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L'ocupació fixa i estable tal com l'hem coneguda 
a Europa des de la segona meitat del segie XX 
desapareixerà ineVitablement" 

DINEIS 7 

Lafi del 
treball estable 

que no tinguem feina de · forma 
continuada -encara que amb can
vis i períodes de transició raona
bles-. El fet que proliferin llocs de 
treball a jornada parcial no signifi
ca inevitablement que per viure de 
forma digna no n'hi hagi prou amb 
aquest tipus d'ingressos. I la neces
sitat que els assalariats hagin de re
ciclar-se i de ser avaluats de forma 
contínua és una forma de treballar 
que els aútònoms ja coneixen prou 
bé i que no els impedeix necessàri
ament desenvolupar projectes vi
tals a mitjà i llarg termini. 

ENRICUAIOt 
ECO OMISTA 

Primer va ser un informe, pre
sentat pel president i fun'dador 
del Fòrum de Davos a la trobada 
d'aquest gener, sobre l'anome
nada quarta revolució industri
al. Ara ha estat un de semblant 
circumscrit a Espanya elaborat 
per RolandBerger i Siemens. En 
tots dos casos el mateix objecte 
d'estudi -la digitalització de la 
indústria i del conjunt de l'eco
nomia- i la mateixa conclusió 
indirecta: l'ocupació fixa i esta
ble tal com l'hem conegut a Eu
ropa des de la segona meitat del 
segle XX desapareixerà inevita
blement. 

És ce¡¡t que en el cas de l'infor
me espanyol aquesta no és una 
conclusió que es formuli direc
tament en 1'estudi, ni tan sols en 
el pròleg signat pel president de 
la CEOE, Joan RoseU. Però va 
ser el mateix RoseU qui durant 
la presentació i en una de les sè
ves conegudes expansions dia
lèctiques ho va formular en 
aquests termes -tot i que es va 
referir al segle XIX-, amb el ri
tual escàndol sindical. 

Tanmateix, més enllà de la 
contestació políticament cor
recta, des d'un punt de vista de 
simple progrés social, cal pre
guntar-se fins a quin punt 
aquesta predicció és inevitable, 
és un desig amb voluntat d'auto
complir-se o hi ha possibilitats 
reals de capgirar-la o, almenys, 
minimitzar-ne els efectes 
negatius. 

El primer que hem de consta
tar és que en a la nostra realitat 
immediata, a curt termini, la fi 
del treball estable és el que real
ment s'està produint. Els nous 
contractes indefinits -que avui 
tampoc vol dir necessàriarrient 
estables- són àmplia minoria 
davant els temporals. I el mateix 
passa amb l'auge dels contractes 
inferiors a la jornada completa. 
Aquest fenomen afecta sobretot 
els joves que s'estan incorpo
rant al mercat de treball i sembla 
que aquests, en general, j a ho te
nen força interÍoritzat: els seus 
hàbits dè despesa i els seus ma
teixos valors fugen dels com
promisos a llarg termini, eviten 
hipotecar-se per accedir a l'ha
bitatge, prefereixen usar abans 
que adquirir i viatjar a comprar
se un cotxe, i organitzen la seva 
vida en funció del present i del 
gaudi :¡nés immediat. 

Com a societat pot ser supor
table a curt termini que el seg
ment més jove actuï d'aquesta 

manera mentre les persones de 
més edat continuen majoritària
ment ancorades en el paradigma 
de l'estabilitat, encara que l'atur 
també les hagi castigat. El que ens 
hem de preguntar és si aquest can
vi de paradigma que apunta el 
comportament dels joves té una 
data de caducitat, encara que sigui 
més enllà dels límits d'edat tradici-
0nals· en què el jovent posava seny. 
0, per contra, anirem substituint 
generacions ancorades en la previ
sibilitat -on ara el màxim expo
nent són les pensions- per d'altres 
que mai assoliran l'estabilitat en la 
mesura que els llocs de treball fi
xos seran progressivamentsubsti
tuïts per la feina eventual, mal pa
gada i a temps parcial. 

Tanmateïx, aquestes previsions 
gairebé apocalíptiques amb el nos
tre mode de vida parteixen d'una 
equació que no necessàriament ha 
de complir-se. La manca de treball 
per a tota la vida no vol dir per força 

Els nous contractes 
indefinits -que tampoc 
no vol dir que siguin 
necessàriament estables
són àmplia minoria 
davant els temporals" 

Evidep.tment, la digitalització és 
Un dels fenòmens que més a curt 
termini i de forma més massiva 
modificarà -i ja modifica-la nos_o 
tra relació amb el treball: desapari
ció de determinats tipus de feina i 
aparició d'altres de nous, sovint 
més qualificats o qualificats d'una 
altra manera. El saldo segurallÍent 
serà negatiu i per això caldrà que 
els nous llocs de treball siguin molt 
més productius. Així, els salaris 
pagats -i, amb ells, les cotitzacions 
i els impostos- podran generar re
cursos privats i públics destinats al 
consum de serveis personals indi
viduals i col· lectius, on la compe
tència digital, i global, no és tan in
tensa. Perquè precisament la glo
balització és l'altre gran fenomen 
que ja fa temps que afecta i afectarà 
les nostres relacions amb el món 
del treball. l ho fa en la mesura que 
els treballadors i les empreses dels 
països emergents competeixen 
amb els nostres prod~ctes i ser
veis. 

Precisament la digitalització de 
l'activitat productiva -i d'altres es
tratègies, com la reducció de cos
tos a través de l'economia verda
ha de ser l'eina principal perquè les 
empreses europees puguin com
petir amb èxit en el món global i 
evitar que aquesta" competitivitat 
només es basi en la reducció de 
costos salarials i la devaluació in
terna, que tan bé coneixem 
d'aquests darrers anys. 

Els joves han modificat els seus hàbits i prefereixen usar abans que adquirir DAVID AIROB 




