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La Col·lecció Policy Papers, engloba una sèrie d'articles, en Economia de la Salut i Política 

Sanitària, realitzats i seleccionats per investigadors del Centre de Recerca en Economia i Salut 

de la Universitat Pompeu Fabra (CRES-UPF). 
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Guillem López i Casasnovas, Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, 
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) 
 

L’envelliment a l’activitat econòmica és ja una realitat. Aquest no només qüestiona les polítiques 

de protecció social: també les empreses, en plena transformació demogràfica, s’han d’adaptar. 

A més, els canvis sectorials en les taxes de participació específiques per edat (prejubilacions en 

alguns sectors, allargaments de la vida laboral a altres) tenen incidència desigual en l’edat de la 

força de treball. Un repte important per a les organitzacions és com afecta l’envelliment de la 

mà d’obra als costos laborals, la productivitat i la sostenibilitat de l’empresa, i com respondre a 

la nova realitat de qui ha de, pot, o vol treballar més anys a partir de la seva expectativa de vida 

guanyada.  

Però la ‘neutralitat’ de l’edat és, encara avui, un somni. La política pública pel que fa als 

treballadors d'edat avançada ha passat d'un èmfasi en la jubilació anticipada, com a instrument 

d'ajust de la força de treball, a la promoció d'índexs més elevats de participació en el mercat 

laboral i una vida activa més llarga. Així, les iniciatives públiques promouen mesures per 

combatre la discriminació per edat i canviar l'actitud pública envers els treballadors majors, 

pràctiques de gestió de l'edat a les empreses (fomentant l'aprenentatge al llarg de la vida, 

certificant les competències adquirides) i per abordar les pràctiques laborals (p. ex., protecció 

laboral, salaris d'antiguitat, jubilació obligatòria) al marge de les mesures per a la reinserció dels 

treballadors majors aturats. 

Les taxes d'ocupació dels treballadors més grans de 55 anys difereixen notablement a Europa. 

Solen ser notablement més altes al centre i nord d'Europa (per exemple, Suècia 77,9%, 

Alemanya 71,4% i Dinamarca 70,7%) i més baixes al sud i l'est d'Europa (per exemple, Grècia 

41,1%, Espanya 52,2%). Les dades de l'OCDE semblen confirmar els resultats generals dels 

estudis nacionals que mostren que l'augment de les taxes d'ocupació dels treballadors d'edat 

avançada és en gran part una conseqüència de les taxes de retenció més altes que no pas de les 

taxes de contractació. Tanmateix, és possible combinar taxes de retenció i contractació 

superiors a la mitjana per als treballadors més grans. Suècia i Estònia són els països de la UE més 

inclusius. Espanya es situa a la mitjana.  

A més dels problemes abans esmentats, els incentius obligatoris o elevats per abandonar la força 

de treball per les pensions de la seguretat social expliquen la resta. 
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És evident que es fa necessari examinar les respostes dels empresaris davant de la nova situació, 

inclosos els canvis en les polítiques de jubilació, modificació de les condicions laborals, adopció 

de fases ocupacionals i reformes d’altres prestacions del treball.  No podem valorar com a ‘sana’ 

una societat que no compensa qui cotitza més anys, voluntàriament més enllà del que li toca, i 

que a més sabem que ‘amortitzarà’ menys anys les seves contribucions pel que li resti 

d’esperança de vida.  Ho han remarcat diversos estudis recents (1).   La majoria d’ells analitzen 

com varia la participació laboral i el tipus de treball realitzat amb l'edat utilitzant, per exemple, 

dades del Programa per a l'Avaluació de Competències Adultes de l'Organització per a la 

Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) o  segons les Estratègies d’Ocupació en 

serveis públics a la Unió Europea (PES-EU). Aquests textos documenten que, en el futur, la 

capacitat de realitzar treball físic, comprensió lectora i numèrica o davant de l’ús de noves 

tecnologies es deteriorarà en les persones adultes. Per altra banda, gràcies a  les experiències 

acumulades, els treballadors de més edat poden desenvolupar altres funcions a partir d’una 

major capacitat per planificar, orientar i supervisar. Per tant, amb entorns laborals flexibles, a 

través d’esquemes de jubilació que incorporin especificitats relatives a les habilitats de cadascú 

i referides a diferents ocupacions i/o acompanyades d’un augment de la formació continuada, 

ha de ser possible ajustar les nostres empreses als canvis demogràfics (2). 

 

Per a una comprensió realista de l'acció de l'empresari, cal recórrer a la literatura sobre el 

comportament organitzatiu i les relacions laborals a nivell de l'empresa. En essència, les 

empreses es veuen com "organitzacions socials d'aprenentatge" que han de tenir èxit en un 

entorn dinàmic. Com comenta el PES-UE, empíricament no hi ha evidència que les empreses 

controlin la productivitat relacionada amb l'edat. De fet, no sembla que hi hagi cap sistema de 

control de la productivitat relacionada amb l'edat que pugui guiar la pràctica de l'empresa. El 

rendiment inferior a la norma no s'equipara de cap manera amb l'edat. El baix rendiment es pot 

trobar a qualsevol nivell d'edat, habilitat, salari o jerarquia. 

De l’anterior anàlisi sorgeixen diverses preguntes que és útil adreçar. Així, per la banda de 

l’oferta, quines accions necessita una petita i mitjana empresa per afrontar la transformació del 

capital humà necessària per afavorir la continuïtat desitjada de participació en el món laboral 

pels treballadors i l’empresa? Com procedir a l’adequació dels llocs de treball als diferents estats 

de salut dels treballadors associables a l’edat, vistes les morbiditats prevalents i els diferents 

perfils de lloc de treball, que les noves tecnologies permeten? Menys estrés en el treball, 

garanties de seguretat davant les discontinuïtats per absentisme o descans des de borses de 

discontinus serien postulables? No seria bo afavorir finals de trajectes professionals que 

esdevinguin treballs autònoms a temps parcial o discontinu per mantenir vides actives en salut? 
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Altrament, per la banda de la demanda, com l’empresa pot reorientar les seves produccions a 

les noves necessitats i preferències vinculables al canvi demogràfic? La tipologia de consum, la 

naturalesa de l’estalvi, la ubicació de carteres i portafolis varia amb l’edat i amb la cerca de 

productes més seguretat. Per això, quines palanques altres a la renda, per al benestar al llarg 

del cicle vital dels treballadors (pensions, liquidació de patrimonis, rendes del treball), es poden 

instrumentar a partir de canvis a la vida laboral dels treballadors haguda compta de l’evolució 

de la protecció social en la mesura que es fan anys? Per algunes activitats, envelliment i 

productivitat van a l’hora; en altres, el gap tecnològic dificulta les millores de productivitat. A 

vegades la tecnologia compensa la discapacitat funcional vinculada a l’envelliment, oferint 

segones oportunitats. La flexibilitat per atendre aquests canvis per part de l’empresari no està 

en tot lloc garantida. Això por requerir el ‘re-enginy’ de certes activitats a partir de la formació, 

desenvolupament personal, tutorització, rotacions, reocupació i temps parcial compatible amb 

jubilacions. També la possibilitat del treball fet a casa permet evitar la dificultat de la mobilitat i 

del transport –associada amb l’edat-, a més d’afavorir una millor conciliació familiar. 

Un exemple del que dic té a veure amb les necessitats de metges que té el sistema sanitari 

català.  Fa uns anys s’aplicaren remeses de jubilacions forçades. Alguns comentaren que 

afectava a metges del sistema públic amb poca dedicació i elevada compatibilitat amb la privada, 

pels quals la pública era un reconeixement de categoria i captació de fluxos de pacients. També 

era cert que alguns d’aquests professionals potser no hagueren passat una recertificació.  Però 

la realitat és que, ben acreditats, molts d’aquells que ja no podien fer tantes hores d’assistència 

o el pols els tremolava podien realitzar altres tasques en el sector; per exemple, ser brokers o 

intermediaris de les necessitats dels pacients dels del coneixement mèdic general, per orientar 

correctament als malalts dintre del sistema.  Aprofitar el seu coneixement és, a més, bo per la 

seva salut i dignificació i bo per la sostenibilitat d’un sistema pressionat en contractar metges de 

fora, amb urgències per mor d’un numerus clausus en la formació de metges propis, tot i la 

demanda, mal d’entendre des de la racionalitat econòmica i el sentit de no obligatorietat del 

destí públic tot i la formació rebuda.  Benvolguda la pandèmia per a recuperar aquest know how 

que hem estat deixant de banda tots aquests anys al país. 

Val a dir, finalment, que  si la gent de més edat ha d'allargar l'etapa en el mercat laboral, no ho 

pot fer cobrant els extres dels salaris atribuïbles a l'experiència (triennis), en la mesura de la que 

pugui ser la menor i no major productivitat. Això pot passar ara per un injust diferencial, des de 

la òptica de l’equitat intergeneracional, amb l’acumulació d'anys en el mercats (en els que tots 

no sumen) i quan les classes més joves estan en general tan plenament dedicades a sobreviure 

que tenir un contracte fix ja per ells és una fita. Això pot afectar també la "visió estratègica”. Si 
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el món canvia de pressa, difícilment la millor visió serà la d'algú que ha reforçat i enquistat les 

seves creences en un sistema que ja no existeix. Aquí estan els límits. 

 

ANNEX DOCUMENTAL 

 

1- Estimació de l’efecte del canvi tecnològic (World Bank, op cit) 

 

2- La dificultat de l’ajust al canvi tecnològic augmenta amb l’edat (World Bank, op cit) 

 

 

3- Factors que contribueixen a la variació de la productivitat (World Bank, op cit) 
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4- Canvis a l’ocupació (PES/UE, op cit) 

 

5- Com els països valoren l’experiència en els lloc de treball (World Bank, op cit) 
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6- Com l’envelliment planteja reptes en el mercat de treball (NBER, op cit) 
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7- Com als EE UU es reflecteix l’envelliment en el mercat de treball (NBER op cit) 

 

8- Com el canvi demogràfic afecta a Espanya de manera diferent al futur dels sectors 

pels seus efectes a la resiliència (i la productivitat) (BdE, op cit) 
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