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INTRODUCCIÓ 
 

Les retallades en els drets socials (pensions, ocupació i atur, sanitat, educació, 
serveis socials) que estan tenint lloc a Espanya des de l'estiu de 2010 no són 
una novetat. Des de mitjans dels anys 90 del segle XX, en termes reals , en 
els Estats del Benestar de la UE-15 hi ha hagut més contracció que expansió, 
fins i tot a Espanya, on després de l'enfortiment dels Estats del Benestar des 
de la transició democràtica, es constata que en els últims quinze anys, i 
malgrat el creixement nominal de la despesa en protecció social i dels 
ingressos mitjans equivalents, la riquesa s'ha repartit pitjor i que, per tant, ha 
augmentat la desigualtat en la distribució de rendes i també el risc de pobresa. 
 
Hi ha prou evidència empírica que confirma que els Estats del Benestar han 
retrocedit en intensitat protectora i una altra literatura que apunta a un canvi 
qualitatiu. Els Estats del Benestar van culminar la seva expansió entre la 
dècada dels 50 i finals dels 70 del segle passat, mitjançant l'aplicació de polí-
tiques econòmiques de tipus keynesià i el desenvolupament de polítiques 
socials de caràcter protector. Des de finals dels anys 70 fins als primers 80 els 
governants dels països de capitalisme avançat intentar gestionar la crisi ajus-
tant els instruments disponibles, és a dir, principalment mitjançant polítiques 
socials dirigides al manteniment de rendes de la població aturada.  
 
El triomf electoral de Ronald Reagan als EUA i de Margaret Thatcher al 
Regne Unit en els primers 80, al costat de la incapacitat teòrica del 
pensament econòmic keynesià i l'auge del monetarisme de Milton Friedman, 
van donar pas a un canvi d'instruments en les polítiques econòmiques i 
socials. La privatització d'empreses públiques es va combinar amb la 
flexibilització dels mercats de treball, i els estats-nació es van obrir a la 
globalització, desregulant la mobilitat internacional del capital però posant 
barreres a la mobilitat de la mà d'obra (Acord de Schengen de 1985). 
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Entre els primers 80 i mitjans dels 90 es pot parlar d'un èxit incomplet de la 
ideologia neoliberal, tot i els grans esforços destinats a eliminar els Estats del 
Benestar per considerar-los contraproductius. Des de principis dels 90 fins a 
l'actualitat, a causa de reformes fiscals regressives i al persistent desocupació, 
subocupació i diverses formes de treball atípic (ocupacions temporals, treball 
autònom...), s'ha debilitat la base financera dels Estats del Benestar i s'ha 
reduït la despesa en protecció social.  
 
Una part dels problemes es deriven del debilitament del vincle ocupació-
protecció per finançar els drets socials, a menor quantitat i qualitat de 
l'ocupació, menor redistribució intraclassista (ja que en els Estats del Benes-
tar la redistribució fonamental és entre les pròpies rendes del treball). Una 
altra part dels problemes es deriva de la important reducció de l'aportació 
fiscal del capital que, bé per atreure’l (Inversió Estrangera Directa), bé per 
evitar que se’n vagi (opció sortida), ha proliferat una competència fiscal 
interestatal i interautonòmica per fer que la inversió sigui més atractiva en 
termes d'avantatges fiscals, mediambientals o el marc de relacions laborals. 
 
Però per a molts estudiosos el canvi no es limita a una progressiva reducció 
del nivell de finançament i despesa en protecció social. La reducció 
quantitativa es combina amb una reorientació qualitativa. D'una banda, la 
protecció social s'ha reduït progressivament per als cada vegada menys 
insiders (els treballadors amb ocupació fixa a jornada completa); d'altra 
banda i en paral·lel, per als outsiders s'han desenvolupat cada vegada més 
programes assistencials (prestacions no contributives, rendes mínimes d'in-
serció, rendes actives d'inserció...). Es discuteix fins a quin punt el canvi en 
els Estats del Benestar té a veure amb la redefinició dels problemes a 
resoldre, els objectius a aconseguir i els mitjans a emprar. Molts autors 
defensen l'existència d'un canvi qualitatiu en els Estats del Benestar que 
estaria portant a un canvi de paradigma. S'hauria produït un canvi estructural 
però sense disrupcions, un canvi en la concepció dels problemes, en els 
valors, objectius i discursos per justificar les solucions, un canvi en la con-
cepció dels Estats del Benestar i del paper que han d'exercir les polítiques 
socials, i també un canvi en els mitjans i tècniques per gestionar la provisió.  
 
Aquest canvi estructural, que hauria tingut lloc en forma d'estalactita, podria 
estar conduint a un canvi paradigmàtic des d'un Estat del Benestar Protector 
(EBP) que protegia des del bressol a la tomba, cap a un Estat del Benestar 
Inversor (EBI). Aquest tipus d'Estat del Benestar perseguiria convertir la 
despesa en protecció social en una inversió en els ciutadans, perquè ells es 
protegeixin a ells mateixos enfront del mercat a força d'activar les seves 
capacitats i apel·lacions a la responsabilitat personal davant els riscos. 
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En aquest escrit pretenc argumentar que durant els últims quinze anys en 
l'Estat del Benestar espanyol s'han combinat dos tipus de canvis: un de 
quantitatiu que afecta la reducció de la seva intensitat protectora i un altre de 
qualitatiu en la direcció del EBI (remercantilització amb activació). Per això  
començaré presentant la discussió sobre un possible canvi de paradigma, a 
continuació estudiaré les retallades en la despesa i la reorientació de les 
polítiques socials cap a un possible canvi de paradigma i, en tercer lloc, 
presentaré les meves conclusions. 
 
 

DE L'ESTAT DEL BENESTAR PROTECTOR 
A L'ESTAT DEL BENESTAR INVERSOR 

 
Els canvis en les polítiques socials s'han estudiat a través d'indicadors de 
despesa social, del canvi institucional i dels drets socials. L'anàlisi de la 
despesa social és el més clàssic i el que compta amb major aportació d'anàlisi 
quantitativa. Per exemple, s'ha pogut establir la relació causal entre la 
reducció de la despesa en protecció social i l'augment de la desigualtat de 
rendes i del risc de pobresa1. L'anàlisi del canvi institucional ha utilitzat 
bàsicament tres tipus d'indicadors2: el finançament del sistema (contribu-
cions, impostos generals, copagaments), la gestió de la provisió (pública, 
privada, tercer sector, autoritats locals); i el tipus i forma d'accés als recursos 
(relacionat amb els ingressos, a través de comprovació de mitjans, basat en la 
ciutadania, basat en contribucions). L'anàlisi dels drets socials s'ha dut a 
terme principalment a través del concepte de desmercantilització3 que mesura 
el grau de generositat de la ciutadania social i que ha donat lloc a la seva 
famosa tipologia d'Estats del Benestar. 
 
Són molts els autors que han assenyalat les limitacions dels enfocaments 
anteriors, s'argumenta que si bé les anàlisis quantitatives són molt valuoses 
per informar de la magnitud del canvi, no són suficients per captar la seva 
direcció i per detectar un possible canvi de paradigma. Un aspecte central en 
la discussió és si el canvi ha estat estructural o no i, en cas afirmatiu, si hi ha 
hagut ruptura o es tracta de canvis acumulatius amb transformació estructu-
ral. La qüestió següent és com estudiar el canvi. 
 
Una manera d'abordar el problema és delimitar tres dimensions que 
resumeixen les principals aportacions de la literatura. En primer lloc, les polí-
tiques socials es justifiquen per la resposta que donen als riscos socials i als 
problemes que cal resoldre; en segon lloc, persegueixen certs valors i 
                                            
1 Avançat i Calderón (2005) 
2 Bonoli & Palier (2001) 
3 Esping-Andersen (1990) 
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objectius (les formes de pensar-los i comunicar-los articulen discursos); i 
finalment, utilitzen diferents instruments, mitjans i tècniques per a la gestió 
de la provisió del benestar4. 
 
 

Naturalesa dels problemes i origen dels riscos 
 
En les societats industrials, els problemes als quals havien de fer front els 
Estats del Benestar Protectors es derivaven del mal funcionament del mercat. 
Una economia intensiva en treball, amb una tecnologia de tipus electromecà-
nic, amb plena ocupació i consum keynesians i en el marc de l'estat-nació, 
delimitava cert rang d'acords distributius capital-treball. Els principals riscos 
socials als quals havien de fer front eren la malaltia, la vellesa o l’atur, i en 
les ciències socials no es parlava de pobresa, sinó de marginació.  
 
Però la crisi del model d'acumulació fordista, la tercera revolució industrial al 
voltant de les TIC i la globalització-europeïtzació5, trastocaren el diagnòstic 
dels problemes i el perfil dels riscos socials6 i es discutia sobre un possible 
desmantellament de l'Estat del Benestar7. Les societats postindustrials són 
intensives en capital, funcionen amb menys quantitat de treball a causa del 
canvi tecnològic i els capitals es poden deslocalitzar i dedicar a l'especulació 
financera8. En conjunt, un procés que s'assembla molt al que David Harvey9  
anomena acumulació per despossessió. El terme defineix els canvis neolibe-
rals produïts en els països occidentals des dels anys 70 fins a l'actualitat, i 
estarien guiats per quatre pràctiques principals: privatització, financiarització, 
gestió i manipulació de les crisis i redistribució estatal de la renda. 
 
Els canvis es manifestarien en la mercantilització de sectors fins aleshores 
tancats al mercat mitjançant la privatització d'empreses i serveis públics, que 
segons l'autor tindria la seva arrel en la privatització de la propietat comunal. 
Una forma contemporània és la transformació financera del deute privat en 
deute públic. Aquí l'acumulació no passa per l'explotació de la força de tre-
ball mitjançant un molest procés d'assalarització, sinó per la usurpació dels 
vells drets de ciutadania, civils, polítics i socials, per pagar un deute públic 
originat bàsicament pel sector financer. És a dir, una acumulació per 
despossessió de drets. 

                                            
4 Veure Annex 1 
5 Moreno & Palier (2005); Radaelli (2003) 
6 Taylor-Gooby (2004) 
7 Pierson (1994; 2001) 
8 Campbell & Pederson (2001) 
9 Harvey (2003) 
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En aquests darrers vint-i-cinc anys hem assistit a un canvi d'època. Les 
principals coordenades socioeconòmiques i culturals que van fonamentar 
durant més de mig segle la societat industrial s'estan transformant a un ritme 
accelerat. L'impacte dels canvis tecnològics ha modificat totalment els 
paràmetres de l'industrialisme10. L'ocupació s'ha convertit en un bé escàs i la 
fragmentació en l'estructura ocupacional i d'ingressos provoca canvis en les 
aliances entre categories de risc11. S'han transformat les estructures fordistes, 
i conceptes com homogeneïtat, estabilitat i continuïtat s'han substituït per 
fragmentació, adaptabilitat i mobilitat. Fins i tot la representació de la 
mateixa idea de treball com a element estructurador de la vida i del conjunt 
de relacions, insercions i drets socials està en qüestió12. 
 
Les trajectòries lineals i ràpides dels joves cap a l'ocupació industrial 
assalariada són avui residuals. Els itineraris d'inserció recorreguts per joves 
amb carències formatives bàsiques i ressorts d'aprenentatge febles consti-
tueixen unes condicions propícies per a un nou espai de vulnerabilitat juvenil 
a l'exclusió. La irreversible flexibilitat dels processos productius en l'econo-
mia informacional ha servit d'argument per impulsar processos de desregu-
lació laboral, amb erosió de drets i afebliment dels esquemes de protecció 
social vinculats al mercat de treball assalariat, el que Starke13  anomena una 
retallada radical. D'una banda, la diversificació ètnica i cultural derivada de la 
immigració extracomunitària, davant l'absència d'estratègies de ciutadania 
política de base residencial, genera un escenari on moltes persones immi-
grants es fan vulnerables a dinàmiques de precarització vital (legal, relacio-
nal, afectiva, laboral i urbana). De l'altra, el canvi en la composició etària de 
la població, la pluralitat de formes de convivència familiar i l'increment de la 
monoparentalitat, davant la debilitat relativa de les polítiques d'educació 
infantil i d'atenció a la vellesa, i les encara fortes dificultats per conciliar 
família i treball, propicien noves dinàmiques de risc social que afecten 
sobretot diversos col·lectius de dones. 
 
 

Canvi d'objectius, valors i discursos 
 
Un dels objectius principals dels Estat del Benestar Protector era redistribuir 
per aconseguir igualtat; tenien vocació universalista i feien èmfasi en els 
drets. Es considerava que els individus no eren responsables personals del 
risc i que les polítiques socials havien de compensar les deficiències del mer-
cat. Una estructura ocupacional relativament homogènia en salaris i 
                                            
10 Giddens (1999) 
11 Antón (2009) 
12 Castel (1997); Beck (2002); Bauman (2003) 
13 Starke (2008) 
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condicions laborals i en la qual no hi havia molts guanyadors o perdedors 
nets, facilitava la socialització del risc emparada en el valor de la solidaritat14.  
 
Han anat apareixent, d'una banda, noves desigualtats vinculades a una 
concepció poc integradora d'algunes polítiques clàssiques del Estat del Be-
nestar Protector. Per exemple, la reducció selectiva dels nivells de prestacions 
contributives combinada amb estratègies de desplaçament d'un bon nombre 
de persones cap a subsidis assistencials. O bé les importants xifres de no 
graduació en el sistema educatiu reglat, amb un nítid biaix de classe social. 
S'ha anat consolidant, d'altra banda, el caràcter poc inclusiu de certs mercats 
de benestar amb una presència pública molt feble, per exemple, els mercats 
de sòl i d'habitatge, fet que provoca grans dificultats d'accés i de manteniment 
de pautes de segregació social en el territori. Finalment, els serveis socials 
han operat majoritàriament des de concepcions selectives, no universals, 
reactives i de tall assistencial. Això ha provocat importants dèficits de 
cobertura pública de necessitats d'atenció personal, la resolució de les quals 
es desplaça al mercat en les capes de rendes altes o s'internalitza en un àmbit 
familiar sobrecarregat –amb enormes impactes per a les dones– en la resta de 
la societat. 
 
En els Estat del Benestar Inversors els objectius, valors i discursos són ben 
diferents. L'enfocament normatiu de la política social canvia de la redistri-
bució a l'ocupabilitat, ara es tractarà d'invertir en els ciutadans i dotar-los de 
recursos perquè activin les seves capacitats personals. El principal canvi de 
discurs té a veure amb la reorientació de les polítiques d'ocupació del welfare 
al workfare, canviant l'èmfasi des de les polítiques passives (PPs) a les 
actives (PAs)15. Les primeres tindrien per objectiu la protecció, compensació 
o indemnització, a través d'una substitució de rendes davant la desocupació, 
la incapacitat o la jubilació. L'objectiu que persegueixen les polítiques actives 
no és la substitució de rendes sinó aconseguir la participació de la població 
potencialment activa en el mercat de treball. A partir de la Cimera de 
Luxemburg de 1997 amb l'Estratègia Europea d'Ocupació (EEE), es tractaria 
que les polítiques socials fessin de la inserció laboral el centre dels seus 
objectius. El discurs de les PAs es complementa amb l'objectiu de flexibi-
litzar el mercat de treball, facilitar la competitivitat en un context globalitzat, 
reduir l'excessiva protecció laboral i atur, culpables, segons es diu, de les 
taxes d'atur16. 
 
L’Estat del Benestar Protector tenia entre els seus objectius proporcionar la 
(plena) ocupació (masculina) als ciutadans. L’Estat del Benestar Inversor no 
                                            
14 Veure Annex 1 
15 Martínez López (2011) 
16 Barbier (2001); Serrano (2004) 
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garanteix l'ocupació, doncs ara es tracta de proporcionar mesures als ciuta-
dans perquè puguin augmentar les seves competències per accedir a un treball 
o perquè s'ho creïn ells mateixos (emprenedoria). L'estat, a través de les PAs, 
es converteix en una mena d'inversor en ocupabilitat, subministrant suports 
de tipus formatiu i assessorament en matèria de recerca de feina i informació 
sobre els perfils laborals que són percebuts com demandats pels empresaris. 
 
Paral·lelament, és cert que s'ha produït un major reconeixement de les 
llibertats individuals (dret a l'avortament, matrimonis homosexuals ...) i de la 
diversitat, encara que acompanyades d'una menor redistribució i de limitades 
possibilitats de representació17. A nivell discursiu es diu que la dependència 
de l'estat ha promogut la passivitat i que per això se cau en la trampa de la 
pobresa, i s'observa un canvi progressiu des de l'èmfasi en els drets cap a les 
responsabilitats. Es diu que no hi ha drets sense obligacions i alhora s'observa 
un gir des del col·lectiu i social cap l'individual i personal. 
 
D'altra banda es recomana canviar el patró redistributiu intergeneracional i de 
gènere: gastar menys en pensions i més en dones i nens18. I encara que els 
Estats del Benestar Protectors mai perseguiren allò que de “a cadascú segons 
les seves possibilitats i cadascú segons les seves necessitats”, en l’Estat del 
Benestar Inversor s'exalça la meritocràcia: “a cadascú segons la seva capaci-
tat i esforç”. D'aquesta manera s'assisteix a la transformació discursiva de les 
desigualtats socials en diferències individuals, el que permet culpabilitzar la 
víctima i justificar tractaments individualitzats. 
 
 

Canvi d'instruments, mitjans i tècniques 
 
Les societats industrials convisqueren amb un estat de tipus weberià en la 
gestió i provisió del benestar. Els Estat del Benestar Protectors eren monopo-
listes, en molts de camps la iniciativa mercantil i la no lucrativa no hi tenien 
cabuda i es caracteritzaven per un funcionament centralitzat, jeràrquic i uni-
forme en la prestació de drets. L'assegurament era col·lectiu, es finançava 
mitjançant contribucions socials i impostos generals i l'accés estava basat en 
la ciutadania i en drets contributius, generalment sense contrapartides. En els 
Estats del Benestar Inversors el paradigma de la intervenció es basa en la 
provisió d'activació. Es parla d'una nova gestió pública, d'administració 
conjunta i d'un estat pluralista, tant pel que fa als actors participants com en 
la gestió i provisió de recursos (públics, privats i tercer sector). Així mateix, 

                                            
17 Fraser & Honneth (2003) 
18 Esping-Andersen & Palier (2010) 
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funcionen de manera més descentralitzada i territorialitzada (administració 
central, autonòmica i local)19.  
 
Un dels aspectes més debatuts sobre els Estats del Benestar Inversors en el 
marc de la globalització-europeïtzació és el canvi que aquesta produeix com a 
conseqüència de la transferència de sobiranies cap amunt i l'execució de 
legislació cap avall. Segons Hooghe i Marks20, la fragmentació de l'estat en 
múltiples unitats subnacionals, juntament amb la integració dels estats en 
organitzacions intergovernamentals o supranacionals, provoca un repartiment 
vertical del poder entre múltiples nivells de govern i un repartiment horitzon-
tal entre múltiples actors. L'estat és desafiat des de dalt, des de baix i des dels 
costats21; des de dalt, per la integració i la globalització. Des dels costats, està 
sent erosionat pel nou paper de la societat civil en el segle XXI. Des de baix, 
està experimentant una gran mobilitat subnacional. En aquest sentit, 
l'emergència d'un "nou regionalisme" té l'origen en una pèrdua de centralitat 
de l'estat davant els reptes de la globalització i el sorgiment de nous espais de 
govern i governança, tant a nivell nacional com supranacional i subnacional. 
 
Els Estats del Benestar Protectors (nacionals) haurien estat incapaços de 
complir els seus objectius des de l'àmbit centralitzat i universalista i haurien 
desplaçat obligacions cap allò regional i local com espais preferents per 
lluitar contra l'atur, la pobresa i l'exclusió social. Segons Alonso22 la pèrdua 
del sentit universal de les polítiques socials podria implicar una retirada de 
l'estat i una desresponsabilització, si es trasllada a la comunitat, a les xarxes 
comunitàries i al teixit associatiu l'encàrrec de resoldre els problemes, ja que 
se'ls suposa millor coneixement dels mateixos i major proximitat a les 
persones en situacions de vulnerabilitat i exclusió. La descentralització des de 
l'estat central cap a les regions i municipis, va rebre un gran impuls amb 
l'Estratègia Europea d'Ocupació (EEE) i amb l'aprovació en les cimeres de 
Lisboa i Niça l'any 2000 del Mètode Obert de Coordinació i de l'Estratègia 
Europea d' Inclusió (EEI). Cada país elabora un Pla Nacional d'Acció per a 
l'Ocupació i un Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social (PNAin). Els 
plans es repliquen a escala regional i local per fer front a la desocupació, a la 
pobresa i a l'exclusió social mitjançant el desplegament de polítiques actives 
que vinculen (teòricament a través de la transversalitat i el treball en xarxa) 
els Plans Locals d'Ocupació amb els Plans Locals d'Inclusió. 
 

                                            
19 Veure Annex 1 
20 Hooghe & Marks (2001) 
21 Loughlin (2007) 
22 Alonso (1999) 
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En relació a allò local, cal destacar el discurs europeu sobre el partenariat. 
Segons Martínez López23, el partenariat es refereix a la posada en marxa de 
noves metodologies de treball en allò social, on els projectes d'intervenció 
s'afrontin de manera integral i per part de tots els agents implicats en un terri-
tori. Les organitzacions no governamentals, els sindicats i les organitzacions 
patronals constitueixen actors clau en el desenvolupament d'aquestes políti-
ques, amb un rol coordinador per part de les institucions polítiques i adminis-
tratives. 
 
D'altra banda, en els Estats del Benestar Inversors, l'assegurament s'ha fet 
més individual, cada individu és responsable de la seva vida, i per accedir a 
molts beneficis (a la desocupació, per exemple) s'exigeix una implicació 
personal24, generalment mitjançant un contracte amb certes contrapartides per 
tenir dret a les prestacions25. Al seu torn, en el finançament s'estenen els 
copagaments i taxes, mentre que per a l'accés, s'incrementa l'ús de la tècnica 
de comprovació de mitjans (means testing), es modifiquen les condicions26 de 
categoria ( per exemple redefinint qui és desocupat o pobre), es canvien les 
condicions de circumstància (per exemple augmentant l'edat per tenir dret a 
una pensió contributiva) o s'introdueixen noves condicions de conducta com 
ara, assistir a cursos de formació per a rebre ajudes i advertències com la que 
feia el Sr. Boi Ruiz, conseller de sanitat de la Generalitat de Catalunya 
(octubre de 2011): "la salut és un bé privat que depèn de cada ciutadà i no de 
l'Estat". 
 
 

RETALLADES QUANTITATIVES I CANVI DE PARADIGMA 
EL CAS ESPANYOL (1990-2012) 

 
Al llarg dels últims quinze anys, a Espanya s'ha combinat la reducció de la 
intensitat protectora de l'Estat del Benestar amb un canvi qualitatiu que 
apunta a una creixent responsabilització dels propis individus en el seu benes-
tar27. Les reformes s'agrupen en tres onades successives. La primera es pot 
acotar entre principis i finals dels 90; la segona des de finals dels 90 fins a 
l'esclat de la crisi; i la tercera des de 2008 fins avui. Una anàlisi dels canvis 
en el context, el diagnòstic, el contingut i dinàmica de les reformes pot donar 
compte de la retroalimentació de tots dos fenòmens. 
 

                                            
23 Martínez López (2011) 
24 Alberto (2010) 
25 Van Berkel & Valkengurg (2007) 
26 Clasen & Clegg (2007) 
27 Els annexos 2, 3 i 4 són una elaboració pròpia de la informació i la temporalització que apareixen a 
Moreno (2009); Palier (2010) i Guillén & Lleó (2011) 



 CAP A ON ANAM? - ELS CIUTADANS DE LES ILLES BALEARS 152

Canvis en el context 
 
A Espanya l'expansió que va tenir l'Estat del Benestar a partir de la transició a 
la democràcia va ser efímera. Des de mitjans dels 80 es combina l'expansió 
de trets socialdemòcrates (sanitat, educació, serveis socials) amb retallades 
(pensions i atur). Durant la primera onada de reformes al llarg dels 90 
comencen a guanyar terreny les retallades28. S'augmenta la contributivitat per 
les pensions (Pacte de Toledo, 1996) i es redueix la prestació per atur 
(Reforma del laboral, 1994). Aquests trets de tipus liberal es concreten no 
només en la flexibilització del mercat de treball i reducció de la prestació 
contributiva (amb fort impacte en la reducció de les Despeses de Protecció 
Social (DPS), sinó també mitjançant el desenvolupament de polítiques 
assistencials (Prestacions No Contributives i rendes mínimes d' Inserció).  
 
En la segona onada de reformes entre finals dels 90 i la crisi de 200829, d'una 
banda segueixen les polítiques liberals en el mercat de treball (reforma 
laboral de 2002) i en la protecció assistencial (Renda Activa d'Inserció de 
2006) i de l'altra, reprenen vigor els trets socialdemòcrates dels 80 ampliant 
la cobertura universal (Llei de Serveis Socials de 2006; reformes de les lleis 
de Serveis Socials d'algunes CCAA). Però aquest últim universalisme pensat 
en època de vaques grasses quedarà truncat en esclatar la crisi i donar pas a la 
tercera onada30. 
 
Des de mitjans de 2010, moment en què el govern Zapatero pren les primeres 
mesures de xoc, fins a finals de 2012, la velocitat i intensitat de les retallades 
en prestacions i drets no ha deixat d'augmentar. Les retallades són importants 
tant en la lògica liberal com en les conquestes socialdemòcrates. L'encari-
ment de les pensions (increment del temps de cotització), l'abaratiment de la 
mà d'obra (acomiadament més barat) i l'augment de contrapartides per 
accedir a prestacions assistencials (RMI, atur) mostren l'aprofundiment libe-
ral, mentre que les retallades en sanitat, educació, serveis socials i atenció a la 
dependència donen compte del deteriorament de les polítiques de tall social-
demòcrata. 
 
Des de mitjans dels 90 fins a mitjans de la primera dècada del segle XXI, la 
desocupació es va reduir notablement però la desigualtat de rendes (Gini) i el 
risc de pobresa no van deixar de créixer i ho van fer més ràpid des de mitjans 
dels 2000. No hi ha dubte que les primeres passes cap a la globalització que 
va donar Espanya amb la seva integració a la CEE el 1986, el desarmament 
aranzelari per accedir al mercat únic i els condicionants per complir els 
                                            
28 Veure Annex 2 
29 Veure Annex 3 
30 Veure Annex 4 
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criteris de convergència per adoptar l'euro (1992) van reduir la capacitat per 
enfrontar els vells riscos socials (pensions, atur i salut). Però, a més, els 
canvis sociodemogràfics, especialment l'envelliment de la població, la 
mutació de les estructures familiars i la diversificació ètnica i religiosa, han 
propiciat que sense arribar a cobrir adequadament els vells riscos socials, se 
n'hagin afegit de  nous. 
 
 

El diagnòstic 
 
Els diagnòstics que s'han realitzat sobre la definició dels problemes a resoldre 
per l'Estat del Benestar a Espanya es corresponen amb els perills que ja va 
assenyalar el Consell de Lisboa sobre les debilitats de la creació d'ocupació a 
Europa: insuficiència de la creació de treball en el sector de serveis, impor-
tants desequilibris regionals, elevada taxa d'atur de llarga durada, manca 
d'adequació entre l'oferta i la demanda de mà d'obra, insuficient participació 
de les dones en el mercat laboral, envelliment de la població... 
 
Es tractava de consolidar l'Estratègia Europea d'Ocupació enfrontant-se a una 
sèrie de reptes relatius a la globalització econòmica31: adequació de les 
polítiques macroeconòmiques i consecució de la plena ocupació l'any 2010, 
consolidació d'un mercat europeu més competitiu que el dels Estats Units, on 
es doni cobertura al desenvolupament del capital humà i de la nova economia 
de la innovació i del coneixement, modernització dels sistemes de protecció 
social i promoció de mecanismes dinàmics de protecció d'ocupació... 
 
Es pot constatar la consolidació discursiva d'aquestes polítiques al voltant del 
model social europeu en la recomanació del Consell Europeu sobre polítiques 
d'ocupació l'any 200432: millorar la capacitat d'adaptació dels treballadors i de 
les empreses, promovent al mateix temps la seguretat i la flexibilitat en el 
mercat laboral, creant més ocupació i de millor qualitat i millorant la produc-
tivitat; incitar més a les persones perquè s'incorporin i romanguin en el mer-
cat laboral i aconseguir que la feina sigui una veritable opció per a tots, defi-
nint unes estratègies globals d'envelliment actiu (lluita contra la jubilació 
anticipada, organització més flexible del treball, valorització de les capacitats 
i oferta de formació), garantint serveis personalitzats a tots els sol·licitants 
d'ocupació i fent que el treball sigui més rendible; invertir més i de manera 
més eficaç en capital humà i aprenentatge permanent, distribuint millor els 
costos entre els poders públics, les empreses i les persones, desenvolupant 
l'oferta de formació, sobretot per als treballadors poc qualificats o majors, 

                                            
31 Consell Econòmic i Social (2001) 
32 Martínez López (2011) 
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reduint l'abandonament escolar i fent que l'ensenyament superior s'ajusti 
millor al mercat laboral. 
 
En altres paraules menys retòriques, es diagnostica que l’Estat del Benestar 
Protector és massa gran, que els mercats de treball són massa rígids, que les 
contribucions a la Seguretat Social són massa elevades i són negatives per a 
la competitivitat i la creació d'ocupació, que l'excés de regulació pública i els 
impostos elevats sobre els beneficis empresarials dificulten la inversió, que la 
generositat de l'Estat del Benestar és insostenible i s'ha de reduir per poder 
mantenir-lo, que cal limitar la despesa social per salvar el sistema, que el dret 
laboral i el poder dels sindicats perjudiquen la creació d'ocupació i que els 
treballadors del sector públic i altres insiders estan excessivament protegits. 
 
 

Contingut i dinàmica de les reformes 
 
El contingut de les polítiques evidencia la concreció d'aquests discursos33. 
Durant els últims quinze anys, les onades de reformes s'han dirigit a 
augmentar la contributivitat a la Seguretat Social (Pacte de Toledo, 1996; 
Reforma del sistema de pensions, 2011) i a flexibilitzar el mercat de treball i 
reduir la protecció per desocupació (Reformes de 1994, 2002 i 2012). Hi ha 
tolerància amb el frau fiscal i s’aproven reformes fiscals regressives tant en 
els impostos directes (reducció de tipus marginals de l'IRPF, reducció de 
l'Impost de Societats, reducció sobre patrimoni i herències), com en els 
indirectes (augments de l'IVA, dels impostos especials, de els copagaments i 
de les taxes en serveis públics com transports, sanitat, justícia, educació i ser-
veis socials). A més, se dóna un subdesenvolupament dels impostos 
ambientals. 
 
Durant aquest període va tenir lloc l'ampliació de la protecció assistencial 
(Pla d'Ocupació Rural, 1986; rendes mínimes d'inserció, 1989; Llei de 
Prestacions no Contributives, 1990; Renda Activa d'Inserció, 2006; i un 
meritori intent de polítiques universalistes com la Llei d'Atenció a la Depen-
dència de 2006 (que s'ha congelat abans de culminar la seva implementació 
prevista per al 2014). El contingut d'aquestes polítiques ha estat rebutjat pels 
sindicats amb abundants vagues generals (1988, 1992, 1994, 2002, 2010, 
març i novembre de 2012), però tot i això no han estat capaços d’aconseguir 
que es mantingui el diàleg social i que les reformes siguin negociades 
(excepte l'acord amb el PSOE per a la reforma del sistema de pensions el 
2011). Els sindicats han patit el menyspreu com a interlocutors legítims i la 
balança s'ha inclinat cap a un enfortiment del poder empresarial. Alhora s'ha 

                                            
33 Veure Annexos 2, 3 i 4 
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deteriorat la qualitat de la democràcia: un bon exemple és la reforma 
constitucional per l'estabilitat pressupostària, aprovada sense referèndum 
mitjançant un pacte entre el PP i el PSOE a l'abril de 2012. 
 
Pel que fa a la inclusió social, a Espanya s'han elaborat cinc Plans Nacionals 
d'Acció per a la Inclusió Social que atorguen àmplies competències a les 
comunitats autònomes en matèries substantives per combatre la pobresa i 
l'exclusió, i els municipis tenen funcions de coordinació i gestió en elles. Des 
de finals dels anys 90 i principis dels 2000, la majoria de governs autonòmics 
han promogut plans d'inclusió social per lluitar contra la pobresa i l'exclusió 
social en les seves territoris. Renes i Xahín34 consideren que els plans 
d'inclusió, que es concreten primer a nivell nacional, després regional i, 
finalment, local, recullen la necessitat que, davant les accions descoordinades 
que fins ara han regit entre les entitats dedicades al treball del social, hi hagi 
plans o projectes coordinats per al tractament conjunt d'una àrea. La idea, per 
tant, seria l'activació del teixit social perquè, al final, aquesta arribi a crear la 
pròpia activació i participació de l'individu. 
 
 

A TALL DE SÍNTESI 
 
A mitjans dels 90, els especialistes parlaven d'un possible desmantellament i 
sobre les estratègies de remercantilització, contenció de costos, o 
recalibració, que haurien emprès els Estats del Benestar per adaptar les velles 
estructures de protecció als nous riscos socials. Mentre uns estudis sustenta-
ven la supervivència, altres constataven la contracció (retrenchment). L'evi-
dència de les retallades va anar en augment, però no es tractava simplement 
de menys del mateix. Des de principis dels 2000 molts d’autors s'han 
interessat pel canvi de direcció que haurien pres els Estats del Benestar, 
s'interroguen sobre la interpretació que es fa del context per definir els pro-
blemes a resoldre, sobre els valors i objectius que es persegueixen i sobre els 
diferents instruments, mitjans i tècniques que s'utilitzen per a la gestió i 
provisió del benestar.  
 
En aquesta monografia s'ha presentat, en el primer apartat, l'estat de la 
qüestió sobre la reestructuració dels Estats del Benestar Protectors als Estats 
del Benestar Inversors. En el segon, es sosté que durant els últims quinze 
anys, a Espanya  s'ha combinat una reducció de la intensitat protectora de 
l'Estat del Benestar, amb un canvi qualitatiu en l'orientació de les polítiques 
socials cap a la remercantilització de les condicions de vida, amb tímides 
mesures d'activació. Els arguments presentats es poden resumir en els tres 
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eixos que han guiat l'exposició de les dues parts (la naturalesa dels problemes 
amb els canvis de context, el canvi d'objectius, valors i discursos amb els 
diagnòstics realitzats, i els canvis d'instruments mitjans i tècniques, amb els 
continguts i dinàmiques de les reformes). 
 
 

Sobre canvis en el context i naturalesa dels problemes 
 
A mitjans dels 90 culminaria l'expansió de l'Estat del Benestar espanyol i, 
encara amb governs del PSOE, començarien les contrareformes. Les varia-
bles socioeconòmiques mostren que malgrat el creixement nominal del 
producte interior brut, dels ingressos mitjans i de la despesa en protecció 
social, en termes reals s'ha produït una reducció de les rendes per treball i 
transferències i el creixement de l'ocupació ha fet que augmenti la riquesa 
però no ha millorat la seva redistribució. En aquest període, la desigualtat 
d'ingressos i el risc de pobresa han tendit a augmentar i les reformes en el 
sistema contributiu (pensions, baixes laborals i atur) han endurit l'accés. En 
les successives reformes cap a la flexibilització del mercat de treball s'han 
reduït drets laborals, i a l'última s'ha donat un sever cop al poder sindical.  
 
El creixement econòmic s'ha combinat amb una reducció dels impostos 
directes (beneficis empresarials, grans fortunes, rendes altes del treball) i en 
un augment dels indirectes (IVA, impostos especials, taxes). La incorporació 
d'Espanya a la Comunitat Europea el 1986 i la signatura del Pacte d'Estabili-
tat i Creixement el 1992 per accedir a l'euro, va comportar l'adopció de nous 
discursos i nous compromisos. Amb la primera onada de reformes, es va 
instal·lar una tendència que diferenciava el grau de protecció social segons la 
inserció en el mercat de treball. La Seguretat Social contributiva només seria 
per als insiders, i per als altres se desenvolupen programes assistencials amb 
accés filtrat mitjançant la tècnica de comprovació de mitjans (means testing). 
Però alhora que restringeix la protecció contributiva només per als insiders, 
també perd intensitat. A més, a causa de la infrafinançament dels serveis 
públics d'educació i sanitat, la qualitat d'aquests decreix i segments de renda 
mitjana-alta són atrets pel mercat que els permet privatitzar el seu benestar. 
 
 

Sobre el diagnòstic i canvi d'objectius 
 
Al llarg d'aquest període s'ha pogut comprovar la reducció de la protecció 
contributiva i com a conseqüència una major pressió cap a la protecció 
assistencial. En aquesta dècada es propaguen a Europa noves idees sobre els 
Estats del Benestar. En la cimera de Lisboa de 2000, la Unió Europea reforça 
el seu paper com think tank, les polítiques de tipus workfare, que s'havien 
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estès als països anglosaxons amb bons resultats, es van reformular al 
continent com polítiques actives, l'ocupabilitat significa que per a les 
persones en recerca o manteniment de l'ocupació, el fet de posseir competèn-
cies dinàmiques i actualitzades i donar compte d'un comportament adequat, 
voluntariós i orientat en el sentit de les demandes que fa el mercat de treball, 
és clau per la integració. Així, l'ocupabilitat s'obre pas com a objectiu de la 
política social mentre que les ajudes assistencials es vinculen més a la 
inserció laboral i a la responsabilitat individual. S'estableixen contractes amb 
contrapartides que cal justificar per mantenir la subvenció.  
 
Aquest canvi d'objectius, valors i discursos, es concreta en l'Estat del 
Benestar espanyol mitjançant una canvi simultani de reducció de la intensitat 
protectora (com s'ha vist) i el desenvolupament de polítiques assistencials. A 
finals dels 80 es desenvolupen i generalitzen a tot Europa, i a Espanya a partir 
de les comunitats autònomes, les rendes mínimes d'inserció (RMI), difonent 
el dret a la inserció pel qual havia de vetllar l'Estat del Benestar. Per a molts 
analistes les RMI constituïen un tancament de l'Estat del Benestar Protector 
(EBP), però en realitat van ser el principi de la posada en marxa de les 
Polítiques Actives (PAs) i el canvi de rumb cap als Estats del Benestar 
Inversors (EBI). Progressivament, les RMI s'han anat vinculant a les 
polítiques actives, accentuant el vincle entre renda i formació ocupacional. 
Així mateix, s'han desenvolupat diferents modalitats de treball protegit i 
ampliar el seu radi d'acció amb la Renda Mínima d’Inserció (2006). 
 
 

Sobre les reformes i el canvi d'instruments, mitjans i tècniques 
 
Una tercera línia de conclusió té a veure amb el canvi dels Estats del Benestar 
Protectors als Estats del Benestar Inversors i està relacionada amb els 
processos de descentralització i desmonopolització de l'estat en la prestació 
de recursos per al benestar, d'una banda, i amb els canvis en el finançament i 
les condicions d'accés, per una altra. La reducció del sector públic ha tingut el 
seu contrapunt en l'expansió del sector privat, tant el mercantil amb ànim de 
lucre com la iniciativa social (lleis sobre voluntariat, ONG, Tercer Sector), 
que va venir a ocupar espais no rendibles i no atesos per la iniciativa pública.  
 
En aquest període, malgrat el creixement de la riquesa i de l'ocupació, es 
produeix una remercantilització de les condicions de vida que afecta més els 
que estan més allunyats del mercat de treball. Les conseqüències de les refor-
mes des que explota la bombolla immobiliària el 2008 fins a l'actualitat, no 
només han destruït la cara més amable del futur que presentaven les 
polítiques actives, sinó que també ha endurit els seus aspectes més ombrívols. 
S'ha enfortit la comprovació de mitjans per controlar el suposat frau dels 
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outsiders, s'han reduït els drets laborals, sindicals, educatius i sanitaris, han 
augmentat els impostos indirectes i s'ha estès el finançament a través de taxes 
i copagaments (sanitat, justícia, dependència, formació professional, 
matrícules universitàries).  
 
L’Estat del Benestar espanyol ha deixat de tenir el ja de per si escàs control 
monopolista dels recursos socials i no ha estat capaç d'aconseguir una àmplia 
estatalització i universalització de serveis. L'expansió del sector privat amb 
ànim de lucre s'ha produït en els àmbits rendibles de la protecció social, que 
ha deixat de ser un simple cost de la reproducció de la força de treball, 
especialment en les pensions, la sanitat, l'atenció a la dependència i, en menor 
mesura, en l'educació. Al seu torn, els dèficits d'inclusivitat de les polítiques 
públiques tradicionals dels serveis socials, han obert un espai per a ser oferts 
de manera més econòmica pel Tercer Sector i l'Economia Social, el que pot 
afectar les condicions laborals dels voluntaris-treballadors i als drets de la 
població.  
 
Respecte al finançament, s'ha comprovat la tendència cap a una reducció dels 
impostos directes i un augment dels indirectes, al costat d'una redistribució 
regressiva de la riquesa. Paral·lelament, s'ha estès l'aportació mitjançant 
copagaments i taxes i, simultàniament, s'han modificat les condicions de 
categoria, circumstància i conducta per accedir a les prestacions. Les 
condicions de conducta s'han fet més explícites. Al costat dels drets han pres 
protagonisme els deures (justificar que s'està buscant feina activament) i 
també s'ha estès la signatura de contractes (per cobrar una RMI, per exemple) 
que vinculen al receptor amb obligacions a satisfer de forma individualitzada. 
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