta expansió aportés els mitjans suficients a aquells 

nou empleats per superar la pobresa. El creixement econòmic, no obstant, i tal i com ja 

hem explicat, pot tenir diferents impactes en la reducció de la pobresa als països i en 

diversos períodes.  

El cercle virtuós de creixement o pro-poor growth
 3

 és: 

el nexe positiu entre les tres variables que es dóna quan “les altes taxes 

de creixement econòmic condueixen a un augment sostingut de la 

capacitat productiva, el que fa generar oportunitats d'ocupació de més 

productivitat. Això a la seva vegada permet una absorció progressiva i 

una integració dels desocupats i els subocupats, en l'expansió de les 

activitats econòmiques amb majors nivells de productivitat. En el 

procés, els pobres poden ser capaços d'aconseguir una major 

productivitat i augmentar els seus ingressos en les seves ocupacions 

existents, o bé canviar-se a noves ocupacions que requeriran 

qualificacions de nivell superior i/o una millor tecnologia. Nivells més 

elevats d'ingressos resultants del procés esmentat anteriorment 

                                                           
3 “Pro-poor growth és un terme que va sorgir als anys noranta, evolució del concepte broad-based growth, tot i que 

aquest últim tenia una definició més àmplia, abastant en la seva concepció un creixement intensiu en ocupació, 

intensiu en alguns sectors o en el seu impacte geografic i distribucional”. (White i Anderson, 2001, p.1)  
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permetran als treballadors invertir més en educació i en formació 

d'habilitats dels seus fills, augmentant així la capacitat productiva de la 

força laboral del futur, i creant les condicions necessàries per a 

l'assoliment de majors nivells de creixement econòmic. El procés 

completaria així el cercle virtuós de creixement econòmic que condueix 

a la reducció de la pobresa a través del creixement de l'ocupació amb 

l'augment de la productivitat i la reducció de la pobresa creant la 

possibilitat de nous augments de la productivitat i les taxes més altes de 

creixement”. (Islam, 2004, p.3-4) 

Si bé el creixement econòmic és sens dubte essencial per a la reducció sostinguda de la 

pobresa, Osmani (2003, p.7-9) detecta que “la taxa de reducció de la pobresa també 

depèn de manera crucial de dos paràmetres que afecten els ingressos dels pobres: el 

factor d'elasticitat i el factor d'integrabilitat. Aquests dos factors constitueixen el nucli 

del nexe entre el creixement de l'ocupació i la reducció de la pobresa”. En primer lloc, 

el factor d'elasticitat és la mesura en què un augment de producció augmenta el 

potencial d'ocupació –definint-se aquest últim concepte com la possibilitat de millorar la 

qualitat i la quantitat de l'ocupació–. En segon lloc, el factor d'integrabilitat es refereix 

al grau en què els pobres són capaços d'integrar-se en els processos econòmics de 

manera que, quan es produeix el creixement i el potencial d'ocupació s'expandeix, es 

puguin aprofitar de la millora de la qualitat i quantitat de l'ocupació”. Osmani (ibid, 

p.17) detecta diferents institucions que dificultarien aquesta integració: un mercat 

insider-outsider, on els actuals treballadors obstaculitzarien l’entrada al mercat laboral 

als nous, un problema de desajust d’habilitats entre les noves ofertes de treball i les 

capacitats dels pobres o la dimensió del gènere en la nova ocupació creada. 

 

“In-work poverty” 

En la relació abans esmentada, cal tenir en compte altres efectes que podrien interferir 

en la relació estudiada. Imaginem que augmenta el PIB i l’ocupació, però que els salaris 

són baixos, caldria salaris decents per alleugerir la pobresa o bé augmentar la intensitat 

laboral de les llars, amb contractes de tipus indefinit, o amb contractes de jornada 

completa, o amb la major integració de la dona al mercat laboral. Aquests factors s’han 
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donat en menor o major mesura a Espanya, però també a molts països, i amb la 

recuperació econòmica actual s’hauran de tenir en compte per tal de poder fer reduir la 

pobresa entre els nous ocupats i les seves famílies. 

Quan ens referim al terme low pay aquest s’ha d’entendre des d’una comparació dels 

ingressos amb el salari mitjà o medià –en referència a la distribució salarial i que, per 

tant, serveixen per mesurar la desigualtat salarial– o amb el salari amb el que es 

consideri que un treballador necessita per viure decentment. Cal, però, diferenciar entre 

baixos nivells de salari i els llindars de pobresa, ja que el primer fa referència a uns 

ingressos individuals oposat als ingressos de tots els membres de la llar que indiquen el 

nivell de pobresa. (Lee y Sobeck, 2012) 

Quant al in-work poverty, no es refereix només a uns salaris baixos, també són 

importants factors com la mida, la composició o la intensitat laboral de la llar. En 

referència a la mida de la llar, les famílies on hi ha més persones vivint, o on hi ha 

moltes persones dependents són les llars amb major risc. Quant a la composició, les 

famílies monoparentals –que no tenen el suport econòmic de la parella– i les famílies 

nombroses tenen major risc de pobresa, tot i que en general, ho són les famílies amb 

fills o amb persones dependents. La intensitat de la llar fa referència a les hores 

setmanals dels membres de la llar laboralment actius que s’han treballat entre el total de 

que es podria haver treballat. En aquest sentit, una variable que en els països del Sud 

d’Europa té molt influència és si la dona treballa; més enllà de les hores que realitzi 

cadascú, és una variable que determina el risc de pobresa reduint-lo. Una altra variable 

explicativa és el perfil sociodemogràfic de les famílies: els joves espanyols (junt amb 

els països del Sud d’Europa) tenen una menor probabilitat de ser pobres que els de 

l’Europa del Nord, al viure més anys sent dependents de la seva família, el que fa 

augmentar el risc de la llar on viuen amb la seva família. A part d’aquestes 

característiques de tipus laboral i familiar, també incideixen les de tipu individual, com 

l’edat o el nivell educatiu. 

Per últim, la investigació sobre la pobresa ha establert una sèrie de factors que 

influencien el risc de ser pobres. Aquests cobreixen tots els enunciats fins ara però els 

reuneix en una mateixa classificació, on es diferencia entre factors relacionats amb 

necessitats o amb recursos. (2008, p.51) D’una banda, les necessitats venen 

determinades per l’estructura de la llar, sent en general les llars més extenses les que 
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tenen més necessitats i aquestes difereixen en funció de l’edat dels membres. D’altra, el 

risc de ser pobre ve influenciat pels recursos que la persona té, com per exemple, 

l’educació o l’experiència laboral, i que permeten que la participació en el mercat 

laboral sigui exitosa. A més de les necessitats i els recursos, estan les restriccions en 

aquesta participació, com podrien ser obligacions del cuidat de fills o de gent gran. És 

en les llars unifamiliars on les restriccions són majors i és on hi trobem un dels grups 

més afectats per la pobresa. (Andreß i Lohmann ed., 2008) 

Com hem vist, per obtenir resultats satisfactoris en la reducció de la pobresa, el 

creixement ha de traduir-se en més i millors ingressos familiars ja sigui via la generació 

d'ocupació per als membres actius de les famílies més pobres i/o via la correcció de les 

desigualtats socials més agudes focalitzant les transferències en les famílies de menors 

ingressos o amb una major exposició a la pobresa per les seves característiques. 

(Checchini i Uthoff, 2007, p.9) En aquest treball ens centrarem més o menys 

directament en les dues vies de reducció de l’ocupació, per tal de conèixer la vertadera 

significació de la relació entre el creixement econòmic positiu, la creació d’ocupació i la 

posterior reducció de la pobresa.  

D’aquesta manera, en l’apartat metodogòlic tractarem de conèixer si és l’inequitativa 

estructura laboral que ha fet empitjorar les condicions laborals i devaluat els salaris en 

les ocupacions més freqüents entre la classe treballadora i més pobre o si bé és la lenta 

integració de la dona en el mercat laboral espanyol –que fa que encara avui dia moltes 

llars es sustentin per un sol membre o tinguin una intensitat laboral mitja– el que 

determina en major mesura el risc de pobresa. 

En conclusió, podem determinar amb l’anàlisi de la literatura, que a nivell macro per a 

que es redueixi la taxa de pobresa via el nexe d’ocupació, el creixement econòmic haurà 

de ser positiu i estable i l’ocupació creada, decent i productiva en la que la població 

pobra es pugui integrar. Quant al nivell micro, incideixen altres factors socioeconòmics 

i de la llar que tenen un vertader impacte, més enllà d’estar ocupat o no, o del tipus 

d’ocupació, tot i que aquests tenen una influència molt significativa. 

 

 



La desvinculació de la creació d’ocupació i la reducció de la pobresa 16  

 

3. METODOLOGIA 
 

La metodologia emprada en aquest treball és de caire quantitatiu i s’estructura en dues 

parts. D’una banda, s’analitza a nivell europeu pels darrers deu anys la relació existent 

entre el període econòmic i l’efecte que aquest causa en la creació d’ocupació, així com 

l’efecte d’aquests dos factors en la pobresa. D’altra banda, estudiarem pel cas espanyol 

les variables explicatives de ser pobre per a un individu de la població activa (ocupat o 

parat) i per a un ocupat, per tal de veure si hi ha factors diferenciats, així com per 

conèixer quines són les principals característiques dels working poor a Espanya pels 

anys 2006 i 2011, és a dir, en un període de bonança i en plena crisi econòmica. 

D’aquesta manera, les compararem i veurem si hi ha característiques diferentment 

significatives pels dos períodes econòmics i tractarem d’explicar els possibles canvis. 

En el primer apartat metodològic relatiu al cicle virtuós econòmic (el creixement 

econòmic comporta un augment de la taxa d’ocupació i aquest, de la reducció de la 

pobresa) estudiat en l’anterior apartat, la principal hipòtesi que testarem és que aquest 

cicle no s’ha donat en el període de creixement dels anys 2000 a Europa i que, per tant, 

aquest model no ha estat explicatiu per aquesta etapa al continent europeu. Per contra, 

es considera que el creixement econòmic que es va donar a Europa no va anar associat 

sempre amb la creació de nous llocs de treball i que quan ho foren, no eren de tanta 

qualitat com perquè incidissin en la reducció de la pobresa, que esperem que quedi 

estancada en el període de creixement i que augmenti amb el impacte de la crisi –pel fet 

que s’han destruït molts llocs de treball el que ha comportat una greu reducció dels 

ingressos–.  

Amb aquest motiu, s’ha creat una base de dades amb la informació per tots els països 

europeus actuals de les següents variables: 

- El creixement econòmic. Aquest es mesura amb el PIB per càpita en PPA 

(paritat del poder adquisitiu) 

- La taxa d’ocupació. S’ha estudiat aquesta per la població amb una edat 

compresa entre els 15 i els 64 anys (per tal d’unificar les dades a nivell europeu, 

ja que hi ha diferents edats legals d’entrada i sortida al mercat laboral) 

- La pobresa. S’ha estimat amb la taxa de risc de pobresa pels nivells del 40, 50 i 

60% de la mediana d’ingressos equivalents desprès de les transferències socials 
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Les dades s’han obtingut a través d’Eurostat i s’estudiaran comparant les respectives 

taxes de variació interanual per totes les variables. Aquest estudi comprèn dades des de 

l’any 2004, trobant-se l’explicació d’emprar només els darrers deu anys en el fet que la 

recopil·lació de les dades sobre les taxes de risc de pobresa pels diferents nivells 

estudiats es començà a realitzar de manera sistemàtica a partir de l’any 2003. 

D’aquesta manera, s’estudiarà la correlació que existeix entre les variables, així com es 

profunditzarà en l’anàlisi de determinades associacions, comparant les correlacions pel 

període de creixement de l’any 2004 al 2007 i pel període de desacceleració econòmica 

o crisi del 2008 al 2012. 

El segon apartat metodològic s’empra la regressió logística per trobar les variables 

explicatives de la probabilitat de tenir un risc de pobresa relatiu al 60% de la mediana 

d’ingressos equivalents desprès de les transferències socials per a un individu 

laboralment actiu i per un individu ocupat. Les variables explicatives seran de tipus 

individual (edat o nivell educatiu), de la llar (tipologia o intensitat laboral) i de tipus 

laboral. D’aquesta manera, la mostra d’individus a estudiar és la població activa. A més 

a més, com a conseqüència de voler estudiar l’efecte de que els dos membres adults de 

la llar treballin –ho mesurarem amb el work intensity, tot i que la variable de si l’altra 

part de la parella treballa hagués descrit un millor model–, sent una de les variables 

explicatives principals, només analitzarem aquelles llars conformades per dos adults 

amb o sense fills dependents i sense cap altre familiar a la llar. 

La principal hipòtesis és que la intensitat laboral de la llar i el tipus de llar seran unes de 

les principals variables explicatives per determinar si la llar es troba per sobre o per sota 

del llindar de pobresa. Creient sobretot que una alta intensitat laboral, és a dir, que les 

dues parts de la parella treballin, és un factor molt reductor de la pobresa. Una segona 

hipòtesis a testar és que les variables de tipus laboral seran molt explicatives, quedant en 

segon terme les de tipus individual. 

Les variables que s’empren per aquest estudi, tot i que només s’estudiarà per al cas 

espanyol, són de l’Enquesta de Condicions de Vida realitzada des d’Europa (l’EU-

SILC) per als anys 2006 i 2011 [Taula 1], donant-se la primera enquesta en un període 

de creixement econòmic i la segona en plena crisi econòmica. 
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TAULA 1. Variables emprades en la regressió logística 

VARIABLE DEPENDENT 

Indicador de pobresa al 60% de la mediana 

d’ingressos equivalents desprès de les 

transferències socials  

Hx080                                                                  

0, per sobre del nivell de pobresa 

1, per sota del nivell 

 

VARIABLES INDEPENDENTS 

Variables de la llar 

Intensitat laboral (work intensity) 

Hx020 pels anys 2006 i 2008, Rx040 pel 2011 

1, nivell inferior, cap persona treballa 

2, del temps disponible destinat per treballar, 

només es treballa menys de la meitat 

3, del temps disponible destinat per treballar, 

només es treballa entre la meitat i fins arribar a la 

totalitat del temps 

4. es treballa tot el temps disponible 

Famílies 

[Variable transformada de tipus de llar, Hx060] 

0, dos adults sense menors o joves dependents
4
 on 

els dos membres de la parella tenen una edat 

inferior als 65 anys 

1, dos adults amb un menor o jove dependent 

2, dos adults amb dos menors o joves dependents 

3, dos adults amb tres o més menors o joves 

dependents 

Variables personals 

Edat 

[Variable transformada d’any de naixement, 

Pb140] 

 

 

Casat 

[Variable transformada d’estat civil, Pb190] 
0, no casat (solter, separat, vidu i divorciat) 

1, casat 

Nivell educatiu màxim assolit  

Pe040 

0, inferior a educació primària 

1, educació primària 

2, educació secundària inferior  

3, educació secundària superior 

4, estudis post secundaris però no terciaris 

5, primera i segona etapa d’educació terciària  

País de naixement 

[Variable transformada de Pb210] 

1, Espanya 

2, altre país europeu 

3, resta del món 

Variables laborals 

OcupatDes  

[Variable transformada d’actual situació 

econòmica, Pl030 pels anys 2006 i 2008, Pl031 pel 

2011] 

0, desocupat 

1, ocupat 

PartFullTime 

[Variable transformada d’actual situació 

econòmica, Pl030 pels anys 2006 i 2008, Pl031 pel 

2011] 

1, ocupat a temps parcial 

2, ocupat a temps complert 

                                                           
4
 L’EU-SILC defineix com a fill dependent aquell membre de la llar menor de 17 anys o els membres entre 18 i 24 

anys que són econòmicament inactius i que viuen amb almenys un dels pares. 
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Tipus de contracte (tempperm) 

Pl140 

1, contracte temporal 

2, contracte permanent 

Nombre d’anys treballant rebent remuneració 

Pl200 
 

 

D’aquestes regressions analitzarem quines són les variables significatives i els seus 

coeficients, tots comparant-los pels dos tipus de població i pels diferents anys. 

Tanmateix, una vegada tinguem les equacions logístiques podrem veure, variant les 

variables més rellevants –el nivell d’estudis, la intensitat de la llar o el tipus de 

contractació–, com es modifica la probabilitat de trobar-se en una situació de risc de 

pobresa segons determinades característiques. 

 

 

4. RESULTATS 
 

Primer apartat metodològic 

Aquesta primera part de resultats és la referent a l’estudi macro de la relació entre 

ocupació i pobresa, i el impacte que té el creixement econòmic en la primera –tot i que 

molts autors també senyalaren la influència sobre la segona també, tot obviant l’efecte 

de l’ocupació–. He estimat que el més adient per analitzar la relació que mantenen les 

variables d’aquest primer estudi, és a dir, el creixement econòmic, la taxa d’ocupació i 

la de pobresa pels nivells del 40, 50 i 60% de la mediana d’ingressos desprès de 

transferències socials, és realitzar una taula de correlacions on es comparin els dos 

períodes de referència: creixement econòmic (2004-2007) i estacament i posterior crisi 

econòmica (2008-2011). [Taula 2] 

En aquesta anàlisi observem una forta relació positiva i significativa entre la taxa de 

creixement i la taxa d’ocupació pels dos períodes, sobretot en la situació econòmica de 

crisi (amb una variació relacionada de les dues d’un 34,4% i un 56,4% respectivament), 

resultant que, al menys per aquests anys, el decreixement econòmic explica més la 

destrucció de treball que el creixement econòmic ho fa de la creació de llocs de treball. 

Evidentment, també hi ha una forta relació significativa entre els diferents llindars de 
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pobresa estudiats, observant-se l’associació més alta entre en els llindars de pobresa del 

50 i el 60% de mediana d’ingressos i la menor entre el 40 i el 60%.  

El més important a destacar és les relacions significatives entre els llindars de pobresa i 

la taxa d’ocupació: pel període de creixement de 2004-2007 és en el llindar del 60% on 

trobem que a majors taxes d’ocupació augmentava el risc de pobresa en aquest llindar –

que és el més proper a la mediana d’ingressos–, sent la correlació d’un 36,3%. Per tant, 

la creació d’ocupació en aquest període no reduïa, sinó que va fer augmentar en alguns 

casos el risc de pobresa, el que pot venir explicat pel fet que la creació d’ocupació va ser 

cada vegada de menor valor, sobretot extenent-se en aquest període els treballs parcials 

o de baixa remuneració associats a la polarització salarial ja explicada. En canvi, pel 

període de crisi estudiat –entre l’any 2008 i el 2012– trobem una relació diferent, és 

entre la taxa d’ocupació i el risc de pobresa al llindar del 40% (-20,6%), sent aquesta 

negativa, és a dir, l’efecte de la destrucció d’ocupació estesa a Europa durant aquest 

període té un impacte en la reducció de la pobresa que fa augmentar la població que es 

troba amb aquest risc: al trobar-se més població desocupada, el risc de pobresa 

augmenta, sobretot en el nivell més baix, el més proper a la pobresa absoluta.  

D’altra banda, veiem que cap dels llindars de pobresa té una relació estadísticament 

significativa amb la taxa de creixement, com ja s’havia enunciat en la literatura. Per 

últim, el fet que hi hagi moltes associacions amb baixos nivell de significació pot venir 

donat perquè el nombre de casos estudiat és reduït, al no haver-se començat a estudiar 

de manera sistemàtica la pobresa per aquests llindars fins l’any 2003. 

Per acabar aquest apartat, hem pogut veure verificades les dues hipòtesis que hi havia. 

La creació d’ocupació durant el període de bonança no va fer reduir el risc de pobresa, 

ens el contrari com hem vist. També, i com era previst, el risc de pobresa en el llindar 

més llunyà a la mediana d’ingressos –el del 40%– s’ha vist augmentat amb el impacte 

de la crisi econòmica, el que ve explicat pel fet que més gent es troba en situació de 

desocupació i, per tant, hi ha menors ingressos. 

No obstant, cal tenir en compte, com es veurà en la següent secció, que la pobresa 

relativa no és un indicador complert de la pobresa. En aquest sentit, els indicadors de 

pobresa pel període de crisi econòmica han vist reduït el llindar d’ingressos a partir dels 
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quals es considera en risc de pobresa, el que podria intensificar o variar algunes de les 

conclusions.  

TAULA 2. Correlacions pels dos períodes econòmics 

 
 

TAXA DE 

CREIXEMENT 

TAXA 

D'OCUPACIÓ 

POBRESA 

MEDIANA 

60% 

POBRESA 

MEDIANA 

50% 

POBRESA 

MEDIANA 

40% 

TAXA DE 

CREIXEMENT 
 

2008-11: 
,564*** 

2008-11:       
-,062 

2008-11:       
-,079 

2008-11:       
-,069 

TAXA 

D'OCUPACIÓ 

2004-07: 
,344***  

2008-11: 
,015 

2008-11:        
-,013 

2008-11:      
-,206** 

POBRESA 

MEDIANA 

60% 

2004-07: 
,116 

2004-07: 
,363***  

2008-11: 
,731*** 

2008-11: 
,458*** 

POBRESA 

MEDIANA 

50% 

2004-07: 
,072 

2004-07: 
,171 

2004-07: 
,854*** 

 
2008-11: 
,679*** 

POBRESA 

MEDIANA 

40% 

2004-07: 
,004 

2004-07: 
,005 

2004-07: 
,616*** 

2004-07: 
,747***  

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Segon apartat metodològic 

Quant a la segona secció dels resultats, en aquesta es realitza un estudi a nivell micro de 

la incidència de la pobresa en la gent ocupada a Espanya. Abans de començar però, cal 

recordar que en aquest apartat només estudiem aquells individus entre els 16 i els 65 

anys, que són part de la població activa i que viuen en llars formades per dos adults, 

amb o sense fills dependents. Per tant, focalitzem la nostra població per tal de poder 

estudiar quina de les dues principals variables explicatives –els salaris baixos o la baixa 

incorporació de la dona al mercat laboral- determinen en major mesura que aquest tipus 

de llar es mantingui pobre tot i treballar, al menys, un dels dos membres adults. 

En primer lloc, hem calculat les correlacions per tal de conèixer quines seran les 

variables que esperem desprès tinguin un major impacte en la regressió logística, així 

com també per conèixer les relacions entre les variables independents per tal d’evitar 

multicolinealitat. Presentem dos quadres, un per la població activa i l’altre per aquells 
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individus que treballen. Per tant, n’hem estudiat dos taules de correlacions pels dos tipus 

de població i pels dos anys de referència, anticipant-nos a les regressions logístiques 

que realitzarem i estudiarem tot seguit.  

 

TAULA 3. Correlacions per la població activa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En l’anàlisi de les correlacions per la població activa [Taula 3], quant a les variables 

independents influents en la variable a explicar i que tenen una correlació significativa, 

observem, en primer lloc, una forta relació negativa i significativa entre el nivell 

educatiu i la pobresa calculada amb la mediana al 60% dels ingressos, el que indica que 

a més nivell educatiu la probabilitat de trobar-se en risc de pobresa es redueixi; la 

intensitat laboral de la llar té una relació negativa amb el risc de pobresa –a més 

 

POBRESA 
MEDIA 60 

EDAT 
NIVELL 

EDUCATIU 
CASAT 

WORK 
INTENSITY 

FAMÍLIES DES/ 
OCUPAT 

POBRESA 
MEDIA 60 

 
2011: 
,003 

2011:       
-,268*** 

 2011:           
-,015 

2011:      
-,353*** 

2011:  
,126*** 

2011:     
-,234*** 

EDAT  
2006: 
,025** 

 
2011:       

-,083*** 
2011: 

,275*** 
2011: 
,016 

2011:      
-,036*** 

2011: 
,080*** 

NIVELL 
EDUCATIU 

2006: 
-,264*** 

2006: 
-,090*** 

 
2011: 
,013 

2011: 
,252*** 

2011: 
,050*** 

2011: 
,216*** 

CASAT 
2006: 
-,002 

2006: 
,292*** 

2006: 
-,016 

 
2011: 

,070*** 
2011: 

,331*** 
2011: 

,111*** 

WORK 

INTENSITY 
2006: 

-,258*** 
2006: 
,020* 

2006: 
,185*** 

2006: 
,110*** 

 
2011: 

,038*** 
2011: 

,425*** 

FAMÍLIES 2006: 
,160*** 

2006: 
,029** 

2006: 
-,023* 

2006: 
,309*** 

2006: 
,079*** 

 
2011: 

,042*** 

DES/ 

OCUPAT 
2006: 

-,175*** 
2006: 
,075** 

2006: 
,128*** 

2006: 
,113*** 

2006: 
,299*** 

2006: 
,007 
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intensitat, menys risc de pobresa–; quant al tipus de família, a més fills dependents més 

pobresa; i, amb estar ocupat, la correlació és negativa, és a dir, els ocupats (valor 1) 

tenen menys probabilitats de ser pobres que els desocupats (0). La variables estar casat 

té menys influència i no té significació per aquesta població perquè estem estimant la 

pobresa per llars formades amb dos adults, on la majoria dels casos seran parelles 

convivint. Llavors, les diferències es trobarien en si han formalitzat la relació, el que 

resulta, tal i com veurem en la regressió a continuació, en una major estabilitat, i una 

menor risc de pobresa. 

Entre les variables independents trobem fortes correlacions positives entre estar ocupat i 

el nivell educatiu, entre el nivell educatiu de l’individu i la intensitat laboral a la llar –ve 

explicat pel fet que les persones es tendeixen a aparellar amb persones del mateix nivell 

educatiu, el que es coneix com homogàmia educativa, provocant que els adults de la llar 

al tenir nivells alts educatius també tinguin una major empleabilitat–, entre estar casat i 

la intensitat laboral de la llar, així com també entre estar casat i ocupat. Trobem altres 

relacions més òbvies, com per exemple, entre la correlació positiva entre edat i estar 

casat.  

Destacar alguns canvis d’intensitat entre els dos anys estudiats. Observem com es 

pronuncien algunes associacions amb la crisi econòmica, com per exemple, la intensitat 

laboral de la llar i estar ocupat estan més correlacionades amb el nivell de pobresa del 

60% de la mediana d’ingressos en l’any 2011. Quant a les variables independents entre 

sí, observem que l’educació és més influent sobre el nivell laboral de la llar o en estar 

ocupat –per tant, les llars amb membres menys preparats acadèmicament hauran vist 

més aguditzat el risc de pobresa per l’any 2011 respecte el 2006–. Per últim, també 

veiem que s’aprofundeix la relació molt intensa entre la intensitat laboral de la llar i 

estar desocupat o ocupat. 
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TAULA 4. Correlacions per la població treballadora 

 
POBRESA 
MEDIANA 

60 
EDAT 

NIVELL 
EDUCATI

U 
CASAT 

WORK 
INTENSITY 

FAMÍLIES 
TREBALL 
COMPLET
/PARCIAL 

TREBALL 
TEMPORAL
/PERMANE

NT 

ANYS 
EXPERIÈN

CIA 

POBRESA 
MEDIANA 

60 
 

2011: 
,033*** 

2011:       
-,223*** 

2011: 
,030** 

2011:      
-,226*** 

2011: 
,127*** 

2011:       
-,040*** 

2011:           
-,208*** 

2011: 
,075*** 

EDAT  
2006: 
,032** 

 
2011:         

-,097*** 
2011: 

,254*** 
2011:       
-,011 

2011:       
-,004 

2011: 
,083*** 

2011: 
,221*** 

2011: 
,808*** 

NIVELL 
EDUCATIU 

2006:       
-,246*** 

2006:         
-,101*** 

 
2011:         
-,018* 

2011: 
,184*** 

2011: 
,054*** 

2011: 
,052*** 

2011: 
,101*** 

2011:         
-,240*** 

CASAT 
2006: 
,026** 

2006: 
,264*** 

2006:       
-,033*** 

 
2011: 

,042*** 

2011: 

,350*** 

2011: 

,015 

2011: 

,145*** 

2011:  

,186*** 

WORK 

INTENSITY 
2006:       

-,192*** 
2006: 
,024* 

2006: 
,158*** 

2006: 
,105*** 

 
2011: 

,073*** 
2011: 

,169*** 
2011: 

,231*** 
2011:      

-,030** 

FAMÍLIES 2006: 
,166*** 

2006: 
,056*** 

2006:      
-,017 

2006: 
,336*** 

2006: 
,103*** 

 
2011:         

-,034*** 
2011:         

,064*** 
2011:         
-,009 

TREBALL 
COMPLET

/ 
PARCIAL 

2006:      
-,032*** 

2006: 
,063*** 

2006:   
060*** 

2006: 
,021* 

2006:       
-,032*** 

2006:       
-,018 

 
2011:         

,189*** 
2011:         

,155*** 

TREBALL 
TEMPORAL

/ 
PERMANE

NT 

2006:       
-,161*** 

2006: 
,212*** 

2006: 
,161** 

2006: 
,168*** 

2006: 
,185*** 

2006: 
,043*** 

2006: 
,198*** 

 
2011:         

,257*** 

ANYS 
EXPERIÈN

CIA 

2006: 
,070*** 

2006: 
,819*** 

2006:         
-,273*** 

2006: 
,224*** 

2006:        
-,006 

2006: 
,057*** 

2006: 
,146*** 

2006: 
,228*** 

 

 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En comparació amb l’anterior taula, destacar de l’anàlisi per la població treballadora 

[Taula 4] que les associacions més intenses abans descrites es troben també en la 

mateixa direcció i amb una intensitat semblant per aquesta població –en part perquè 

aquesta representava la majoria de l’anterior població, quedant ara omesa la població 

desocupada que té unes característiques diferents–. Més concretament, s’intensifica la 

relació entre trobar-se en risc de pobresa i el nivell educatiu, i es redueix l’explicació de 
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la resta de variables explicatives, sobretot destacant la reducció de la intensitat laboral. 

Alhora, s’afegeix la variable del tipus de contracte –temporal o permanent– com una 

variable explicativa, determinant que tenir un treball permanent redueix substancialment 

la probabilitat de ser pobre. Destacar també que l’any 2011, respecte el 2006, augmenta 

l’explicació d’aquesta variable així com de la intensitat laboral de la llar, reduint-se la 

del nivell educatiu i la del fet de tenir fills dependents. 

Afegir que la variable del tipus de contracte té un efecte positiu amb la resta de 

variables independents –excepte amb el nombre de fills dependents–, sobretot destacant 

amb la variable anys d’experiència, edat i amb el fet de tenir un treball a temps parcial o 

complet. Respecte la variable d’anys d’experiència que també està associada amb la 

majoria de variables independents, mencionar la forta relació que manté amb la variable 

edat, com era d’esperar. Per aquest motiu, s’ha decidit que en les regressions logístiques 

s’eliminarà aquesta variable del model.  

També observem per aquesta població la intensificació amb la crisi de la relació entre el 

nivell educatiu i la intensitat de la llar, tot i que la seva associació és menor respecte la 

població activa. Alhora també manté una forta associació el nivell educatiu amb el tipus 

de contracte i la jornada laboral, tot i que a diferència que no trobem una major 

intensificació del nivell educatiu com a variable influent de les variables de tipus laboral 

amb la crisi econòmica, potser en part perquè influeix en tenir més probabilitats de tenir 

feina, però no en que aquesta sigui de més qualitat. 

A continuació, s’estudia l’anàlisi dels resultats de les diferents regressions logístiques 

estudiades per calcular la probabilitat de trobar-se en risc de pobresa al llindar del 60% 

de mediana d’ingressos. Les distincions que hem fet per comparar els resultats de les 

regressions són l’any de realització de l’enquesta (2006 i 2011, que representen dos 

períodes de situació econòmica: creixement i crisi econòmica) i la població objecte 

d’estudi, per una banda, la població activa (tan ocupats com desocupats) i de l’altre, 

aquells individus que treballen.  

En la Taula 5 trobem el impacte individual i controlat de les variables explicatives sobre 

la variable dependent. Destaquem: l’edat ha tingut un efecte positiu tot i que poc 

significatiu per la població activa; tant el nivell educatiu, estar casat o no, com la 

intensitat laboral de la llar tenen un impacte negatiu significatiu, és a dir, a majors 
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nivells d’aquestes –o a l’augmentar una unitat– la probabilitat de ser en risc de pobresa 

disminueix, reduint-se l’odds-ratio (equivalent a “Exp (B)”, que considera la relació 

entre la variable independent a estudiar i la variable dependent quan la resta de variables 

explicatives no varien, en termes semblants a la probabilitat, tot i que l’odds-ratio és la 

divisió entre les probabilitats que es doni una determinada situació entre les probabilitat 

de que no) de la darrera variable en un 57,6% per cada unitat més d’augment l’any 2011 

(passar de una intensitat de 0 a 1, per exemple); quant a l’estructura familiar, veiem que 

respecte les llars formades per dos adults de menys de 65 anys i sense fills dependents, 

les llars de dos adults amb fills dependents tenen un major risc de pobresa, augmentant 

a mesura que hi ha més fills, sobretot augmentant en major proporció el risc quan la 

família passa a ser nombrosa (veient augmentar la seva odds-ratio en un 582,6% 

respecte no tenir fills); el país d’origen, per l’any 2006 només és significatiu a part del 

grup de referència, que són els nascuts a Espanya, els nascuts fora d’Europa, els quals 

veuen augmentat el seu odds-ratio en un 158,5% respecte els autòctons, tot i controlant 

per la resta de variables. Per l’any 2011, també és significatiu el grup de població que ha 

nascut fora d’Espanya però a Europa, els quals també tenen un major risc de pobresa, 

però molt menor en comparació amb els nascuts fora d’Europa; en darrer lloc, la 

variable estar ocupat també té un efecte significatiu negatiu, fent que estar ocupat 

redueixi el ràtio d’odds de ser en risc pobresa en un 41,2% respecte estar desocupat per 

l’any 2006 (pel 2011 és una reducció del 32,5%).  
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TAULA 5. Regressió logística per la població activa5  

 2006 2011 

Coeficient Exp (B) Coeficient Exp (B) 

Edat ,009** 
(,004) 1,009 

,002 
(,004) 1,002 

Nivell educatiu -,501*** 
(,028) 

,606 
-,397*** 
(,025) 

,672 

Casat -,195* 
(,107) 

,823 
-,259*** 
(,098) 

,772 

Work intensity  

 
-,816*** 
(,053) 

,442 
-,859*** 
(,045) 

,424 

Dos adults sense 

fills vivint a casa (0)     

Dos adults i un fill ,418*** 
(,111)) 

1,519 
,416*** 
(,104) 

1,516 

Dos adults i dos fills 1,067*** 
(,106) 

2,906 
1,114*** 
(,102) 

3,046 

Dos adults i més de 

tres fills 
1,921*** 
(,142) 

6,829 
1,764*** 
(,143) 

5,834 

País origen: 

Espanya     

País origen: altre 

país europeu 
,166 
(,304) 

1,180 
,583*** 
(,167) 

1,791 

País origen: resta 

món  
,950*** 
(,130) 

2,585 
,576*** 
(,115) 

1,779 

Des/Ocupat -,531*** 
(,103) 

,588 
-,393*** 
(,086) 

,675 

Constant 1,867*** 
(,240) 

6,470 
1,969*** 
(,228) 

7,163 
 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Pel que fa a la població ocupada [Taula 6]: l’edat no és significativa per cap dels anys; 

quant a la resta de variables abans estudiades, el tipus d’impacte sobre la variable 

dependent és semblant al de la població activa, destacant el major efecte d’estar casat, 

de la intensitat laboral, del tipus de llar, i del país d’origen; respecte les noves variables 

de tipus laboral, observem que tenir un treball de tipus complert versus un temps parcial 

redueix l’odds-ratio del risc de pobresa en un 15% per l’any 2011 (en un 35,4% l’any 

                                                           
5
 Les variables en cursiva són les categories de referència de les variables categòriques. 
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2006), succeint el mateix però amb més intensitat al comparar el tipus permanent amb el 

temporal, el que fa reduir l’odds-ratio en un 63% l’any 2011 (sent menor el impacte per 

l’any 2006, al ser una reducció del 35,4%).  

 

TAULA 6. Regressió logística per les persones ocupades  

 2006 2011 

Coeficient Exp (B) Coeficient Exp (B) 

Edat -,003 
(,006) 

,997 
,000 
(,008) 

1,000 

Nivell educatiu -,489*** 
(,040) 

,614 
-,469*** 
(,045) 

,626 

Casat -,334** 
(,153) 

,716 
-,464*** 
(,174) 

,629 

Work intensity  

 
-,984*** 
(,077) 

,374 
-1,050*** 
(,086) 

,350 

Dos adults sense 

fills vivint a casa (0)     

Dos adults i un fill ,705*** 
(,171) 

2,023 
,946*** 
(,202) 

2,576 

Dos adults i dos fills 1,410*** 
(,165) 

4,095 
1,693*** 
(,199) 

5,435 

Dos adults i més de 

tres fills 
2,369*** 
(,206) 

10,683 
2,552*** 
(,251) 

12,834 

País origen: 

Espanya     

País origen: altre 

país europeu 
,030 
(,496) 

1,030 
,496* 
(,289) 

1,642 

País origen: resta 

món  
1,116*** 
(,159) 

3,051 
1,052*** 
(,180) 

2,863 

Part/Full time -,397*** 
(,144) 

,672 
-,163 
(,150) 

,850 

Temporary / 

Permanent work 
-,437*** 
(,113) 

,646 
-,995*** 
(,131) 

,370 

Constant 3,166*** 
(,422) 

23,712 
3,352***  
(,479) 

28,546 
 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Comparant llavors els coeficients i l’efecte de la variació de l’odds-ratio podem 

determinar una escala d’impacte pels working poor. En aquest sentit, s’estima que la 
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variable més determinant per aquest grup és si es tenen fills i el seu nombre, augmentant 

el risc en gran mesura quan la família és nombrosa. En segon lloc, trobaríem l’augment 

del risc de pobresa per la població nascuda fora d’Europa. En tercer lloc, la intensitat 

laboral seria un factor de reducció de la pobresa molt rellevant. En quart, trobaríem, el 

tipus de contracte –temporal o permanent–, sent molt important per l’any 2011, El nivell 

d’estudis també seria una variable explicativa molt important, reductora del risc de 

pobresa a mesura que el nivell és més alt. La jornada laboral seria el sisè factor, per 

davant d’estar casat. Tenint en compte, que hem estimat la regressió per llars formades 

per al menys dos adults, en molts casos aquests seran parella, i el que diu aquesta 

darrera variable, que és la menys explicativa tot i sent significativa pels dos anys, és que 

les parelles formalitzades en matrimoni tenen un menor risc, entenent que aquest tipus 

d’estructura és més estable que les altres possibles. Per tant, hem confirmat en part la 

primera de les hipòtesis plantejades per aquest apartat, al trobar que una alta intensitat 

de la llar és un factor molt important per reduir el risc de pobresa, tot i que per darrere 

de tenir fills dependents. També les variables individuals han estat les menys 

explicatives, així que haurien quedat testades positivament ambdues hipòtesis. 

Pels quatre models estimats es refuta la hipòtesi nul·la que cap de les variables 

explicaria la probabilitat de ser en risc de pobresa. Per mesurar la bondat d’ajust del 

model s’empren les taules de classificació [Taula 7]. Aquestes mostren uns resultats 

positius, corresponent-se allò pronosticat amb l’observat en un 84,3% en el pitjor dels 

casos i en un 92,8% en el millor. No obstant, observem que el model té més facilitat per 

explicar la població que no estaria per sota del llindar de pobresa estudiat. Llavors, tot i 

que els percentatges globals més encertats, així com els R quadrats de Nagelkerke –que 

tot i no poden capturar la variabilitat total explicada pel model, serveixen com a 

complement per mesurar la versemblança del model– es donen entre els models de 

població ocupada, els models de població activa detecten en major mesura la població 

amb major risc de pobresa (Y=1), arribant gairebé al 30%. També és necessari afegir, 

que el model de l’any 2011 s’ajusta millor a la realitat pels dos tipus de població, ja que 

pronostiquen en major mesura la població correcta de la població per sota del llindar de 

pobresa del 60% de mediana dels ingressos.  
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TAULA 7. Resum del model 

 

2006 2011 

Població 

activa 

Població 

ocupada 

Població 

activa 

Població 

ocupada 

R quadrat de 

Nagelkerke ,254 ,264 ,280 ,310 

% correcte de 

població per sobre 

llindar pobresa  
98,1% 99% 96,9% 99,2% 

% correcte de 

població per sota 

llindar pobresa 
18,6% 12,5% 29,2% 21,8% 

% global encertat 
85,2% 90,3% 84,3% 92,8% 

 

Per acabar l’anàlisi metodològica, estudiarem per diferents grups de població –entre els 

treballadors– la seva probabilitat de trobar-se en risc de pobresa a partir de les equacions 

extretes de les regressions logístiques pels dos anys estudiats, amb l’objectiu de veure 

les variacions per segons quines característiques, però sobretot per l’efecte de la crisi 

econòmica. Avançar, que tot i que es pogués pensar que el tant per cent de població 

dintre de la pobresa relativa hauria augmentat amb la crisi, és tot el contrari. Des de 

l’any 2010 [Taula 8] s’ha vist reduït progressivament el nivell d’ingressos mitjans i 

medians dels espanyols, el que resulta en una reducció de la població que es troba per 

sota del llindar de pobresa –tot i que la pobresa absoluta hagi anat en augment com a 

conseqüència de la crisi–. D’aquesta manera, tot i que els ingressos per l’any 2011 són 

lleugerament superiors als de l’any 2006, és perquè no es té en compte l’efecte de la 

inflació, el que resulta en què tot i que els ingressos siguin iguals o superiors, s’ha vist 

disminuït el poder adquisitiu. 
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TAULA 8. Ingressos medians nets equivalents (PPA per la resta d’Europa)6 

 

 

 

 

 

 

 

Per calcular la taula de probabilitats [Taula 9] –a no ser que la categoria de la població 

sigui diferent– s’ha estimat un individu prototip per facilitar la comparació, el qual 

buscaria ser el més semblant a l’individu treballador mitjà: amb uns estudis secundaris 

obligatoris terminats; casat; on a la llar la intensitat laboral és mitja-alta –valor tres 

sobre quatre categories–, entenent que l’altre part de la parella –sobretot la dona– no 

treballa, o que els dos o algun dels dos ho fan de manera parcial; amb dos fills 

dependents; de nacionalitat espanyola; treballador a temps complert; i, amb un contracte 

permanent. 

Observem que les probabilitats més altes per aquest prototip d’individu es donen en 

llars amb intensitat molt baixa, trobant-se probabilitats de risc de pobresa baixes en les 

llars amb la intensitat alta. Amb el que podem concloure que és una variable molt 

important per determinar el risc de pobresa de la llar, sobretot com a reductora del risc 

de pobresa. També és molt important el nombre de fills, sent en les llars de dos 

individus sense fills, els valors més baixos. L’efecte de la temporalitat és molt influent 

també, canviant només aquest aspecte de l’individu, la probabilitat augmenta 

considerablement. El mateix succeeix amb el nivell d’estudis. D’altra banda, la població 

immigrant de fora de la Unió Europea, només pel fet de ser-ho, per un individu amb les 

mateixes característiques s’enfronten a uns riscs de pobresa més alts. Per últim, tot i que 

en general la probabilitat, com ja hem descrit, és més baixa l’any 2011 respecte el 2006 

pel mateix individu, l’efecte de la temporalitat s’ha accentuat tant entre anys, que és 

                                                           
6
 Font: EUROSTAT 

  Espanya 

2004 11.687 

2005 11.493 

2006 12.226 

2007 12.690 

2008 13.602 

2009 13.524 

2010 12.982 

2011 12.500 

2012 12.319 
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l’únic grup –junt amb la intensitat laboral baixa de la llar pels individus amb treball 

permanent– que amb les mateixes característiques té una major probabilitat al 2011. 

 

TAULA 9. Probabilitat de pobresa per la població treballadora 

 

 
2006 2011 2006 2011 2006 2011 

 
Treball permanent Treball temporal 

Immigrant amb treball 
permanent 

Estudis superiors (5) 12,04 11,18 36,17 49,33 29,46 26,50 

Estudis primaris (1) 49,18 45,12 80,03 86,40 74,71 70,18 

Llar d'intensitat laboral alta (4) 11,97 10,12 17,39 23,34 29,34 24,38 

Llar d'intensitat laboral mitja-
baixa (2) 

49,33 47,90 60,11 71,32 74,82 72,47 

Llar d'intensitat laboral baixa (1) 72,25 72,43 80,12 87,66 88,83 88,27 

Dos adults sense fills dependents 8,16 5,59 26,89 31,39 21,33 14,49 

Dos adults amb un nen 
dependent 

15,24 13,23 42,68 54,09 35,43 30,39 

Dos adults amb dos nens 
dependents 

26,68 24,34 60,11 71,32 52,62 47,95 

Dos adults amb tres nens 
dependents 

48,70 43,17 79,72 85,45 74,35 68,50 

 

 

5. CONCLUSIONS 
 

En aquest treball hem pogut veure la relació que mantenen les variablés d’ocupació i 

risc de pobresa, havent conclòs per les diferents metodologies que aquesta associació és 

més complexa que en comparació amb la comparació contrària. D’una banda, a nivell 

macro, hem trobat que en el període de creixement que es va donar a Europa des de 

l’any 2004 fins el 2007, la creació d’ocupació que hi va haver no només no va reduir les 

taxes de pobresa, sinó que va fer augmentar la taxa de pobresa del llindar més pròxim a 

la mediana d’ingressos equivalents, el que s’explica pel fet que la creació d’ocupació 

durant aquesta època –la qual era més aviat precària que de qualitat– no feia sortir de la 
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pobresa pel fet només de treballar. El més segur és que fos per l’extensió de contractes 

de tipus temporal o parcials, els quals porten un risc de pobresa molt més alt. Tot i que 

també podria ser pel fet que els salaris es van reduir en aquesta època, però això no 

queda plasmat en la taula de salaris medians abans descrita, on trobem que és a partir de 

l’any 2010 que aquests comencen a minvar respecte l’any anterior (Taula 8). 

D’altra banda, a nivell micro, la relació entre ocupació-pobresa encara aporta més 

complexitat, havent-se de controlar per factors com les característiques de l’ocupació, 

les característiques socioeconòmiques de l’individu i de la llar. En aquest sentit, per les 

llars objecte d’estudi (individus actius, que viuen amb un altre adult, ambdós menors de 

65 anys) tot i tenir un treball permanent i a temps complert, si la intensitat laboral és 

mitja-baixa –és a dir, que l’altra adult amb el que conviu, en la majoria de casos la part 

femenina de la parella, no treballa– troba augmentat el risc de pobresa 

considerablement. A més, tot i que tenir fills dependents i el nivell d’educació són 

factors molt explicatius, podem determinar que la intensitat laboral de la llar és el factor 

més rellevant per determinar la pobresa, i que si canvia, com pot succeir –al contrari que 

els altres dos, que junt amb ser immigrant són variables molt rellevants però més 

estables– el risc de pobresa pot veure’s molt afectat, com ha succeït en molts individus i 

llars amb la crisi econòmica, on per exemple, un dels membres ha perdut la feina o han 

vist reduïda la seva jornada laboral. Per tant, tot i que l’extensió de salaris baixos és un 

factor molt determinant, havent controlat per tota la resta de factors estudiats, resulta 

que hi ha altres factors més determinants. Òbviament, està relacionat amb el fet que una 

persona no podrà sostenir a una llar formada per dos adults i un o més fills. Però aquest 

tipus de família amb un únic salari –més enllà de les famílies amb propietats i/o de 

classe benestant–, de tipus breadwinner, fa dècades que no permet sostenir a una llar. 

Llavors, observem que si els dos membres de la llar treballen, amb un nivell d’intensitat 

de la llar mig-alt, com hem estudiat que és la llar prototip, les oportunitats de no caure 

en la pobresa s’incrementen apreciablement.  

Per concloure, considero que de cara a estimar polítiques d’ajuda a la pobresa, s’ha de 

tenir en compte que hi ha famílies que viuen en risc de pobresa tot i tenir una o fins i tot 

dues persones treballant, i s’han de conèixer i intentar donar resposta a les 

característiques que potencien aquesta situació tant de tipus permanent com les que són 

més variables. 
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7. ANNEX 

Sintaxi SPSS. Primer apartat metodològic 

FREQUENCIES VARIABLES=Taxadecreixement Taxadocupació Median60 

Median50 Median40 

  /NTILES=4 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE 

  /HISTOGRAM NORMAL 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Taxadecreixement Taxadocupació Median60 Median50 Median40 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

GRAPH 

  /SCATTERPLOT(MATRIX)=Taxadecreixement Taxadocupació Median60 Median50 

Median40 

  /MISSING=LISTWISE. 

 

RECODE Any (2004 thru 2007=0) (2008 thru 2012=1) INTO CrecCrisi. 

EXECUTE. 

 

 

*Correlacions creixement. 

 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(CrecCrisi=0). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'CrecCrisi=0 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Taxadecreixement Taxadocupació Median60 Median50 Median40 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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*Correlacions crisi. 

 

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(CrecCrisi=1). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'CrecCrisi=1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Taxadecreixement Taxadocupació Median60 Median50 Median40 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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Sintaxi SPSS. Segon apartat metodològic 

*Transformacions de variables.  

COMPUTE edat = rb010-pb140. 

EXECUTE. 

 

RECODE  pb190 (1 = 0) (2 = 1) (3 = 0) (4 = 0) (5 = 0) INTO Casat. 

EXECUTE. 

 

RECODE rx040 (0=1) (1=4) (0.001 thru 0.499=2) (0.500 thru 0.999=3) INTO 

workintensity  

EXECUTE. 

 

RECODE hx060.householdtype (6=0) (10=1) (11=2) (12=3) (8=4) (9=4) (7=4) (5=4) 

(13=4) (16=4) INTO  Famílies. 

EXECUTE. 

 

RECODE Estatusactivity (1=2) (2=1) (3=0) (ELSE=SYSMIS). 

EXECUTE. 

 

RECODE Estatusactivity (1=1) (2=1) (0=2) (ELSE=3) INTO OcupatDesAltres. 

EXECUTE. 

 

RECODE OcupatDesAltres (1=1) (2=0) INTO OcupatDes. 

EXECUTE. 

 

RECODE Estatusactivity (2=2) (1=1) (ELSE=SYSMIS) INTO PartFullTime. 

EXECUTE. 
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RECODE pl140 (1=2) (2=1) INTO TempPerm. 

EXECUTE. 

 

RECODE pb210 ('LOC'=1) ('EU'=2) ('OTH'=3) INTO Paisorigen. 

EXECUTE. 

 

*Filtres de la mostra. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (OcupatDesAltres <= 2). 

EXECUTE. 

 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (edat < 65). 

EXECUTE. 

 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (Famílies  <= 3). 

EXECUTE. 

 

*Resultats. 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=hx080 edat pe040 Casat workintensity Famílies OcupatDes 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(OcupatDes = 1). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'OcupatDes = 1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=hx080 edat pe040 Casat workintensity Famílies PartFullTime 

TempPerm pl200 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

EXECUTE. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES hx080 

  /METHOD=ENTER edat pe040 Casat workintensity Famílies Paisorigen OcupatDes  

  /CONTRAST (Famílies)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (Paisorigen)=Indicator(1) 

  /SAVE=PRED 

  /CLASSPLOT 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

USE ALL. 
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COMPUTE filter_$=(OcupatDes = 1). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'OcupatDes = 1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

 

LOGISTIC REGRESSION VARIABLES hx080 

  /METHOD=ENTER edat pe040 Casat workintensity Famílies Paisorigen PartFullTime 

TempPerm  

  /CONTRAST (Famílies)=Indicator(1) 

  /CONTRAST (Paisorigen)=Indicator(1) 

  /SAVE=PRED 

  /CLASSPLOT 

  /PRINT=CI(95) 

  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 

 

 


