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E n una època en què l’atur està
pels núvols, podria semblar
raonable suposar que les em-
preses no s’han de preocupar

per trobar treballadors. Però una enques-
ta recent de McKinsey a més de 2.800
empresaris d’arreu del món evidencia
fins a quin punt és errònia aquesta
percepció. Quatre de cada deu ocu-
padors van dir que no poden trobar tre-
balladors que ocupin càrrecs de nivell
d’ingrés en les seves empreses, i més
d’un terç dels enquestats van dir que els
seus negocis estan patint per la falta de
treballadors almercat laboral amb la for-
mació apropiada.
Alhora, els joves de tot el món estan

lluitant per trobar feina. Mentre que la
crisi de l’eurozona ajuda a explicar per
què més de la meitat
dels joves de Grècia i
d’Espanya estan atu-
rats, les economies en
ràpid creixement com
les de Sud-àfrica i
Nigèria estan experi-
mentant taxes d’atur
juvenil semblants. A
l’Orient Mitjà i al nord
de l’Àfrica un de cada
tres joves no té feina. I
als Estats Units l’any
passat aproximada-
ment lameitat dels titu-
lats que van rebre el
grau de llicenciatura
menors de 25 anys es-
taven a l’atur o sub-
ocupats després de
graduar-se.
Tot això apunta a un

costós desfasament en
les capacitats que fan
falta en l’economia
d’avui dia. Només als
Estats Units, el cost
d’oportunitat de no mi-
llorar l’educació pu-
jaria a 1,7 milions de
milions de dòlars fins
l’any 2030. De manera
semblant, si la Xina
tanca la creixent frac-
tura de capacitació,
podria fer créixer el
producte interior brut
en 250.000 milions
dòlars fins l’any 2020.
Per què no s’està fent
més, doncs, per garan-
tir que els joves adquireixin les capacita-
cions que necessiten?
El problema s’origina en les percep-

cions divergents entre els diversos ac-
tors del mercat de treball. Més del 70%
de les institucions educatives enquesta-
des per la consultora McKinsey creuen
que els seus graduats estan preparats
per al mercat laboral; més de la meitat
dels ocupadors i dels joves no hi estan
d’acord. Per tancar aquesta fractura cal
que els educadors i els empresaris treba-
llin conjuntament i demaneramés estre-
ta. Els ocupadors han de comunicar les
seves necessitats als educadors i els edu-
cadors han de proporcionar als seus gra-
duats les eines que els permetin satisfer
aquestes necessitats. El problema és la
falta de vincles i, per tant, la solució és
crear més vincles.
Però no serà fàcil arribar a aquesta sin-

cronització. Una tercera part dels ocupa-
dors no interactuen mai amb els proveï-
dors d’educació, mentre que només el
15% ho fa una vegada al mes o més. To-
tes dues parts es beneficiarien de la cons-
trucció de forts vincles de reciprocitat,
mitjançant els quals els empresaris po-
drien comunicar als educadors el que ne-

cessiten (i fins i tot podrien ajudar a dis-
senyar plans d’estudi i podrien oferir els
seus empleats coma docents) i els educa-
dors oferirien als estudiants aprenentat-
ge i experiència pràctics.
De fet, hi ha iniciatives prometedores

que estan enmarxa.Molts ocupadors de
la indústria automobilística, del turisme,
de la manufactura avançada i de la cons-

trucció de vaixells han adoptat lamodali-
tat de “precontractació” de joves –és a
dir, aquests ocupadors els garanteixen
una feina si fan un rigorós programa
d’entrenament–.
Un exemple útil és la cooperació entre

el gegant energètic estatal brasiler Petro-
bras i Prominp –una coalició d’agències
governamentals, empreses, associacions

empresarials i sindicats destinada a alli-
berar tot el potencial del sector petrolí-
fer i gasístic del país–. En primer lloc, Pe-
trobras i Prominpdesenvolupen una pro-
jecció de cinc anys del personal necessa-
ri en àrees que requereixen habilitats es-
pecífiques, com la soldadura en drassa-
nes, instal·lació de canonades i enginye-
ria petroliera. Després, Prominp identifi-
ca una institució educativa amb la qual
desenvolupar un pla d’estudis apropiat,
conjuntament amb les empreses selecci-
onades i amb l’objectiu de capacitar

30.000 persones l’any. Petrobras paga el
90% dels costos, i el Govern la resta.
Tanmateix, d’aquestes iniciatives n’hi

continua havent molt poques, i tenen un
abastmassa limitat per resoldre el desfa-
sament a escala mundial en l’àmbit de la
capacitació. D’altra banda, desenvolupar
programes eficaços requereix moltes
més dades sobre el trajecte que recorren
els joves des de l’educació fins que arri-
ben a fer una feina dels que hi ha a dispo-
sició actualment.
Els governs poden exercir un paper fo-

namental en la recopilació de les dades
necessàries per determinar quines ca-
pacitacions tenen demanda i quina clas-
se de formació és eficaç per adquirir-les.
Per exemple, l’Observatori del Treball
de Colòmbia rastreja el progrés dels

estudiants –incloent-hi
a quina universitat van
anar, què van estudiar,
quan i on van tenir fei-
na per primera vegada,
quins sous inicials van
tenir i si van rebre as-
censos– fins cinc anys
després de graduar-se.
Els futurs estudiants

poden fer servir aques-
ta informació per ob-
tenir una imatge molt
més precisa de les
seves perspectives a
futur.
Per descomptat, els

joves han de ser proac-
tius si es vol que
aquests plans siguin efi-
caços.Menys de lamei-
tat dels joves que Mc-
Kinsey va enquestar
van afirmar que tenien
almenys un conei-
xement bàsic sobre els
sous mitjans o sobre la
prevalença de les opor-
tunitats d’ocupació en
el camp que han triat.
No és estrany, doncs,
que la meitat no vegin
clar si els estudis post-
secundaris els han ser-
vit per millorar les
oportunitats de tenir
una feina.
Els estudiants han de

dominar tots els aspec-
tes relacionats amb la
seva educació i se n’han

d’apropiar. Abans d’inscriure’s en un
programa acadèmic o vocacional, els fu-
turs estudiants han d’investigar les taxes
de col·locació laboral i han d’informar-
se sobre com i amb quina freqüència la
institució educativa interactua amb els
ocupadors que els poden donar feina. A
més, han de comprendre integralment
compoden adquirir i demostrar les habi-
litats que s’apliquen en el camp que ha-
gin triat. En termesmés generals, han de
fer servir les dades que hi ha sobre el
mercat de treball per prendre decisions
més ben informades.
Si el món continua tal com ara, els

desequilibris del mercat laboral empit-
joraran significativament els pròxims
anys. En efecte, elmón fa front a una pos-
sible escassetat d’entre 30 i 40 milions
de treballadors amb educació univer-
sitària l’any 2020, i a un possible superà-
vit de 95 milions de treballadors poc
qualificats.
Els beneficis econòmics de reequili-

brar el mercat de treball mundial són
molt convincents; els costos humans de
no fer-ho són enormes. L’obligació que
tenen les empreses, els educadors, els go-
verns i els joves quant a prendre-hi me-
sures no pot ser més forta.c

E l darrer capítol de la irracio-
nal israelofòbia que sacseja
les entranyes del discurs
propalestí l’està pagant a la

pròpia pell l’actriu Scarlett Johans-
son. Malgrat que és una dona com-
promesa, membre d’Oxfam des de fa
anys i defensora del diàleg entre ju-
eus i àrabs, ha comès un greu error:
creure que podia fer el que considera-
va oportú. Va acceptar ser la cara
d’un espot per a la Super Bowl de
l’empresa israeliana Sodastream, que
ofereix un aparell per fabricar re-
fresc gasós gràcies a unes píndoles de
l’estil de les que han fet furor amb el
cafè. I es va desencadenar la ira. Va
passar de ser una bella actriu a ser la
cara amable de la maldat eterna, que
per als habituals sempre fou la mal-
dat jueva. I, com era de preveure, els
que demanen el boicot als productes
israelians –fins i tot a les univer-
sitats– la van posar a la diana dels
atacs, van exigir que es retirés i van
repetir la retòrica demagògica habitu-
al. Scarlett va passar de ser dels bons
a ser dels dolents, verbigràcia de no
acceptar el boicot a Israel. Sort que
l’actriu ha aguantat les invectives i
l’anunci s’ha emès. Però la llavor
d’una pressió a les persones famoses,
convertit automàticament en un xan-
tatge públic, està sembrada. I tot amb
l’excusa d’un missatge solidari que,
en realitat, ni és solidari, ni és pacífic,
ni ajuda a resoldre el conflicte.

Primer, i siguem seriosos, perquè
aquest tipus de boicots redueixen un
conflicte molt complex a una simple
equació maniquea en què els bons
són tots bons i parlen àrab, i els do-
lents són tots dolentíssims i parlen
hebreu. És a dir, intenta fixar en el
subconscient col·lectiu la idea que no
hi ha un conflicte de difícil solució en
què les dues parts pateixen, sinó uns
simples ocupadors de terres i unes
pobres víctimes. Òbviament, el boi-
cot no diu res del suport logístic i mi-
litar de països de la zona per intentar
destruir Israel, ni del terrorisme, ni
de les escoles de l’odi, ni de l’islamis-
me integrista. Res. No existeix l’Iran,
ni Hizbul·lah, ni Síria, ni Hamàs, ni
les entrades massives d’armes, ni la
negativa de les organitzacions palesti-
nes a acceptar l’existència d’Israel,
res. Només el mal en forma d’estrella
de David. De fet, el vell estigma de
sempre, amb un discurs renovat.
Amés, la mateixa petició de boicot

planetari no es dóna per a cap de les
terribles dictadures que hi ha al món,
impassibles els seus artífexs al pati-
ment demilions de persones reprimi-
des, empresonades, assassinades.
Només Israel mereix la fúria huma-
na. I, per acabar, ni un d’aquests no
es pregunta si el medicament que
pren quan estàmalalt és de procedèn-
cia israeliana, probablement perquè
és més fàcil atacar Scarlett que dei-
xar de guarir una malaltia, cosa que
demostra que, a més d’agressiu, inso-
lidari i gens pacífic, el boicot és enor-
mement hipòcrita. Ho repeteixo: pur
xantatge a favor de la consigna, el
simplisme i la propaganda.c
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Els educadors han de donar
eines als graduats per
satisfer les necessitats
laborals dels ocupadors

És vital saber quina classe
de formació és eficaç per
adquirir les capacitacions
que tenen demanda

De ser bella actriu a ser la
cara de la maldat eterna,
que per als habituals
és la maldat jueva
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