
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79013126006

 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Sistema de Información Científica

Díaz-Chao, Ángel

Les diferències salarials en l'economia del coneixement: una anàlisi empírica per a Espanya

UOC Papers. Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm. 6, abril, 2008, pp. 31-37

Universitat Oberta de Catalunya

Catalunya, España

   ¿Cómo citar?       Número completo       Más información del artículo       Página de la revista

UOC Papers. Revista sobre la sociedad del

conocimiento,

ISSN (Versión electrónica): 1885-1541

uocpapers@uoc.edu

Universitat Oberta de Catalunya

España

www.redalyc.org
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=79013126006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=790&numero=13126
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79013126006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=790
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79013126006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=790
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=790
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=790
http://www.redalyc.org
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=790


María Pilar Martínez Ruiz y Ana 

article

http://uocpapers.uoc.edu

Universitat Oberta de Catalunya
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Resum
L’anàlisi �e les �iferències salarials ha estat ob�ecte �’estu�i �oltes 
�ega�es a�b els �iferents corrents literaris que han caracteritzat l’eco-
no�ia laboral. Les �iferències salarials s’han atribuït a les �iferències 
que hi ha entre els �ateixos treballa�ors (l’ex�eriència, l’e�ucació, etc.) 
i ta�bé a l’estructura i l’entorn �e l’e��resa (estratègia, organització, 
institucions, can�is tecnològics, etc.). En aquest article analitze� els 
�iferencials salarials en el context �e l’econo�ia �el coneixe�ent. A�b 
�a�es �e l’enquesta �’estructura salarial, elabora�a �er l’INE, obser�e� 
que els salaris �e�enen �ositi�a�ent �e la intensitat en coneixe�ent 
�e l’acti�itat que fa l’e��resa i �e la intensitat �’ús �e les TIC �er �art 
�el treballa�or. Així �ateix, es constata un �a�or �iferencial salarial 
entre ho�es i �ones en les e��reses a�b �enor intensitat en conei-
xe�ent.

Paraules clau
tecnologies �e la infor�ació i la co�unicació (TIC), econo�ia �el co-
neixe�ent, salaris, �iferències salarials, sexe

Abstract
The analysis of salary gaps has been the subject of many studies from 
the different trends that have marked labour economics. Salary gaps 
have been attributed to differences among employees themselves 
(experience, education, etc.) or the company structure or environment 
(strategy, organisation, institutions, technological changes, etc.). This 
article analyses salary gaps in the context of the knowledge economy. 
With data from the salary structure survey produced by the Spanish 
National Institute of Statistics (INE), we can see a positive link with 
the levels of knowledge in a company’s activities and the use of ICT by 
employees. Likewise, greater salary gaps are seen between men and 
women in companies with lower levels of knowledge. 

Keywor�s
information and communication technologies (ICT), knowledge 
economy, salaries, salary gaps, gender

1. Introducció: TIC, ocupació i salaris

L’estu�i �el �ercat �e treball té el seu origen en les teories ne-
oclàssiques,1 que el consi�era�en el fruit �e la interacció entre 
l’oferta i els treballa�ors, i la �e�an�a i els e��resaris. L’equi-
libri �’aquesta interacció, si�ilar a la �e qualse�ol altre �ercat, 
es resu�eix en el no�bre �’ocu�ats a un salari �’equilibri que 
bui�a el �ercat. �’aquesta �anera, l’única �anera �’obser�ar 
�esocu�ació és que aquesta sigui �oluntària.

La �ersistència �e taxes �e �esocu�ació ele�a�es en el te��s 
ha generat l’a�arició �’altres teories que �olen ex�licar el feno�en 
�e la �esocu�ació. La teoria �el ca�ital hu�à2 intro�ueix co� a 
ele�ent clau la �ecisió �els in�i�i�us sobre co� �o�en in�ertir el 
seu te��s �er a obtenir qualificacions �a�ors o �enors. �’aques-
ta �anera, a�b el su�òsit �’absència �’incertesa i en un entorn 
�erfecta�ent co��etitiu, els treballa�ors, en funció �e les se�es 
habilitats innates, �eci�eixen la quantitat �e te��s que assignen 
a la for�ació (sia genèrica o es�ecífica) �er a obtenir �eter�inats 
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graus �e qualificacions. Les �iferències �e qualificacions entre 
treballa�ors ex�liquen les �iferències salarials obser�a�es. A�b 
aquesta �erce�ció, les �i�ergències en els salaris són conseqüèn-
cia, en últi�a instància, �e les ca�acitats innates i �e les �referèn-
cies (utilitat) �els treballa�ors sobre la se�a assignació �el te��s.

La teoria �el ca�ital hu�à ha e�olucionat al llarg �el te��s 
�er �it�à �e �i�erses a�roxi�acions que a�rofun�eixen en l’ob-
tenció �’una �illor ex�licació �els �iferencials salarials. Aquest 
�a�or a�rofun�i�ent sorgeix co� a conseqüència �el baix �o�er 
ex�licatiu �el ni�ell �’escolarització sobre els salaris, es�ecial-
�ent a �it�an segona �eitat �el segle xx, i co� a conseqüència 
�e la �ateixa ex�ansió �e l’escolarització. Aquesta ex�ansió es 
�uu a ter�e �er tal �e re�uir la �obresa i els �iferencials salarials 
extre�s. Així, l’equació �e Mincer,3 que afegeix a l’escolarització 
l’ex�eriència �els treballa�ors, no�és ex�lica a�roxi�a�a�ent el 
30% �e la �iferència salarial. La inclusió �’altres factors ex�lica-
tius ha anat re�uint gra�ual�ent la �ro�orció no ex�lica�a. El 
ti�us �’ocu�ació, la raça, el sexe i la naturalesa �e l’acti�itat han 
aug�entat el �ercentatge ex�licat �els salaris fins al 50%.

Tan�ateix, el �rinci�al �roble�a �e la teoria �el ca�ital hu�à 
�eri�a �e la se�a inca�acitat �er a ex�licar els �iferencials sala-
rials en branques �’acti�itat es�ecífiques, no �eguts, �er tant, als 
�iferencials inherents a ca�a ti�us �’acti�itat. És a �ir, la teoria 
�el ca�ital hu�à no intro�ueix ele�ents ex�licatius �e �e�an�a 
ni �e l’entorn es�ecífic que a�u�in a co��ren�re el salari �’equi-
libri final�ent obser�at.

Un ele�ent a��icional co��lica l’ex�licació �els �iferencials 
�e salaris: els a�enços tecnològics i les se�es i��licacions en les 
habilitats i ca�acitats �els treballa�ors, i ta�bé en la �e�an�a 
�e les e��reses. La incor�oració �’una inno�ació tecnològica 
inci�eix, �e �anera significati�a, en el �ercat laboral en funció 
�e tres as�ectes. En �ri�er lloc, �ot crear la necessitat �’una 
no�a for�ació �er �art �els treballa�ors �er a l’ús i l’a�licació 
�e tals a�enços. En segon lloc, genera �a�or �ro�ucti�itat. I, en 
tercer lloc, afecta les necessitats �e �ersonal. L’efecte final so-
bre el �ercat �e treball �e�èn, lògica�ent, �e la �agnitu� �e 
l’a�enç tecnològic, és a �ir, �el �a�or o �enor grau �’a�licació 
a l’entra�at econò�ic. En �efiniti�a, l’i��acte �el can�i tecno-
lògic sobre l’ocu�ació i els salaris es �eter�ina en funció �e les 
característiques �el �rocés �’inno�ació en l’e��resa, les con�i-
cions concretes �els �ercats �e treball i el �arc institucional en 
el qual s’inscriu l’acti�itat �ro�ucti�a.

Les tecnologies �e la infor�ació i la co�unicació (TIC), que 
e�ergeixen a la segona �eitat �e la �èca�a �els noranta, s’utilit-
zen �e �anera generalitza�a en totes les branques �ro�ucti�es �e 
l’econo�ia. Constitueixen una entra�a bàsica �er a la �ro�ucció 

�e béns i ser�eis, i, alhora, generen �ro�uctes i ser�eis a�b una 
alta intensitat tecnològica �igital.

Quan una e��resa, intensi�a en l’ús �e la tecnologia i el co-
neixe�ent, �esen�olu�a una inno�ació que co��orta un aug�ent 
�e l’ocu�ació, �e la �ro�ucti�itat i �els salaris, els efectes que 
s’estableixen sobre el con�unt �el �ercat �e treball són �irectes 
i in�irectes. Les in�estigacions en l’à�bit e��resarial �ostren, 
clara�ent, que el �rogrés tecnològic està associat a�b un ele�at 
rit�e �e creixe�ent �e l’ocu�ació i els salaris, fona�ental�ent, 
�el treball qualificat.4 A�b tot, la generalització �’aquest ti�us 
�’e�i�ència �resenta alguns �roble�es. Per a �erificar l’associació 
�ositi�a entre tecnologia, ocu�ació i salaris en el con�unt �el teixit 
�ro�uctiu �’una econo�ia és necessari consi�erar un a��li �entall 
�’interaccions. En aquest sentit, �entre que les e��reses inno�a-
�ores incre�enten la se�a quota �e �ercat i el seu ni�ell �’ocu�a-
ció i salaris, les e��reses segui�ores �o�rien �resentar un �rocés 
estal�ia�or �e treball, resultat �e la se�a �èr�ua �e ca�acitat 
co��etiti�a, i les e��reses no inno�a�ores, si��le�ent, �o�rien 
ser ex�ulsa�es �el �ercat. �’aquesta �anera, es �o�ria generar 
un i��acte agregat estal�ia�or �e treball i, en conseqüència, �e-
bilita�or �el ni�ell �e retribució. En aquest sentit, �o�e� afir�ar 
que s’acu�ulen �ro�es que confir�en l’associació �ositi�a entre 
tecnologia i ocu�ació en les e��reses inno�a�ores, tot i que no 
hi ha �ro�es concloents que �e�ostrin els efectes �ositius a llarg 
ter�ini �’aquesta associació en les e��reses no inno�a�ores.5

En aquest context, no és estrany que l’anàlisi �e l’efecte agre-
gat �e la �inculació entre tecnologia i treball sobre els salaris 
hagi rebut �olta atenció �er �art �e la literatura. Tot se�bla 
in�icar que la re�ercussió final a llarg ter�ini és �ositi�a quan 
es garanteixen les con�icions necessàries �erquè el �rocés �e 
transició, �el treball �anual, �erarquitzat i a�b un baix ni�ell �e 
ca�acitació ca� al treball �ental, autòno� i a�b un alt ni�ell 
�e ca�acitació, sigui eficient. En aquest context, l’eficiència �i-
croeconò�ica, l’estabilitat �acroeconò�ica, la flexibilitat �els 
�ercats �e treball i el �a�er �e les institucions són �eter�inants 
�er a l’establi�ent �’efectes sinèrgics �ositius �el can�i tecno-
lògic sobre l’ocu�ació i els salaris. 

En l’actualitat, l’a�a�tació, �er �it�à �e la in�ersió i l’ús �e 
les TIC, a la no�a freqüència global i can�iant �e la �e�an�a, té 
una �oble cara, que �o�ríe� sintetitzar a �artir �e les �icoto-
�ies que el �rocés �e generalització �e l’e��resa i el treball en 
xarxa genera sobre el fet econò�ic �el treball.6 La consoli�ació 
�e nous esque�es �e �ro�ucció i organització �el treball no és, 
única�ent, sinòni� �e treball estable i qualificat, �a que ta�bé 
s’acu�ulen �ro�es que �e�ostren que les tecnologies �igitals 
ta�bé s’utilitzen �er a �recaritzar i �esqualificar el treball. �e 

3. Mincer (1991).
4. Van Reenen (1997); Bresnahan, Bryn�olfsson i Hitt (2002).
5. Vi�arelli i Pianta (2000).
6. Castells (1996�2000); Carnoy (2000); Vilaseca i Torrent (2005); Torrent �Castells (1996�2000); Carnoy (2000); Vilaseca i Torrent (2005); Torrent �et al.] (2008).
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fet, i co� �a ha succeït en altres eta�es �el �esen�olu�a�ent 
ca�italista, en l’actualitat i�entifique� tres �icoto�ies bàsiques 
que el �rocés �e construcció �’una econo�ia global i �el conei-
xe�ent genera sobre el treball i els salaris.7

En �ri�er lloc, un �rocés �e substitució �’habilitats, a�b una 
tri�le �i�ensió: a) un can�i en els requeri�ents �e for�ació, ca-
�acitats i co��etències, �e les �anuals ca� a les �enys �anuals, 
que �e�ana el �ercat �e treball; b) �er �it�à �els incre�ents �e 
�ro�ucti�itat associats als �rocessos �e coinno�ació �igital, un 
allibera�ent �el te��s �e treball �e�icat a tasques no cogniti-
�es, i c) la generació �e no�es tasques cogniti�es, rutinàries i no 
rutinàries. Precisa�ent, és en aquest co��lex i interactiu �rocés 
�e generació�substitució �’habilitats i co��etències requeri�es 
en el lloc �e treball en el qual es �eter�ina la segona �icoto�ia 
�el �ercat �e treball en l’actualitat: la �el treball auto�rogra-
�able �a�ant �el treball genèric. Segons les ca�acitats �is�o-
nibles, les co��etències requeri�es i els esque�es �ro�uctius i 
organitzatius �e l’e��resa, l’ocu�ació a�quirirà característiques 
�e treball qualificat i a�b autono�ia o�erati�a, o, al contrari, es 
generaran co��onents �e treball �oc qualificat i sense ca�acitats 
�’auto�rogra�ació. Final�ent, la tercera �icoto�ia s’estableix 
entre unes relacions laborals estrictes i �efini�es i un �arc �e 
relació entre e��resaris i treballa�ors �és flexible, a�b nous 
co��ro�isos i �alors �er assu�ir �er a�b�ues �arts.

A�b tot, es �ot assenyalar que, a llarg ter�ini, la balança 
s’inclinaria ca� a una �a�or �resència �e la tecnologia i el conei-
xe�ent en el �ercat �e treball, i, �er tant, una �a�or qualificació 
i retribució �el treball, si els con�icionants econò�ics, �’eficiència 
i flexibilitat, i els �eter�inants institucionals, �e �ro�oció �el 
can�i, actuen coor�inats i en la �ateixa �irecció.8

2. TIC i salaris a Espanya:  
l’enquesta sobre estructura salarial

Malgrat la i��ortància �e les TIC i �els seus efectes, �és que 
e�i�ents en el �ercat �e treball en general i en els salaris en 
�articular, hi ha una gran escassetat �’infor�ació esta�ística 
que ens �er�eti �incular les TIC a�b l’estructura ocu�acional i, 
si�ultània�ent, a�b els salaris. L’Institut Nacional �’Esta�ística 
(INE) elabora, a�b �erio�icitat tri�estral o anual, esta�ístiques 
sobre l’e�olució �e l’ocu�ació (Enquesta �e Població Acti�a, a�b 
caràcter tri�estral), els costos laborals (Enquesta �e Costos La-
borals, tri�estral�ent i anual�ent) i sobre l’ús �e les TIC a les 
llars (anual�ent). Tan�ateix, ca� �’aquestes esta�ístiques no 

7. Vilaseca, Torrent, Lla�ós i Fica�al (2004).Vilaseca, Torrent, Lla�ós i Fica�al (2004).
8. Free�an i Soete (2005).. Free�an i Soete (2005).
9. Hi ha infor�ació agrega�a en l’enquesta �’estructura salarial �er als anys 2004 i 2005. Tan�ateix, les �icro�a�es �’aquests anys no són accessibles i, en conseqüència,.  Hi ha infor�ació agrega�a en l’enquesta �’estructura salarial �er als anys 2004 i 2005. Tan�ateix, les �icro�a�es �’aquests anys no són accessibles i, en conseqüència, 

no són estris �er a la nostra anàlisi �e �inculació entre les TIC, l’ocu�ació i els salaris.

Codi
CNAE-93 Descripció

Indústria del coneixement

22
E�ició, arts gràfiques, re�ro�ucció �e su�orts 
gra�ats

30
Fabricació �e �àquines �’oficina i equi�s 
infor�àtics

32
Fabricació �e �aterial electrònic; fabricació 
�’equi� i a�arells �e rà�io, tele�isió i 
co�unicacions

64 Correus i teleco�unicacions
72 Acti�itats infor�àtiques
73 In�estigació i �esen�olu�a�ent
80 E�ucació
92 Acti�itats recreati�es, culturals i es�orti�es

Activitats intensives en coneixement

24 In�ústria quí�ica

29
In�ústria �e la construcció �e �aquinària i 
equi� �etàl·lic

31 Fabricació �e �aquinària i �aterial elèctric

33
Fabricació �’equi� i instru�ents �e�icoqui-
rúrgics, �e �recisió, ò�tica i rellotgeria

34
Fabricació �e �ehicles �e �otor, re�olcs i 
se�ire�olcs

35 Fabricació �’altre �aterial �e trans�ort

65
Inter�e�iació financera, exce�te 
assegurances i �lans �e �ensions

67 Acti�itats auxiliars a la inter�e�iació financera
70 Acti�itats i��obiliàries
74 Altres acti�itats e��resarials
85 Acti�itats sanitàries i �eterinàries, ser�ei social
91 Acti�itats associati�es

Taula 1. Classificació �e les acti�itats econò�iques segons la se�a 
intensitat en coneixe�ent

Nota: la resta �els gru�s s’inclouen �ins �e les acti�itats �enys intensi�es en coneixe�ent.
Font: elaboració �rò�ia.

uneix les característiques �’usos �e les TIC en els treballa�ors 
i�o e��reses a�b guanys salarials. L’estu�i que �és s’a�roxi�a 
a aquest �ro�òsit és l’enquesta anual �’estructura salarial, que 
única�ent és �is�onible �er a l’any 2002.9 Malgrat tot, la in-
for�ació que conté és suficient �er al nostre �ro�òsit �’establir 
alguns resultats sobre la �inculació �e les TIC, l’ocu�ació i els 
salaris a Es�anya.
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He� co�ençat la nostra anàlisi �e les �inculacions entre tec-
nologia, ocu�ació i salaris a�b l’establi�ent �’una classificació 
�’acti�itats econò�iques �er intensitat en coneixe�ent. Aquesta 
classificació, que obeeix a la relació si�biòtica entre les TIC i el 
coneixe�ent, a�b�ues entra�a i sorti�a clau �e l’esque�a �ro-
�uctiu, s’ha fet a �artir �e la Classificació Nacional �’Acti�itats 
Econò�iques, CNAE-93, a �os �ígits, que s’ex�osa a la taula 1.

�’altra ban�a, a �és �e la classificació �e les acti�itats �es 
�’un �unt �e �ista �e la intensitat en coneixe�ent, consi�erare� 
�er a la nostra anàlisi el seu ús en el lloc �e treball. Referent a 
això, l’OC�E i�entifica co� a ocu�acions TIC els gru�s 203, 263, 
303, 304, 734 i 762.10 Per al nostre cas, l’enquesta �ro�orciona 
infor�ació sobre la Classificació Nacional �’Ocu�acions (CNO-
94) a �os �ígits, �e �anera que consi�erare� treballa�ors a�b 
una ocu�ació TIC els gru�s 20, 26, 30, 73 i 76.11 Si bé és cert 
que tots aquests gru�s no �ertanyen estricta�ent al nucli �e les 
ocu�acions TIC �eter�ina�es �er l’OC�E, ta�bé és cert que to-
tes són intensi�es en la se�a utilització, i, �er tant, l’es�enta�a 
a�roxi�ació és �àli�a en tant que inclou els �erfils �’ocu�acions 
�el nucli �’acti�itat �e les TIC i algunes ocu�acions intenses en 
el seu ús.

El salari �er hora treballa�a a Es�anya el 2002 es �a establir 
en 10,7 euros. Ara bé, el seu �esglossa�ent �er acti�itats �ostra 
�iferències �olt significati�es entre elles (gràfic 1). Els treballa-
�ors �inculats a les e��reses �e la in�ústria �el coneixe�ent 
�an obtenir un salari �e 14,4 euros �er hora treballa�a, la qual 
cosa su�osa una �ica �és �el 34% sobre la �it�ana �el con�unt 
�’Es�anya. Així �ateix, les acti�itats intensi�es en coneixe�ent 
�an registrar ren�i�ents salarials �e 12,4 euros �er hora tre-
balla�a. Final�ent, les acti�itats �enys intensi�es en coneixe-
�ent es �an situar un 15% �er sota �e la �it�ana. En concret, el 
salari �er hora treballa�a �ercebut �els treballa�ors �’aquestes 
àrees �a ser �e 9 euros. Que�a clar, �er tant, que la intensitat 
en coneixe�ent �e les acti�itats �ro�ucti�es està �ositi�a�ent 
correlaciona�a a�b el salari que �erceben els treballa�ors que 
hi estan �inculats.

La consi�eració �el sexe �els treballa�ors re�ela una sego-
na �i�ensió �e la �iferència tecnològica salarial a Es�anya. Per 
a qualse�ol �e les tres agru�acions �’acti�itat consi�era�es, el 
salari �it�à �els ho�es és se��re su�erior al �e les �ones, tal 
co� �ostren tots els estu�is elaborats en el context �e la �is-
cri�inació salarial �er raons �e sexe (gràfic 2). Ara bé, les �i-
ferències entre sexes no són les �ateixes segons la intensitat 
�’ús �e les TIC en l’e��resa. Mentre que, en la in�ústria �el co-
neixe�ent, els ho�es guanyen una �it�ana �el 18% �és que 

les �ones, en les acti�itats �enys intensi�es en coneixe�ent, el 
�iferencial ascen�eix al 38%. No obstant això, la �a�or �iscri-
�inació ascen�eix en les acti�itats intensi�es en coneixe�ent, 
on les �ones guanyen 9,9 euros �er hora treballa�a �a�ant �els 
15 �els ho�es. En aquest sentit, les �iferències obser�a�es an-
terior�ent en els salaris �e la in�ústria �el coneixe�ent i �e les 
se�es acti�itats intensi�es es �euen a la �enor retribució �e les 
�ones, �a que els ho�es �erceben quantitats si�ilars (15,7 i 15 
euros, res�ecti�a�ent).

�’altra ban�a, la co�binació �e l’ús �e les TIC �er �art �e les 
e��reses a�b el lloc �e treball �ro�orciona �a�ors ren�i�ents 
en els treballa�ors co� �a�or és la se�a intensitat �’ús (gràfic 3). 
En aquest cas, els �iferencials entre els treballa�ors enqua�rats 
en l’ús �e les TIC i els que �enys ús en fan �is�inueixen en la 

10. 203: �rofessionals �e la infor�àtica �e ni�ell su�erior; 263: �rofessionals �e ni�ell �it�à �’infor�àtica; 303: �rofessionals tècnics �e la infor�àtica; 304: o�era�ors.  203: �rofessionals �e la infor�àtica �e ni�ell su�erior; 263: �rofessionals �e ni�ell �it�à �’infor�àtica; 303: �rofessionals tècnics �e la infor�àtica; 304: o�era�ors 
�’equi�s ò�tics i electrònics; 734: ca�s �’equi�s �e �ecànics i a�usta�ors �’equi�s elèctrics i electrònics; 762: �ecànics i a�usta�ors �’equi�s elèctrics i electrònics.

11. 20: �rofessions associa�es a titulacions �e 2n. i 3r. cicle uni�ersitari en ciències físiques, quí�iques, �ate�àtiques i enginyeria; 26: �rofessions associa�es a una.  20: �rofessions associa�es a titulacions �e 2n. i 3r. cicle uni�ersitari en ciències físiques, quí�iques, �ate�àtiques i enginyeria; 26: �rofessions associa�es a una 
titulació �e 1r. cicle uni�ersitari en ciències físiques, quí�iques, �ate�àtiques, enginyeria i assi�ilats; 30: tècnics �e les ciències físiques, quí�iques i enginyeries; 
73: encarregats en la �etal·lúrgia i ca�s �e tallers �ecànics; 76: �ecànics i a�usta�ors �e �aquinària i equi�s elèctrics i electrònics.

Gràfic 1. Salari �it�à a Es�anya �er hora treballa�a i segons el sector 
�’acti�itat �er intensitat en coneixe�ent. 2002

Font: elaboració �rò�ia a �artir �e �a�es �e l’INE.
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Gràfic 2. Salari �it�à �er hora treballa�a segons sexe i sector �’acti�i-
tat a Es�anya. 2002

Font: elaboració �rò�ia a �artir �e �a�es �e l’INE.
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Gràfic 3. Salari �it�à �er hora treballa�a segons ti�us �e ocu�ació1 i 
sector �’acti�itat a Es�anya. 2002

1. OTIC: ocu�acions intensi�es en l’ús �e les TIC; OMITIC: ocu�acions �enys intensi�es en l’ús �e les TIC.
Font: elaboració �rò�ia a �artir �e �a�es �e l’INE.
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�’altra ban�a, l’estu�i �e la �autes �e co��orta�ent �e la 
�orna�a a te��s �arcial re�ela resultats �iferents (gràfic 5). Els 
treballa�ors l’ocu�ació �els quals és �és intensi�a en l’ús �e les 
TIC obtenen els �a�ors salaris �recisa�ent en les e��reses a�b 
acti�itats �enys intensi�es en coneixe�ent. Aquest resultat �osa 
�e �anifest la �inculació entre flexibilitat i ocu�ació intensi�a 
en ús �e les TIC. És a �ir, les e��reses �enys intensi�es en co-
neixe�ent tenen un �a�or guany quan el treballa�or té habili-
tats �incula�es a l’ús intensiu �e les TIC, �e �anera que, quan 
la se�a relació no és exclusi�a (�orna�a co��leta), sinó flexible 
(�orna�a �arcial), el treballa�or obté una �ro�ucti�itat �arginal 
(salari) �a�or.

�esura que l’e��resa s’enqua�ra en una acti�itat a�b �és ús �e 
les TIC. Mentre que en les acti�itats �enys intensi�es en conei-
xe�ent el �iferencial és �e �és �e 5 euros �er hora treballa�a, 
en la in�ústria �el coneixe�ent, és �e �enys �e 3 euros.

Així �ateix, la inclusió en l’anàlisi �els treballa�ors que úni-
ca�ent estan a �orna�a co��leta re�ela el �ateix �atró �e co�-
�orta�ent. Les e��reses �incula�es a sectors �enys intensius 
en coneixe�ent �aloren relati�a�ent �és els treballa�ors a�b 
habilitats en TIC (gràfic 4). Òb�ia�ent, això no i��lica que gua-
nyin �a�ors salaris que en acti�itats �és intensi�es; �e fet, el 
salari �er hora treballa�a és �a�or en la resta �e les acti�itats. 
És a �ir, �ins �e ca�a gran branca �’acti�itat, l’habilitat en TIC 
su�osa un salt �e salari �a�or en les acti�itats �enys intensi�es 
en coneixe�ent.

Gràfic 4. Salari �it�à �er hora treballa�a segons ti�us �e ocu�ació1 i 
sector �’acti�itat en els treballa�ors a�b �orna�a co��leta a Es�anya. 
2002 

1. OTIC: ocu�acions intensi�es en l’ús �e les TIC; OMITIC: ocu�acions �enys intensi�es en l’ús �e les TIC.
Font: elaboració �rò�ia a �artir �e �a�es �e l’INE.
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Gràfic 5. Salari �it�à �er hora treballa�a segons ti�us �’ocu�ació1 i 
sector �’acti�itat en els treballa�ors a�b �orna�a �arcial a Es�anya. 
2002 

1. OTIC: ocu�acions intensi�es en l’ús �e les TIC; OMITIC: ocu�acions �enys intensi�es en l’ús �e les TIC.
Font: elaboració �rò�ia a �artir �e �a�es �e l’INE.
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3. Conclusions

L’anàlisi �els �iferencials salarials ha estat ob�ecte �’estu�i �ol-
tes �ega�es a�b els �iferents corrents �’in�estigació que han 
caracteritzat l’econo�ia laboral. En síntesi, les �iferències sa-
larials han estat atribuï�es a les �iferències entre els �ateixos 
treballa�ors (l’ex�eriència, l’e�ucació, etc.), i ta�bé a l’estructu-
ra i l’entorn �e l’e��resa (estratègia, organització, institucions, 
can�is tecnològics, etc.).

L’anàlisi �els salaris �er al con�unt �’Es�anya ens ha ofert algu-
nes �ro�es i��ortants res�ecte a la �inculació entre les ocu�acions 
i els salaris en el context �e l’econo�ia �el coneixe�ent. Po�e� 
resu�ir la �ro�a troba�a a �artir �els següents quatre ele�ents.

En �ri�er lloc, el salari �er hora treballa�a �e�èn �e la �in-
culació �e l’e��resa a�b les TIC. Les e��reses �e la in�ústria 
�el coneixe�ent són les que �illor re�uneren els seus treballa-
�ors. Així �ateix, els treballa�ors �e les e��reses intensi�es en 
coneixe�ent �erceben salaris su�eriors als �’aquells l’acti�itat 
�els quals és �enys intensi�a en coneixe�ent.

En segon lloc, les �iferències salarials entre ho�es i �ones s’ac-
centuen co� �és baixa és la intensitat en coneixe�ent �e les e�-
�reses on treballen. En aquest sentit, les e��reses �e la in�ústria 
�el coneixe�ent són les que �enys �iscri�inen �er raons �e sexe.
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En tercer lloc, la �esagregació �er ocu�acions �e les TIC re�ela 
que la co�binació entre aquestes ocu�acions a�b la intensitat 
en coneixe�ent �e l’acti�itat �e les e��reses genera �a�ors sa-
laris co� �és ele�a�a és la intensitat es�enta�a. Aquesta cor-
relació es �anté quan única�ent consi�ere� treballa�ors a�b 
�orna�a co��leta �ins �e l’e��resa.Final�ent i en quart lloc, els 
treballa�ors a�b �orna�a �arcial tenen �autes �e co��orta�ent 
�iferents a les �els e��leats a te��s co��let. Els treballa�ors 
�’ocu�acions intensi�es en l’ús �e les TIC obtenen els �a�ors sa-
laris �er hora treballa�a en les e��reses a�b acti�itats �enys 
intensi�es en coneixe�ent.
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