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En ques t  article Pahl aposta per una investigació transnacional i com- 
parativa de I'economia informal, que decididament prefereix anomenar for- 
mes de treball informal, per ser ques t  un concepte més precis i capaG d'en- 
globar des del treball dit negre fins a les feines d"autoabastament. 

Agafant com exemple I'acció de planxar, Pahl fa un recorregut per les 
diferents formes de trebdl que tal acció pot significar i que van des del 
treball pagat per peca a fins al treball voluntari, tot desafiant les formala- 
cions simplistes de I'economia informal. 

L'article es clou amb el rebuig de les tesis ec~onomicistes i amb un ad- 
vertiment als socicilegs perquk encarin els fencimens que comporten les di- 
verses fmmes de treball informal, suggerint que la sociologia del treball' 
pot aportar molta llum sobre els aspectes menys clars si se centra en les- 
causes i deixa de documentar les conseqükncies del fenomen. 

En I'última d6cada hi ha hagut un notable creixement de l'interes en 
allb que vagament s'anomena ecoilomia informal. Conferhcies internacio- 
nals celebrades a Alemanya, Itllia, els Estats Units i a altres llocs han reu- 
nit especialistes de diverses disciplines que pensen que tenen coses en comú- 
per discutir.' De la mateixa manera, governs i organitzacions intergoverna- 

* De propera aparició a Divisions in Western Capitalism and State Socialism,. 
Georg Nen, 1989. 

1. Per exemple, Consiglio Italiano per le Scienze Sociale: The Informal Economy, 
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mentals han encarregat, i en molts casos han publicat, anhlisis que pretenen 
.aplegar una comprensió cumulativa internacional d'un fenomen que ha mo- 
tivat un interes públic considerable? Comentaris sobre I'economia submer- 
gida, I'economia amagada, I'economia a I'ombra o economies amb etiquetes 
.similars es combinen amb intents més academics per avaluar l'adequació me- 
todolbgica de les temptatives per classificar la magnitud de l'abast, i'enver- 
sadura i la incidencia del fenomen3 

Les investigacions sobre I'economia informal van des de detallats estu- 
6dis de casos particulars de I'activitat econbmica informal a Bogoth, Buda- 
pest o Bari, a anhlisis macroeconbmiques que pretenen explicar l'escala del 
fenomen als Estats Units, Gran Bretanya o Holanda (Bromley i Gerry, 
1979; Galasi i Sziracki, 1985; Renooy, 1984; Inchiesta, 1986). A vegades 
aquests estudis estan clarament orientats a problemes polítics o de políti- 
ques públiques i el fenomen investigat es pot entendre com un problema 
a reduir mitjanqant la gestió, com una solució a adoptar o com un tret am- 
bigu &una societat que, potser, seria millor deixar córrer (OCDE, 1986b; 
Pahl, 1987). D'altres vegades, el fenomen es tracta histbricament i el seu 
context agafa un caire prominent (Ditton, 1977; Pahl, 1984). Aixb no 
,obstant, generalment, els estudis es presenten ahistbricarnent i la investiga- 
.tió transnacional rigorosa gairebé no existeix. Aixb és comprensible ja que 
el fenomen comporta un concepte de calaix de sastre que inevitablement 
h a  eludit una definició precisa i universalment acceptable. La investigació 
transnacional és forqa arriscada perque tracta amb uns fenbmens que po- 
.den ser definits bastant fhcilment: sense acord sobre el que s'estigui com- 
parant, aquells qui estan compromesos amb un exercici com aquest haurien 
.de ser cautelosos. L'objecte científic no ha de ser tan sols definit acurada- 
ment sinó que també s'ha de clarificar la naturalesa de la investigació com- 
parativa. Kohn (en un estudi en premsa) ha suggerit útilment que hi ha 
+quatre tipus &investigació transnacional. En el primer el país és I'objecte 
d'estudi; en el segon, el país és el context d'estudi, en el tercer pot ser la 
,unitat d'an2lisi i, finalment, els estudis poden ser de carhcter tvansn~ional. 

Social Conflicts and the Future of Industrial Society. Confersncia Internacional a Villa 
'Tuscalona, Frascati (Roma), novembre 1982, i la Confersncia les ponencies de la qual 
aparegueren en Gaertner i Wenig (1985). Aixi, no obstant, 1986 ha estat el millor: 
se celebraren confersncies a Messina (Sicília) el maig, a Bielefield (RFA) el setembre 
i a Harper's Ferry, West Virginia, a l'octubre. I segur que en podríem afegir mes. 

2. Veure especialment OCDE 1986b: 66-79 i les refersncies que se citen d b .  
Més recentment la Comissió Europea de Brusselles (DGV) ha empres una investigació 
sobre el trebali negre en els seus Estats-membres, que es preveia publicar el 1989. 

3. Mattera (1985) ha fet un informe divulgatiu, ben investigat i viu. Per a críti- 
ques ben informades i escsptiques sobre el trebali d'economistes, especialment als Es- 
tat Units i a Gran Bretanya, vegeu Smith (1986) i Thomas (1988). 
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La major part de la investigació comparativa se centra en el tipus segon, el 
país com a context d'estudi. De tota manera, estudis sobre l'economia in- 
formal poden orientar-se a palsos concrets, com Ithlia o Hongria (Mingio- 
ne, 1988; Sik, 1988), perquk tenen punts interessants. Per exemple, les 
interrelacions entre treball formal i informal en aquests dos contextos opo- 
sats ens poden dir molt sobre la naturalesa específica d'aquestes dues so- 
cietats, <cel que distingeix la investigació que tracta el país com a unitat &a- 
nhlisi és la seva preocupació essencial per comprendre com les institucions 
i els processos socials es relacionen sistemhticament amb variacions en les ca- 
racterístiques nacionalsa (Kohn, en premsa). 

Malgrat aquestes alligonadores advertgncies, actualment hi ha un acord 
generalitzat, com a mínim a Europa, sobre el fet que l'anhlisi del treball i 
de l'ocupació en les societats capitalistes i les de socialisme d'Estat ha 
estat massa limitada en el passat. Formes informals i nous models de treball 
dins i fora de l'ocupació han de ser explorats per revelar elements de canvi 
social que els enfocaments tradicionals han ignorat. Les tradicionals i con- 
vencionals divisions del treball en la societat s'estan renegociant: ocupació 
informal i treball al marge de l'ocupació són ingredients essencials en 
aquest procés que necessita ser entks (Gorz, 1982; Gershuny, 1983; Pahl, 
1984, capit01 12). La confusió entre treball i ocupació en l'estil dels anti- 
quats textos de Sociologia del treball es veu ara com un arcaisme curiós i 
l'enigma és per qu& els sociblegs mantingueren durant tant de temps con- 
cepcions tan restringides del treball. 

Aquí no 6 possible proveir una documentació completa sobre l'extensa 
i creixent literatura que ha sortit en els darrers anys a Europa i als Estats 
Units, especialment des de l'innovador treball de Ferman, Brendt i Selo 
(1978). Així i tot, intentaré d'oferir indicadors analítics per aclarir les con- 
fusions conceptuals i de definició. Després acabar6 suggerint un mitjh per a 
superar taxonomies formals de les activitats de l'economia informal i bus- 
car una aproximació més basada en la sociologia. 

APROXIMACIONS A L'ECONOMIA INFORMAL 

Per clarificar el terreny s'han d'assenyalar algunes qüestions generals. 
Primer, la noció d'una economia informal en les societats més desenvolupa- 
des implica la recíproca existkncia d'una economia formal, ja que les nor- 
mes, les regulacions i els procediments que regeixen I'economia formal creen 
les condicions per a l'evasió o la trampa; en canviar constantment unes 
normes tan formals -ja que 1'Estat canvia, entre modes i estils de regu- 
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laci6 i desregulació-, l'economia informal creix o disminueix. Si els Estats 
i les organitzacions internacionals volen realment imposar els seus sistemes 
de regulació, o bé si desitgen mesurar millor la suposada pilrdua d'impos- 
tos, llavors es preocuparan de pagar economistes i d'altres per a recopilar 
estadístiques comparatives que demostrin la magnitud de l'activitat econb- 
mica, la qual creuen que hauria d'estar en la Comptabilitat Nacional, perb 
que els costa de percebre. Un informe publicat per I'OCDE el 1986 con- 
clogué que hi podria haver entre <tel 2 i el 4 per cent d'ocupació submer- 
gida (en termes de treball) de l'input total de treball mesurat en hores de 
treball en els paysos més industrialitzats, encara que aquest percentatge po- 
dria arribar al 8 per cent), (OCDE, 1986b: 69). Evidentment, afirmacions 
comparatives tan abstractes (la investigació transnacional comparativa de 
Kohn, per exemple) generalitzen molt i pot ser que no tinguin un gran 
valor academic o prhctic. No obstant aixb, enfocar les formes de regulació 
i desregulació pot oferir, en realitat, una base útil per a la investigació trans- 
nacional, tal com pretenc de provar més endavant. 

Recopilar indicadors de l'economia informal suposa que, d'alguna ma- 
nera, la recíproca economia formal ens ofereix una base fixa. Ara bé, si 
agafem les economies de, per exemple, Kenya, Afganistan, Hongria i Dina- 
marca, és evident que són més destacables les diferhncies entre les societats 
de socialisme d'Estat i les liberaldemocrhtiques, o bé entre les diferents 
formes de societats postcolonials en desenvolupament, que no pas la sim- 
ple dicotomia formal-informal. Les estadístiques que indiquen ordres de 
magnitud semblants poden ocultar més que no pas revelar. Els comentaris 
de Stefan Nowak són aquí pertinents: <(Com podem saber que estem 
estudiant "la mateixa cosa" en contextos diferents? ¿Com podem saber 
que les nostres observacions i conclusions no es refereixen, en realitat, a 
"coses forsa diferents" que incloem en la mateixa categoria conceptual sen- 
se cap justificació? O bé si semblen diferents, ¿són realment diferents res- 
pecte a la mateixa variable (entesa qualitativament o quantitativament), o 
és que la nostra conclusió sobre la diferilncia entre elles no té significat 
científic?)> (Nowak 1976: 105). Regulació i desregulació poden respondre 
processos globals perb són, segurament, específiques del context fins a 
un cert grau d'importhncia. Mel Kohn resumeix la qüestió així: <(No hi 
ha cap manera d'estar segur si les aparents diferhncies entre paisos són 
reals o "artifactuals"~ (Kohn, en premsa). 

En tercer lloc, la idea que hi ha múltiples economies en qualsevol for- 
mació social s'ha d'examinar acuradament. Sota el capitalisme modern i 
occidental la moneda, el sistema bancari i la concepció de les relacions de 
mercat són comunes: la base d'una economia separada costa de distingir. Un 
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intent de diferenciar quatre subeconomies en el Regne Unit fou plantejat 
ja per Davis el 1972. La seva descripció no ha estat útilment superada. 

<(La subeconomia del mercat esth regida per lleis de comerc, d'ocupa- 
ció, de relacions laborals, etc., i inclou totes les transaccions de serveis i 
mercaderies. L'economia redistributiva esta regida per lleis fiscals i d'as- 
sisttncia social i despesa pública. L'economia domtstica esth regida finalment 
per la norma familiar, per& de forma més immediata per costums i ex- 
pectatives, més o menys idiosincrhtiques, relatives a les relacions entre els 
membres de la famí!ia; inclou totes les activitats productives que no estan 
intervingudes per un mercat (fer i millorar, processar aliments, etc.), així 
com la gran part de les activitats del consumidor. L'economia de l'obsequi 
es regeix per les lleis de reciprocitat, i inclou totes aquelles transaccions que 
anomenem fer un regal, obsequiar, etc.)> (Davis, 1972: 408). 

Davis aclareix que no pretén fer una llista exhaustiva. Altres han con- 
trastat el sistema de planificació estatal de les societats socialistes amb els 
pardels, sovint informals, sistemes de mercat de la mateixa societat4 Pa- 
radoxalment, per tant, la noció d'esferes econbmiques separades o $<(eco- 
nomiesn pot ser més relevant en societats de soo:ialisme &Estat, cosa que 
discutiré després amb més detall. 

En quart lloc, hi ha una claredat enganyosa quan es fa refertncia a tot 
aquell treball que no és part de I'ocupació formal com l'economia informal. 
La utilització del terme <(economia informal)> seria apropiat, en primer lloc, 
si l'activitat informal es referís a una esfera velhablement separada i in- 
dependent d'una altra economia. Aixb es podria donar en una economia cen- 
tralment planificada, on l'activitat econbmica que opera d'acord amb els 
principis del mercat existeix juntament o parauelament a l'econornia <tofi- 
cial)> formal. Aquí l'tmfasi esth en la diferent forma o tipus &economia. 
Una segona acepció on es podria emprar el terme seria la que es referís a 
totes aquelles activitats econbmiques que són omt,res de l'economia formal. 
Aixi, algun treballador autbnom pot declarar nornés una part de les seves 
activitats al fisc per constar com a part de l'economia formal. Si aquella 
persona realitza altres activitats o té una altra feina, per6 no declara els 
beneficis o ingressos que li generen, llavors aixir es pot qualificar de tre- 
ball submergit en l'economia informal. Aixi, cadia tipus d'activitat econb- 

4. Hi ha indicis per a dir que Gorbatxov dóna suport a aquesta distinció entre el 
sistema públic estatal i el sistema privat de mercat (si és que no lih donen tots els seus 
collegues). 
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mica formal tindrh la seva rkplica informal. El primer ús del terme econo- 
mia informal emfasitza el substantiu, el segon l'adjectiu. 

A part &aquestes dues utilitzacions diferents, l'expressió pot incloure 
diverses formes de treball que no són part ni &una economia parallela ni 
d'una ombra de l'economia formal de mercat. S'entenen millor com a for- 
mes de trebdl especifiques i seria confús i conceptualment poc sblid ajuntar 
totes aquestes diverses formes de treball. Sens dubte seria augmentar l'er- 
ror referir-se al mencionat conjunt de formes diverses de treball com eco- 
nomia separada. Aquells que intentin fer-ho haurien d'ajuntar una gamma 
d'activitats que inclogués des de la delinqüencia ocupacional, el treball do- 
mkstic fins als quasi-hobbies com la jardineria. Els treballadors empobrits 
de les ciutats més pobres del món, de la mateixa manera que els treballa- 
dors opulents de les ciutats més riques, poden treballar amb les eines prb- 
pies en el seu propi temps per produir béns i serveis per a la seva llar. 
Evidentment, algunes formes de treball són culturalment especifiques: el 
bricolatge, per exemple, pot tenir més kxit a Gran Bretanya que al Japó. 
Una de les conseqiiencies de resumir una gamma d'activitats sota el títol 
general de treball informal és que formes de treball forca diferents poden 
afegir-se a ordres de magnitud generals aparentment semblants com podria 
passar entre societats diferents. Perquk tals comparacions tinguin sentit és 
crucial que el concepte general sigui desagregat en els seus elements cons- 
tituents. Només quan formes de treball específiques es distingeixen con- 
ceptualment, és quan l'anhlisi comparativa és fiable. Reprendré, perb, aquest 
tema més endavant. (Vegeu també Pahl, 1984, capítol 5.) 

Per donar alguna idea de la gamma de contextos en q d  s'empren els 
termes treball informal i economia informal es poden mencionar diverses 
qüestions i diversos debats. Ambdós tenen una literatura prbpia i m'hi 
refereixo només amb l'objectiu d'il.lustrar i sense pretendre ser exhaustiu. 
Alguns autors poden referir-se a les mateixes activitats com a part &una 
economia informal, d'altres a un sector informal i d'altres simplement al 
treball informal, trgvad au noir, o schwarzarbeit, entre altres termes. 

a) Es fa referkncia a una gamma d'activitats que poden anomenar-se 
estratsgies de supervivencia pels pobres de les barriades de les ciutats del 
Tercer Món o del sud d'Ithlia (Mingione, 1983). El debat se centra en la 
qüestió de si aquesta és una opció o bé és el resultat d'una elecció entre 
possibilitats alternatives de guanyar-se la vida. 

b )  Nous i alternatius modes de provisió de serveis en la societat in- 
dustrial avangada estimulen l'extensió del treball al marge de l'ocupació 
(Skolka, 1975 i Gershuny, 1979). Autoprovisió o bricolatge, utilitzant nova 
tecnologia per entretenir-se i produir serveis privadament que anteriorment 
només s'oferien públicament, són aspectes d'un debat que, per implicació, 
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poden aplicar-se a totes les societats industrials. ]Les que tinguin els nivells 
més alts de producció material es pot esperar qur: mostrin la tendkncia més 
pronunciada (Gershuny, 1983; Pahl, 1984). La dita nova economia de ser- 
veis esth molt inclinada cap a la provisió dels serveis propis. El debat se 
centra en el grau en quk la provisió informal de serveis pot incrementar-se. 

C) El treball al marge de I'ocupació, també anomenat <(economia infor- 
mal)>, ha estat proclamat com la font d'un nou estil de vida alliberat en el 
qual la gent s'emancipa de les chrregues de les relacions opressores del capi- 
talisme o de les constriccions dels sistemes feixucs i burocrhtics de distri- 
bució. El treball en el <(terreny de la necessitat)> es redueix mentre el tre- 
ball en el <(terreny de la llibertat)> augmenta, emprant la terminologia de 
Marx. Actualment, aixb es pot observar en la nova emerg6ncia de formes de 
vida alternative~.~ La discussió aquí se centra en fins a quin punt aquestes 
formes són senyals significatius d'esdeveniments futurs o bé epifenbmens 
insignificants. 

d )  Hi ha un debat sobre si el treball social i assistencial al marge de 
]'Estat del benestar formal pot ser una manera alternativa d'oferir serveis 
socials i sistemes de suport. Aquest tipus de treball s'hauria de distingir de 
les xarxes assistencials dels pobres, i és més aviat un producte de la prospe- 
ritat material, d'una més gran disponibilitat de temps i &habilitats i d'una 
ideologia altruista de preocupació i assistsncia. Grups d'ajuda mútua i for- 
mes &organització cooperativa variades destaquen molt en aquesta perspec- 
tiva (Heinze i Olk, 1982). Els seus crítics ho entenen com a una possible 
base per a una major explotació de la dona (Ungerson, 1987; Parker, 1988). 

e) Una altra hrea polkmica fa referencia al nivell en qu& l'economia in- 
formal (o sector) pot ser una font de dinamisme tant en societats capitalis- 
tes com socialistes. El postfordis~ne a Occident es relaciona amb una major 
*flexibilitat)> que inclou subcontractació, treball a domicili i el creixement 
d'una forca de treball temporal o a temps parciaL6 El debat se centra ara en 
si I'anomenat model de subcontractació <tEmiliii)>, del qual tant s'ha parlat, 
es pot aplicar en altres contextos (Sabel, 1982). Allb que pot emancipar i 
crear riquesa sota un conjunt de relacions socials pot ser opressiu i empo- 

5. Vegeu Gorz (1982) op. cit., James Robertson, Futrrre Work, Gower, Aldershot, 
1985, i la xarxa internacional organitzada per James Rohiertson i Alison Pritchard de 
1'01d Bakehouse, Cholsey, Near Wallingford, Oxfordshire, OX 10 9 NV. Hi  ha opuscles 
i fulls informatius. Els lligams semblen ser més forts amb altres a Canadh, els EUA, la 
RFA, Escandinhvia, Gran Bretanya i Holanda -vegeu les referhcies de Robertson. 

6 .  La literatura sobre <<flexibilitat>> i ctreestructuració~ és implia i, en gran part, 
efímera. Una introducció útil és Flexibility in the Labour Market: the Cusrent Debate, 
OCDE, París, 1986. Vegeu també C. Sabel i M. Piore, The Second Industrial Divide, 
Basic Books, 1985, i el ja clhssic informe d'A. Bagnasco Tre Italie: la Problematica 
Territoriale Del10 Svilupo Italiano, Bologna, I1 Molino, 1977. 
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bridor sota un altre. l3s difícil marcar la divisbria entre l'evasió d'impostos 
o la utilització de mh &obra barata (desafiant la legislació de protecció la- 
boral) i ser un empresari creador de riquesa que estableixi petits negocis 
ajudant el capitalisme a ser realment dinhmic. De la mateixa manera, com 
ha demostrat Stark en refercncia a Hongria, <(... també és difícil marcar la 
distinció entre un gerent lleial del sistema econbmic de 1'Estat i un pirata 
minant el sistema a través de la subcontractació informal interna), (Stark, 
1986). 

El darrer exemple demostra molt be l'ambigiiitat i la contradicció inhe- 
rent en el terme cceconomia informaln. No seria difícil establir algunes dico- 
tomies paradoxals. Tal com hem vist, l'economia informal pot ser presen- 
tada en termes &aprovació (vinculada a nocions &emancipació, Uibertat, 
autoexpressió, treball no alienat, més gemeinshaftlich, i a activitats ex- 
pressives). Perb, de la mateixa manera, l'economia informal pot tenir con- 
notacions &i1legalitat, explotació, opressió i coerció instrumental. Pot ser 
un símbol de dinamisme i de declivi, &estructures i comportaments pro- 
gressius i regressius, un indicador d'esperanqa i de desesperació. Així la 
modernització, &una banda, pot entendre's com una manera de reduir els 
procediments i les prhctiques personalitzades i informals <(menys eficients)> 
per expandir els sistemes bancaris i de mercat centralitzats. Una trajectbria 
alternativa de canvi social veu l'economia o el sector informal com si es 
basés en un estil empresarial que serh important per trencar motlles, trencar 
estructures polítiques i d'organització massa rígides, indicant, així, el camí 
cap a un futur més eficient (Piore i Sabel, 1984). Una posició intermildia, 
adoptada tiicitament pels governs italih i irlandes, veuria la tensió creativa 
entre priictiques informals i formals com a ingredients essencials &un <(bon)> 
sistema econbmic: el problema és bbicament aconseguir l'equilibri. No obs- 
tant aixb, fixar-se només en els nivelIs de regulació i desregulació pot pro- 
duir estadístiques comparatives interessants per a polítics i administradors, 
per6 pot tenir poc sentit sociolbgic. 

En un article sobre les societats capitalistes occidentals els autors man- 
tenen que ala informalitat sembla que creix, com a mínim en alguns sec- 
tors)> (Portes i Sassen-Koob, 1987: 47) (aquesta observació tan poc excep- 
cional ha estat, des de fa ja algun temps, part del saber convencional entre 
els que treballen en aquest camp, vegeu BartheIemy, 1982; Heinze i Olk, 
1982; Gaertner i Wenig (eds.), 1985; Mingione, 1983, 1985; OCDE, 
1986b; O'Higgins, 1980, 1985; Pahl, 1984), i, per sostenir aquesta afir- 
mació, els autors presenten dades del Bureau of Statistics dels Estats Units 
que demostren que un elevat percentatge dels empleats nord-americans tre- 
ballen en petites empreses (Very  Small Establishments-VSEs) és a dir, do- 
nen ocupació a menys de 10 treballadors. Els autors demostren que les pilr- 
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dues substancials de llocs de treball en la ciutat de Nova York entre 1970 
i 1980 han estat parcialment compensades per un creixement rhpid de les 
VSEs, especialment en el diversificat sector dels serveis privats als consumi- 
dors. Aquesta explicació no té res d'excepcional. Aixb no obstant, sorpre- 
nentment els autors procedeixen a interpretar el creixement d'aquestes peti- 
tes empreses com un substitut al creixement de :l'economia informal. 

Fent aixb no aconsegueixen distingir entre diferents classes de petites 
empreses i formes específiques de relacions socials. Potser, d'una banda, les 
empreses es poden basar en la nova alta tecnologia, en la qual un grup re- 
dui't de professionals genera un alt component de valor afegit al seu pro- 
ducte o servei, assegurant així que tots s'enriqueixin; i d'una altra banda 
podrien ser tallers clandestins, on el propietari pot fer grans beneficis men- 
tre els seus treballadors reben sous miserables. En els dos casos la forma 
de treball pot ser més o menys formal. En un extrem, el primer tipus de 
VSEs podria declarar totalment tots els seus negocis a Hisenda, i el segon 
podria legalment donar feina a dones a temps parcial, per exemple, res- 
pecte a les quals l'empresari tindria ben poques obligacions. En I'altre ex- 
trem, el primer tipus d'empresari podria fer beneficis elevats perb només un 
petit percentatge es declararien a Hisenda, mentre que el propietari del ta- 
ller clandestí podria donar feina s gent per llargues jornades amb sous bai- 
xos i no complir amb les seves obligacions d'en~presari pel que fa a salu- 
britat, seguretat en el treball, dret a vacances, etc., i no declarar tots els 
treballadors a qui donaria ocupació. 

En segon lloc, els autors afirmen que <(treballadors acomiadats augmen- 
ten I'oferta de treball disponible per a activitats informals per escapar-se de 
la desocupació de llarga durada i incrementar els seus miserables ingressos)> 
(Portes i Sassen-Koob, 1987: 55). No obstant aixb, ara hi ha una literatura 
considerable que demostra inequívocament que els desocupats en molts 
paisos europeus són els que són menys proclius a estar vinculats a l  treball 
informal (Foudi et d., 1982; EIIJ, 1982; OCDE:, 198615; Pahl, 1987). 

Finalment, en confandre VSEs amb la informalitat i l'economia infor- 
mal, els autors no tenen en compte totes les altres formes de treball infor- 
mal que poden tendir a augmentar en la societat industrial (Gershuny, 1983; 
Inchiesta, 1986; Pahl, 1984; Redclift i Mingione, 1985; Skolka, 1976). 

No hi ha dubte que els autors tenen raó en considerar les implicacions 
socials de la regulació i la desregulació en contextos donats i, per tant, el 
paper del govern en determinar els nivells de l'ocupació informal. També 
destaquen que ala correspon&ncia recíprocament avantatjosa entre les ne- 
cessitats dels treballadors i les estrat2gies de les empreses no es podria pro- 
duir en un ambient polític hostil>> (Portes i Sassen-Koob, 1987: 56). Des- 
afortunadament, aixb és la conclusió, més que no pas el punt de partida de 
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la seva anhlisi. La desregulació legal de formes de treball anteriorment re- 
gulades es relaciona més amb governs netament conservadors que amb les 
estrat2gies més liberals, neokeynesianes o corporativistes de Suecia o Aus- 
tria. Si és més probable que formes explotadores de treball informal es 
donin a Nova York més que no pas, per exemple, a Amsterdam, llavors 
aquesta qüestió ha de ser considerada. Ara bé, una anhlisi comparativa 
sofisticada (Pickvance, 1986) només és possible quan hi ha un acord comú 
sobre que és el que s'ha &estudiar. 

¿EXISTEIX U N A  AUTBNTICA ttECONOMIA INFORMAL), 
EN U N A  SOCIETAT DE SOCIALISME D'ESTAT? 

Tot i que és raonable ser molt esceptic davant les afirmacions que consi- 
deren que hi ha més d'una economia a Europa Occidental, la qüestió esdevé 
menys evident en les societats de socialisme d'Estat, l'economia de les quals 
esth centralitzadament planificada i on es pot fer una distinció real entre 
aquest sector i el sector del mercat privat. Els editors d'una collecció d'ar- 
ticles que examinen aquest fenomen conclouen que <<la segona economia 
crea una esfera econbmica separada i completament diferent del sector de 
1'Estat en principis operacionals. En aquest aspecte l'economia de I'actual 
sistema socialista és dual)> (Galasi i Sziracki, 1985: 20). Més endavant ela- 
boren aquesta distinci6 argumentant que la primera economia és dirigida 
per 1'Estat amb una dependencia pressuposthria d'aquest. La segona eco- 
nomia, al contrari, pot ser regulda per I'Estat, perb les unitats utilitzen els 
seus mitjans de producció propis i elles mateixes poden decidir quan i du- 
rant quant de temps aquests mitjans operaran. Les dues economies tenen 
diferents normes d'operativitat i hi ha una especie de compet2ncia entre 
elles. L'Estat preferiria mantenir la segona economia en un paper secundari, 
perb, com veurem, no sempre és capac d'aconseguir-ho, i ambdues econo- 
mies intenten evitar les normes fetes per mantenir separades les seves acti- 
vitats. 

Un problema crucial que se li planteja a 1'Estat és que la mateixa quan- 
titat de treball produeix més ingressos dirigits al consum en la segona eco- 
nomia que no pas en la primera. Es calcula que gairebé la quarta part del 
temps total utilitzat en la primera economia es dedica a la segona i apro- 
ximadament una cinquena part del PNB es genera en aquesta esfera. 

Un sector en que la segona economia prospera és la construcció. Una 
enquesta feta a 600 famílies el 1978 mostrh que un 40 per cent havia aju- 
dat a construir les cases d'altres persones, i d'aquest, més d'una quarta part 



havia ajudat a construir dues o més cases. En els serveis industrials (la 
reparació i manteniment de vehicles i electrodomtstics), el valor del rendi- 
ment brut de la segona economia és similar al de la xarxa de serveis de 
1'Estat. Com ha assenyalat Stark, ((com a treballadors i com a consumidors,, 
els hongaresos viuen en una economia dual>> (Stark, 1988). 

No obstant aixb, és especialment interessant veure la manera com s'en- 
treteixeixen les dues economies en categories diferents d'empleats en la 
primera economia. Com a Occident, els treballadors clau estan en una 
situació privilegiada. De nou el concepte clau és la flexibilitat: els treba- 
lladors clau són aquells que poden mantenir una producció contínua a través 
d'estratsgies d'improvisació, és a dir, solucions ad boc per a l'escassesa de 
materials o recanvis i el manteniment de la planta. S'adquireix un coneixe- 
ment específic en i'empresa, com la possibilitat d'aconseguir recanvis a par- 
tir dels seus contactes personals amb d'altres tallers i tenir eines especials 
que els pertanyen personalment, la qual cosa facilita que es faci el treball" 
de manera rhpida i més fhcil. Aquest coneixement especgc possibilita als 
treballadors clau ascendir en la jerarquia interna de l'empresa i guanyar plus 
amb l'ajuda de les seves prbpies eines. Zelosos de la posició privilegiada 
que tenen, aquests trebalIadors d'élite practiquen estrattgies de selectivitat 
que dificulten als altres treballadors compartir aquests privilegis. A aquests. 
treballadors els va tan bé en la primera economia, que tenen pocs incentius 
per treballar en la segona. 

Per sota dels treballadors d'élite hi ha els de nivell mitjh que veuen e1 
seu ascens bloquejat. La seva millor estrategia és controlar la relació sou- 
esforc per a aconseguir un nivell salarial estable amb un esforc moderat. 
Ates que la mateixa quantitat de treball proporciona un major ingrés en la 
segona economia, aquests treballadors tenen més incentius per a utilitzar el' 
seu treball en la primera economia com una classe de descans i dedicar es- 
forqos considerables a desenvolupar la seva posició en el sector privat. Aixb 
implica que se superin uns problemes substancials que inclouen la manca 
de capital, transport, materials i informació de mercat. Les condicions en la 
segona economia són necesshriament molt inestal>les i és inevitable que es 
produeixin fluctuacions i rotacions. 

Per sota dels treballadors de nivell mitja hi ha les dones, els joves que 
tenen la seva primera feina i els immigrants recentment arribats de les Brees 
rurals, que ni tenen coneixements específics d'empresa ni contactes amb la 
segona economia. Aquestes categories estan doblement penalitzades i neces- 
siten ingressos múltiples d'altres membres de la família per a sobreviure 
satisfactbriament. 

Una quarta categoria de treballadors inclou aquells específicament qua- 
lificats que a pesar de ser necessaris per a les empreses tenen poques ofertes 
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de treball. La conseqü~ncia és que aquests llocs de treball queden fora de 
la principal estructura organitzacional de l'empresa i les oportunitats d'as- 
cens són limitades. Per tant, aquests treballadors estan virtualment obligats 
a canviar d'empresa per promocionar-se i millorar els seus sous. S'assem- 
blen a aquells oficials de 1'Edat Mitjana que gradualment acumulaven co- 
neixement i experikncia mentre viatjaven. Les empreses determinades a 
mantenir aquests treballadors qualificats i potencialment mbbils seran més 
flexibles i tolerants envers ells. Els poden donar més temps lliure, pagar-10s 
tarifes d'hores extres i permetre'ls utilitzar les mhquines i els camions de 
l'empresa perquk puguin guanyar-se un sobresou fent reparacions i treballs 
de manteniment en I'economia privada. 

L'estratkgia de canviar d'empresa com una forma de millorar el sou 
també la practiquen els treballadors sense qualificació específica, perb que 
assoleixen un increment salarial a costa de la seva relació sou-esforc. Ja que 
a Hongria no hi ha activitat sindical organitzada que asseguri cap classe de 
paritat entre empreses i treballadors, la inevitable negociació lliure, donada 
l'escassesa de forca de treball, fa que s'exigeixi molt als treballadors i 
aquests responen canviant de feina en un intent de guanyar més. 

Una categoria final, els anomenats treballadors marginals, fan feines 
temporals, per exemple, en fabriques de sucre, de conserves i en la cons- 
trucció. Comprensiblement aquestes persones no es comprometen amb I'o- 
cupació estatal i es queden a casa per treballar en les seves parcelles priva- 
des. Aquests treballadors, principalment dones, s'acostumen al criteri alter- 
natiu de treballar parcialment en el mercat de treball estatal i també en la 
seva esfera privada de <{petita producció de  mercaderiess. Aquesta norma, 
molt usual en I'Anglaterra del XVIII (Berg, 1988; Malcolmson, 1988), tam- 
bé la trobem avui en dia a Ithlia i a Espanya per6 sense I'aguda distinció 
entre el sector estatal i el privat. 

A partir de 1982 hi hagué una rapida expansió de societats &empleats 
d'empreses estatals (VGMKs) que, en efecte, feien feines subcontractades 
per les empreses que els llogaven. L'empresa oferia una tarifa pel treball to- 
tal encomanat i la suma de diners neta es distribui'a entre els treballadors im- 
plicats. Aquestes VGMKs es convertiren en un element molt dinamic de I'e- 
conomia hongaresa. Es triplicaren el 1983, passant de 2.775 a 9.192, i ja 
existien en el 56 per cent de les empreses industrials i en el 67 per cent de 
les empreses de la construcció. El 1986, aproximadament un de cada deu tre- 
balladors manuals pertanyia a aquests grups molt especialitzats i qualificats: 
el desembre de 1986 hi havia 21.490 societats amb un total de 267.000 mem- 
bres (Stark, 1988: nota 13). Aquestes VGMKs ilrlustren clarament la interpe- 
netració dels principis de planificació estatal i racionalitat de mercat a Hon- 
gria. Donada l'escassesa de forca de treball ja mencionada i la necesshria re- 
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gulació salarial de 1'Estat s'entén fhcilment perque les VGMKs s'han est& 
tan rhpidament. Les quantitats pagades a les VGTvíKs compten com a <{cos- 
t o s ~  en comptes de com a sous i per tant burlen legalment la seva regulació. 
En la prhctica els membres de les VGMKs cobren com a mínim dues vega- 
des més del que guanyarien en treballs realitzats dins l'horari normal i al- 
guns cobren quatre cops més. Alguns fins i tot poden guanyar més de la 
societat que no pas del seu treball formal. 

La idea interessi tant els membres de la direcció com els treballadors. 
Inicialment va ser innecessari portar forca de treball externa, que era fins i 
tot més cara que la de les societats internes, i els treballadors qualificats 
que eren socis de les VGMKs es comprometeren més amb les seves empre- 
ses, mentre els seus incentius per a buscar sous millors en altres llocs bai- 
xaven. Aquest últim punt interessi la direcció central de l'Estat, ja que les 
VGMKs eren vistes com una alternativa acceptable a la liberalització i la crei- 
xent desigualtat generada per la segona economiia. També interessaren els 
treballadors, com explica Stark: <(Si el mechnic de rentadores d'una empresa 
estatal aconseguia clients i recanvis del seu treball formal per a les "tasques 
privades" del seu temps lliure, i si el pagb cultivava intensivament la seva 
prbpia hecthrea de terra, ¿com utilitzaria l'enginjr especialitzat en la segona 
economia el treballador de fundició o l'operari de mhquines? )> La VGM ofe- 
reix una oportunitat d'obtenir ingressos suplementaris en el temps lliure. 
Com explica un jove delineant industrial: 

<<La VGM és un sistema més civilitzat que la segona economia. Pots 
guanyar més diners segons l'habilitat que tinguis i no en un nivell més 
baix. Si fas el treball al mateix nivell aquests c&ntims extres semblen menys 
humiliants. Diguem que si necessito diners.no haig de netejar els vidres de 
la veYna o descarregar camions, puc fer el treball que m'agrada i que sé 
fer. No hi ha gaires possibilitats de fer treball de disseny per a empreses 
de l'economia negra. En canvi en la VGM continuo fent la meva feina 
normal, la qual cosa pot desenvolupar-me professionalment al mateix temps.)> 

De la mateixa manera un operari gran va dir: 

aNo puc cultivar vegetals en una banyera. Els que viuen al camp tenen 
parcelles familiars de les quals poden treure diners, perb a la ciutat no en 
tenim. En canvi a la VGM em puc quedar al mateix lloc, utilitzar els meus 
coneixements i treballar amb els meus companys.)> 

O tal com m'explici un membre del Comite Central en una entrevista, I 

<<Les VGMKs són les parcelles familiars de la indústria), (Stark, 1988). Els 1 
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planificadors estatals tenien el punt de vista, relativament utbpic, que aques- 
tes societats imprimirien un nou esperit empresarial a les empreses que 
ajudaria a resoldre els colls d'ampolla en la producció. No hi ha dubte que 
feren evident la reserva de forca de treball de les grans empreses que estava 
amagada. Com ho resumí Stark, ementre els treballadors de les economies 
capitalistes es diferencien pel grau de protecció davant del mercat, els de 
I'economia socialista es diferencien pel grau de participació en el mercat)> 
(Stark, 1988). 

A mitjans dels anys 80 semblava com si les VGMKs tinguessin massa 
&t. Les societats comencaren a utilitzar el seu propi equip per a produir 
per al mercat i comencaren a treballar independentment de I'empresa que 
les albergava. Semblaven desenvolupar-se tan rhpidament i efica~ment que 
els observadors trobaven difícil de seguir els esdeveniments. A principis de 
1986 hi havia indicis que les VGMKs treballaven en condicions de mercat 
més obertes. Quan vaig visitar la superfície d'una planta metallúrgica al nord 
&Hongria vaig observar una treballada cartellera visiblement situada fora 
de l'entrada principal. El grup de socidegs hongaresos que m'acompanya- 
ven se sorprengueren en veure uns 17 anuncis de feines, fins i tot de coll 
blanc. En aquest cas era una empresa estatal important que s'anunciava per 
atreure VGMKs de fora cap a la fhbrica. 

S'ha estimat que el 40 per cent dels treballadors assalariats de la primera 
economia estatal d'Hongria aconsegueixen ingressos suplementaris de la se- 
gona economia, que representen el 25 per cent dels seus sous totals. Tres 
quartes parts del total de famílies reben algun ingrés de la segona economia, 
cosa que fa creure que aquests ingressos representen gairebé la meitat del 
desemborsament dels sous del sector socialista (Gabor, 1985). La situació, 
segons la conclusió d'un científic social hongares, és extraordinhriament si- 
milar a la de Gran Bretanya actualment: 

<<Sembla que els grups amb alts ingressos suplementaris aconsegueixen 
alts beneficis suplementaris, mentre que aquells amb baixos ingressos su- 
plementaris aconsegueixen baixos beneficis suplementariss (Galasi, 1985: 
305). 

La polarització sembla créixer a Hongria entre els individus i les famí- 
lies amb diverses feines i amb múltiples fonts d'ingressos i aquelles amb 
restringides fonts d'ingressos. Les noves desigualtats generades a través 
dels mercats de treball interns són ara molt més evidents per a aquells que 
es troben exclosos de les oportunitats que brinden les VGMKs. 
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FLEXIBILITAT D'OCUPACIO I TREBALL SUBMERGIT 1 
A Europa occidental el creixement de feines a temps parcial en el sector 

de serveis i el desenvolupament d'una distinció crucial entre treballadors 
de centre i perifkria en <(empreses flexibles)> crea noves divisions en la clas- 
se obrera tradicional (OCDE, 1986a). A Europa oriental I'accés diferencial 
d'oportunitats generadores d'ingrés en la segona economia també crea no- 
ves divisions. L'augment de treball submergit i d'autoabastament a Europa 
occidental no compensa de cap manera el creixement de la desocupació. No 
és que una forma de treball compensi les oportunitats redujides a l'accés a 
altres formes de treball, sinó que sembla que la situació és d'una polaritza- 
ció social en la qual aquells que es troben en <tespirals benignes ascendents)> 
acumulen més formes de treball i fonts d'ingressos en la família, mentre 
que passa tot el contrari a aquells qui estan atrapats en <(espirals malignes 
descendents)> (Pahl, 198813). 

Tant a 1'Est com a l'Oest d'Europa és el mercat el que impulsa el canvi 
i la no-intervenció de 1'Estat en la regulació i l'organització de les relacions 
entre famílies i l'economia formal. Divisions tradicionals entre capital i tre- 
ball a I'Oest i entre objectius c~~lec t ius  i individuals a 1'Est són substitui- 
des per divisions basades en les estrat6gies de treball d'empreses i treballa- 
dors. Com va destacar The Economist el 1983: 

<(Un creixent nombre d'empreses a Europa estan subcontractant tre- 
balladors que anteriorment eren m i  d'obra cara i a temps complet i la con- 
verteixen en més barata i independent. Els treballadors de coll blanc qua- 
lificats poden costar a l'empresa fins a tres vegades el seu sou base en espai 
d'oficina, salari indirecte i altres despeses generals. Si els acomiaden i sig- 
nen contractes pels seus serveis, les empreses poden retallar despeses i re- 
tenir persones de la seva confianca>> (The Economlist 4/6/83). 

A Hongria, com ja hem vist, 1'Estat ha encoratjat un grau important de 
propietat, gestió i activitat empresarial privada. Aixb no obstant, és clar 
que el nou <(socialisme empresarial)> produeix una riquesa que crea una 
categoria de nous rics, conjugada amb un empobliment d'una altra part de 
la població, és a dir, funcionaris de rang baix i altra gent que no té accés 
a activitats lucratives no oficials. Treballadors marginals i diversos grups 
minoritaris formen part d'una significant minoria empobrida. 

Aquestes noves divisions no es manifesten en anhlisis sociolbgiques con- 
vencionals que posen una 6mfasi desproporcionetda de l'estatus ocupacio- 
nal <(oficial)> del <(treballador principal)> d'una família. És clar que I'ocupa- 
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ció real d'un treballador pot ser molt menys significant que el lloc que té 
a l'empresa, la composició de la seva família i altres factors relacionats amb 
la seva capacitat de dedicar-se a activitats generadores &ingressos illegals 
a Occident o en la segona economia de l'Est. Ja estan sorgint unes practi- 
ques específiques de treball domestic que exigeixen analisis sociolbgiques 
molt detallades (Pahl, 1984, 1988). Aquestes estrategies impliquen pluriem- 
pleats, diferents entorns ocupacionals que donen accés a treball submergit 
en la segona economia en contextos diferents i, finalment, la possessió &una 
casa com a centre d'autoabastament. Aquestes estrategies de treball do- 
mestic poden encaixar amb les estrategies de I'empresa quan el treballador 
principal masculí esdevé un treballador central i la seva dona i els fills sol- 
ters que ja han deixat d'estudiar es converteixen en treballadors perifhrics 
de baix sou, i aporten ingressos complementaris per a la família. A les 
dones casades els pot convenir treballar a temps parcial sobretot en etapes 
determinades de la seva vida i els joves poden preferir una primera ocupa- 
ció mal pagada que estar a l'atur. El canvi del sector secundari al de serveis 
en les economies occidentals ha reforgat la posició de les dones en el mercat 
de treball (cosa que es reflecteix en la reducció de la diferencia salarial 
entre els sous de dones i els d'homes) (Adams et aZ., 1988). 

Si la vella imatge de pautes de desigualtat era d'estrats geolbgics amb 
una capa superposada a una altra amb una <(falla estructural)> entre la classe 
obrera i la classe mitjana (Parkin, 1972), la nova és més aviat un mosaic, en 
el qual els mateixos colors reapareixen en llocs diferents. Treballadors del 
centre i famílies amb diferents membres amb feina poden trobar-se en di- 
versos contextos depenent de la geografia industrial i urbana del país en 
qüestió. 

En aquest nou context les estadístiques nacionals acostumen a ser posi- 
tivament errbnies perque suprimeixen variacions reals a favor &una unifor- 
mitat irreal. Estudis detallats basats en mercats locals de treball específics, 
que demostren la distribució de totes les formes de treball i indiquen els 
processos socials i econbmics subjacents, ens ajudaran a fomentar la nostra 
comprensió del mateix mosaic, basada en les noves divisions emergents. 

Tornant al problema de la ~nvestigació comparativa entre pai'sos; en 
comptes de portar a terme encara més projectes individuals d'investigació 
sobre allb que sembla ser la mateixa tematica en contextos diferents, el pri- 
mer pas és clarificar més precisament qui: és allb que ha de ser l'objecte 
d'andisi, com ja he apuntat. Un suggeriment és concentrar-nos en el cctre- 
ball submergit)>, és a dir, 

<c.. .l'ocupaciÓ (segons actuals indicadors internacionals d'estadístiques 
&ocupació), mentre no sigui iBegal en ella mateixa, no hagi estat declarada 
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a una o diverses autoritats administratives pertinents. Són les que actuen 
burlant les regulacions legals, evadint impostos o evitant una reducció de  
les prestacions de seguretat socialm (OCDE, 1986: 67). 

Aquesta és una definició pragmhtica i viable perb sembla més una defi- 
nició de comoditat administrativa que &impacte sociolhgic. Puix que tota la 
noció d'una economia o sector informal és gairebé impossible de definir 
d'una manera que abasti sensatament l'hmplia gamma de diversitat empíri- 
ca, proposo que ja és hora que els sociblegs deixin de ser parbits de con- 
ceptes &economistes. La gran part del primer ímpetu per avaluar I'economia 
informal, com a mínim als Estats Units, procedia dels economistes (per 
exemple Gutmann, 1977; Feige, 1979). Aixb no obstant, la investigació 
detallada de treball informal ha estat portada a terme per sociblegs. Per 
tant, ara vull plantejar que una anlilisi comparatnivo la farien avancar més 
profitosament els sociblegs concentrant-se en el treb~ll més que no pas en 
I'economia. D'aquesta manera podem esperar que hi hagi algun avens genuí 
en la sociologia comparativa en lloc del simple t.ractament &estadístiques. 

L A  DEFINICIO DE FORMES DE TREBALL A PARTIR 
DE LES RELACIONS SOCIALS A QUB PERTANYEN 

Es pot objectar que els intents de definir treball informal es poden 
frustrar tan ficilment com els de definir I'economia informal. Proposo un 
marc analític que es basa parcialment en la definició de la situació d'un 
actor i parcialment en la comprensió de les relacions socials de les quals for- 
ma part una tasca o activitat determinada. Només quan es coneixen les 
condicions objectives i subjectives es pot determinar el tipus de treball que 
s'esti realitzant. Aixb no obstant, l'atractiu del meu enfocament consisteix 
en el fet que ofereix categories que poden comparar-se transnacionalment. 
La dimensió d'aquestes categories dependrh &un conjunt complet de varia- 
bles, per6 amb un cert grau d'ordres de magnitud es pot establir un marc 
per a l'anilisi comparativa. Aquestes relacions socials poden ser estructura- 
des per les normes de dominació generades pel sistema econbmic capitalista, 
els principis del mercat, tant com per la reciprocitat, i per les jerarquies so- 
cials d'edat, sexe, parentiu, ve'inatge i grup informal. Un individu pot es- 
tar aparentment ocupat en una tasca laboral, perb si observem només aquell 
individu pot oferir-nos poca comprensió de la classe de treball en qüestió 
o si en realitat es tracta de treball. No tota activitat amb objectius determi- 
nats és treball; perb si no és treball ni oci, de nou no podem estar segurs 
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fins que no sapiguem més de les relacions socials en que es troba aquesta 
activitat d'oci. En una festa veiem gent: una persona pot estar compartint 

-una activitat festiva, per tant esth ocupada en una forma pura &oci i asso- 
6ciació. Per una altra part, una persona que treballi per al British Council o 
per a l'ambaixada pot estar treballant remuneradament per estar en la re- 
cepció. H i  ha una diferhncia entre treball i oci perb no es basa en la natura- 
lesa intrínseca de la tasca o de l'activitat. Per clarificar-ho i introduir més 
complexitats, un exemple específic es pot investigar més detalladament? 

Imaginem una dona planxant. Esth davant una post de planxar en la 
+qual hi ha una brusa o una camisa. ¿Esth treballant o s'esth divertint i, si 
esth fent el primer, quina classe de treball és? La resposta dependrh de les 
relacions socials en quh es troba la tasca que faci. Investiguem algunes pos- 
sibilitats. 

En primer lloc, la dona podria ser una treballadora assalariada a jorna- 
da completa que fabrica peces thxtils a casa. Si se li paga a tant la pega, po- 
dria tenir un incentiu per planxar tantes unitats com pogués. D'una altra 
banda pot tenir un contracte fix sense cap incentiu per augmentar el nom- 
bre de peces que planxa, encara que hi pot haver algun control de qualitat 
que faci que l'estil o la qualitat del seu treball sigui més important que el 
seu ritme. L'actitud que prengui en la seva tasca est2 relacionada probable- 
ment amb els termes del contracte que hi ha entre la dona i l'empresari. 
-Pot ser que treballi a temps parcial, o que faci torns que incloguin una 
part a casa, o bé que faci feines eventuals substituint empleats fixos durant 
les vacances o fent treball suplementari en epoques de molta feina. En tots 
aquests casos, siguin quins siguin els detalls concrets, la dona és, en el fons, 
una treballadora assalariada: ven la seva capacitat de planxar a qui li dóna 
feina que és qui li proveeix els materials i possiblement també les eines. Si 
tingués un accident i perdés la vista o li afectés el braq amb que planxa, la 
seva capacitat de treball desapareixeria o quedaria redui'da. 

H i  ha un altre truc. Podem descobrir que és bhsicament una treballa- 
dora assalariada, cosa que queda determinada per les relacions socials en 
qui: es troba la seva tasca perb no podem estar segurs que l'empresari sigui 
honest. Es possible que aquesta treballadora no estigui registrada en les 
llistes oficials de I'empresa que s'envien al departament governamental per- 
tinent. Aquesta pot ser una estratkgia per evitar, d'un cantó, l'obligació de 
pagar uns impostos determinats o cotitzacions a Xa seguretat social i d'altre 
evitar concedir drets i beneficis als treballadors, per exemple, el nombre 
de dies festius pagats, els drets de baixa medica, el període de maternitat, 

7. Aquest exemple estP tret del meu Uibre, On Work, Blacwell, Oxford i New 
York, 1988. 
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i l'asseguranga per si té un accident amb la planxa. Si la persona treballa 
informalment o illegalment, no afectarh les relacions socials bhsiques del 
treball assalariat; no obstant aixb, determinar si esth formalment registra- 
da tindrh implicacions fonamentals per a la persona en qüestió. Si la feina 
es fa informalment no s'ha d'incloure, sens dubte, en cap economia infor- 
mal separada, perb s'ha de descriure com a treball assalariat submergit o 
negre per distingir-10 de la forma registrada i formalment reconeguda. 

Aquesta dona pot estar preparant una pega per a la venda perb pot 
ser propiethria de la roba i de la planxa; pot haver tenyit la roba, dissenyat 
I'estil o adornat la pega a la seva manera. Pot tenir la seva botiga o parada, 
o pot vendre a partir d'un contracte a comerciants detallistes. Siguin els de- 
talls que siguin, és una treballadora autbnoma ocupada en la producció a 
petita escala de productes. És responsable del seu propi ritme de treball i de 
la qualitat del que produeix; pot llogar d'altres, que poden ser o no mem- 
bres de la seva familia. En l'últim cas pot estar immersa en el capitalisme 
familiar amb els seus propis conjunts distintius de relacions socials. Altra 
volta, les seves activitats poden estar més o menys reconegudes oficial- 
ment i pot preferir estafar Hisenda a pesar del risc que comporta. Aixb 
pot implicar la simple declaració parcial de beneficis o pot, parallelament, 
pagar a altres persones en efectiu i així no t C  cap obligació contractual cap 
a elles. 

Fins aquí la dona davant la post de planxar l'hem considerada com un 
agent generador d'ingressos. No sabem res de la seva edat, estat civil, raga 
o pre-concepcions i actituds subjectives. Podria ser casada o soltera i en 
els &s casos pot tenir o no un fill. Suposem que esth planxant la pega per 
a un altre membre de la família amb qui viu. Quina classe de treball ser;? 
De nou necessitem saber més sobre la naturalesa de les relacions socials en 
quP es troba la tasca que fa. Aquesta vegada no ens interessen les relacions 
socials de producció capitalistes, sinó les familiars o patriarcals, que poden 
arribar a ser molt complexes. Hi ha una Amplia gamma de possibilitats, la 
dona pot estar planxant la camisa per al seu amant. La seva ment és plena 
de pensaments tendres o erbtics i conseqüentment la tasca esth molt carre- 
gada emocionalment i li ofereix un plaer substancial quan, potser, juga amb 
fantasies sobre I'altre persona mentre planxa les diverses parts de la pega. 
Pot haver-li proposat planxar com un acte d'an~or, conscient que I'amant 
esta disposat i és capag de fer-ho ell mateix i, certament, ell ho ha fet per 
a ella en el passat. Llavors la feina és simbblica: és un treball amb un pro- 
pbsit, fet per amor, i s'assembla al treball feixuc de monjos i monges que 
treballen literalment per amor com un mitjh d'auto-expressió. La diferhncia 
entre aquest tipus de treball i l'oci és que en l'últim cas el plaer no  resi- 
diria solament en l'activitat de planxar. No importaria per a qui s'estigués 
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planxant la camisa: l'activitat important seria planxar en si i el plaer s'as- 
semblaria a l'experimentat per aquells que juguen a tennis o pesquen com 
activitat recreativa. 

D'altra banda, la dona pot fer molts anys que sigui casada amb un 
home que gairebé no pot tolerar. Ell vol una camisa neta i ben planxada 
cada dia. Pot ser que li pegui si no fa allb que ell creu que és el seu deure. 
La dona fa la seva tasca resignadament dominada per les relacions socials 
patriarcals. La tasca és una chrrega i no comporta cap plaer: se sent obliga- 
da, oprimida i ressentida. Ella és només un exemple de l'opressió de les do- 
nes i pot pensar tristament en la injustl'cia de la situació. Encara que esti- 
gui planxant la roba dels seus fills el ressentiment pot ser més o menys el 
mateix si se sent obligada pel seu rol domestic i les relacions socials esta- 
blertes pel poder del seu marit. Si la dona planxa la seva prbpia brusa, de- 
pendrh molt del context en qui. la porti. Si l'endemh ha de portar la brusa a 
l'oficina, llavors és com si estigués treballant per reproduir-se a si mateixa 
com a treballadora endregada. Sap que la seva imatge és una part de la 
forma com demostra la seva efichcia com a treballadora. Ha  internalitzat les 
expectatives dels directors i collegues, homes o dones, i se sent obligada a 
vestir-se d'una manera determinada. D'aquesta manera esth treballant per 
al patró en el seu temps lliure, perb, evidentment, s'est2 reproduint tam- 
bé ella mateixa com a treballadora quan es renta les dents o menja. Aix6 
no obstant, faria el mateix encara que no treballés. Per tant, la tasca de 
planxar la seva brusa est2 més directament relacionada amb el seu treball 
i no ho faria si estigués de vacances. Algunes feines exigeixen uniformes 
especials o roba de treball que l'empresari proveeix i manté. Altres feines 
no exigeixen res d'aixb i els treballadors poden vestir com vulguin. Investi- 
gant la tasca d'aquesta manera es veu que algunes dones tenen feina extra 
relacionada amb el treball que fan en el seu temps lliure. Els homes sol- 
ters poden tenir la mateixa carrega: els casats acostumen a passar la cirrega 
a les seves esposes. 

Pot ser que la dona planxi la brusa de la seva sogra. Una combinació 
de pressions socials l'han portada a tenir cura d'algú que no és capac d'ocu- 
par-se d'ell mateix. Pot estar compromesa amb el que s'ha anomenat eufe- 
místicament aassistitncia social)>. És una treballadora social volunt2ria i la 
fan sentir responsable del benestar de la mare del seu marit, cosa que pot 
impedir-li de tenir un treball remunerat. Aquestes chrregues familiars i de 
parentiu són molt específiques del ghnere. No s'espera que els homes es 
preocupin de la gent gran de la mateixa manera, i en el cas d'un solter en 
atur amb un parent que depengui d'ell, els serveis socials proveirien assis- 
titncia que no s'oferiria a una dona en igual condició. Les relacions socials 
d'obligació familiar estan netament dividides pel gi.nere. 
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Deixem a part el mercat de treball i la dominació d'edat i sexe de la 
família, i considerem les situacions en qui. la dona planxa per a algú que 
no és de la seva familia. Pot ser que faci una mica de feina ocasional com 
a dona de fer feines i guanyi uns diners suplementaris planxant a casa. Com- 
partiria les relacions socials del lumpen-proletariat ocasional, per molt edu- 
cat que fos qui li encarregués la feina. Malgrat aixb, la situació més proba- 
ble és que planxa sense cobrar res per a algú que no és de la familia. Pot 
ser membre del grup local de teatre i que el director li hagi encarregat ama- 
blement planxar les disfresses dels actors. Pot haver accedit a fer-ho calcu- 
lant que la seva disponibilitat li donaria prestigi davant del director: aquí ha 
entrat en una relació basada en la norma de la reciprocitat. La seva assump- 
ci6 raonable és que en oferir el seu temps i el seu esforc planxant ser$ remu- 
nerada amb un favor comparable en el futur. Pot ser que vulgui un paper en 
una obra; pot esperar que el director, apreciant molt el que ha fet, es fixarl en 
altres qualitats més personals; pot desitjar el respecte i el suport dels altres 
membres del grup de teatre. Esperi la recompensa que esperi entendrh la 
tasca com una inversió: estl invertint en reciprocitat i esperari els interes- 
sos que li pertoquen. Si, per altra banda, el director ha donat un cop &ull 
per la sala i ha convencut a la dona més propera per fer una tasca avorrida, 
llavors ha patit els efectes de l'opressió patriarcal normativa (suposant que 
el director no obligui també els homes a quedar-se per moure els decorats o 
pintar el teatre). La dona es pot oferir voluntiria per planxar només perqui: 
li encanta l'oportunitat d'ajudar el grup. Pot ser que la tasca sigui un des- 
cans agradable de la feina mentalment esgotadora que ella tingui i que li 
agradi compartir I'ambient escolar del grup de teatre amateur. Pot ser que 
tan li faci l'agra'iment i la gratitud de la recompensa social. L'activitat és 
un plaer genuí i per tant no es classificaria com a treball. Aixb no obstant, 
deixaria de ser oci si després &haver-se ofert diverses vegades per fer la 
tasca, el grup comencés a suposar que aquella és; la seva feina i iniciés a 
aplicar-li les pressions de dominació collectiva, que l'atraparia en un treball 
regular. 

Aixb no pretén ser un inventari exhaustiu de totes les pautes possibles 
de relacions socials en qui: la tasca de planxar es podria trobar. És només 
una manera d'investigar les diferents estructures &obligació que les rela- 
cions socials creen, entre les quals es troben el treball assalariat, el domes- 
tic i el social. Evidentment, ens equivocaríem si diguéssim que I'enfeinada 
planxadora no treballa quan no realitza treball assalariat. És important re- 
coni.ixer, perb, que l'orientació donada a la tasca alterava substancialment 
la forma de treball que l'ocupava. És important distingir entre una persona 
subordinada, físicament i econbmicament impotent, que visqui amb un ma- 
rit autoritari, i una altra que convisqui amb un home d'esperit cooperador. 
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En el primer cas es podria argumentar que viu en una situació de domina- 
ció patriarcal, mentre que en el segon cas si es treu l'estructura dominant de 
les relacions socials canvia la naturalesa de la tasca. Aquest aspecte és im- 
portant. No sempre és necessari canviar la naturalesa de la tasca per dismi- 
nuir la carrega del treball sinó que, més significativament, pot ser més 
eficag canviar la naturalesa de les relacions socials en qu8 la tasca es troba. 
Així el grup de teatre pot convertir l'agradable tasca en treball, suposant 
que ella té I'obligació de fer-10. De la mateixa manera, la dona que con- 
feccionés les seves prbpies peces de vestir per a vendre-les en la seva pa- 
rada en podria fer algunes per a donar-les a amics o a parents o bé per a 
intercanviar-les pels seus productes artesanals. En aquest cas els principis 
d'altruisme i reciprocitat transformarien un producte orientat cap als va- 
lors d'intercanvi del mercat en alguna cosa produida només pel valor d'ús 
que té per un amic o parent. No és la naturalesa de la tasca la que deter- 
mina si els valors d'ús o d'intercanvi es produeixen: 6s una combinació de 
les relacions i orientacions socials en que es troba la tasca que defineix la 
forma de treball. Els significats que els individus aporten quan s'enfronten 
a una certa tasca són crucials. Durant tot l'exemple hem pensat en una 
dona fent la tasca. Si en I'exemple ens haguéssim referit a <(la persona)>, 
molts lectors encara suposarien que era una dona. La tirania del costum i 
la convenció pot crear treball tant com les relacions de producció. 

REGULACIO, DESREGULACIO I DISTRIBUCIO DESIGUAL 
DE TOTES LES FORMES DE TREBALL 

Ja he suggerit que el terme <(economia informal), no és una categoria 
gaire significativa per a l'anhlisi comparativa perb la noció de formes de 
treball pot proveir un marc analític més agut. Aixb implica un gir d'una 
perspectiva economicista o gerencial que només es preocupa de valorar o 
controlar l'c(economia submergida)>, sovint per aconseguir un sistema fiscal 
més eficag, cap a una perspectiva que sigui més sensible sociolbgicament. Es 
pot objectar que concentrar-se en formes de treball no facilita la tasca d'in- 
vestigació transnacional: el principi de la causalitat plural destaca fins i tot 
més. La petita producció de mercaderies pot estar augmentant a Ghana, 
Hongria i Gran Bretanya, potser hdhuc a un ritme similar, perb la correla- 
ció, evidentment, no implica la causalitat. No obstant aixb, és cert que hi 
ha processos globals de causalitat comuns i aquests apuntalen l'anhlisi com- 
parativa. 

Primer, i més evidentment, hi ha els darrers esdeveniments en la inter- 
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minable batalla entre capital i treball que es produeix ara en I'escenari glo- 
bal. La reestructuració de la indústria en les societats desenvolupades ha 
portat a una expansió de serveis intensius en treball, basats, sovint, en una 
forca de treball femenina, a temps parcial i subcontractada, a més del fo- 
ment oficial de petits negocis (Hakim, 1987a; 198713; Scase i Goffee, 1987; 
Goffee i Scase, 1987). Les reserves del Govern brithnic per regular les re- 
lacions entre empresaris i treballadors signifiquen que el treball que abans 
estava en l'economia informal ara és perfectament legal. A diferkncia de la 
majoria de paYsos de la Comunitat Europea, el Govern brithnic no esta dis- 
posat a donar suport a una directiva de la CEE sobre els drets mínims dels 
treballadors a temps parcial (Labour Research Department, 1986). Signifi- 
cativament, és la pressió superior que crea l'expansió extraordinhriament rh- 
pida de les VGMs (les societats empresarials de negocis i treballs) a Hon- 
gria. Per reduir els efectes de les incertituds de l'entorn burocrhtic, els di- 
rectius de les empreses socialistes depenen de la cooperació dels trebnlla- 
dors en moments crucials i claus del procés de producció (Stark, 1986: 495). 
Aixb és un exemple excdlent de la causalitat plural; formes diferents de tre- 
ball emergeixen de causes diferents. Com explica Stark: 

aCom es diu en el llenguatge de la teoria del mercat dual de treball, 
mentre que en la economia capitalista els que estan en escales internes de 
treball del sector "primari" són diferents dels seus homblegs en e1 sector 
"secundari", fins al punt que estan protegits del mercat, el dualisme de I'e- 
conomia socialista s'estructura segons oportunitats diferencials de participar 
en el mercat, (Stark, 1986: 497). 

Així la fluctuació en la divisió formal/informal esth determinada per les 
formes i estils canviants de regulació i desregulaci6 en un entorn econbmic 
incert. 

El segon element principal en la nova combinació de  formes diferents 
de treball prové del primer. Els processos que produeixen més treballa- 
dors marginals i periferics també, paradoxalment, produeixen més treba- 
lladors protegits del centre, als quals la seva posició privilegiada permet 
acumular hdhuc més privilegis realitzant també raltres formes de treball. 
Aquests treballadors privilegiats s'observen millor en el context de les seves 
unitats familiars. El creixement d'unitats familiars amb més d'un treba- 
llador ha estat més pronunciat entre els treballadors manuals qualificats. La 
meva investigació a l'illa de Sheppey, a Kent, ha demostrat les maneres 
com aquestes famílies acumulen més recursos i ingressos portant a terme 
diverses formes de treball negre, informal i altres formes de treball comu- 
nal i recíproc. Aquells que estan millor situats per a obtenir ingressos del 
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seu treball també estan ben situats per a aconseguir ingressos suplementaris 
informalment en el treball i en feines fora del treball regular (Pahl, 1984; 
Pahl i Wallace, 1985; Pahl, 1988b). El resultat net és una forma de pola- 
rització social amb les famílies amb diversos membres amb feina a un ex- 
trem i les privades del treball a l'altre. Aixb ha estat curosament documen- 
tat a la RFA (Glatzer i Berger, 1985). 

Aquesta anilisi recent a Gran Bretanya i a Alemanya deixa clar que les 
pautes d'autoabastament i altres formes de treball informal augmenten 
d'una manera cruelment regressiva la desigualtat estructurada en comptes 
de reduir-la o compensar-la? Aixb produeix l'anomenat efecte Matthew 
-aquells que més tinguin més rebran- (en canvi, aquells que tenen poc, 
Adhuc allb que tenen se'ls prendrA), i hi ha cada cop més proves que aquest 
procCs s'estA produint, certament, a Gran Bretanya. Aixb no obstant, seria 
equivocat suposar que aquesta acumulació de formes de treball és un fe- 
nhmen universal. En alguns casos compensació i desregulació poden coinci- 
dir. Aquest punt es pot clarificar amb un exemple. A Gran Bretanya si un 
home esti a l'atur i la seva dona té feina, del seu sou es descompten les 
prestacions per desocupació del seu marit. Per tant, si és una treballadora 
a temps parcial i de sou baix, la família no serh perjudicada si deixa el seu 
treball formal. Tanmateix, si treballa i no declara els seus ingressos (encara 
que en realitat aquests ingressos no arribin al llindar de la declaració de 
renda) és probable que sigui sancionada, malgrat que els ingressos suple- 
mentaris reduirien les prestacions d'atur del seu marit. Per tant hi ha forts 
incentius perque les parelles dels aturats també vagin a l'atur. Aixb, de 
totes maneres, no és la norma a altres paysos europeus com Espanya o Iti- 
lia, on la Seguretat Social (fins al punt que existeix) proveix incentius més 
que desincentius per al treball informal. 

Recents esdeveniments en l'organització del mercat de treball i els can- 
vis en la flexibilitat interna de les empreses creen noves divisions entre 
treballadors del centre i de la perifitria, entre homes i dones, entre joves i 
adults i entre les minories racials i grups etnics i la majoria dominant. La 
reestructuració industrial i la recessió econbmica de I'última decada porti 
que més empreses intentessin mantenir nivells de producció o superar-10s 

8. Pahl, <<Does Jobless Mean Workless,, setembre 1987, op. cit., Thornas Klein, 
Joachim Merz i Klaus Wolff, Pouerty, Secondary Occupation and Holrsehold Produc- 
tion: Empirical Evidence for the Federal Republic of Germany, treball núm. 214, Sonder- 
forschungsbereich 3 Mikroanalistische Grundlagen der Gesellschatspolitik. J. W. Goethe- 
Universitat, Frankfurt, i Universitat Mannheim, setembre 1986. Resultats similarment 
sorprenents es trobaren a Nipols! Vegeu els resultats més interessants en Roberto 
Serpieri i Antonella Spano, Scelte Informale Nell'Agire di Consumo, p. 110, Universi- 
tat de Messina, Sicília, 1986. 



amb menys treballadors. Aixb va ajudar a produir un atur mes alt en els 
pa'isos de I'OCDE. Un cop s'assoli aixb, les empreses es tornaren cada cop 
mCs prudents a l'hora d'incrementar la seva forca de treball permanent. 
Aquesta anomenada <tflexibilitzaciÓ)> de la forga de treball, moltes vegades 
embolicada en eufemismes com <(gestió de recursos humansn, té  l'objectiu 
de produir una docilitat neofeudal en els treballadors permanents i mimats 
del centre, que reben una shrie de privilegis rehcionats amb la sanitat, la 
seguretat laboral, l'accés a una vivenda, etc. La forca de treball periferica, 
al contrari, és més probable que tingui contractes temporals i de curta du- 
rada i pot ser que no estigui protegida per la legislació laboral. Subcontrac- 
tar assegura que les despeses fixes de les quals l'empresa és responsable, sigui 
quina sigui la demanda dels seus productes, es mantinguin al nivell mínim. 
Tot el risc es passa al subcontractant, que al seu torn esth poc disposat a 
donar feina a una forca de treball gran i rígida. Com més va, més feina s'or- 
ganitza segons una norma típica del comtat de York del segle XVIII, on els 
treballadors individuals treballaven en el seu propi temps, a casa seva, escal- 
fada i mantinguda sense cap ajuda de l'empresa que els proveia de  mate- 
rials. Aquesta forma de treball, el treball a domicili, esth creixent a Espanya, 
Ithlia i Gran Bretanya, i és probable que contirtu? expandint-se en altres 
paisos de I'OCDE mentre hi hagi empresaris que es decantin per l'atractiu 
de major flexibilitat. Com concloia un informe d~e 1'Institut Sindical Euro- 
peu el 1985: 

<<És clar que molts paisos europeus han experimentat un creixement 
d'ocupació inestable en els últims anys i una proliferació de diferents classes 
de contractes de treball. A més dels treballadors amb contractes normals, ja 
existeixen un nombre creixent de treballadors a temps parcial, treballadors 
eventuals o treballadors amb contracte de temps limitat, treballadors auto- 
ocupats i authnoms de tipus diversos* (p. 103). 

El mateix informe ens dóna exemples d'una empresa belga que acomia- 
dh treballadores perqul. es negaven a canviar de jornada completa a treball 
a temps parcial. Aquesta reducció forgosa d'horez; de treball només fou di- 
rigida contra les dones. El desig dels directors de reduir els costos de treball 
a curt termini i fer que la forsa de treball actui <.om un escut protector de 
l'empresa contra les fluctuacions de la demanda, est6 refor~ant les tenden- 
cies cap al mercat secundari de treball. Aquests treballadors recentment 
convertits en periferics tenen, de mitjana, sous més baixos per hora que els 
treballadors de jornada completa. És probable que treballin menys hores 
i que al mateix temps rebin un sou més baix per hora. 

L'estrat;gia de moltes empreses de passar a la forga de treball els costos 
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d'un entorn econbmic incert es defensa a vegades dient que aquests treba- 
lladors periferics són principalment dones que sinó no treballarien. El 1981 
les dones representaven el 81 per cent dels treballadors a temps parcial a 
Belgica, un 85 per cent a Franca i un 94 per cent tant a Gran Bretanya 
com a Alemanya. Per donar alguna indicació dels ordres de magnitud, hi 
havia a Gran Bretanya, el 1986, 21 milions de treballadors amb feina. 
D'aquest total, un 55 per cent eren homes i un 45 per cent eren dones. 
Perb dels 9,4 milions de treballadores, el 42 per cent treballaven a temps 
parcial. Del total, el 23 per cent, gairebé una quarta part de tots els tre- 
balladors llogats, treballaven mitja jornada. Les estadístiques més recents 
demostren també una nova tendencia creixent de treballadors masculins 
a mitja jornada (DE 1987). 

Mentre hi pot haver diferencies d'opinió sobre el nivell de sous i po- 
bresa familiar, tothom reconeix que aquells que treballen mitja jornada no 
poden mantenir-se ni mantenir els seus sense ingressos suplementaris. Cu- 
riosament el sistema de Seguretat Social a Gran Bretanya no permet que els 
ingressos per treball de mitja jornada es descomptin de les prestacions per 
desocupació, ja que se suposa que els desocupats han d'estar disposats a 
treballar a jornada completa. Un assalariat principal a temps parcial pot te- 
nir dret a I'ajuda familiar (Family Income Supplement) sota unes circums- 
tancies determinades, per6 aquestes mateixes circumsthncies poden produir 
més o menys els mateixos ingressos familiars, depenent totalment de la Se- 
guretat Social, sense la chrrega del treball. Les conseqiiencies d'aquest fac- 
tor i d'altres és que la majoria de treballadors periferics, ja siguin eventuals, 
a temps parcial o bé tinguin contracte a curt termini, que cobren sous com- 
postos que no els permeten mantenir-se, viuen en famílies en les quals hi 
ha un treballador, normalment masculí, a jornada completa. Així que, més 
que haver-hi nous conflictes i divisions entre els treballadors centrals i els pe- 
riferics, cosa que en principi es podria esperar, els treballadors del centre 
i de la periferia tenen molt en comú. És probable que comparteixin la 
mateixa llar i hdhuc el mateix llit. És cert que el creixement de treballadors 
de sou compost ha causat noves divisions, perb és més probable que aques- 
tes es produeixin entre famílies amb diferents ocupacions i amb alguns as- 
salariats i famílies amb pocs membres amb feina. Aquesta polarització entre 
unitats familiars esth creixent en les societats d'Europa occidental, on la 
unitat familiar amb un sol assalariat s'esth convertint en una raresa esta- 
dística, limitat a un període molt curt del cicle vital quan les dones deci- 
deixen no ser actives econbmicament per treballar com a mares a casa a 
jornada completa. 

Típicament les unitats familiars poden acumular avantatges realitzant 
altres formes de treball al marge de l'ocupació, com diverses formes d'auto- 



De I'cteconomia informab a ctformes de treball)>.- 
I 

abastament a la llar (Pahl, 1984). Fins i tot treballadors manuals de sou 
baix poden millorar els ingressos de la família amb sous compostos i, com- 
prant les seves cases a I'Ajuntament en condicions favorables, poden treba- 
llar per millorar el seu estil de vida i les seves candicions dom2stiques: ar- 
reglar la llar, posant doble vidre, o fent ampliacilons a la cuina. Aprofitant 
el seu propi treball, les seves prhpies habilitats i eines poden fer estalvis 
substancials i sovint fer el treball millor. També contribueixen a l'aprecia- 
ció de capital del seu bé més valuós: la seva casa (PahP, 1984). 

La prova d'aquestes tendilncies no es limita a Gran Bretanya. Un infor- 
me sobre una enquesta representativa de la població adulta d'Alemanya 
occidental revelava que un 30 per cent de tots els propietaris de vivenda 
construeixen la seva prbpia casa i el 37 per cent fan gran part del disseny 
interior. Els autors d'aquest estudi destaquen que és la composició de la 
unitat familiar la que es correlaciona més amb aquest treball informal al 
marge de l'ocupació. 

<<El nivell més baix d'ingressos es pot trobar en unitats familiars &una 
sola persona. Les famílies incompletes estan generalment per sota de la 
mitjana. Al contrari, les famílies completes i, especialment, les nombroses,. 
mostren un alt nivell d'ingressos. Les difer2ncies es mantenen significatives 
si es controlen el nivell d'ingressos, la classe social i l'edat del cap de la 
unitat familiar ... [aquests factors] tenen influilncia en la producció de la 
unitat familiar per6 no en cada Brea, i generalment no és tan forta com la 
que té  la composició familiar)> (Glatzer i Berger, 1988: 517-518). 

Mentre que és evident que les dones i els joves tenen una situació des- 
avantatjosa en el mercat de treball, perque tenen més possibilitat de rebre 
sous compostos, aixb no implica que com a membres individuals de la unitat 
familiar tinguin desavantatge en l'accés al consum. Com ja s'ha explicat 
abans, aixb és aixi perque els seus sous compostos s'ajunten amb l'ingrés fa- 
miliar collectiu. A més els que treballen mitja jornada o en feines temporals 
i eventuals pot ser que tinguin el temps i els contactes socials per trobar 
una segona feina. Els que fan dues feines poden incrementar encara més 
l'ingrés familiar collectiu. És clar que hi pot haver una proporció de treba- 
lladors principals que es mantenen ells i la seva família gdcies a diferents 
feines a hores, de manera que dos o tres sous compostos s'agreguen per fer 
un ingrés suficient. Actors, músics i artistes es veuen obligats a obrar aixi 
per treure's uns ingressos suficients quan de la seva feina preferida no en 
troben prou. La tendilncia a acumular més recur?;os per part d'aquelles fa- 
mílies que obtenen les seves rendes pel treball !;'est; documentant a bas- 
tants pa'isos, especialment en aquells en els quals la diferencia entre la f o r ~ a  
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de treball del centre i la de la periferia creix. Aquesta diferkncia travessa 
les tradicionals divisions de classe, de manera que, per exemple, un artesh 
pot estar al centre i un delineant a la perifkria. La diferencia variarh d'una 
empresa a una altra. Les aptituds dels treballadors centrals són cada cop 
més específiques de l'empresa i no són fhcilment transferibles ni introduibles 
en altres empreses. 

S'ha de ressaltar que el creixement dels treballadors amb sous com- 
postos, contractats a temps parcial, és aclaparador en el sector serveis, on 
hi ha pocs treballadors centrals. Així, a Gran Bretanya, de gairebé sis mi- 
lions d'empleats de sanitat, educació i altres serveis públics (Divisió 9 de 
la Classificació Industrial Regular) més &un terg estaven a temps parcial 
el 1984. La proporció arriba al 41 per cent en el comerg al detall (DE 1987). 
Per tant, aquesta polarització entre famílies és probable que reflecteixi va- 
riacions urbanes i regionals en la distribució de la indústria i en els canvis 
ocupacionals en les empreses. És probable que les famílies més afectades 
siguin les de les Brees d'ctindústries de xemeneia)> en crisi i que tinguin po- 
ques oportunitats alternatives en les feines de serveis que proporcionin in- 
gressos a altres membres de la unitat familiar (Harris, 1987). D'aquí ve 
que aquelles regions amb indústria manufacturera pesada en crisi tinguin 
alts nivells d'atur i poques oportunitats d'aconseguir i fer treball extra, tant 
si és submergit com d'autoabastament. Els que ja treballen aconsegueixen 
la gran part de les oportunitats de trobar més feines; els aturats en tenen 
menys. Els autoocupats tenen més oportunitats &arreglar-se l'impost sobre 
la renda. 

Eis clar que els governs europeus estan preocupats per les conseqiikn- 
cies d'aquestes pautes diferents de regulació i desregulació sobre el compor- 
tament del mercat de treball, desigualtats &ingressos i la possibilitat de la 
formació de bosses de forca de treball barata. Programes i polítiques dife- 
rents produeixen conseqiii.ncies socials i econbmiques diferents. Seria bb- 
viament equivocat posar totes aquestes activitats dins el sac de al'economia 
informal)>, amb la implicació que té una entitat authnoma amb una vida 
prhpia, que 1'Estat ha de controlar o manipular d'alguna manera. 

Els sociblegs haurien, potser, d'estar més disposats a reconkixer els pe- 
rills que comporta girar-se d'esquena a la foguera mentre miren les tremo- 
loses ombres a la paret. Les formes de la paret són difícils de copsar i can- 
vien constantment. Si els que estan relacionats amb els estudis comparatius 



de l'economia informal o de formes de treball informal, com jo prefereixo, 
se centressin més en el poder de les institucions polítiques i econbmiques 
establertes, les variacions de la realitat empírica del treball informal esde- 
vindria més intelligible. O'Higgins concloYa el seu intent heroic &estudiar 
la relació entre economies formal i submergida en quatre paysos ressaltant: 

<cels resultats emfasitzen la diversitat de les experiencies nacionals i, en 
conseqiikncia, la debilitat de les assumpcions generalitzades basades en l'ex- 
periencia de qualsevol país)> (O'Higgins, 1985: 140). 

De tota manera, O'Higgins suggerí que hi havia vincles entre l'economia 
submergida i els canvis estructurals en l'economia formal. Els processos 
globals d'acumulació de capital i 1'Estat a través de les pautes de regulació 
i desregulació alimenten la foguera. Els sociblegs i antropblegs, que han pro- 
porcionat tants estudis interessants i detallats de les formes de treball in- 
formal i tants informes explicatius ad boc, han de deixar de mirar la pa- 
ret i mirar la foguera. 

La meva posició és que el treball informal i el sector informal són en 
gran part producte de polítiques i accions dels governs, empresaris o, en 
el cas de les societats socialistes, de controladors burbcrates. Els resultats 
poden ser molt diversos i els científics socials s'han dedicat generalment 
més a documentar les conseqii&ncies que no pas a centrar-se en les causes. 
Les estrategies dels empresaris, el creixement de les pautes de regulació 
i desregulació empresarial i governamental són determinants crucials de les 
pautes del treball informal en les famílies, sovinit mediatitzades per les uti- 
litzacions socials de les noves tecnologies. 
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