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La desigualtat depèn de nosaltres

Com tothom sap prou bé a
horesd’ara,durantaques-
tes últimes dècades la
desigualtat de renda i ri-
quesa s’ha disparat en la

majoria de països rics, sobretot als
Estats Units i, per desgràcia, s’ha
agreujat encara més des de la Gran
Recessiódel2008.Peròquèhapassat
a la resta del món? ¿Anem cap a un
món més just o més injust? A aques-
tes preguntes complexes hi intenta
respondreunnouestudirealitzatper
un economista del Banc Mundial,
Branko Milanovic, juntament amb
altres investigadors.

Quan va caure el comunisme, cap
a finals de la dècada dels 80, la globa-
litzacióeconòmicaesvaacceleraries
van començar a escurçar les diferèn-
ciesentreelsestats.Milanovicafirma
en un article publicat al novembre
que el període del 1988 al 2008 “pot-
ser ha estat testimoni de la primera
reducció de la desigualtat global en-
treelsciutadansdelmóndesdelaRe-
volució Industrial”. La bretxa entre
algunesregionshaminvatconsidera-
blement–entreelspaïsosasiàticsiles
economies avançades d’Occident–,
però encara hi ha unes diferències
enormes.Durantlesúltimesdècades,

els ingressos mitjans globals, per pa-
ïsos, s’han anat aproximant, sobretot
a causa del potent creixement de la
Xina i l’Índia. Però la igualtat entre
la humanitat en general –entre les
persones que la formen– ha millorat
molt poc. (El coeficient de Gini, que
serveixperavaluarladesigualtat,no-
més ha pujat 1,4 punts des del 2002
fins al 2008.)

Així doncs, mentre que a l’Àsia, el
Pròxim Orient i l’Amèrica Llatina hi
ha estats que globalment potser es
posaran a l’altura d’Occident, la situ-
ació dels pobres retrocedeix a tot ar-
reu, fins i tot en llocs com la Xina, on
hi ha hagut una certa millora del ni-
vell de vida.

Milanovic arriba a la conclusió
que, del 1988 al 2008, els ingressos de
l’1% més ric del món van augmentar
un 60%, mentre que la renda del 5%
més pobre no experimentava cap
canvi. I tot i que les rendes mitjanes
han millorat molt aquestes últimes
dècades, encara hi ha enormes dese-
quilibris: el 8% de la humanitat es
queda amb el 50% dels ingressos
mundials;l’1%mésricjaarreplegatot
solel15%.L’augmentméselevatdela
renda s’ha produït entre les elits
–executius del sector financer i em-
presarial dels països rics– i les grans
“classes mitjanes emergents” de la
Xina,l’Índia,IndonèsiaielBrasil.Qui
hi ha sortit perdent? Segons Milano-
vic, els africans, alguns llatinoameri-
cans i els ciutadans de l’Europa de
l’Est postcomunista i l’antiga Unió
Soviètica.

Els Estats Units cons-
titueixenunexemplefor-
ça descoratjador per a la
humanitat.I,comquedes
de molts punts de vista
solen “liderar el món”, si
d’altres segueixen el seu
exemple, els auguris per
al futur no són bons.

D’unabanda,elcreixe-
ment de la desigualtat de
renda i riquesa als Estats
Units forma part d’una
tendènciaques’observaentotelmón
occidental.Unestudiefectuatel2011
per l’Organització per a la Coopera-
cióielDesenvolupamentEconòmics
concloïa que aquesta desigualtat va
començar a incrementar-se a finals
de la dècada dels 70 i principis de la
dels 80 als Estats Units i la Gran Bre-
tanya (i també a Israel). La tendèn-
ciaesvageneralitzarafinalsdelsanys
vuitanta. Aquesta última dècada la
desigualtat ha crescut fins i tot en pa-
ïsos tradicionalment igualitaris, com
ara Alemanya, Suècia i Dinamarca.
Ambescassesexcepcions–França,el
Japó i Espanya–, a la majoria d’eco-
nomies avançades s’han disparat els
sous del 10% corresponent a la fran-
ja salarial més alta, mentre que han
retroceditencaraméselsdel10%que
cobren menys.

D’altra banda, però, la tendència
noerauniversalniinevitable.Durant
aquests mateixos anys, països com
Xile, Mèxic, Grècia, Turquia i Hon-
griahanaconseguitcorregirconside-
rablementladesigualtatderenda(en
alguns casos molt acusada), cosa que
fa pensar que aquesta desigualtat és
el resultat de factors polítics i no ex-
clusivament macroeconòmics. No és
veritat que la desigualtat sigui una
conseqüència inevitable de la globa-
lització,nidelalliurecirculaciódemà
d’obra, capital, béns i serveis, ni tam-
pocdelcanvitecnològicqueafavoreix
els empleats més qualificats i amb
més nivell d’estudis.

Als Estats Units s’observen algu-
nes de les desigualtats de renda i
oportunitats més greus de les econo-
mies avançades, amb devastadores
conseqüències macroeconòmiques.
El producte interior brut nord-ame-
ricàs’hamésquequadruplicatdurant
elsúltims40anysigairebés’hadupli-
cat aquests últims 25 anys, però com
tothom sap prou bé, els beneficis han
anat a parar als de dalt, i cada vegada
més als de dalt de tot. L’any passat,
l’1% més ric de la població es va que-
dar amb el 22% de la renda del país, i

directius i els dels treballadors: tot i
queencaranos’haarribatalapropor-
ció de 500 a 1 de les principals empre-
ses nord-americanes (segons l’Orga-
nització Internacional del Treball),
les diferències són ara més acusades
queabansdelarecessió.(ElJapó,que
ha moderat els sous dels directius,
constitueix una notable excepció.)
Les innovacions nord-americanes en
el camp del rent-seeking –una pràcti-
ca en què l’enriquiment no s’aconse-
gueix fent més gros el pastís econò-
mic, sinó manipulant el sistema per
apoderar-sed’untrosmésgros–s’han
propagat per tot arreu.

La globalització asimètrica també
haimposatundurpeatgealmónsen-
cer. El capital mòbil ha exigit que els
treballadorsfacinconcessionssalari-
alsiqueelsgovernsfacinconcessions
fiscals. El resultat és una espiral des-
cendent. Els sous i les condicions de
treball estan amenaçats. Empreses
pioneres com Apple, les activitats de
les quals es basen en enormes aven-
ços de la ciència i la tecnologia, i que
en molts casos són finançades pel go-
vern, també han demostrat una gran
habilitat per eludir els impostos. Es-
tan disposades a rebre, però no volen
donar res a canvi.

Ladesigualtatilapobresainfantils
són una gran vergonya. Desmentei-
xen les afirmacions de la dreta quan
diuquelapobresaésconseqüènciade
la mandra i d’unes decisions erròni-
es;elsnensnopodentriarelsseuspa-
res. Als Estats Units, gairebé un nen
decadaquatreviuenlapobresa;aEs-
panya i Grècia, un de cada sis; a Aus-
tràlia, la Gran Bretanya i el Canadà,
mésd’undecadadeu.Resd’aixòésin-
evitable. Hi ha països que han optat
per crear unes economies més equi-
tatives: Corea del Sud, on fa mig se-
gle només una de cada deu persones
tenia estudis universitaris, té avui un
dels índexs més elevats de titulats
universitaris de tot el món.

Per tots aquests motius, estem en-
trant en un món que no sols es divi-
deix entre rics i pobres, sinó també
entre països que no prenen mesures
enaquestsentitielsquesíqueenpre-
nen. Alguns països aconseguiran cre-
ar una prosperitat compartida, l’únic
tipus de prosperitat que em sembla
autènticament sostenible. D’altres
deixaran que la desigualtat segueixi
fent estralls sense cap mena de con-
trol. En aquestes societats dividides,
els rics es refugiaran en urbanitzaci-
ons tancades, gairebé incomunicats
ambelspobres,lesvidesdelsqualsels
resultaran pràcticament impenetra-
bles, i viceversa. He visitat societats
que, pel que sembla, han optat per
aquest camí. Són llocs on gairebé nin-
gú de nosaltres voldria viure: ni a les
urbanitzacionsaïlladesnialsbarrisde
barraques on regna la desesperació.

el 0,1% de dalt de tot, amb
l’11%. El 95% dels aug-
ments d’ingressos que
s’han produït des del
2009 han anat a parar a
l’1% més ric. Les xifres del
cens publicades fa poc de-
mostrenquelarendamit-
jana als Estats Units no
s’ha mogut en gairebé un
quart de segle. El ciutadà
nord-americà corrent
guanya ara menys que fa

45 anys (un cop aplicat l’ajust per in-
flació); els que van acabar els estudis
secundarisperònotenenuntítoluni-
versitari guanyen gairebé un 40%
menys que fa quatre dècades.

La desigualtat va començar a aug-
mentar als Estats Units fa 30 anys,
quan es van abaixar els impostos dels
ricsiesvaflexibilitzarlaregulaciódel
sector financer. I això no és pas una
coincidència. La desigualtat s’ha
agreujatperquènoheminvertitprou
eninfraestructures,nieneducacióni
sanitat, ni tampoc en xarxes de pro-
tecciósocial.Is’agreujaamesuraque
va rosegant el nostre sistema polític
i la governança democràtica.

I Europa sembla molt impacient
per seguir el mal exemple nord-ame-
ricà. L’adopció de polítiques d’auste-
ritat, des de la Gran Bretanya fins a
Alemanya, provoca uns elevats ín-
dexs d’atur, la baixada dels salaris i
unadesigualtatcreixent.Políticscom
Angela Merkel, la cancellera alema-
nya reelegida fa poc, i Mario Draghi,
president del Banc Central Europeu,
afirmen que els problemes d’Europa
són conseqüència d’una excessiva
despesa social. Però aquests argu-
mentsnoméshanaconseguitqueEu-
ropa entri en recessió (i fins i tot en
una depressió econòmica). El fet que
potsers’hagitocatfons–quepotserla
recessió s’hagi acabat “oficialment”–
no serveix de gaire consol als 27 mi-
lions d’aturats de la UE. A banda i
banda de l’Atlàntic, els fanàtics de
l’austeritat afirmen que cal seguir ai-
xí: és l’amarga medicina que hem de
prendre per aconseguir la prosperi-
tat. ¿La prosperitat de qui?

L’excessiva finançarització –que
ajuda a entendre per què la Gran Bre-
tanya té el dubtós honor de ser el se-
gon país més desigual, després dels
Estats Units, de les economies més
avançades del món– també explica el
creixementdeladesigualtat.Unages-
tió empresarial deficient i l’erosió de
lacohesiósocialhanampliat,enmolts
països, la bretxa entre els salaris dels
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