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E spanya tampoc
no s’escapa de
l’augment de la
desigualtat, al
contrari: les 20
persones més ri-

ques acumulen 77.000 milions
d’euros, xifra que equival a la
renda del 20% dels més pobres.
I a escala mundial, quasi la mei-
tat de la riquesa està en mans de
l’1% de la població, va alertar
ahir l’oenagéOxfamen la presen-
tació de l’informe “Governar per
a les elits”. José María Vera, di-
rector general d’Oxfam Inter-
món, va apuntar una altra dada
que subratlla aquesta tendència:
Espanya s’ha convertit en el se-
gon país més desigual d’Europa,
només per darrere de Letònia, i
per davant de Portugal, Grècia,
Romania oBulgària, segons el co-
eficient Gini.
Aquest indicador mesura la

desigualtat en els ingressos, de
zero a u. Zero equival a l’equitat
econòmica total, i u al contrari,
la desigualtat més gran. El 2012
Espanya va obtenir un coefici-
ent del 0,35,mentre que lamitja-
na de l’Europa dels 28 es va situ-
ar al 0,30. El treball de recerca
d’Oxfam Intermón adverteix
que si Espanya no rectifica “po-
dria perdre tres generacions de
benestar, drets socials i democrà-
cia per convertir-se en una socie-
tat dual de rics i pobres”. Abans
de la crisi, el 20% dels més rics
guanyava 5,3 vegades més que el
20% més pobre; el 2011 aquesta

xifra va augmentar a 7,5 vegades
i el 2025 podria situar-se en 18
vegades més. Tal com denuncia
el títol de l’informe, Oxfam con-
sidera que l’origen del desastre
s’ha de buscar en el fet que “les
institucions de l’Estat han estat

segrestades per les elits i els po-
ders econòmics, han marginat el
ciutadà de les seves decisions po-
lítiques i han degradat el sistema
democràtic... Creix la desafecció
democràtica”.
Una enquesta duta a terme

perOxfam al Brasil, l’Índia, Sud-
àfrica, el Regne Unit, els Estats
Units i Espanya reflecteix que
set (vuit, en el cas d’Espanya) de
cada deu persones consultades
opina que “les lleis estan dis-
senyades per beneficiar els

poderosos”.
Oxfam va a la cita del Fòrum

Econòmic Mundial de Davos, a
Suïssa, amb la missió de reiterar
que la desigualtat econòmica és
un dels principals esculls per
aconseguir el progrés de la hu-
manitat i eradicar la pobresa.
Les xifres amb les quals treballa
aquesta oenagé parlen per si
soles: la fortuna de les 85 per-
sones més riques del món equi-
val als diners que tenen lameitat
de la població del planeta; l’any
passat, 210 ciutadans van engros-
sir el club dels multimilionaris
que tenen una fortuna demés de
mil milions, i set de cada deu
persones viuen en països on la
iniquitat econòmica ha augmen-
tat els últims 30 anys. A més, “el
patrimoni dels deu europeus
més adinerats és superior al cost
de les mesures d’estímul apli-
cades a la Unió Europea entre
els anys 2008 i 2010 (217.000
milions d’euros contra 200.000
milions) i les polítiques d’auste-
ritat estan perjudicant espe-
cialment els pobres, però afavo-
rint els rics”.
Fins i tot hi ha persones que

encapçalen la llista delsmultimi-
lionaris que afirmen que cal re-
duir aquestes diferències. És el
cas de Bill Gross, fundador de
l’empresa de gestió d’inversions
Pimco, dels EUA, o del també
magnat dels Estats Units War-
ren Buffett, que admeten que
aquest privilegiat 1%de rics hau-
ria de pagar més impostos.
Oxfam reivindicarà a Davos i

en altres fòrums internacionals
“arribar a un compromís per po-
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La fortuna dels 85 més
rics equival als diners
que té la meitat més
pobra de la població

Ricsmésrics,
pobresméspobres
Espanya, segon país ambmés desigualtat
d’Europa, només per darrere de Letònia

LA REIVINDICACIÓ A DAVOS

Posar fi a l’evasió
fiscal i no fer servir
la riquesa per obtenir
favors polítics

Oxfam alerta de l’augment de les diferències al món

Tendències

Aproximadament el 8% de la població acumula
el 80% de la riquesa mundial
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Royce, un dels símbols
de la riquesa, fotografi-
at a Singapur
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La meitat de la riquesa
mundial està en mans
de l’1% de la població

L’1% dels més rics té 65
vegades més diners que
la meitat més pobra

L’1% més ric ha acumulat
el 95% del creixement total
posterior a la crisi, des del 2009

Set de cada deu persones viuen en països
on la desigualtat econòmica ha augmentat
els darrers 30 anys

sar fi a l’evasió de capital a para-
disos fiscals i no utilitzar la rique-
sa per obtenir favors polítics que
suposin un perjudici de la volun-
tat dels ciutadans”. Vera va re-
marcar que, a Espanya, “el 85%
de les empreses que cotitzen a
l’Ibex tenen filials en paradisos
fiscals” i que a tot el món “cada

any 16.000 milions d’euros s’es-
capen del control fiscal”.
Unade lesmesures queplante-

ja Oxfam, i tantes altres oenagés,
per alleujar el patiment de mili-
ons de persones que viuen en la
misèria és aplicar d’una vegada
la taxa sobre les transaccions fi-
nanceres, la coneguda com a ta-

xa Tobin. “A més de tenir un
efecte de transparència, suposa-
ria ingressar a Espanya uns
5.000 milions d’euros cada any,
dels quals demanem que el 50%
es destini a lluitar contra la po-
bresa d’aquí i l’altra meitat als
països del Sud”, va concloure Jo-
sé María Vera.c
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El procés en què es troba immer-
sa Espanya és, efectivament,
molt perillós. Cal tenir en comp-
te que Espanya, per raons his-
tòriques, va viure, a partir de la
dècada dels vuitanta, un procés
invers al de la majoria de països
del nostre entorn. Mentre al
món començaven a accelerar-se
les desigualtats per l’impuls de
les polítiques neoliberals que es
van imposar durant aquella dè-
cada, a Espanya, com a conse-
qüència de la implantació de la
democràcia, llavors es va iniciar
unprocés de disminució d’aques-
tes desigualtats. De manera que
durant dues dècades –fins a prin-
cipis del nou mil·lenni– es van
anar escurçant, no tant per dis-
minució d’ingressos dels rics
com per augments salarials i re-

distribució de la riquesa a través
de la millora de les pensions, la
sanitat, l’educació, etcètera. Ai-
xò va conduir a una situació en
què una majoria va sentir que
formava part de les classes mit-
janes, amb un patrimoni que els
sustentava i amb uns drets con-

solidats. Això va conduir a la
possibilitat d’endeutament i de
l’augment del consum que vam
conèixer fins a l’any 2006-2007
aproximadament.
El despertar ha estat total-

ment brusc: ni feina, ni patrimo-
ni, ni drets, ni futur. Ens vam

creure prínceps i ens despertem
captaires, i això no per una catàs-
trofe natural, sinó per una crisi
provocada per la mundialitza-
ció, d’una banda, i per la cobdí-
cia d’una exigua minoria i la in-
competència i l’egoisme dels go-
vernants, de l’altra. Sónmolts de-
sastres per poder-los acceptar
quan el preu és tan alt. Per això
el mal que s’està fent al país és
enorme, no només en l’econo-
mia, sinó en la cohesió social, en
la confiança en les institucions,
en la sensació de desastre col·lec-
tiu. No només és previsible que
continuïn les mobilitzacions, si-
nó que creixi el nivell de violèn-
cia, perquè la sensació general
de frustració i de presa de pèl és
excessiva.
Ja no es tracta només deman-

tenir la classe mitjana, que enca-
ra té en gran part el patrimoni,
sinó de preservar la creença en
la possibilitat de la convivència i
en el futur del país.

L etònia i Espanya són
els països més desi-
guals de la Unió Eu-
ropea, segons recorda

l’informe d’Oxfam publicat la
vigília de la cimera de l’elit
global, que té lloc aquesta set-
mana a l’estació d’esquí suïssa
de Davos.
Letònia i Espanya, amés, són

les dues estrellesmés enlluerna-
dores de l’anomenada devalua-
ció interna, aplaudides en cada
cimera d’elit per les seves políti-
ques d’austeritat i flexibilitza-
ció laboral, dutes a terme per
augmentar la competitivitat de
la perifèria de la zona euro.
Aquestes són, sens dubte,

dues cares de la mateixa mone-
da, tot i que ningú a Davos no
voldrà reconèixer-ho. Per
exemple, Christine Lagarde, la
directora gerent del Fons Mo-
netari Internacional (FMI),
que assistirà a la cita als Alps,
va felicitar Mariano Rajoy la
setmana passada aWashington
pels ajustos espanyols, sobretot
per la flexibilització del mercat
de treball. Els aplaudiments a
Espanya van recordar el que ha-
via passat a la cimera de l’FMI
a Riga (Letònia), el 2012, quan
Lagarde es va desfer en elogis
cap al primer ministre letó Val-
dis Zatler: “Heu ensenyat el ca-
mí a la zona euro”, va dir fent
referència als ajustos que van
provocar la marxa d’un de cada
tres joves.
Però aquest any a Davos, La-

garde demana més igualtat:
“Els líders empresarials i polí-
tics al fòrum han de recordar
que enmolts països, dels benefi-
cis del creixement en gaudeix
poca gent”, va advertir dissabte
al Financial Times. “No és una
recepta per a la sostenibilitat”.
Aquest discurs esquizofrènic
es repetirà en les tertúlies de
centenars de multimilionaris
enhotels de cinc estrelles segui-
des de festes sumptuoses.
Els set-cents executius parti-

cipants en el fòrum entrevistats
per a l’informe Riscos globals
2014 van opinar que la desigual-
tat és el principal risc per al
creixement sostenible. Klaus
Schwab, l’empresari suísmulti-
milionari i fundador del fòrum,
va escriure en el prefaci que la
recuperació “ha d’incloure tot-
hom”. Els peixos grossos deDa-
vos –adverteix Larry Elliot, au-

tor del llibre Going South– “vo-
len enviar unmissatge que ente-
nen la desigualtat, que ells tam-
bé senten el dolor...”. Però una
cosa és dir i l’altra és fer: a Da-
vos hi ha una esquerda abismal.
Qualsevol economista sap que
la devaluació interna i la flexibi-
lització laboral són sinònims de
retallades salarials. I això, en
unmoment de beneficis empre-
sarials creixents i d’augments
de dos dígits de la remuneració
dels ja superremunerats alts
executius que arriben a Zuric
aquests dies amb avió privat
Gulfstream o en helicòpter a
Davos. Fins i tot John
Cridland, director general de la
patronal britànica, va instar les
empreses angleses a augmentar
els salaris dels treballadors,
“atrapats en llocs de treball de
salaris mínims” .
Les polítiques d’austeritat

–les principals víctimes de les
quals són els aturats i els treba-

lladors de salaris baixos– tam-
bé han exercit un paper clau en
l’augment explosiu de la desi-
gualtat a Espanya, Portugal,
Irlanda o Letònia.
Oxfam proposa una sèrie de

mesures per corregir el proble-
ma: combatre l’evasió fiscal;
donar suport a sistemes més
progressius de tributació; apu-
jar els salaris mínims i, si es
tracta d’una multinacional su-
perrendible, com les que parti-
cipen en Davos, pagar salaris
dignes. Però per alsDavos men,
tot això danya la competitivitat
i cotitza a la baixa a la borsa. I
això és Suïssa. Més d’un conse-
ller delegat de visita a Davos
farà una excursió al poble de
Zug, de 19.000 habitants i
29.000 empreses registrades,
moltes, seus de multinacionals.
A Zug comprovarà que les
seves estratègies de minimit-
zació tributària global estan
funcionant com cal.c
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La patronal britànica
avisa sobre l’impacte
de la desigualtat
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Davos

El mal que s’està fent
al país és enorme, no
només en l’economia,
sinó també en
la cohesió social
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Al món
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A Davos critiquen
les diferències, però
avalen mesures que
polaritzen la renda

M. SUBIRATS, catedràtica emèrita
de Sociologia de la UAB

Concentració

Els païsosmés desequilibrats de la UE,
Letònia i Espanya, rebran felicitacions
en la cimera de Davos pels durs ajustos

Estrellesde
ladesigualtat
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