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Índex
 Caracterització de la crisi econòmica vinculada amb COVID-19:
 Xoc extern amb efectes desiguals, coneguts i desconeguts
 Pels efectes desiguals coneguts, tenim aparell i respostes de política econòmica
 Pels efectes desiguals desconeguts, manquen aparell i respostes de política pública
 Digitalització, crisi i recuperació econòmica post-COVID-19:
 La digitalització i la seva capacitat de predicció per les cues
 Digitalitzar no és suficient: cal mobilitzar i complementar capacitats dinàmiques
 Nous resultats de la recerca en TD i implicacions:
 La digitalització en totes les seves formes es posa al centre de l’escenari
 La importància dels models d’adopció i ús de la tecnologia (TAMs, TPB, TOE...)
 La importància de les economies de plataforma, GPT, mediacions i moderacions
 La interacció de la base d’efectes i d’impactes (sostenibilitat, ODS, salut i seguretat...)

1. Xoc extern amb efectes desiguals: la crisi i la
recuperació no seran iguals per a tothom

Font IMF World Economic Outlook, April 2020.
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2. Efectes coneguts: dependències de les cadenes
globals de valor (I)

uoc.edu

2

Font: Baldwin, R., Weder di Mauro, B. (2020). Economics in the Time of COVID-19. London: CEPR (pàg. 63).

En funció dels nodes i l’estructura de les xarxes, es poden estructurar polítiques econòmiques de cadenes,
clústers i plataformes

2. Efectes coneguts: dependències de les cadenes
globals de valor (II)

Font: Baldwin, R., Weder di Mauro, B. (2020). Economics in the Time of COVID-19. London: CEPR (pàgs. 66-67).
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3. Efectes coneguts: dependència de l’estructura d’empreses i
persones (ull amb les baules més febles de la cadena econòmica)

Font: Cajner, T. et al. (2020). The US labour market during the beginning of the pandemic recession. NBER WP, 27159.

Capitalitzar i protegir els trams de persones i d’empreses més perjudicats
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4. Efectes desconeguts: magnituds i velocitats de destrucció no
assolides, ni de lluny, en altres crisis econòmiques (I)
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Font: Cajner, T. et al. (2020). The US labour market during the beginning of the pandemic recession. NBER WP, 27159.

Com adaptem la velocitat d’anàlisi i de resposta a la velocitat de la destrucció / recuperació?
Ull, amb el paper de les condicions de flexibilitat de mercats i factors (jobless recovery)

4. Efectes desconeguts: magnituds i velocitats de destrucció no
assolides, ni de lluny, en altres crisis econòmiques (II)
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Font: Cajner, T. et al. (2020). The US labour market during the beginning of the pandemic recession. NBER WP, 27159.
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5. Efectes desconeguts: xoc d’assignació (reallocation) de treball
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Plou sobre mullat: la globalització,
l’automatització/digitalització i el
COVID-19
han
reforçat
la
tendència d’un problema global de
treball.
Com creem nous llocs de treball
flexibles
(remots/presencials),
segurs i de qualitat que compensin
la pèrdua o precarització del treball
perdut? Com fem funcionar els
mecanismes compensatoris?
Quina generació de valor? Quines
relacions econòmiques? Quines
competències i capacitats? Quin
contracte social? Quin contracte
ambiental? Quina política pública?
Font: Barrero, J.M., Bloom, N., Davis, S.J. (2020). COVID-19 is also a reallocation shock. NBER WP, 27137.

6. Efectes desconeguts: importància del treball
remot i teletreball (flexibilitat adaptació)

uoc.edu

8

La capacitat d’adaptació flexible a
les condicions de producció, treball
i atenció a la demanda en remot,
explica bona part de la major
resistència a la crisi. Veurem què
passa durant la recuperació.
Les tecnologies digitals són claus
per aquesta adaptació. Però, què
explica la seva adopció? Són totes
igual de vàlides? Hi ha tecnologies
més òptimes que altres en funció
del sector d’activitat o d’empresa?

Font: Cajner, T. et al. (2020). The US labour market during the beginning of the pandemic recession. NBER, 27159.

7. Digitalització i crisi econòmica
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Figura 5. Crisi econòmica i digitalització a les economies avançades del món

La capacitació digital s’associa amb
la crisi econòmica per les cues. És a
dir, als països amb menys
preparació digital, la digitalització
actuaria com a complement
negatiu de la recessió. En canvi, als
països més preparats digitalment,
la digitalització matisaria la
contracció del PIB.

Notes: En columna, color blau, i escala esquerra; l’estimació de l’FMI sobre la taxa de caiguda del PIB a les economies
avançades del món durant l’any 2020. En línia, color vermell i escala dreta; el valor conjunt (punts) del Digital
Readiness Index de CISCO corresponent a l’any 2019.
Font: Elaboració pròpia.

Per tant, comença a haver-hi
evidències preliminars de relació
entre digitalització i cicle econòmic
(mai observades) Estan per veure
les formes causes concretes
d’aquesta relació...

10. Nova situació: tecnologies digitals i adopció i
resultats de la transformació digital (I)
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EUROFOUND. (2020). Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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10. Nova situació: tecnologies digitals i adopció i
resultats de la transformació digital (II)
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Figure 1. Digitisation: inputs, technologies and technologies
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10. Nova situació: la segona onada digital “encara”
no és la quarta revolució industrial

1RI: Substitució d’instruments per màquines,
aparició del treball fabril i dels treballadors
industrials urbans (ciutats industrials).

2RI: Incorporació del coneixement científic a la indústria.
Organització científica, atomització i alineació del treball,
Sistemes de producció i consum en massa.
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3RI: TIC, Internet i comerç electrònic.
Era de la informació i el coneixement.

1. Tecnologies d’utilitat (propòsit) general (TUG): Tecnologies d’ús generalitzat, amb potencial per a
millores tècniques i complementarietats innovadores, que es constitueixen com a motor/palanca del
creixement econòmic.
2. Paradigma tecnoeconòmic o cicle econòmic de llarga durada: innovacions tècniques, organitzatives i
de gestió que sobrepassen l’àmbit d’un sector i determinen un nou conjunt d’inputs bàsics (capital
instal·lat) per a l’economia (disponibilitat universal i costos relatius).
3. Revolució industrial: canvis tecnològics fonamentals a l’economia i el treball interconnectats amb
canvis socials i culturals de primer ordre. La tecnologia no és mai l’input bàsic. ¿Quin serà el conjunt
d’input bàsics de la 4RI? Dades? Tasques? ¿Dades o tasques col·laboratives o involuntàries?

11. Nous resultats: IA i treball: substitució d’habilitats
mitjanes; menys augment i més desplaçament
Substitució de treball
rutinari amb habilitats
intermèdies:
Elevada
probabilitat
de
substitució del treball
Carl B. Frey Michel Osborne
(1/3<E<1/2).
INET, Oxford U.
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Daron Acemoglu Pascual Restrepo
MIT
Boston U.

Nova evidència global:
Entre 1970 i 2007
l’automatització
ha
augmentat el treball
però ha desplaçat el seu
David Autor Anna Salomons % sobre el VAB.

1) Automatització reemplaça treball rutinari en el curt
termini; 2) Estalvi i acumulació de capital augmenten
productivitat i demanda de treball no automatitzat; 3)
Mecanismes compensatoris insuficients i reducció
(desplaçament) % treball a la renda nacional.

A partir dels 2000s, els mecanismes
compensatoris no han funcionat be, i la segona
onada digital seria menys important per a crear
treball i més important per a desplaçar treball.

Nous models basats en
l’anàlisi de tasques: Relació
dinàmica entre tecnologia i
treball.

MIT

Utrecht U.

Frey, C.B., Osborne, M. (2017). The future of employment: How
susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting &
Social Change, 114, 254-280.

Acemoglou, D., Restrepo, P. (2017). Robots and jobs: Evidence from US
labor markets. NBER Working Paper No. 23285.

Autor, D., Salomons, A. (2018). Is automation labor share-displacing?
Productivity growth, employment, and the labor share. Brookings
Papers on Economic Activity, spring, 1-63.

11. Nous resultats. IA i treball a l’empresa espanyola: “de la
depressió aïllada a la tempesta perfecta?”
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Tecnologies de l’automatització i treball: retroalimentació de la tendència negativa

Camiña, E, Díaz-Chao, A., Sainz, J. Torrent-Sellens, J. (2020). Automation technologies: Long-term effects for Spanish industrial firms. Technological Forecasting & Social Change, 151, 119828 .

11. Nous resultats: tecnologies digitals i adopció i
resultats de la transformació digital (II)
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Torrent-Sellens, J.; Ertz, M., Ficapal-Cusí, P., Martínez-Cerdà, J.F. (2020). Gig-job quality performance in Europe: A micro-data approach (work in progress)

Les condicions de fiscalitat, les motivacions financeres i l’estil de governança de la plataforma prediuen
les condicions econòmiques i d’autonomia dels treballadors gig, que al seu torn “expliquen” les
condicions de salut i seguretat del seu treball

11. Nous resultats. Transformació digital i
productivitat: velles paradoxes i noves divisòries
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Divisòria empresarial: emergència elit global d’empreses;
creixent dispersió de la productivitat: líders vs seguidores

Andrews, D., Criscuolo, C., Gal, P. (2017). The best versus the rest. The global productivity slowdown,
technology divergence and public policy: A firm-level perspective. Paris: OCDE.
Torrent-Sellens, J.; Miró-Pérez, A.P. (2020). Towards the Tyrell Corporation? Digitisation, firm
size and productivity divergence in Spain (work in progress).

11. Nous resultats: transformació digital i
sostenibilitat (I)

uoc.edu

14

Existeix un model de capacitats
dinàmiques que optimitza la
relació entre actius ambientals i
resultats empresarials. El model
contempla els usos de les
tecnologies I4.0, la flexibilitat
productiva, I+D i capital humà

Díaz.-Chao, A,, Ficapal-Cusí, P., Torrent-Sellens, J. (2020). Environmental assests, industry 4.0 technologies and firm performance in Spain: A dynamic capabilities path to enhance sustainability. Journal of Cleaner Production
(under review).

11. Nova resultats: transformació digital i
sostenibilitat (II)
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La
industria
4.0
(constructe)
amplifica (mediació) la relació entre
actius ambientals i performances
econòmic i social. Es pot identificar
un model de gestió de payoff for
being green que no “descarta” als
actius ambientals (temptació recent
durant la gran crisi)

Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P., Enache-Zegheru, M. (2020). Industry 4.0 and sustainability: Is the payoff for managing green possible? (work in progress)

13. Solucions. Com evitem la tempesta perfecta? Incentivant
els usos de la tecnologia i la innovació…

uoc.edu

8

Cap un nou pla estratègic (I 4.0):

 Catalunya necessita amb urgència un pla estratègic de transformació digital/IA -amb orientació de quàdruple hèlix i connexions (xarxes) entre agents Reforçar les habilitats directives, las complementarietats tecnològiques –plataformes- i els desbordaments (spillovers) de coneixement -organització i capital
humà- (ex. electrificació als EUA)
 Atenció específica a la problemàtica de las PIMES -falta evident de recursos especialitzats i necessitats de connexió (del clúster a la plataforma) El sector públic és un sector d’activitat econòmica: efecte motor –Estònia- i polítiques d’oferta –ressorgiment industrial; Alemanya, França, EUA, Brasil-

Torrent-Sellens, J. (2019). Industria 4.0 y resultados empresariales en España: un primer escaneado. Oikonomics, 12, 1-11.

13. Solucions. Com evitem la tempesta perfecta? Fomentant
els sistemes d’aprenentatge intel·ligent (nova IA)
Cap una nova IA:

 La robòtica esbiaixa la balança laboral cap un procés de substitució
 Els sistemes d’aprenentatge intel·ligent obren noves oportunitats:
anàlisis dades i professionalització dels serveis d’atenció a persones i
empreses (servitització)
 Aquests sistemes d’aprenentatge complementen tasques, i incentiven
les capacitats d’anàlisi, creativitat i comunicació del treball humà
 Necessitat d’un canvi formatiu competencial i polítiques actives
d’ocupació

Torrent-Sellens, J. (2020). L’economia de la intel·ligència artificial. Idees: Revista de Temes Contemporanis, 48, 1-13.
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13. Solucions. Como evitem la tempesta perfecta?
Transformant el sistema educatiu i de formació professional
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Cap un nou sistema educatiu (de la nota al like?):

De la ciència (possessió del coneixement) al coneixement obert (ús coneixement)
Del producte (life-long learning) al servei (life-long training)
De l’aprenentatge individual a l’aprenentatge col·lectiu i col·laboratiu
De la disciplina (Facultat) a la transdisciplina (instituts/nodes de coneixement que investiguen, eduquen y transfereixen per a resoldre problemes
econòmics i socials complexos)
 Del professor a l’orientador i gestor de comunitats d’aprenentatge i d’investigació
 De la intermediació (Universitat entre el coneixement i l’estudiant) a la plataforma (Universitat com a garantia de confiança i reputació entre el
coneixement intercanviat entre parells –peer-to-peer-)





Moso, M., Díaz-Chao, A., Torrent-Sellens, J. (2019). La formación profesional en la empresa industrial española. Madrid: Fundación Bankia para la formación dual.
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