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Autor           País                    Variable              Variables             Mètode                Resultats 
                Font estadística        dependent             independents         d’estimació 
                Any de referència                                                                                   
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
MacKay i        West Midlands         durada de l'atur       edat,  estat  civil,  MQO                 un increment   en  
Reid (1972)     Indústria d'engi-                            qualificació  profe-                      les   prestacions 
                nyeria                                       ssional,  estratègia                      d'un dólar/setma- 
                1966 a 1968                                  de recerca  i inten-                      na allarga la du- 
                                                             sitat, pagament  per                      rada de l'atur en  
                                                             acomiadament,  pres-                      prop mitja setma- 
                                                             tacions per  atur  i                      na, mentre els pa- 
                                                             taxa de vacants                           gaments per  aco- 
                                                                                                       miadament no  te-  
                                                                                                       nen   un   efecte 
                                                                                                       significatiu. 
                                                                                                       Una major  inten- 
                                                                                                       sitat  de  recer- 
                                                                                                       ca, iniciar-la a- 
                                                                                                       bans de l'atur,u- 
                                                                                                       na estratègia que 
                                                                                                       sigui   menys se- 
                                                                                                       lectiva condueixen 
                                                                                                       a menor durada     
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Barnes (1975)    Estats Units         salari  de reserva     durada de  l'atur,    MQO                 el salari  de re- 
                 Employment Service                          edat,  expectati-                         serva es redueix 
                 1962                                        ves sobre ofertes                         amb la durada de 
                                                             de  feina,  dura-                         l'atur: un   mes 
                                                             da del treball an-                        més  porta a  un 
                                                             terior més  llarg                         salari 0,9 punts 
                                                             i  el  nombre  de                         menor.   Aquesta  
                                                             feines des de lla-                        reducció  és ma- 
                                                             vors fins  el  mo-                        jor per als  que 
                                                             ment de l'enquesta                        tenen pitjors ex- 
                                                                                                       pectatives y  a-   
                                                                                                       questes empitjo- 
                                                                                                       ren amb la durada      







































































d'un caràcter més assistencialista del que tenia fins el moment. 
Els resultats que puguin haver-se aconseguit amb aquesta reforma 
-malgrat que encara és aviat per avaluar-los- hauran restat, sens 
dubte, moderats per l'efecte de la crisi econòmica que ha 
comportat un important augment del col.lectiu de desocupats i, 
per tant, exerceix una forta pressió sobre les despeses per 
desocupació.
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3. ANALISI DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIO































conjunt del període considerat el nombre de persones que es 
trobaven en la situació de desocupació ha disminuït de manera 
molt notable -el període considerat aqui coincideix amb la fase 
expansiva del cicle econòmic- i, per tant, el factor que explica 
la variació positiva en les persones receptores del dret a 
prestació és l'ampliació de la cobertura del sistema, element que 
ha enregistrat una taxa anual acumulativa de creixement del 7,1% 
en aquests anys i que, per tant, es configura com l'agent 
explicatiu principal de la variació en les despeses per 
desocupació.

 Una anàlisi semblant pel cas de Catalunya87 -amb la hipòtesi 
de que l'evolució de la prestació nominal mitjana (no així la 
real, que depén de la tendència seguida per l'índex de preus de 
consum) és la mateixa que pel conjunt d'Espanya- indica (quadre 
2.3) que l'ampliació de la cobertura ha sigut molt superior en el 
cas de la comunitat autónoma catalana que l'enregistrada pel 
conjunt d'Espanya, fet que es tradueix en un augment molt 
significatiu del volum de beneficiaris malgrat es palesi una 
accentuada disminució del nombre de desocupats en els anys 
considerats.

87 Donat que en els apartats següents el treball farà referència a aquesta 
comunitat, sembla interesant analitzar la rellevància dels diversos factors 
que incideixen en els augments de la despesa en aquest cas.
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 Segons el gràfic 2.7 es pot parlar d'una clara relació 
positiva entre els països que tenen una taxa d'atur més gran i, 
que per tant, han d'afrontar l'existència d'un nombre més gran de 
beneficiaris, i aquells que dediquen un major percentatge del PIB 
al programa de prestacions per atur. En aquest sentit, 
disminucions de la taxa d'atur -que es tradueixen en reduccions 
del volum de població beneficiària del sistema de prestacions- 
conduirien a un menor percentatge de despesa en aquest programa 
en relació al PIB. Aquest càlcul en el cas de l'economia 
espanyola indica que una disminució d'un punt en la taxa d'atur -
mantenint el mateix percentatge de cobertura i la mateixa quantia 
per càpita de la prestació- conduiria a que la despesa en el 
programa d'assegurança de desocupació passi d'un 2,77% del PIB 
l'any 1991 a un 2,56, és a dir, una reducció de 0,21 punts 
percentuals.

 El càlcul del volum de recursos en percentatge del PIB que 
es destina a prestacions per desocupació per cada punt percentual 
de taxa d'atur (vegeu gràfic 2.8) permet obtenir una valoració 
homogènia del pes que suposen aquestes despeses una vegada 
descomptat l'efecte dels diferencials entre les taxes d'atur dels 
diversos països. Els Països Baixos, Alemanya i Dinamarca són els 
països comunitaris que destinen un major percentatge del PIB a 
despeses en concepte de prestacions per atur. 
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