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Edicions de premsa periòdica ARA es reserva

tots els drets sobre el contingut del diari
ARA, els suplements i qualsevol producte de
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.

Difusió controlada per l’OJD

debat

EL DIARI D’AHIR
Fe d’errades: L’ARA agraeix als lectors
que ens facin arribar els errors que de-
tectin en el contingut dels articles. Un
cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe
d’errades en aquesta mateixa columna.
Podeu fer-nos arribar les vostres esme-
nes a opinio@ara.cat.

Si no penseu
en el futur, mai el tindreu
John Galsworthy

LA CITA

Per què la desigualtat és la clau

PAUL KRUGMAN

PREMI NOBEL D’ECONOMIA

TRADUCCIÓ:
TONI GÜELL

AYZA

THE NEW
YORK TIMES

L’augment de la desi-
gualtat no és una
preocupació nova. Ja
en parlava l’any 1987
la pel·lícula d’Oliver

Stone Wall Street, en què es retrata-
va una plutocràcia a l’alça que insis-
tia que la cobdícia és bona. Però els
polítics, intimidats per les adver-
tències sobre una “guerra de clas-
ses”, s’han negat a prendre’s serio-
sament la bretxa que creix entre els
rics i la resta.

Però això pot estar canviant. Ba-
rack Obama ha declarat que la des-
igualtat és “el repte que defineix la
nostra època”. El president i altres
polítics hi han posat prou l’accent
perquè la seva insistència hagi pro-
duït l’efecte reacció d’alguns opina-
dors, que argumenten que la desi-
gualtat no és un gran problema.

Estan equivocats.
L’argument més utilitzat per po-

sar la desigualtat en un segon pla és
la crisi econòmica. Els que el defen-
sen vénen a dir: ¿no és més impor-
tant restaurar el creixement que
preocupar-nos de com es distribu-
eixen els beneficis que genera?

Doncs no. D’entrada, i encara que
ens fixem només en l’impacte direc-
te de l’augment de la desigualtat en
nord-americans de classe mitjana,
la qüestió ja és molt preocupant. Pe-
rò és que, a més, probablement la
desigualtat va jugar un paper im-
portant en la creació del desastre
econòmic actual, i ha jugat un paper
crucial en la nostra incapacitat per
solucionar-lo.

Comencem pels números. De mit-
jana, els nord-americans són molt
més pobres ara que abans de la crisi.
Per al 90 per cent de les famílies amb
menys recursos, aquest empobri-
ment reflecteix tant que el pastís eco-
nòmic s’ha empetitit com que cada
vegada en tenen un tros més reduït.
Quina d’aquestes dues dinàmiques
reductores ha tingut més impacte?
La resposta, sorprenentment, és que
han tingut un impacte similar. És a
dir, la desigualtat està creixent tan de
pressa que en els últims sis anys ha
estat per als ingressos del nord-ame-
ricà mitjà un llast comparable als
mals resultats econòmics. I això,
malgrat que aquests anys han coinci-
dit amb la pitjor crisi econòmica des
de la dècada de 1930.

I si prenem una perspectiva més
àmplia, la creixent desigualtat és,
de llarg, la causa més important que
els ingressos de la classe mitjana ha-
gin anat perdent poder adquisitiu.

Més enllà d’això, quan contem-
plem la gran recessió que arrenca el
2007 i la –no tan gran– recuperació
que la va seguir, veiem que l’impac-
te econòmic i sobretot polític de la
desigualtat ha sigut enorme.

Està àmpliament acceptat que
l’augment de l’endeutament de les

dos eren econòmicament destruc-
tius: la desregulació va contribuir a
fer possible la crisi, i la tornada pre-
matura a l’austeritat fiscal ha fet
més que qualsevol altra causa per
entorpir la recuperació. Tots dos
consensos, però, corresponen als
interessos i als prejudicis d’una elit
econòmica la influència política de
la qual havia augmentat juntament
amb la seva riquesa.

Tot això és especialment clar si
mirem d’entendre per què Wa-
shington, enmig d’una crisi carac-
teritzada per un atur persistent, es
va obsessionar amb la suposada ne-
cessitat de retallar la Seguretat So-
cial i el programa Medicare. Aques-
ta obsessió mai va tenir sentit eco-
nòmic: en una economia deprimida
en què els tipus d’interès estaven
més baixos que mai, el govern havia
de gastar més, no menys, i una èpo-
ca d’atur massiu no és el millor mo-
ment per centrar-se en els possi-
bles problemes fiscals de les dèca-
des a venir. L’atac als programes de
seguretat social tampoc reflectia les
necessitats de la gent.

Però les enquestes fetes entre els
molt rics han demostrat que –a di-
ferència de la població en general–
consideren el dèficit pressupostari
un tema crucial i que estan a favor
de les grans retallades en els progra-
mes de protecció social. I, com sa-
bem, aquestes prioritats de les elits
van prendre el control del discurs
polític del país.

I això em porta a la meva conclu-
sió final. La reacció contra els que
volen combatre la desigualtat sol
amagar, subjacentment, el desig
d’alguns opinadors de despolitit-
zar la reflexió econòmica perquè
esdevingui tecnòcrata i no parti-
dista. Però això és una quimera.
Fins i tot en aquelles qüestions que
semblen purament tecnocràti-
ques, els conflictes de classe i la
desigualtat donen forma al debat
–i, per tant, el deformen.

Per tant, el president Obama te-
nia raó. La desigualtat és el desafi-
ament que defineix la nostra època.
Farem alguna cosa per afrontar
aquest repte?

llars va contribuir a posar les bases
de la nostra crisi econòmica.
Aquest augment del deute va coin-
cidir amb l’augment de la desigual-
tat, i probablement els dos feno-
mens estan relacionats –tot i que la
relació no és concloent–. Després
de la crisi, el continu desplaçament
dels ingressos de la classe mitjana
cap a una petita elit va perjudicar el
consum, de manera que la desigual-
tat està vinculada tant a la crisi eco-
nòmica com a la debilitat de la recu-
peració subsegüent.

Al meu entendre, però, el paper
realment crucial de la desigualtat en
la calamitat econòmica que hem
viscut ha sigut polític.

En els anys previs a la crisi es va
produir un notable consens biparti-
dista a Washington a favor de la
desregulació financera –un consens
faltat de tota justificació teòrica o
històrica–. Quan va arribar la crisi,
va arribar la pressa per rescatar els
bancs. Però tan aviat com això es va
fer, va sorgir un nou consens sobre
la conveniència de deixar estar la
creació d’ocupació i centrar-se en la
suposada amenaça dels dèficits
pressupostaris.

Què tenen en comú els consensos
previs i posteriors a la crisi? Tots

CARLO ALLEGRI / REUTERS

La desigualtat està
creixent tan ràpid que en

els últims sis anys ha
tingut un impacte similar

a la crisi econòmica


