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RESSENYES
KOFI ANNAN

President de l’Africa Progress Panel (Grup per al
Progrés de l’Àfrica), exsecretari general de les
Nacions Unides i premi Nobel de la Pau
La creixent desigualtat entre rics i pobres es troba en un
punt d’inflexió: o bé es consolida encara més, i posa en
perill els nostres esforços de reducció de la pobresa, o bé
fem canvis concrets que ens permetin corregir-la. Aquest
valuós informe d’Oxfam analitza els problemes provocats
per la desigualtat extrema, així com les decisions
polítiques que els governs poden adoptar per construir un
món més just on totes les persones tinguem les mateixes
oportunitats. Aquest informe és una crida a l’acció en
favor del bé comú. Hem de respondre-hi.

JOSEPH STIGLITZ

Professor de la Universitat de Columbia i premi
Nobel d’Economia
L’extrema desigualtat en termes de renda i riquesa que
actualment hi ha en una gran part del món és perjudicial
per a la nostra economia i la nostra societat, i soscava
la nostra política. Tot i que aquesta situació hauria de
preocupar-nos a tots, la veritat és que són les persones
més pobres les que més la pateixen: no només les seves
vides es veuen afectades per una gran inequitat, sinó que
també hi ha una gran manca d’igualtat d’oportunitats.
L’informe d’Oxfam ens recorda, en un moment molt oportú,
que qualsevol iniciativa que realment pretengui eradicar
la pobresa ha de fer front a les decisions sobre polítiques
públiques que generen i perpetuen la desigualtat.

NAWAL EL SAADAWI
Escriptora i activista egípcia

L’informe d’Oxfam posa de manifest un nou repte per al
món capitalista i patriarcal i per a l’anomenat lliure mercat.
Hem de lluitar junts, mundialment i localment, per tal de
construir un nou món basat en una igualtat real entre les
persones, sense distinció de gènere, classe, religió, raça,
nacionalitat o identitat.

ANDREW HALDANE

Economista cap del Banc d’Anglaterra
La revelació d’Oxfam, el gener del 2014, que les 85
persones més riques del món posseeixen la mateixa
riquesa que la meitat més pobra de la humanitat va tocar
la fibra moral de moltes persones. Ara, aquest exhaustiu
informe va més enllà de les estadístiques per analitzar
la relació fonamental que existeix entre la desigualtat
i la persistència de la pobresa. També proposa algunes
solucions. En posar en relleu el problema de la desigualtat,
Oxfam no només defensa els interessos de les persones
més pobres, sinó també el nostre interès col·lectiu:
cada vegada hi ha més dades que demostren que la
desigualtat extrema perjudica d’una manera significativa i
duradora l’estabilitat del sistema financer i el creixement
de l’economia, a més de retardar el desenvolupament
del capital físic, social i humà necessari per millorar les
condicions de vida i el benestar de les persones. Els
polítics i legisladors estan començant a adonar-se d’això.
Tenim l’imperatiu moral, econòmic i social de desenvolupar
polítiques públiques que facin front a l’increment de
la desigualtat. L’informe d’Oxfam és un important pas
endavant en el camí per aconseguir aquest objectiu.

JEFFREY SACHS

ROSA PAVANELLI

Oxfam ha tornat a fer una poderosa crida a l’acció
per lluitar contra l’augment de la desigualtat a tot el
planeta. I aquest informe arriba just a temps, quan
els governs d’arreu del món són a punt d’aprovar els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) el 2015.
El desenvolupament sostenible implica que la prosperitat
econòmica ha de ser inclusiva i sostenible des del punt
de vista mediambiental. No obstant això, una bona part
de l’actual creixement econòmic no és ni inclusiu ni
sostenible. Els rics s’enriqueixen encara més, mentre les
persones pobres i el nostre planeta en paguen el preu.
Oxfam explica com hem de canviar de rumb: a través
d’una fiscalitat més justa, eliminant els paradisos fiscals
i el secret bancari, garantint la igualtat d’accés de rics i
pobres a serveis essencials com la sanitat i l’educació,
i trencant el cercle viciós de riquesa i poder amb el qual
els rics manipulen la política per enriquir-se encara més.
Oxfam marca clarament el rumb que cal seguir. Tots hem
de mobilitzar-nos a favor que el creixement inclusiu i
sostenible sigui un element fonamental dels ODS de l’any
vinent.

Les respostes que Oxfam proposa són senzilles,
intel·ligents i perfectament assolibles. L’única cosa que
s’interposa entre aquestes propostes i un canvi real és la
manca de voluntat política. La nostra tasca és difondre
aquesta crida, transformar la urgència en mesures,
denunciar sense treva les injustícies i exigir que es
resolguin. Ha arribat el moment d’actuar. Ara.

Director de l’Institut de la Terra de la
Universitat de Columbia

JAY NAIDOO

President del Consell d’Administració
i del Consell Permanent d’Associació de
l’Aliança Global per a la Millora de la
Nutrició (GAIN)
Tots aquells que es preocupen pel nostre futur comú
haurien de llegir aquest informe. L’augment de la
desigualtat ha esdevingut l’amenaça més gran per a la
pau mundial, i fins i tot per a la supervivència de l’espècie
humana. L’increment de la concentració de riquesa a
les mans d’una petita minoria ha aguditzat tant la crisi
econòmica com l’ecològica, la qual cosa ha produït al seu
torn una escalada de la violència a tots els racons del
nostre abrasador planeta.

Secretària general de la Internacional
de Serveis Públics

KATE PICKETT
I RICHARD WILKINSON

Coautors de Desigualdad: un análisis de la (in)
felicidad colectiva
Aquest informe constitueix el primer pas per canviar les
polítiques amb què una minoria s’ha enriquit a costa de la
majoria. És una lectura obligada per als governs, per als
responsables polítics i per a qualsevol persona que estigui
farta que se sacrifiqui el benestar de la ciutadania en favor
de l’1% més ric de la població.

HA-JOON CHANG

Economista de la Universitat de Cambridge
Iguals és el millor resum que s’ha fet fins ara de per
què és fonamental fer front a la desigualtat per al
desenvolupament mundial. L’abisme entre rics i pobres no
només és perniciós en si mateix, sinó que a més genera un
desaprofitament econòmic i humà innecessari. Els insto
a llegir l’informe i a unir-se a la campanya mundial per un
món més just.
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En les últimes dècades, la humanitat ha progressat
extraordinàriament, tant a l’Àfrica com a la resta del món.
Aquest progrés, però, ara es veu amenaçat per la xacra que
suposa el ràpid augment de la desigualtat.
Aquest informe constitueix un rigorós i oportú retrat de la creixent desigualtat
que caracteritza una gran part de l’Àfrica i del món actualment. Set de cada
deu persones viuen en països on la desigualtat creix ràpidament, i on els més
privilegiats de la societat exclouen la resta.
Reduir la bretxa que separa les persones més riques de les més pobres,
així com fer front als efectes que aquesta bretxa té sobre altres profundes
desigualtats (com ara les que hi ha entre homes i dones o entre les races, que
fan que la vida sigui insuportable per als menys afavorits), és un imperatiu
del nostre temps. En massa casos, el futur dels nens que neixen avui està
condicionat pels baixos ingressos dels seus pares, com també pel seu gènere i
la seva raça.
La bona notícia és que l’augment de la desigualtat no és inevitable. És un
problema que es pot resoldre. Aquest informe conté exemples d’això que ens
poden servir d’inspiració. Espero que moltes persones, des de funcionaris
governamentals i líders empresarials i de la societat civil fins a organismes
bilaterals i multilaterals, llegeixin atentament aquest informe, reflexionin sobre
les seves recomanacions i adoptin mesures duradores que facin front a l’actual
explosió de desigualtat.

EXCEL·LENTÍSSIMA SRA. GRAÇA MACHEL
Fundadora de Graça Machel Trust
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He lluitat contra la desigualtat durant tota la vida.
En el lloc on vaig créixer, a Uganda, la meva família
no tenia gaires coses, però estàvem entre els més
acomodats. La meva millor amiga i jo anàvem a
escola plegades cada dia. Jo tenia un parell de
sabates, ella anava descalça. En aquell moment
no entenia per què, i ara tampoc. Cal combatre la
desigualtat sempre, en tot moment.
Molts dels països més pobres del món han avançat enormement en la lluita
contra la pobresa; ho he vist personalment en el transcurs de les visites que
he fet a alguns dels llocs més difícils del món. L’augment de la desigualtat,
però, constitueix una amenaça per a aquests avenços. Els diners, el poder i les
oportunitats es concentren a les mans d’una minoria, a costa de la majoria.
Un nen que neixi en una família rica, fins i tot als països més pobres, anirà
als millors col·legis i rebrà la millor atenció mèdica quan es posi malalt. Al
mateix temps, les famílies pobres veuran com malalties fàcils de prevenir
els arrabassaran els seus fills perquè no tenen diners suficients per pagar
un tractament mèdic. La realitat és que, a tot el món, les persones riques
gaudeixen de vides més llargues, sanes i felices, i poden utilitzar la seva
riquesa per contemplar com els seus fills gaudeixen del mateix tipus de vida.
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La persistent desigualtat entre homes i dones no fa altra cosa que agreujar
aquestes diferències. Veig proves d’això a tot arreu on viatjo amb Oxfam, i
també cada vegada que torno a casa meva, a Uganda. La meitat de les dones
de l’Àfrica subsahariana donen a llum soles i en condicions poc segures.
Cap d’elles és rica. La baixa posició de la dona en la societat es tradueix en
el fet que la salut materna gairebé no rep cap atenció en les assignacions
pressupostàries, de manera que els hospitals i centres de salut públics
disposen de pocs recursos i un personal escàs. Mentrestant, les mullers,
germanes i filles de les famílies més riques i poderoses d’aquests països donen
a llum en hospitals privats, ateses per metges i llevadores qualificats.
Això no pot continuar així. La concentració de riquesa a les mans d’uns pocs
posa en risc la capacitat per expressar la nostra opinió i per participar en la
gestió de la societat en què vivim. Els ciutadans més rics poden utilitzar el
seu poder econòmic, i la capacitat d’influència inherent a aquest poder, per
manipular les lleis i les decisions polítiques a favor seu, la qual cosa enforteix
encara més la seva posició. Tant als països rics com als països pobres,
els diners confereixen poder i privilegis a costa dels drets de la majoria de
ciutadans.
La ciutadania ha estat ignorada durant massa temps, i això ja ha provocat
protestes i indignació ciutadana a tot el món. Indignació perquè determinats
governs electes representen els interessos d’una minoria poderosa mentre
desatenen la seva responsabilitat de garantir un futur digne a tots els
ciutadans. Indignació pel rescat de bancs i banquers la temeritat dels quals va
provocar la crisi econòmica, mentre els més pobres de la societat han hagut
de pagar-ne el preu. Indignació perquè els gegants empresarials poden evadir i
eludir impostos mentre paguen als seus treballadors uns sous miserables.
Molts de vostès es preguntaran si podem fer alguna cosa per canviar aquesta
situació. La resposta és un sí ferm. La desigualtat no és inevitable, és el
resultat de decisions polítiques. Aquest informe se centra en l’anàlisi de
les alternatives i mesures polítiques que poden canviar la situació: des de
serveis públics i gratuïts de salut i educació a l’abast de tota la població, que
garanteixin que no s’exclou les persones pobres; fins a salaris dignes que
eradiquin la pobresa entre els treballadors; una fiscalitat progressiva, amb la
qual els rics paguin el que els correspon; i espais de participació ciutadana
protegits, on les persones puguin expressar la seva opinió i tinguin capacitat
per decidir sobre la societat en què viuen.
Oxfam se solidaritza amb els ciutadans de tot el planeta que exigeixen un món
més equitatiu i la fi de la desigualtat extrema.

WINNIE BYANYIMA
Directora executiva d’Oxfam
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Un treballador de la neteja passa per davant d’una foto
d’un apartament de luxe a la planta baixa d’un complex
residencial del districte de Chaoyang, a la Xina (2013).
Foto: Panos/Mark Henley
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En Nthabiseng va néixer en una família pobra de raça negra a Limpopo,
una zona rural de Sud-àfrica. En Pieter va néixer a prop, en un barri
residencial ric de Ciutat del Cap. La mare d’en Nthabiseng no va rebre
educació formal i el seu pare no té feina, mentre que els pares d’en Pieter
van acabar els estudis universitaris a la Universitat de Stellenbosch i
tenen ocupacions ben remunerades.
En conseqüència, les oportunitats de futur d’en Nthabiseng i les d’en
Pieter són molt diferents. La probabilitat que en Nthabiseng mori
durant el seu primer any de vida és gairebé 1,5 vegades més gran que
la d’en Pieter1 , i és probable que en Pieter visqui 15 anys més que en
Nthabiseng.2
En Pieter tindrà, de mitjana, 12 anys d’escolarització, i més possibilitats
d’anar a la universitat, mentre que en Nthabiseng completarà, en el millor
dels casos, un any d’educació.3 Serveis bàsics com ara sanitaris nets,
aigua neta o una atenció sanitària digna4 estaran fora del seu abast. Si en
Nthabiseng té fills, és molt probable que ells també creixin en la pobresa.5
Tot i que en Nthabiseng i en Pieter no han triat el seu lloc de naixement,
el seu sexe ni la riquesa i educació dels seus pares, els governs sí que
tenen l’opció d’intervenir per tal que les oportunitats de futur dels
ciutadans no siguin tan diferents. Si no s’adopten mesures explícites en
relació amb aquest tema, la injustícia es repetirà a molts països de tot el
món.
Aquest exercici de reflexió està extret de l’Informe sobre el Desenvolupament
Mundial del 2006. Oxfam ha actualitzat les dades d’oportunitats de futur a
Sud-àfrica.6

De Ghana a Alemanya, de Sud-àfrica a Espanya, les diferències entre els rics
i els pobres estan augmentant ràpidament, i la desigualtat econòmica* ha
arribat a nivells extrems. Actualment, la desigualtat a Sud-àfrica és més gran
que al final de l’apartheid.8
Les conseqüències són destructives per a tothom. La desigualtat extrema
corromp la política, frena el creixement i redueix la mobilitat social. A més,
fomenta la delinqüència i fins i tot els conflictes violents, desaprofita el talent i
el potencial de les persones i afebleix els fonaments de la societat.
De manera crucial, el ràpid augment de la desigualtat constitueix un obstacle
per a l’eradicació de la pobresa mundial. Actualment, centenars de milions de
persones viuen sense accés a aigua potable i sense prou menjar per alimentar
les seves famílies; moltes d’aquestes persones treballen fins a l’extenuació
únicament per subsistir. Només és possible millorar la vida de la major part de

“

Hi ha hagut una lluita de
classes durant els últims
20 anys, i la meva classe
ha guanyat
WARREN BUFFETT
LA QUARTA PERSONA MÉS
RICA DEL MÓN7

“

* La desigualtat té moltes dimensions diferents, com ara la raça, el gènere, la
geografia o l’economia, i aquestes dimensions poques vegades van aïllades.
Aquest informe se centra principalment en la concentració dels recursos financers
i de la riquesa a les mans d’una minoria, un fet que pot repercutir en els processos
polítics, socials i culturals en perjudici dels més vulnerables. Així, en l’informe
s’utilitza el terme desigualtat per fer referència a la desigualtat econòmica extrema
(de riquesa i de renda). S’especificarà quan l’informe al·ludeixi a altres dimensions
diferents de la desigualtat.
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la població mundial si fem front a l’extrema concentració de riquesa i poder a
les mans de les elits.
A Oxfam, dècades d’experiència treballant amb les comunitats més pobres
del món ens han ensenyat que la pobresa i la desigualtat no són inevitables
ni accidentals, sinó el resultat d’eleccions polítiques deliberades. És possible
posar fi a la desigualtat. El món necessita mesures coordinades per tal de
construir un sistema polític i econòmic més just que valori el conjunt de la
ciutadania. Les normes i sistemes que han donat lloc a l’actual explosió de la
desigualtat han de canviar. Calen mesures urgents que equilibrin la situació,
mitjançant l’aplicació de polítiques que redistribueixin els diners i el poder, de
les mans de les elits a les de la majoria de la població.
Aquest informe mostra, a través de noves investigacions i exemples d’arreu
del món, la magnitud del problema que constitueix la desigualtat econòmica
extrema, i posa de manifest els diversos perills que aquesta desigualtat implica
per a la població mundial. Així mateix, identifica els dos poderosos factors
que han impulsat aquest ràpid augment de la desigualtat a tants països:
el fonamentalisme de mercat i el segrest democràtic per part de les elits.
L’informe destaca algunes de les mesures concretes que poden adoptar-se per
fer front a aquesta amenaça, i demostra que el canvi és possible.
La desigualtat econòmica extrema s’ha disparat a tot el planeta en els últims
30 anys i ha esdevingut un dels problemes econòmics, polítics i socials més
importants del nostre temps. Les antigues desigualtats, basades en el gènere,
la casta, la raça i la religió són injustícies en si mateixes, però a més es veuen
agreujades per l’augment de la bretxa entre rics i pobres.
Amb el llançament mundial de la campanya Iguals, Oxfam s’uneix a un corrent
d’opinió que inclou multimilionaris, líders religiosos i dirigents d’institucions
com el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial, així com sindicats,
moviments socials, organitzacions de dones, acadèmics i milions de ciutadans
de tot arreu. Junts, exigim als líders mundials que adoptin mesures per fer front
a la desigualtat extrema abans que sigui massa tard.

L’AUGMENT DE LA DESIGUALTAT ENTRE RICS I
POBRES
Les tendències de les rendes i la riquesa expliquen una història clara: la bretxa
entre rics i pobres és més àmplia que mai i continua augmentant, mentre que el
poder està, cada vegada més, a les mans de les elits.
La desigualtat entre països es va incrementar amb rapidesa entre el 1980 i el
2002, però d’aleshores ençà s’ha reduït lleugerament gràcies al creixement
experimentat pels països emergents, especialment la Xina. Tot i això, per a la
vida de les persones és més important la desigualtat que es dóna dins dels
mateixos països, ja que mentre els més pobres lluiten per subsistir, els seus
veïns prosperen. Aquest tipus de desigualtat està augmentant ràpidament a
la majoria de països: 7 de cada 10 persones viuen en un país on la desigualtat
entre rics i pobres és més gran ara que fa 30 anys,11 i a diversos països la
minoria rica està augmentant encara més la seva participació en la renda
nacional.12
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“

Les desigualtats de
renda extremes estan
alentint la reducció de la
pobresa i obstaculitzant
el desenvolupament d’un
creixement econòmic
ampli.
KOFI ANNAN
GRUP PER AL PROGRÉS DE
L’ÀFRICA, 20129
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A escala mundial, la desigualtat en termes de riquesa individual és encara
més extrema. Oxfam ha calculat que, l’any 2014, les 85 persones més riques
del planeta posseïen tanta riquesa com la meitat més pobra de la humanitat.13
Entre el març del 2013 i el març del 2014, la riquesa d’aquestes 85 persones es
va incrementar en 668 milions de dòlars diaris.14 Si Bill Gates volgués utilitzar
tota la seva riquesa i es gastés un milió de dòlars al dia, necessitaria 218 anys
per acabar tota la seva fortuna.15 Encara que, en realitat, no es quedaria mai
sense diners: fins i tot si obtingués un rendiment modest per la seva riquesa,
inferior al 2%, guanyaria 4,2 milions de dòlars diaris només en concepte
d’interessos.
Des que va començar la crisi financera, el nombre de milmilionaris** s’ha més
que duplicat fins arribar a la xifra de 1.645 persones.16 La riquesa extrema no
és només un assumpte dels països rics. L’home més ric del món és el mexicà
Carlos Slim, que el juliol del 2014 va desbancar Bill Gates de la primera posició.
Actualment, hi ha 16 milmilionaris a l’Àfrica subsahariana, que conviuen
amb els 358 milions de persones en situació de pobresa extrema.17 Arreu del
món, ens trobem tant uns nivells de riquesa absurds com la pobresa més
desesperada.
Els possibles beneficis de posar fre, encara que sigui lleugerament, a la riquesa
desmesurada, constitueixen també un argument de pes. Oxfam ha calculat
que, si just després de la crisi financera s’hagués aplicat un impost de només
l’1,5% sobre la riquesa de les persones amb una fortuna superior als mil milions
de dòlars, es podrien haver salvat 23 milions de vides en els 49 països més
pobres del món, proporcionant-los diners per invertir en atenció sanitària.18
Tant el nombre de milmilionaris com la seva riquesa conjunta s’han incrementat
tan ràpidament que, l’any 2014, una taxa de l’1,5% podria contarestar el dèficit
anual de finançament per poder escolaritzar tots els menors i oferir atenció
sanitària en aquests països.19
És necessari un cert grau de desigualtat per premiar el talent, les capacitats i
la voluntat d’innovar i d’assumir riscos empresarials. No obstant això, l’actual
desigualtat econòmica extrema afebleix el creixement i el progrés i no dóna
lloc a una inversió en el potencial i les capacitats de centenars de milions de
persones.

** En aquest informe, optem per utilitzar el terme milmilionari (en anglès,
billionaire) per referir-nos a les persones que tenen més de 1.000 milions de dòlars.
És a dir, són persones que tenen més riquesa que els anomenats multimilionaris
(que tenen més d’un milió de dòlars). Dit amb altres paraules, hi ha molts més
multimilionaris que milmilionaris.
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LA DESIGUALTAT EXTREMA ENS PERJUDICA A TOTS
La desigualtat extrema, un obstacle per a la reducció de la
pobresa
El ràpid increment de la desigualtat econòmica extrema dificulta
considerablement la lluita contra la pobresa. Noves investigacions d’Oxfam han
revelat que, si es reduís la desigualtat d’ingressos a Kenya, Indonèsia i l’Índia,
seria possible treure de la pobresa milions de persones d’aquests països.20 Si
l’Índia frenés l’augment de la desigualtat, l’any 2019 podria posar fi a la situació
de pobresa extrema en què viuen 90 milions de persones. Si fos més enllà i
reduís la desigualtat en un 36%, podria pràcticament eradicar-hi la pobresa
extrema.21 The Brookings Institution també ha desenvolupat una sèrie de
supòsits que demostren que la desigualtat impedeix que s’eradiqui la pobresa
a escala mundial. En aquests casos, si es reduís la desigualtat podrien sortir de
la pobresa 463 milions de persones més que si la desigualtat augmentés.22
La distribució dels ingressos dins d’un país repercuteix considerablement
en les oportunitats de futur de la seva població. Bangla Desh i Nigèria, per
exemple, tenen rendes mitjanes similars. Nigèria és un país una mica més ric,
però bastant menys igualitari. En conseqüència, un infant nascut a Nigèria té
tres vegades més possibilitats de morir abans de fer els 5 anys d’edat que un
infant nascut a Bangla Desh.23
Actualment, líders de tot el món estan debatent sobre nous objectius per
posar fi a la pobresa extrema l’any 2030. No obstant això, si no estableixen un
objectiu per fer front a la desigualtat econòmica, no aconseguiran eradicar la
pobresa, amb la qual cosa es perdran innombrables vides.

La desigualtat extrema afebleix el creixement econòmic que
ajuda la majoria
La idea que fer front a la desigualtat és perjudicial per al creixement econòmic
està molt estesa. No obstant això, diverses dades recents demostren
amb contundència que les desigualtats extremes són perjudicials per al
creixement.24 Als països on la desigualtat econòmica és extrema, el creixement
no és tan durador i el creixement futur es veu afeblit.25 Recentment, diversos
economistes de l’FMI han documentat que la desigualtat econòmica ha
contribuït a provocar la crisi financera mundial.26 Resulta obvi que l’argument
del creixement com a justificació per no enfrontar-se a la desigualtat
econòmica ja no és vàlid.
La desigualtat extrema també disminueix l’impacte del creixement en la
reducció de la pobresa.27 En molts països, el creixement econòmic ja s’ha
convertit en una font inesperada d’ingressos per als més acabalats de la
societat. Per exemple, el PIB per capita de Zàmbia va créixer una mitjana del
3% anual entre el 2004 i el 2013, amb la qual cosa aquest país es va incorporar
a la categoria de països de renda mitjana-baixa del Banc Mundial. Malgrat el
creixement, el nombre de persones que hi viuen per sota del llindar de pobresa
d’1,25 dòlars al dia va augmentar del 65% el 2003 al 74% el 2010.28
Investigacions d’Oxfam29 i del Banc Mundial30 indiquen que la desigualtat és la
baula perduda que explica per què una mateixa taxa de creixement pot donar
lloc a diferents índexs de reducció de la pobresa.
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(...) tendeix a minvar
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procés de creixement.
F. FERREIRA I
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La desigualtat econòmica agreuja la desigualtat entre homes i
dones
Un dels tipus de desigualtat més estesos (i antics) és el que hi ha entre homes i
dones. La desigualtat econòmica i la de gènere estan unides per un vincle molt
estret.
Els homes tenen una presència majoritària en els segments més alts del nivell
d’ingressos, i a més ocupen més llocs de poder, en qualitat de ministres i líders
empresarials. Només 23 dels directors executius de les empreses de Fortune
500, i només 3 de les 30 persones més riques del món, són dones. Alhora, la
immensa majoria dels treballadors pitjor remunerats i amb les ocupacions més
precàries són dones. A Bangla Desh, per exemple, les dones constitueixen
gairebé el 85% de la mà d’obra del sector tèxtil. Encara que aquest tipus
d’ocupacions acostumen a ser millor per a les dones que l’agricultura de
subsistència, el nivell de seguretat laboral i fins i tot de seguretat física que
ofereixen és mínim: la majoria de les persones que van morir en l’enfonsament
de la fàbrica tèxtil Rana Plaza l’abril del 2013 eren dones.
Els estudis mostren que, en les societats amb més desigualtat econòmica,
menys dones acaben l’educació superior, menys dones tenen representació
en els òrgans legislatius i més gran és la bretxa salarial entre homes i dones.32
Per tant, el ràpid increment de la desigualtat econòmica que s’ha produït
recentment en la majoria de països suposa un dur revés pel que fa als esforços
per aconseguir la igualtat de gènere.

La desigualtat econòmica és causa de disparitats en els àmbits
sanitari i educatiu, i en termes d’oportunitats de futur
El gènere, la casta, la raça, la religió, l’ètnia i altres identitats que
“s’atribueixen” a les persones des que neixen també exerceixen un paper
important a l’hora de crear divisions entre rics i pobres. A Mèxic, les taxes de
mortalitat materna entre les dones indígenes són sis vegades més altes que la
mitjana nacional, i tan elevades com en molts països africans.33 A Austràlia, els
pobles aborígens i els illencs de l’estret de Torres són els principals afectats
per la pobresa, la desocupació, les malalties cròniques i la discapacitat; els
seus habitants tenen més probabilitats de morir joves i d’acabar a la presó.
La desigualtat econòmica també genera enormes diferències quant a les
oportunitats de futur: les persones més pobres ho tenen tot en contra en
termes educatius i d’esperança de vida. L’últim Programa Nacional d’Enquestes
Demogràfiques i de Salut34 ha demostrat com la pobresa interactua amb la
desigualtat econòmica i altres desigualtats, creant “paranys de desavantatge”
que enfonsen els col·lectius més pobres i exclosos, de manera que no poden
sortir del pou.
El 20% més pobre de la població etíop té una probabilitat tres vegades més
gran de no ser escolaritzada que el 20% més ric. Si es tenen en compte
els efectes de la desigualtat de gènere en la desigualtat urbà-rural i en la
desigualtat econòmica, la bretxa entre rics i pobres és molt més gran. La
probabilitat de no anar mai a escola és sis vegades més gran per a les dones
pobres de les zones rurals que per als homes rics de les zones urbanes.35 Si
no es duen a terme esforços deliberats per abordar-la, aquesta injustícia es
perpetuarà i afectarà les filles i les nétes d’aquestes dones.
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Condemnats a continuar sent pobres durant generacions

“Els meus pares no van rebre educació. La mare no va anar a escola. El
pare va anar a una escola pública fins al cinquè curs i va entendre la
importància de l’educació. Em va animar perquè m’esforcés sempre més
i més a classe. Vaig ser la primera persona de la meva família i del meu
clan que va anar a l’escola secundària. Després, vaig anar a la universitat
i vaig fer una formació per ser professor abans de tenir l’oportunitat
de rebre formació especialitzada sobre ONG i poder cursar estudis de
desenvolupament fora del meu país.
Crec que, actualment, el 75% dels estudiants admesos a la facultat
d’agricultura procedeix de col·legis privats. La universitat està fora de
l’abast del ciutadà mitjà de Malawi. No en puc estar segur, però em temo
que, si jo hagués nascut actualment en les mateixes circumstàncies,
hauria estat un agricultor pobre i m’hauria quedat al meu poble.”

“

Si els nord-americans
volen viure el somni
americà, haurien d’anar
a Dinamarca.
RICHARD WILKINSON
COAUTOR DE DESIGUALDAD:
UN ANÁLISIS DE LA
(IN)FELICIDAD COLECTIVA36

“

John Makina és el director d’Oxfam a Malawi

Moltes persones consideren que un cert grau de desigualtat econòmica és
acceptable, sempre que aquells que estudien i treballen molt puguin tenir
èxit i augmentar la seva riquesa. Aquesta idea està profundament arrelada en
l’imaginari popular i està reforçada per desenes de pel·lícules de Hollywood, les
històries d’ascens social de les quals continuen alimentant el mite del somni
americà arreu del món. Tot i així, en els països on la desigualtat és extrema, la
realitat és que la majoria dels fills dels rics substituiran els seus pares en la
jerarquia econòmica, de la mateixa manera que els fills dels pobres ocuparan
el lloc dels seus pares, independentment de les capacitats que tinguin o de si
treballen molt o poc.
Els investigadors han revelat que, en els 21 països per als quals hi ha dades
sobre això, existeix una forta correlació entre la desigualtat extrema i la baixa
mobilitat social.38 Dit amb altres paraules: si neixes pobre en un país amb una
desigualtat elevada, probablement moriràs pobre i els teus fills i néts també
seran pobres. Al Pakistan, per exemple, si els pares d’un infant d’una zona rural
pertanyen al 20% més pobre de la població, aquest només té una probabilitat
de l’1,9% d’arribar a pertànyer en algun moment al 20% més ric.39 Als Estats
Units, gairebé la meitat dels infants nascuts de pares de renda baixa seran
adults de renda baixa.40
Arreu del món, la desigualtat atenta contra les esperances i ambicions de
milers de milions de persones pobres. Si no es duen a terme intervencions
polítiques a favor de la majoria, aquesta hemorràgia de privilegis i
desavantatges perdurarà durant generacions.
La desigualtat constitueix una amenaça per a la societat
Per tercer any consecutiu, l’enquesta de riscos mundials del Fòrum Econòmic
Mundial ha conclòs que les “grans diferències de renda” són una de les
principals amenaces globals de la propera dècada.41 Cada vegada hi ha més
proves que demostren també que la desigualtat econòmica està vinculada
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Cap societat no pot
mantenir un increment
com aquest de la
desigualtat. De fet, no
hi ha exemples en la
història de la humanitat
en els quals la riquesa
estigués tan acumulada
sense que en algun
moment les persones
s’alcessin en armes.
NICK HANAUER
MULTIMILIONARI I EMPRESARI
NORD-AMERICÀ37
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a un seguit de problemes socials i sanitaris com les malalties mentals o els
delictes violents,42 tant als països rics com als pobres, i afecta negativament
les persones riques i les pobres.43 La desigualtat és perjudicial per a tothom.
Les taxes d’homicidis són gairebé quatre vegades més altes als països on hi
ha una desigualtat econòmica extrema que a les nacions més igualitàries.44
L’Amèrica Llatina (la regió més desigual i perillosa del món)45 és un dur exemple
d’aquesta tendència.46 A aquesta zona del món pertanyen 41 de les 50 ciutats
més perilloses del món,47 i s’hi han perpetrat un milió d’assassinats entre els
anys 2000 i 2010.48 És perillós viure en un país amb una gran desigualtat.
Molts dels països més desiguals també es veuen afectats per la inestabilitat o
els conflictes. A més de ser resultat d’un cúmul de factors polítics, la inestabilitat
subjacent a Síria abans del 2011 estava motivada per l’augment de la
desigualtat, ja que la disminució de les subvencions governamentals i la caiguda
de l’ocupació en el sector públic va afectar més uns col·lectius que d’altres.49
Encara que viure en un país desigual és clarament perjudicial per a tots
els ciutadans, però, són els més pobres els qui més en són víctimes. Els
mecanismes legals i policials pràcticament no els protegeixen, acostumen a
viure en habitatges vulnerables i no poden permetre’s pagar protecció privada.
Quan es produeix una catàstrofe, aquells que no tenen riquesa ni poder són els
més afectats i els que tenen més dificultats per recuperar-se’n.

L’instint d’igualtat
Les proves mostren que, quan se’ls pregunta, les persones senten
instintivament que els alts nivells de desigualtat no són bons.

“

Ser ric i estar valorat en
una societat injusta és
una desgràcia.
MAHATMA GANDHI

“

Diversos estudis experimentals han revelat com és d’important la justícia
per a la majoria de les persones, en contra de la suposició predominant que
les persones tenen una tendència inherent a buscar el propi interès.50 Una
enquesta feta l’any 2013 a sis països (Espanya, el Brasil, l’Índia, Sud-àfrica,
el Regne Unit i els Estats Units) va revelar que la majoria de les persones
considera que la diferència entre els més rics i la resta de la societat és massa
gran. Als Estats Units, el 92% dels enquestats van declarar que eren partidaris
d’una major igualtat econòmica, en triar com a distribució ideal dels ingressos
la que hi ha actualment a Suècia i rebutjar la que representa la realitat dels
Estats Units.51
A tot el planeta, els camps de la religió, la literatura, el folklore i la filosofia
coincideixen a preocupar-se per l’augment de les diferències entre rics
i pobres, i consideren que aquesta disparitat és intrínsecament injusta i
moralment condemnable. El fet que aquesta preocupació per la distribució de
la riquesa estigui tan estesa en les diferents cultures i societats indica una
preferència humana bàsica per societats justes i igualitàries.

Quines són les causes que la desigualtat s’hagi disparat?
Moltes persones consideren que la desigualtat és, en certa manera, inevitable;
o una conseqüència necessària de la globalització i el desenvolupament
tecnològic. No obstant això, les experiències de diferents països al llarg de
la història posen de manifest que, en realitat, són les eleccions polítiques
i econòmiques deliberades el que ha generat més desigualtat. Hi ha dos
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poderosos factors polítics i econòmics que exacerben la desigualtat
i que expliquen en gran mesura les extremes desigualtats actuals: el
fonamentalisme de mercat i el segrest democràtic per part de les elits.

Fonamentalisme de mercat: la fórmula de la desigualtat actual
Durant els darrers tres-cents anys, l’economia de mercat ha proporcionat
prosperitat i una vida digna a centenars de milions de persones a Europa,
l’Amèrica del Nord i el sud-est asiàtic. No obstant això, com ha demostrat
l’economista Thomas Piketty en el seu llibre El capital en el segle xxi, sense la
intervenció de l’Estat, l’economia de mercat tendeix a concentrar la riquesa a
les mans d’una petita minoria, i això fa que la desigualtat augmenti.53
Tot i així, el pensament econòmic dels últims anys ha estat dominat per un
enfocament de “fonamentalisme de mercat”, que insisteix a defensar que
només és possible aconseguir un creixement econòmic sostingut reduint la
intervenció estatal i deixant que els mercats funcionin per si mateixos. Però
aquest enfocament afebleix la regulació i la fiscalitat necessàries per mantenir
la desigualtat sota control.
Podem treure conclusions clares de la història recent. Durant les dècades del
1980 i el 1990, les crisis de deute van sotmetre els països de l’Amèrica Llatina,
l’Àfrica, l’Àsia i l’antic bloc soviètic a una allau de desregulacions, ràpides
retallades de la despesa pública, privatitzacions, liberalitzacions financeres
i comercials, generoses retallades fiscals per a les empreses i les persones
riques i una competició per afeblir els drets laborals. La conseqüència va ser
una desigualtat més gran. L’any 2000, els nivells de desigualtat havien assolit
màxims històrics a l’Amèrica Llatina, on la majoria de països van registrar
augments en la desigualtat d’ingressos en comparació de les dues dècades
precedents.55 Es calcula que la meitat de l’augment de la pobresa durant
aquest període va ser degut a la redistribució de la riquesa a favor dels més
rics.56 A Rússia, la desigualtat d’ingressos gairebé es va duplicar durant els 20
anys posteriors al 1991, després d’unes reformes econòmiques centrades en la
liberalització i la desregulació.57
Les dones són les principals afectades per les polítiques de fonamentalisme
de mercat. Són les que més perden quan s’afebleix la legislació laboral (per
exemple, amb l’eliminació de la baixa per maternitat remunerada i el dret a
vacances) o amb el deteriorament dels serveis estatals, que incrementa encara
més la seva càrrega de treball no remunerat. I, com que les dones i els nens
són els principals beneficiaris de serveis públics com l’atenció sanitària o
l’educació gratuïta, són els qui més pateixen la retallada d’aquests serveis.
Tot i que el fonamentalisme de mercat ha tingut un paper causal determinant
en la recent crisi econòmica mundial, continua sent la visió ideològica
dominant al món, i continua impulsant la desigualtat. Aquest enfocament ha
estat un pilar fonamental de les condicions imposades als països europeus
endeutats, obligant-los a desregularitzar, privatitzar i retallar les prestacions
socials per als més pobres, alhora que es redueix la càrrega impositiva dels
rics. No es podrà guarir la desigualtat mentre els països es vegin obligats a
prendre aquesta medicina.
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Així com qualsevol
revolució es menja
els seus fills, el
fonamentalisme de
mercat sense control
pot devorar el capital
social necessari per al
dinamisme a llarg termini
del mateix capitalisme.
MARK CARNEY
GOVERNADOR DEL BANC
D’ANGLATERRA52

“
“

Un dels defectes del
fonamentalisme de
mercat és que mai
no ha parat atenció
a la distribució dels
ingressos, ni a la idea
d’una societat bona o
justa.
JOSEPH STIGLITZ54
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El segrest democràtic per part de les elits ha agreujat la
desigualtat
Durant molt de temps, la influència i els interessos de les elits polítiques
i econòmiques han reforçat la desigualtat. Els diners compren el poder
polític, que els més rics i poderosos utilitzen per afermar encara més els
seus injustos privilegis. L’accés a la justícia també acostuma a estar en
venda, de manera legal o il·legal, i les despeses judicials i l’accés als millors
advocats garanteixen impunitat als poderosos. Els resultats es manifesten
ben clarament en les desequilibrades polítiques fiscals i els laxos sistemes
normatius actuals, que priven els països d’ingressos fonamentals per finançar
els serveis públics, a més d’afavorir pràctiques corruptes i afeblir la capacitat
dels governs per lluitar contra la pobresa i la desigualtat.58
Tant als països pobres com als rics, les elits utilitzen la seva influència política
tant per guanyar-se el favor dels governs (per exemple, en forma d’exempcions
fiscals, contractes privilegiats, concessions de terra i subvencions) com per
oposar-se a la introducció de polítiques que puguin enfortir els drets de la
majoria. Al Pakistan, el patrimoni net mitjà dels parlamentaris és de 900.000
dòlars, i tot i això només alguns d’ells tributen,59 la qual cosa afebleix la
inversió en sectors com l’educació, l’atenció sanitària o la petita agricultura,
que poden tenir un paper essencial a l’hora de reduir la pobresa i la desigualtat.
L’enorme capacitat d’influència política que les empreses riques poden exercir
per manipular les lleis a favor seu ha incrementat la concentració de poder i
diners a les mans d’una minoria. Les institucions financeres dediquen més de
120 milions d’euros anuals a finançar exèrcits de lobistes que treballen per
influir sobre les polítiques de la Unió Europea a favor dels seus interessos.60

“

En aquest país podem
tenir democràcia o
bé podem tenir molta
riquesa concentrada a
les mans d’una minoria,
però no podem tenir
totes dues coses.
LOUIS D. BRANDEIS
EXMAGISTRAT DEL TRIBUNAL
SUPREM DELS ESTATS UNITS

“

Moltes de les persones més riques van fer les seves fortunes gràcies a
les concessions governamentals exclusives i la privatització inherents al
fonamentalisme de mercat. La privatització a Rússia i Ucraïna després de la
caiguda del comunisme va convertir els polítics en multimilionaris de la nit al
dia; Carlos Slim va guanyar els molts milers de milions que té garantint-se uns
drets exclusius sobre el sector mexicà de les telecomunicacions quan aquest
va ser privatitzat en la dècada del 1990.61
El fonamentalisme de mercat i el segrest democràtic han agreujat la
desigualtat econòmica, a més d’afeblir les normes i reglaments que ofereixen
una oportunitat justa a les persones més pobres i excloses, així com a les
dones i les nenes.
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QUÈ ES POT FER PER POSAR FI A LA
DESIGUALTAT EXTREMA?
L’agreujament de la desigualtat econòmica que té lloc actualment no és
inevitable, sinó el resultat d’eleccions polítiques deliberades. Els governs
poden començar a reduir la desigualtat rebutjant el fonamentalisme de mercat,
oposant-se als interessos particulars de les elits poderoses, canviant les
lleis i sistemes que han provocat l’actual explosió de desigualtat i adoptant
mesures per equilibrar la situació mitjançant la introducció de polítiques que
redistribueixin els diners i el poder.

La Maria viu a Malawi i treballa collint te. El seu salari està per sota del
llindar de pobresa extrema (1,25 dòlars al dia per llar) i té dificultats per
alimentar els seus dos fills, que pateixen desnutrició crònica. Però les
coses estan començant a canviar. El gener del 2014, el Govern de Malawi
va apujar el salari mínim aproximadament un 24%. Una coalició liderada
per l’Ethical Tea Partnership i Oxfam està mirant de buscar noves vies per
aconseguir que el treball digne sigui sostenible a llarg termini.63

El camí equivocat: treballar per mantenir la situació
Els ingressos derivats del treball determinen la situació econòmica i les
oportunitats de futur de la majoria de persones.64 La immensa majoria de les
persones més pobres del món, però, no poden escapar de la pobresa, per
molt que s’esforcin, i moltes pateixen la indignitat d’uns salaris de misèria.
Mentrestant, les persones més riques tenen uns salaris i primes elevats, i que
augmenten ràpidament, a més dels considerables ingressos generats per la
seva acumulació de capital i riquesa. Aquesta és la fórmula per accelerar la
desigualtat econòmica.
Des del 1990, els ingressos derivats del treball constitueixen un percentatge
cada vegada més petit del PIB, tant als països de renda alta com als de
renda mitjana o baixa. Arreu del món, als treballadors del carrer cada dia els
correspon una part més petita del pastís, mentre que els més rics n’acaparen
cada vegada més.65
El 2014, els directius de les cent empreses principals del Regne Unit van
guanyar 131 vegades més que un empleat mitjà,66 i tot i així només quinze
d’aquestes empreses s’han compromès a pagar als seus empleats un salari
digne.67 A Sud-àfrica, un treballador d’una mina de platí hauria de treballar 93
anys per guanyar només les primes anuals d’un director executiu mitjà.68
Mentrestant, la Confederació Sindical Internacional calcula que el 40% dels
treballadors estan atrapats en el sector informal, on no existeix el salari mínim i
s’ignoren els drets dels treballadors.69 La investigació d’Oxfam ha trobat proves
de salaris miserables i ocupacions insegures en països de renda mitjana com el
Vietnam, Kenya i l’Índia, i de salaris per sota del llindar de la pobresa extrema a
Malawi, malgrat complir la legislació nacional.70
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La immensa majoria dels treballadors dels països en desenvolupament somien
amb un salari digne que els permeti subsistir. Les dones ho tenen encara
més difícil que els homes; si la taxa de reducció de la bretxa salarial entre
homes i dones continua al mateix ritme, caldran 75 anys per complir el principi
d’igualtat de retribució per una mateixa feina.71
Els sindicats ofereixen als treballadors més possibilitats de cobrar un salari
just. La negociació col·lectiva dels sindicats acostuma a incrementar en
un 20% els sous dels seus membres i apujar els salaris de mercat de tots
els treballadors.72 Molts països en desenvolupament, però, no han tingut
mai sindicats forts, i en alguns d’aquests països s’està reprimint el dret
d’associació dels treballadors.

El camí encertat: hi ha una altra via possible
Alguns països estan invertint la tendència que segueixen els salaris, el treball
digne i els drets laborals. Al Brasil, el salari mínim es va incrementar gairebé un
50% en termes reals entre el 1995 i el 2011, amb la qual cosa es va contribuir
paral·lelament a la reducció de la pobresa i la desigualtat.73 Altres països, com
ara l’Equador74 o la Xina75 també han incrementat els salaris deliberadament.
Algunes empreses innovadores i algunes cooperatives també estan prenent
mesures per limitar els sous dels seus directius; per exemple, l’empresa
brasilera SEMCO, que proporciona ocupació a més de 3.000 treballadors de
diferents sectors, està adherida a una ràtio salarial de 10 a 1.76 La Comissió
de Govern Corporatiu d’Alemanya va proposar limitar els sous dels directius
de totes les empreses alemanyes que cotitzen en borsa, i va admetre que la
indignació de l’opinió pública pels excessius salaris dels directius havia influït
en la seva proposta.
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Impostos i despesa pública per equilibrar la balança

Bernarda Paniagua viu a Villa Eloísa de las Cañitas, una de les zones
més pobres i desateses de la República Dominicana, on ven formatges
per guanyar-se la vida. Víctor Rojas viu en una de les zones més riques
del país i és el director d’una prestigiosa empresa. No obstant això, la
Bernarda destina un percentatge més gran dels seus ingressos que en
Víctor al pagament d’impostos indirectes.
Els habitants del barri d’en Víctor poden permetre’s pagar als seus fills
la millor educació, de manera que en el futur puguin aspirar a bones
ocupacions i gaudir de prosperitat. El panorama no és tan prometedor per
als fills de la Bernarda: la Karynely, la filla gran, no pot continuar estudiant
ni tampoc aconsegueix una bona feina perquè no té els coneixements
informàtics necessaris, ja que a l’escola on ella anava no hi havia cap
ordinador.

El sistema fiscal és una de les eines més importants de què disposen els
governs per fer front a la desigualtat. Dades de 40 països demostren la
capacitat de la despesa pública i els sistemes fiscals redistributius per reduir
la desigualtat d’ingressos impulsada per les condicions de mercat.77

El camí equivocat: el gran fracàs fiscal
Malauradament, els sistemes fiscals dels països en desenvolupament, on la
despesa pública i la redistribució són especialment importants, acostumen a
ser els més regressius79 i els que estan més lluny d’assolir el seu potencial de
generació d’ingressos. Oxfam calcula que, si els països de renda mitjana i baixa
(excepte la Xina) reduïssin a la meitat la seva bretxa fiscal, incrementarien la
recaptació en gairebé un bilió de dòlars.80 No obstant això, a causa de l’enorme
influència de les grans empreses i els ciutadans rics, i de la intencionada
manca de coordinació i transparència en l’àmbit fiscal a escala mundial, els
sistemes fiscals no fan front a la pobresa i la desigualtat.
La “carrera a la baixa” en l’impost de societats és una part fonamental del
problema. Les organitzacions multilaterals i les institucions financeres
han encoratjat als països en desenvolupament a oferir incentius fiscals
(exempcions, exoneracions i “zones franques”) a fi d’atreure la inversió
estrangera directa. Aquests incentius s’han disparat i han afeblit la base
fiscal d’alguns dels països més pobres. Per exemple, el Govern de Ruanda
va autoritzar, entre els anys 2008 i 2009, unes exempcions fiscals que, si no
s’haguessin aplicat, podrien haver recaptat diners suficients per duplicar la
despesa en sanitat i educació.81
Governs amb bona voluntat de tot el món sovint es veuen frustrats pels
interessos creats en l’arquitectura fiscal internacional i per la falta de
coordinació. Cap govern no pot, ell sol, evitar que els gegants empresarials
s’aprofitin de la manca de cooperació fiscal a escala mundial. Les grans
empreses poden contractar exèrcits d’experts fiscalistes per tal de minimitzar
la seva contribució fiscal i col·locar-los així en posició d’avantatge enfront de
les petites empreses. Multinacionals com Apple82 i Starbucks83 han quedat en
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evidència per haver eludit el pagament de milers de milions en impostos, la
qual cosa ha generat una pressió de l’opinió pública sense precedents a favor
d’una reforma.
Els ciutadans més rics també poden aprofitar-se del secret bancari i els buits
legals en matèria fiscal. L’any 2013, Oxfam va calcular que el món estava
perdent 156.000 milions de dòlars d’ingressos fiscals per culpa de ciutadans
rics que amaguen els seus actius en paradisos fiscals fora de les fronteres del
seu país.84 Són famosos els comentaris de Warren Buffet sobre la injustícia d’un
sistema que li ha permès pagar menys impostos a ell que a la seva secretària.
Els ciutadans, tant als països rics com als pobres, es veuen perjudicats per
l’evasió i l’elusió fiscals. Tanmateix, els paradisos fiscals estan dissenyats,
de manera intencionada, per facilitar aquesta pràctica, oferint secret bancari
i tipus impositius baixos, a més de no exigir una activitat empresarial real
per registrar-hi una empresa o un compte bancari. Ugland House, a les illes
Caiman, és un exemple paradigmàtic d’aquesta pràctica. Al seu edifici hi ha
18.857 empreses registrades, i és famosa per haver portat Barack Obama a
afirmar que “o bé és l’edifici més gran del món o el frau fiscal més gran de què
tenim notícia”.85 Els paradisos fiscals possibiliten molts fraus que afecten
els països en desenvolupament, com és el cas de la manipulació dels preus
de transferència, que fa que Bangla Desh deixi de recaptar 310 milions de
dòlars anuals en concepte d’impost de societats. Aquesta quantitat permetria
finançar gairebé el 20% del pressupost d’educació primària d’un país on només
hi ha un professor per cada 75 alumnes en edat d’assistir a l’escola primària.86

El camí encertat: l’esperança d’un futur més just
Alguns països han seguit el camí encertat i estan adoptant polítiques que fan
front a la desigualtat. Després de l’elecció del nou president senegalès l’any
2012, el país va adoptar un nou codi tributari dirigit a recaptar diners dels
ciutadans rics i les empreses per finançar els serveis públics.87
El consens internacional també està canviant. Malgrat les limitacions de
l’actual procés d’erosió de la base imposable i trasllat de beneficis (BEPS,
segons les sigles angleses),89 el fet que el G8, el G20 i l’OCDE l’incloguessin
en la seva agenda del 2013 posa de manifest que hi ha un clar consens sobre
la necessitat de reformar radicalment el sistema fiscal. L’FMI està reavaluant
la imposició a què estan subjectes les empreses multinacionals i en un
informe recent reconeixia la necessitat de traslladar la base fiscal als països
en desenvolupament.90 També està valorant la possibilitat d’introduir una
“imposició unitària sobre una base mundial” com a alternativa per garantir que
les empreses tributin allà on té lloc l’activitat econòmica.91 Els processos de
l’OCDE, el G20, els Estats Units i la Unió Europea estan avançant en els àmbits
de la transparència i l’intercanvi automàtic d’informació fiscal entre països
a escala mundial, la qual cosa contribuirà a aixecar el vel de secretisme que
facilita l’evasió i l’elusió fiscals.

“

La manera com les
persones tributen,
quines persones tributen
i sobre què es tributa
són aspectes que diuen
més sobre una societat
que cap altra cosa.
CHARLES ADAMS88

“

Deu països de la Unió Europea també han acordat treballar plegats per establir
una taxa sobre les transaccions financeres que podria generar uns 37.000
milions d’euros anuals.92 Alguns països estan debatent al voltant d’establir
impostos sobre el capital, i el debat sobre un impost mundial sobre la riquesa
ha cobrat nova vida amb les recomanacions fetes per Thomas Piketty al seu
llibre El capital en el segle xxi, que ha rebut una gran atenció pública i política.
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Oxfam ha calculat que un impost de l’1,5% sobre el patrimoni de les persones
amb una fortuna superior als mil milions podria generar avui 74.000 milions
de dòlars, una xifra que seria suficient per compensar el dèficit anual de
finançament que caldria per poder escolaritzar tots els menors i proporcionar
atenció sanitària en els 49 països més pobres del món.93
No obstant això, els interessos particulars que s’oposen a les reformes
necessàries són molt poderosos. Hi ha un risc real que les deficiències de la
governança fiscal mundial no s’esmenin, la qual cosa permetria a les empreses
i ciutadans més rics continuar aprofitant-se dels buits legals que fan servir per
no pagar els impostos que els corresponen.

Sanitat i educació, unes armes poderoses en la lluita contra la
desigualtat

Babena Bawa era un agricultor del districte ghanès de Wa East, una regió
on no hi ha hospitals ni metges qualificats i que només té un professional
de la infermeria per cada 10.000 habitants. El maig del 2014, en Babena
va morir a causa de la picada d’una serp perquè els centres de salut
locals no tenien reserves de l’antídot que podria haver-li salvat la vida.
Aquest fet contrasta clarament amb el que va passar un any abans,
quan el candidat a la presidència del país Nana Akufo-Addo va poder
volar a Londres per rebre-hi tractament mèdic especialitzat per als seus
problemes cardíacs.

El fet de disposar de clíniques, aules, metges i medicines pot contribuir a
reduir les diferències en termes d’oportunitats de futur i brindar a les persones
les eines necessàries per fer front a les normes que perpetuen la desigualtat
econòmica. L’atenció sanitària i l’educació no només són drets humans, sinó
que també suavitzen els pitjors efectes dels actuals desequilibris en termes
d’ingressos i distribució de la riquesa.
Entre els anys 2000 i 2007, els “ingressos virtuals” proporcionats pels serveis
públics van reduir la desigualtat d’ingressos als països de l’OCDE en una
mitjana del 20%.94 A cinc països de l’Amèrica Llatina (Argentina, Bolívia, el
Brasil, Mèxic i l’Uruguai), només els ingressos virtuals derivats de l’atenció
sanitària i l’educació han reduït la desigualtat entre un 10% i un 20%.95
L’educació ha tingut un paper fonamental en la reducció de la desigualtat al
Brasil96 i ha contribuït a mantenir baixos nivells de desigualtat d’ingressos a la
República de Corea.97
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El camí equivocat: taxes, privatització i medicaments per a la
minoria
El predomini dels interessos particulars i de les eleccions polítiques dolentes
(especialment les tarifes a què estan subjectes l’atenció sanitària i l’educació
i la privatització dels serveis públics) poden exacerbar la desigualtat.
Malauradament, massa països es troben en dificultats a causa d’aquestes
polítiques equivocades.
Quan els serveis públics no són gratuïts en el lloc on es proporcionen, milions
d’homes i dones es veuen exclosos de l’accés a l’atenció sanitària i l’educació.
Durant molts anys, el Banc Mundial va fomentar l’aplicació de tarifes, un error
que, segons afirma actualment el seu president, va tenir raons ideològiques.
Tanmateix, malgrat els perjudicis que causen, les tarifes es mantenen. Cada
any, cent milions de persones d’arreu del món es veuen sumides en la pobresa
per haver de pagar l’atenció sanitària directament de la seva butxaca.98 A
Ghana, les famílies més pobres dedicaran el 40% dels ingressos familiars
perquè només un dels fills pugui anar a una de les escoles “poc oneroses” de la
cadena Omega.99 Quan els serveis públics estan subjectes a tarifes, les dones i
les nenes són les més perjudicades.
Les desgravacions fiscals i les associacions publicoprivades (PPP, segons
les sigles angleses) acaparen considerables quantitats de diners que
podrien invertir-se en la prestació de serveis que fan front a la desigualtat. A
l’Índia, nombrosos hospitals privats s’han beneficiat d’incentius fiscals per
proporcionar tractament gratuït als pacients pobres, però no han complert
la seva part del tracte.100 L’hospital Queen Mamohato de Lesotho, situat a la
capital del país, Maseru, funciona a través d’una aliança publicoprivada que
actualment consumeix la meitat del pressupost sanitari governamental, i es
preveu un augment dels costos. Això està minimitzant els pressupostos dels
serveis sanitaris de les zones rurals, que són els que utilitzen les persones més
pobres, la qual cosa augmenta encara més les diferències entre rics i pobres.101
Tot i que està demostrat que un augment de la participació del sector privat
en la prestació de serveis incrementa la desigualtat, els organismes donants i
els governs de països rics com el Regne Unit, els Estats Units i el Banc Mundial
estan pressionant perquè sigui així.102 El sector privat no és rellevant per a
les persones més pobres perquè està fora del seu abast, i a més pot afeblir el
suport de les persones riques als serveis públics, creant un sistema dual en el
qual els rics poden triar no utilitzar els serveis públics i, per tant, ser reticents
a finançar-los amb impostos. A tres països asiàtics on s’ha aconseguit la
cobertura sanitària universal o s’aconseguirà aviat (Sri Lanka, Malàisia i Hong
Kong), les persones més pobres pràcticament no utilitzen els serveis de salut
privats.103 Aquests serveis beneficien les persones riques i no pas les que més
els necessiten, i això incrementa la desigualtat econòmica.
Les lleis internacionals també afebleixen les polítiques nacionals. Les
clàusules sobre propietat intel·lectual incloses en els actuals acords
internacionals de comerç i inversió incrementen el preu dels medicaments,
de manera que només els més rics poden permetre’s els tractaments. Els
180 milions de persones infectades pel virus de l’hepatitis C n’estan patint
les conseqüències, ja que ni els pacients ni els governs dels països en
desenvolupament poden pagar 1.000 dòlars diaris pel tractament, un preu
derivat de l’existència d’aquest tipus de lleis.104

“

Normalment assistíem
només quatre o cinc
parts al mes, i ara
atenem més de 20
dones. Abans era molt
car venir al centre
de salut, però ara les
dones poden donar a
llum aquí de manera
segura i gratuïta i no han
d’esperar que els marits
els en donin els diners.
UNA LLEVADORA DE
SURKHET, NEPAL
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El camí encertat: reivindicar l’interès general
Malgrat tot, hi ha bons exemples a tot el món que demostren que ampliar els
serveis públics contribueix a reduir la desigualtat.
La creixent atenció que rep la cobertura sanitària universal podria millorar
l’accés a l’atenció sanitària i reduir la desigualtat. Jim Yong Kim, president del
Banc Mundial, ha estat clar en referir-se a la importància que té la cobertura
sanitària universal en la lluita contra la pobresa, afirmant que és “crucial per
aconseguir els objectius globals [del Banc Mundial] d’eradicar la pobresa
extrema i promoure una prosperitat compartida”.105 Les economies emergents,
com ara la Xina, Tailàndia, Sud-àfrica o Mèxic, estan augmentant ràpidament la
inversió pública en sanitat, i molts països de renda baixa han aconseguit que
la desigualtat disminueixi gràcies a l’aplicació de polítiques de sanitat gratuïta
finançades amb els pressupostos generals de l’Estat. En el seu primer any, el
sistema tailandès de cobertura universal ha reduït a la meitat els diners que
les persones més pobres dediquen als costos de l’atenció sanitària, a més de
reduir les taxes de mortalitat infantil i materna.106
També s’han produït victòries enfront dels intents d’algunes grans empreses
farmacèutiques de bloquejar l’accés a medicaments assequibles. Ara els
malalts de leucèmia poden prendre la versió genèrica del tractament contra el
càncer Glivec®/Gleevec® per només 175 dòlars al mes, que és gairebé quinze
vegades inferior als 2.600 dòlars que cobrava Novartis, gràcies al fet que el
Tribunal Suprem de l’Índia ha rebutjat la sol·licitud de patent del medicament.107
Des de la creació del moviment Educació per a Tothom i l’adopció dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni l’any 2000, el món ha experimentat
avenços impressionants en l’àmbit de l’educació primària amb l’escolarització
de desenes de milers d’infants pobres per primera vegada. A Uganda, la
matriculació va augmentar un 73% en només un any (de 3,1 a 5,3 milions)
després de l’eliminació de les taxes escolars.108
Actualment, la millora de la qualitat de l’educació a través d’una inversió
adequada en professors formats, instal·lacions i material és essencial per
capitalitzar aquests prometedors avenços, com també ho són les polítiques
per arribar als nens més exclosos, que corren el risc de quedar-se sense
escolarització. Tot i que encara queda molt per fer, tenim diversos exemples
d’aquests avenços, com el cas del Brasil, que ha liderat reformes que milloren
l’accés a una educació de qualitat i dediquen més recursos als infants pobres,
que acostumen a pertànyer a comunitats negres i indígenes. Això ha contribuït
a reduir la desigualtat en termes d’accés a l’educació des de mitjan dècada del
1990;109 el resultat ha estat que el 20% més pobre dels menors ha duplicat els
anys d’escolarització, passant de 4 a 8 anys.110
La fiscalitat i una ajuda previsible a llarg termini són fonamentals per permetre
als països més pobres incrementar la inversió en serveis educatius i sanitaris
que posin fre a la desigualtat; també poden contribuir a fer front al segrest
democràtic que concentra la riquesa a les mans de les elits. A Ruanda, per
exemple, el suport pressupostari ha permès al Govern eliminar les taxes
escolars i tractar més persones amb VIH i sida.111 Els Estats Units estan mirant
de destinar ajuda a consells de districte de zones pobres de Ghana i donar
suport als agricultors perquè exigeixin responsabilitats als polítics.
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Viure sense por

Tiziwenji Tembo té 75 anys i viu a Zàmbia, al districte de Katete. Fins fa
poc, no tenia ingressos regulars i, sovint, ni ella ni els seus néts podien
menjar. La vida de la Tiziwenji es va transformar quan, gràcies a noves
mesures de protecció social, va començar a cobrar amb regularitat una
pensió equivalent a 12 dòlars mensuals.112

La protecció social proporciona diners o prestacions en espècie, com ara
subvencions per fills a càrrec, pensions a les persones grans o prestacions
per desocupació, que permeten a les persones tenir una vida digna i sense
por fins i tot en els pitjors moments. Aquestes xarxes de seguretat són les
que distingeixen una societat solidària, disposada a unir-se per donar suport
als més vulnerables. Com la sanitat i l’educació, la protecció social aporta
ingressos a les butxaques dels qui més els necessiten, de manera que
contraresta la desequilibrada distribució dels ingressos que hi ha actualment i
suavitza els efectes de la desigualtat.
Malgrat tot, dades recents mostren que més del 70% de la població mundial
es troba en risc d’exclusió per no comptar amb una cobertura adequada de
protecció social.113 Les dades indiquen que fins i tot els països més pobres
poden permetre’s finançar nivells bàsics de protecció social,114 i països com
el Brasil i la Xina tenen uns ingressos per capita semblants als que tenia
Europa després de la Segona Guerra Mundial, quan s’hi van crear els sistemes
de protecció social universal. La protecció social universal és necessària
per garantir que ningú no quedi exclòs i perquè no es penalitzi els qui no han
ascendit prou en l’escala econòmica.

Aconseguir la igualtat econòmica de les dones
Les dones poden veure’s més afectades per les males decisions econòmiques.
Els governs, si no tenen en compte les dones i les nenes en l’elaboració de
polítiques, poden fer créixer involuntàriament la desigualtat de gènere.
A la Xina, per exemple, les iniciatives que van aconseguir crear noves
ocupacions per a les dones es van veure afeblides per les retallades del suport
estatal i de les empreses a càrrec dels infants i la gent gran, la qual cosa va
incrementar la càrrega de feina no remunerada de les dones.115 Segons les
investigacions fetes al voltant dels efectes de l’austeritat a Europa,116 després
de la crisi financera les mares amb fills petits tenien menys probabilitats de
trobar feina i més probabilitats d’atribuir la seva desocupació a les retallades
dels serveis assistencials.117 Un estudi fet recentment a Ghana també va
revelar que són les dones les que majoritàriament paguen els impostos
indirectes sobre el querosè, que es fa servir per cuinar a les llars amb ingressos
baixos.118

Unes polítiques adequades poden promoure la igualtat
econòmica de les dones
Moltes de les polítiques que redueixen la desigualtat econòmica, com ara
els serveis públics gratuïts o el salari mínim, redueixen també la desigualtat
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de gènere. A Sud-àfrica, una nova subvenció per menors a càrrec concedida
als pares o tutors de llars pobres ha resultat millor que iniciatives anteriors
centrades en les dones negres, pobres i de zones rurals gràcies al fet que
el Govern ha analitzat acuradament l’impacte que tindria la política tant en
homes com en dones.120 Al Quebec, l’augment de les subvencions de l’Estat per
fer-se càrrec dels nens ha contribuït a aconseguir que aproximadament 70.000
mares més hagin pogut tornar a treballar, amb el consegüent augment dels
ingressos fiscals gràcies a aquestes dones, un increment superior al cost del
programa.121 Els governs han d’aplicar polítiques econòmiques dirigides a reduir
les diferències tant entre homes i dones com entre rics i pobres.

El poder del poble: arrabassar l’1%
Per tal de lluitar contra la creixent desigualtat econòmica, els governs es veuen
obligats a escoltar la ciutadania i no els plutòcrates, la qual cosa exigeix, com
ha demostrat la història, una mobilització ciutadana massiva. La bona notícia
és que, malgrat el predomini de la influència política de les elits acabalades i
de la repressió que pateix la ciutadania en molts països, persones de tot arreu
estan exigint que les coses canviïn. La majoria dels centenars de milers de
persones que han sortit al carrer en les protestes que s’han produït durant els
últims anys estava frustrada per la manca de serveis i d’un espai per expressar
la seva opinió;122 les enquestes d’opinió confirmen que aquest sentiment de
descontentament existeix arreu del planeta.123
A Xile, el país més desigual de l’OCDE,124 les manifestacions massives del
2011 van ser provocades inicialment pel descontentament causat pel preu
de l’educació, però van créixer fins incloure també la inquietud suscitada
per les profundes divisions de la riquesa al país i la influència de les grans
empreses.125 Una coalició d’estudiants i sindicats va mobilitzar 600.000
persones en una vaga de dos dies en la qual es van exigir canvis. Les eleccions
celebrades a finals del 2013 van tenir com a resultat l’arribada d’un nou Govern,
que va incloure membres clau del moviment de protesta compromesos amb la
reducció de la desigualtat i la reforma de l’educació pública.126
A principis del 2010, un seguit de protestes populars contra la proposta de
rescat massiu dels tres principals bancs comercials d’Islàndia va obligar el
Govern (que acabava de ser triat i s’havia compromès a protegir els col·lectius
amb ingressos baixos i mitjans dels pitjors efectes de la crisi financera) a
celebrar un referèndum. El 93% de la població islandesa va rebutjar una
proposta en la qual els ciutadans, i no els bancs, havien de pagar per la fallida.
Aquest resultat va impulsar l’elaboració conjunta d’una nova Constitució, que
es va aprovar el 2012 i que incloïa noves disposicions referides a la igualtat,
la llibertat d’informació, el dret a celebrar un referèndum, el medi ambient i la
propietat pública de la terra.127
La història posa de manifest que les accions de la ciutadania i el clam
generalitzat en favor de polítiques progressistes poden fer que s’acabi el
predomini de les elits.
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La gent ja no tolera
la manera com un
petit nombre de grups
econòmics es beneficia
del sistema. Tenir una
economia de mercat
és molt diferent de
tenir una societat de
mercat. El que demanem,
mitjançant la reforma
educativa, és que l’Estat
assumeixi un paper
diferent.
CAMILA VALLEJO
VICEPRESIDENTA DE LA
FEDERACIÓ D’ESTUDIANTS DE
LA UNIVERSITAT DE XILE119
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HA ARRIBAT EL MOMENT DE POSAR FI A LA
DESIGUALTAT EXTREMA
L’extrema desigualtat actual ens perjudica a tots. A la pràctica, per a les
persones més pobres de la societat, visquin a l’Àfrica subsahariana o al país
més ric del món, la desigualtat anul·la qualsevol oportunitat de sortir de la
pobresa i tenir una vida digna.
Oxfam fa una crida perquè s’adoptin mesures coordinades dirigides a construir
un sistema econòmic i polític més just. Un sistema que reconegui i posi en valor
la totalitat dels ciutadans. Els governs, les institucions i les grans empreses
tenen la responsabilitat de fer front a la desigualtat extrema. Han d’abordar els
factors que han impulsat l’actual explosió de desigualtat i aplicar polítiques
que redistribueixin els diners i el poder de les mans de les elits a les de la
majoria de la població.
1) Fer que els governs treballin per als ciutadans i facin front a la desigualtat
extrema
Tots els acords mundials, així com les polítiques i estratègies nacionals, han
d’estar guiats pel principi de l’interès general i l’objectiu de lluitar contra la
desigualtat extrema. Això ha d’anar acompanyat d’una governança eficaç que
representi la voluntat del poble en lloc dels interessos de les grans empreses.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: acordar un objectiu
post-2015 dedicat a eradicar la desigualtat extrema abans del 2030;
comissions nacionals de desigualtat; divulgació pública de les activitats de
lobby; llibertat d’expressió i llibertat de premsa.
2) Fomentar la igualtat econòmica i els drets de les dones
La política econòmica ha de fer front a la desigualtat econòmica i a la
discriminació de gènere conjuntament.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: compensació pel
treball assistencial no remunerat; eliminació de la bretxa salarial entre homes
i dones; igualtat entre homes i dones en els drets d’herència i sobre la terra;
recollida de dades per avaluar els efectes de la política econòmica en les
dones i les nenes.
3) Pagar als treballadors un salari digne i reduir les diferències amb les
desorbitades remuneracions dels directius
Mentre que les grans empreses baten rècords de beneficis a tot el món i les
remuneracions dels directius es disparen, hi ha massa persones que treballen
sense cobrar un salari digne i en unes condicions que tampoc no són dignes.
Això ha de canviar.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: apujar els salaris
mínims fins que esdevinguin salaris dignes; avançar a una ràtio entre el sou
més alt i el sou mitjà de 20 a 1; transparència pel que fa a la ràtio salarial;
protecció del dret d’associació i de vaga dels treballadors.
4) Distribuir la càrrega fiscal d’una manera justa i equitativa
Hi ha massa riquesa concentrada a les mans d’una minoria. Són els ciutadans
els qui suporten el gruix de la càrrega fiscal, alhora que les persones i
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empreses més riques aporten menys del que caldria. Els governs han d’adoptar
mesures conjuntes per corregir aquest desequilibri.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: traslladar la càrrega
tributària del treball i el consum al patrimoni, el capital i les rendes que es
deriven d’aquests béns; transparència sobre els incentius fiscals; aplicació
d’impostos nacionals sobre el capital i exploració de la possibilitat de crear un
impost mundial sobre la riquesa.
5) Esmenar els buits legals en la fiscalitat internacional i les deficiències de la
seva governança
El sistema econòmic actual està dissenyat per facilitar l’evasió i l’elusió fiscals
de les multinacionals i les persones riques. Fins que no es modifiquin les lleis
i hi hagi una governança més justa en matèria fiscal, l’evasió i l’elusió fiscals
continuaran buidant les arques dels estats i afeblint la capacitat dels governs
per fer front a la desigualtat.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: un procés de reforma
en el qual participin amb plena igualtat els països en desenvolupament i
es creï un nou organisme mundial de governança per a qüestions fiscals;
elaboració d’informes públics desglossats per països; registres públics dels
beneficiaris reals; intercanvi multilateral i automàtic d’informació fiscal, també
amb els països en desenvolupament que no puguin proporcionar aquesta
informació; eradicació de l’ús de paradisos fiscals, mitjançant una llista negra
i de sancions; fer que les empreses tributin en funció de la seva activitat
econòmica real.
6) Aconseguir serveis públics gratuïts universals per a tothom abans de l’any
2020
La sanitat i l’educació poden contribuir a reduir les diferències entre rics i
pobres, però un nivell insuficient de despesa, les privatitzacions i les tarifes
a usuaris, així com les lleis internacionals, constitueixen un obstacle per a
aquests avenços, i és necessari fer-hi front.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: eliminar les tarifes a
usuaris; complir els compromisos de despesa; deixar de concedir subvencions
públiques a la prestació de serveis sanitaris i educatius per part d’empreses
privades amb ànim de lucre, i revisar les ja existents; excloure els serveis
públics i els medicaments dels acords de comerç i inversió.
7) Modificar el sistema mundial de recerca i desenvolupament (R+D) i de
fixació dels preus dels medicaments per garantir l’accés de tothom a
medicaments adequats i assequibles
La dependència de la propietat intel·lectual com a únic estímul per a l’R+D
atorga a les grans empreses farmacèutiques el monopoli de l’elaboració
dels medicaments i la fixació dels seus preus, la qual cosa incrementa
les diferències entre rics i pobres i posa vides en perill. Cal que aquestes
normatives canviïn.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: un nou tractat mundial
sobre R+D; incrementar la inversió en medicaments, incloent-hi la inversió en
genèrics que siguin assequibles; excloure les normes de propietat intel·lectual
dels tractats de comerç.
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8) Establir una base de protecció social universal
La protecció social redueix la desigualtat i garanteix l’existència d’una xarxa
de seguretat que protegeix les persones més pobres i vulnerables. Aquestes
xarxes de seguretat han de ser universals i permanents.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: serveis universals
d’atenció als menors i a la gent gran; ingressos mínims garantits mitjançant
subvencions universals per menors a càrrec, prestacions per desocupació i
pensions.
9) Destinar el finançament per al desenvolupament a la reducció de la
desigualtat i la pobresa, i enfortir el pacte entre la ciutadania i els governs
El finançament per al desenvolupament, si es dedica a donar suport a la
despesa governamental en béns públics, pot contribuir a reduir la desigualtat,
a més de millorar la rendició de comptes dels governs davant els ciutadans.
Entre els compromisos concrets a què cal arribar hi ha: incrementar la inversió
dels donants en serveis públics gratuïts i en la mobilització dels recursos
domèstics; avaluar l’eficàcia dels programes en funció de com donen suport
a la ciutadania perquè aquesta faci front a la desigualtat, i en termes de
promoció de la participació democràtica.
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La Salena i la Sahera caminen per Shanti Busti amb ampolles d’aigua cap a
la terra erma que fan servir de lavabo. Índia (2008).
Foto: Tom Pietrasik/Oxfam
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En Nthabiseng va néixer en una família pobra de raça negra a Limpopo,
una zona rural de Sud-àfrica. En Pieter va néixer a prop, en un barri
residencial ric de Ciutat del Cap. La mare d’en Nthabiseng no va rebre
educació formal i el seu pare no té feina, mentre que els pares d’en Pieter
van acabar els estudis universitaris a la Universitat de Stellenbosch i
tenen ocupacions ben remunerades.
En conseqüència, les oportunitats de futur d’en Nthabiseng i les d’en
Pieter són molt diferents. La probabilitat que en Nthabiseng mori
durant el seu primer any de vida és gairebé 1,5 vegades més gran que
la d’en Pieter,129 i és probable que en Pieter visqui 15 anys més que en
Nthabiseng.130
En Pieter tindrà, de mitjana, 12 anys d’escolarització, i més possibilitats
d’anar a la universitat, mentre que en Nthabiseng completarà, en el millor
dels casos, un any d’educació.131 Serveis bàsics com ara sanitaris nets,
aigua neta o una atenció sanitària digna132 estaran fora del seu abast.
Si en Nthabiseng té fills, és molt probable que ells també creixin en la
pobresa.133
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“

Les desigualtats de
renda extremes estan
alentint la reducció de la
pobresa i obstaculitzant
el desenvolupament d’un
creixement econòmic
ampli.
KOFI ANNAN128

“

Tot i que en Nthabiseng i en Pieter no han triat el seu lloc de naixement, el
seu sexe ni la riquesa i educació dels seus pares, els governs sí que tenen
l’opció d’intervenir per tal que les oportunitats de futur dels ciutadans no
siguin tan diferents. Si no s’adopten mesures explícites en relació amb
aquest tema, la injustícia es repetirà a molts països de tot el món.
Aquest exercici de reflexió està extret de l’Informe sobre el Desenvolupament
Mundial del 2006. Oxfam ha actualitzat les dades d’oportunitats de futur a
Sud-àfrica.134

La desigualtat econòmica*** (entesa com la distribució desigual de la renda
i la riquesa) ha arribat a nivells extrems i continua augmentant. Actualment, 7
de cada 10 persones viuen en un país on la desigualtat econòmica és ara més
gran que fa 30 anys.136 Sud-àfrica, per exemple, és bastant més desigual avui
que quan va acabar l’apartheid fa 20 anys.137
Aquesta desigualtat afebleix els esforços per reduir la pobresa arreu del
món i és perjudicial per a tots els ciutadans. Aquest informe se centra en els
perniciosos efectes de la desigualtat, així com en possibles solucions per a
aquesta xacra.
Iguals: posem fi a la desigualtat extrema comença posant de manifest que la
bretxa entre rics i pobres és ja molt àmplia i que està augmentant en la majoria
de països. A continuació, demostra per què la desigualtat econòmica extrema
és perjudicial per a tots els ciutadans. En les societats més desiguals, tant les

“

Hi ha hagut una lluita de
classes durant els últims
20 anys, i la meva classe
ha guanyat.
WARREN BUFFETT
LA QUARTA PERSONA MÉS
RICA DEL MÓN135

“

*** La desigualtat té moltes dimensions diferents, com ara la raça, el gènere,
la geografia o l’economia, i aquestes dimensions poques vegades van aïllades.
Aquest informe se centra principalment en la concentració dels recursos financers
i de la riquesa a les mans d’una minoria, un fet que pot repercutir en els processos
polítics, socials i culturals en perjudici dels més vulnerables. Així, en l’informe
s’utilitza el terme desigualtat per fer referència a la desigualtat econòmica extrema
(de riquesa i de renda). S’especificarà quan l’informe al·ludeixi a altres dimensions
diferents de la desigualtat.
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persones riques com les pobres viuen menys, i el risc de violència i inseguretat
és més gran. La desigualtat dificulta el creixement econòmic i redueix la
mobilitat social, a més de crear condicions favorables per a la proliferació de
la delinqüència i la corrupció. La desigualtat econòmica va lligada a molts dels
conflictes violents del món i constitueix un obstacle en la lluita contra el canvi
climàtic.
De manera fonamental, aquest informe mostra que, si no reduïm la bretxa
entre rics i pobres, perdrem la batalla contra la pobresa extrema; i, en aquest
cas, persistirà la injustícia que suposa que milions de famílies en situació de
pobresa extrema convisquin amb una gran riquesa i prosperitat. Actualment,
les persones riques poden pagar per tenir una vida més llarga i segura i una
millor educació, i poden garantir llocs de treball per als seus fills. Mentrestant,
les persones que no disposen de diners i influències tenen moltes més
possibilitats que se’ls neguin fins i tot els drets bàsics. Quan es produeixen
catàstrofes o es disparen els preus dels aliments, són les persones que no
tenen riquesa ni poder els qui més sofreixen i els qui tenen més dificultats per
recuperar-se.
Posteriorment, l’informe analitza els factors que impulsen aquest ràpid
augment de la desigualtat econòmica extrema, centrant-se en dues causes
principals: el fonamentalisme de mercat i el segrest democràtic i polític per part
de les elits econòmiques. Moltes persones, com ara el multimilionari George
Soros o el premi Nobel Joseph Stiglitz, consideren que el fonamentalisme de
mercat és la causa principal de la ràpida concentració de la riquesa que s’ha
produït durant les últimes quatre dècades. Quan la política i la formulació de
polítiques estan influïdes per les elits i les empreses, es posen al servei dels
interessos econòmics d’aquestes, en lloc de defensar els interessos de la
societat en conjunt. Això és una realitat tant als Estats Units com al Pakistan i
a Mèxic, i ha donat lloc a polítiques i mesures governamentals que beneficien
una minoria a costa de la majoria, amb la qual cosa s’amplia la bretxa de la
desigualtat.
A Oxfam, dècades d’experiència treballant amb les comunitats més pobres del
món ens han ensenyat que la pobresa, la desigualtat i el cercle viciós generat
per aquestes situacions de desavantatge no són accidentals, sinó el resultat
d’eleccions polítiques deliberades per part dels governs i les organitzacions
internacionals. El món necessita mesures coordinades per tal de construir
un sistema polític i econòmic més just que valori la majoria dels ciutadans.
Les normes i sistemes que han donat lloc a l’actual explosió de la desigualtat
han de canviar. Calen mesures urgents que equilibrin la situació, mitjançant
l’aplicació de polítiques que redistribueixin els diners i el poder, de les mans de
les elits a les de la majoria de la població.
La segona part de l’informe analitza algunes de les eleccions polítiques
deliberades que seran fonamentals per reduir la desigualtat. Governs i
empreses poden adoptar mesures per garantir condicions laborals dignes, el
dret d’associació dels treballadors i el dret a un salari digne, així com per posar
límit a la desorbitada remuneració dels directius. Les empreses han de ser
més transparents i cal promulgar polítiques per garantir que tant les empreses
com les persones més riques tributin com els correspon. L’accés universal a la
sanitat, l’educació i la protecció social servirà per suavitzar els desequilibris
extrems que hi ha en l’actual distribució de la renda i perquè no s’exclogui les
persones més vulnerables.
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Encara que s’han produït avenços, no hi haurà un veritable canvi si no posem
fi al control que actualment exerceixen els interessos particulars sobre els
governs i les institucions i si la ciutadania no exigeix als seus governs que
adoptin polítiques que afavoreixin la redistribució i la justícia.
La desigualtat econòmica extrema, objecte d’aquest informe, s’ha disparat
en els últims 30 anys i ha esdevingut un dels problemes econòmics, polítics i
socials més importants del nostre temps. Les antigues desigualtats, basades
en el gènere, la casta, la raça i la religió són injustícies en si mateixes, però a
més es veuen agreujades per l’augment de la bretxa entre rics i pobres.
Oxfam, amb el llançament mundial de la campanya Iguals, s’uneix a un corrent
d’opinió que inclou multimilionaris com Warren Buffet, líders religiosos com
el papa Francesc, dirigents d’institucions com Christine Lagarde, de l’FMI, i
també el Banc Mundial, sindicats, moviments socials, organitzacions de dones,
acadèmics i milions de ciutadans, que exigeixen als líders mundials que facin
front a la desigualtat extrema abans que sigui massa tard.
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Vistes de la favela de Santa Marta i del centre de Rio de Janeiro (2006).
Foto: John Spaull
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Leonard Kufeketa, de 39 anys,
ven raspalls a Johannesburg,
Sud-àfrica (2014). Foto: Zed Nelson

LA REALITAT ACTUAL
DE RICS I POBRES
Les tendències de la renda i la riquesa expliquen
una història clara: la bretxa entre rics i pobres és
més àmplia que mai i continua augmentant, mentre
que el poder està, cada vegada més, a les mans
d’una petita elit.
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MESURAMENT DE LA DESIGUALTAT: GINI, PALMA I LA BASE
DE DADES DE LES RENDES MÉS ALTES DEL MÓN (WORLD
TOP INCOMES DATABASE)
El mesurament precís i periòdic de la desigualtat és difícil des del
punt de vista polític i s’acostuma a relegar, sobretot als països en
desenvolupament. La dependència d’enquestes de llars i de declaracions
fiscals fa que se subestimin sistemàticament els ingressos i la riquesa de
les persones més benestants de la societat, ja que aquestes acostumen
a disposar de mecanismes per evadir o eludir els impostos i ben poques
vegades estan incloses en les enquestes. Aquesta dependència fa també
que les desigualtats de gènere no es mesurin adequadament.
Històricament, la desigualtat en termes de renda, riquesa i altres béns,
com ara la terra, s’ha mesurat amb el coeficient de Gini, anomenat així en
honor a l’estadístic italià Corrado Gini. El coeficient de Gini és un mètode
de mesurament de la desigualtat en el qual una puntuació de 0 reflectiria
una igualtat total, en què a cada persona li correspon la mateixa porció,
i una puntuació d’1 (o de vegades 100) significaria que una sola persona
és propietària de tot. Al llarg de l’informe, ens basem en gran mesura en
comparacions que utilitzen el coeficient de Gini, ja que acostuma a ser
el mètode més habitual en les investigacions i dades disponibles sobre
desigualtat econòmica.
No obstant això, una de les crítiques a Gini és que està massa influenciat
pel 50% mitjà de la població.138 La ràtio de Palma, que deu el nom a
l’economista xilè Gabriel Palma, mira de superar aquest defecte mesurant
la ràtio entre el percentatge de renda del 10% més ric de la població i
el del 40% més pobre. Aquesta manera de mesurar la desigualtat està
guanyant adeptes, com és el cas de Joseph Stiglitz, que ha proposat
que sigui la base d’una meta dins d’un objectiu global de reducció de
la desigualtat dels ingressos en el marc del procés post-2015. La ràtio
de Palma és fonamental per mesurar l’augment de la concentració dels
ingressos i la riquesa a les mans dels més rics, la qual cosa el converteix
en una eina útil per a futures investigacions.
Recentment, les declaracions fiscals també s’han utilitzat amb molt èxit
per enregistrar de manera més precisa les rendes més altes. La base de
dades de les rendes més altes del món (World Top Incomes Database),
cofundada per Thomas Piketty, inclou 26 països, amb informació sobre el
percentatge dels ingressos abans d’impostos que va a parar a les mans
de l’1% més ric des de la dècada del 1980.
No hi ha dubte que els governs i les institucions, com ara el Banc Mundial,
han de mesurar la desigualtat més i millor, ja que aquest mesurament és
un dels pilars fonamentals per fer front a la desigualtat extrema.

LA RENDA I LA RIQUESA, A LES MANS D’UNA
MINORIA
La desigualtat mundial, és a dir, la que hi ha entre països, es va incrementar
amb rapidesa entre el 1980 i el 2002,139 però d’aleshores ençà s’ha reduït
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A Sud-àfrica, la situació
està empitjorant. Les
escoles públiques no
són bones. Les persones
que ens governen són
molt riques, mentre que
la resta som pobres.
LEONARD KUFEKETA,
DE 39 ANYS

“

SECCIÓ

1

2

3

DESIGUALTAT EXTREMA

lleugerament a causa del creixement dels països emergents, especialment de
la Xina.
Des del 1990, els mil milions de persones més pobres del món (l’anomenat
“club de la misèria”) han incrementat la participació en els ingressos mundials
en un 0,2%, sense arribar a assolir l’1%; a aquest ritme, caldrien més de vuit
segles perquè la seva participació arribés al 10%.140 El gràfic 1 (anomenat
“la copa de cava” i elaborat per la UNICEF) posa de manifest que la major part
dels ingressos mundials es concentra a les mans dels més rics, mentre que
la immensa majoria de la població posseeix un percentatge dels ingressos
comparativament escàs, i constitueix el “peu” de la copa.141

GRÀFIC 1: Distribució dels ingressos mundials per percentil de població,
en dòlars

Q5

Població (en quintils)

Q4

Cadascuna de les línies horitzontals
representa una cinquena part de la
població mundial

Q3

Persones per
sota del llindar
de 2 $ al dia (40%)

Q2

Q1

Persones per
sota del llindar
d’1,25 $ al dia (22%)

Ingressos ($)

Tot i això, per a la vida de les persones és més important la desigualtat que
es dóna dins dels mateixos països, i aquesta augmenta ràpidament a gairebé
tot el món. Avui dia, 7 de cada 10 persones del planeta viuen en un país on la
desigualtat econòmica és més gran ara que fa 30 anys.142
Actualment, les persones riques guanyen més, tant en termes absoluts com en
relació amb la resta de la població. Segons la World Top Incomes Database, en
els 26 països inclosos en la base de dades (excepte dos: Colòmbia i els Països
Baixos), la participació en els ingressos de l’1% més ric de la població s’ha
incrementat (i a Colòmbia s’ha mantingut en prop del 20%).143
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L’Índia, la Xina i Nigèria són tres de les economies en desenvolupament amb
més població i amb un creixement més ràpid. El gràfic 2 mostra la distribució de
la renda nacional entre el 10% més ric de la població i el 40% més pobre. Les
dades posen de manifest que, cada vegada més, els beneficis del creixement
s’acumulen a les mans dels membres més rics de la societat, la qual cosa fa
augmentar encara més la desigualtat. Només en aquests tres països, més
de 1.100 milions de persones (el 16% de la població mundial) posseeixen un
percentatge dels ingressos cada vegada més reduït.144

GRÀFIC 2: Augment de la desigualtat en tres països de renda mitjana145
Participació en la renda del 10% més ric de la població

Participació en la
renda nacional (%)

Xina

Participació en la
renda nacional (%)

Índia

Participació en la
renda nacional (%)

Nigèria
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L’AUGE DELS MILMILIONARIS
La desigualtat en la riquesa és encara més extrema que la desigualtat de
la renda. El nombre de milionaris en dòlars americans –coneguts com a
“ciutadans amb un alt nivell de patrimoni” (high net worth individuals)– va
passar de 10 milions de persones el 2009 a 13,7 milions el 2013.146 Des que va
començar la crisi econòmica, el nombre de milmilionaris gairebé es va duplicar,
fins a arribar a les 1.645 persones a tot el món.147 L’auge dels milmilionaris no
és només cosa dels països rics: el nombre de persones que a l’Índia acumulen
fortunes superiors als mil milions de dòlars ha augmentat de només dues a la
dècada del 1990148 fins a 65 a principis del 2014.149 D’altra banda, actualment hi
ha 16 milmilionaris a l’Àfrica subsahariana,150 que conviuen amb els 358 milions
de persones en situació de pobresa extrema.151
Una investigació realitzada per Oxfam a principis del 2014 va revelar que les
85 persones més riques del món posseeixen tanta riquesa com la meitat més
pobra de la població mundial.153 Aquesta dada es basa en la riquesa dels 85
multimilionaris més rics en el moment de la publicació de l’informe anual de
Forbes el març del 2013. En el període d’un any, entre el març del 2013 i el març
del 2014, la seva riquesa es va tornar a incrementar en un altre 14% o, el que és
el mateix, en 244.000 milions de dòlars,154 la qual cosa suposa un augment de
668 milions de dòlars diaris.
Un cop acumulada, la riquesa d’aquestes persones creix per si mateixa,
en molts casos a més velocitat que el conjunt de l’eco nomia. Si Bill Gates
volgués convertir en efectiu tota la seva riquesa i es gastés un milió de dòlars
al dia, necessitaria 218 anys per acabar tota la seva fortuna.155 Encara que,
en realitat, els interessos que genera la seva riquesa podrien reportar-li 4,2
milions de dòlars diaris, fins i tot encara que la tingués en un compte d’estalvi
modest (a un interès de l’1,95%). Actualment, el rendiment mitjà de la riquesa

“

Cap societat no pot
mantenir un increment
com aquest de la
desigualtat. De fet, no
hi ha exemples en la
història de la humanitat
en els quals la riquesa
estigués tan acumulada
sense que en algun
moment les persones
s’alcessin en armes.
Dóna’m una societat
enormement desigual
i et mostraré un Estat
policial. O una revolta. No
hi ha excepcions.
NICK HANAUER152

“

A L’ÀFRICA SUBSAHARIANA HI HA
16 MILMILIONARIS QUE CONVIUEN AMB ELS
358 MILIONS DE PERSONES EN SITUACIÓ
DE POBRESA EXTREMA A LA REGIÓ
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dels milmilionaris se situa al voltant del 5,3%;156 entre el març del 2013 i el març
del 2014, el patrimoni de Bill Gates es va incrementar en un 13% (va passar dels
67.000 als 76.000 milions de dòlars),157 la qual cosa suposa un augment de 24
milions de dòlars al dia (un milió de dòlars cada hora).
Les deu persones més riques del món s’enfrontarien amb un problema
igualment absurd si volguessin gastar-se la seva fortuna, tal com demostren
les estimacions següents:

QUADRE 1: Nombre d’anys que necessitarien les deu persones més riques del
món per gastar-se tota la seva fortuna i els seus guanys a tipus d’interès
mitjans i modests158

Patrimoni (milers de
milions de dòlars)

Anys necessaris
per gastar-se tots
els diners, a raó d’1
milió de dòlars al dia

Ingressos diaris a
un tipus d’interès
habitual de l’1,95%
(milions de dòlars)

Ingressos diaris
amb una rendibilitat
mitjana per als multimilionaris (5,3%)
(milions de dòlars)

Carlos Slim Helu i
família (Mèxic)

80

220

4,3

11,6

Bill Gates (EUA)

79

218

4,2

11,5

Amancio Ortega
(Espanya)

63

172

3,3

9,1

Warren Buffett (EUA)

62

169

3,3

8,9

Larry Ellison (EUA)

50

137

2,7

7,2

Charles Koch (EUA)

41

112

2,2

5,9

David Koch (EUA)

41

102

2,0

5,9

Liliane Bettencourt i
família (França)

37

102

2,0

5,4

Christy Walton i família (EUA)

37

101

2,0

5,3

Sheldon Adelson
(EUA)

36

100

1,9

5,3

Nom

38

SECCIÓ

1

2

3

DESIGUALTAT EXTREMA

La decisió que han pres Bill Gates i Warren Buffet de donar les seves fortunes
és un exemple per a la resta de multimilionaris del món. De fet, molts milionaris
i multimilionaris han manifestat que estan d’acord amb el fet que la riquesa
extrema és una amenaça per a tots els ciutadans. Als Estats Units, un grup
anomenat Milionaris Patriotes per la Fortalesa Fiscal treballa activament per
instar el Congrés a eliminar les desgravacions fiscals als rics, afirmant per
escrit que “per la salut fiscal de la nostra nació i el benestar dels nostres
conciutadans, els demanem que apugin els impostos a les rendes que superin
el milió de dòlars”.159
La riquesa conjunta dels milmilionaris s’ha incrementat en un 124% en els
últims quatre anys, i actualment ascendeix a aproximadament 5,4 bilions de
dòlars. Aquesta xifra duplica el PIB de França del 2012.160
Oxfam ha calculat que, si just després de la crisi financera, s’hagués aplicat
una taxa de només l’1,5% sobre la riquesa dels milmilionaris del món, es
podrien haver salvat 23 milions de vides en els 49 països més pobres del món,
sempre que la recaptació s’hagués destinat a invertir-hi en atenció sanitària.161
Tant el nombre de milmilionaris com la seva riquesa conjunta s’han incrementat
tan ràpidament que, el 2014, una taxa de l’1,5% podria contrarestar el dèficit
anual de finançament per poder escolaritzar tots els infants i oferir atenció
sanitària en aquests països.162

TERRA: LA FORMA MÉS ANTIGA DE DESIGUALTAT EN LA
RIQUESA
Històricament, a les nacions riques, inicialment la riquesa la donava la
terra, i als països en desenvolupament continua sent així. Els terrenys
agrícoles són especialment importants per a la subsistència de les
persones pobres als països en desenvolupament.163 Malgrat això, massa
persones de les zones rurals tenen dificultats per guanyar-se la vida
amb petites parcel·les de terra. Moltes altres, especialment dones, no
tenen uns drets segurs sobre la tinença de la terra, la qual cosa implica
que poden ser expulsades de les seves terres i quedar-se sense fonts
d’ingressos. Un estudi d’Oxfam fet amb organitzacions de dones de tres
continents identifica la manca d’accés de les dones a la terra com una de
les principals amenaces per a la resiliència de la comunitat.164
En la majoria dels països de l’Amèrica Llatina, el coeficient de Gini amb
relació a la desigualtat en la distribució de la terra supera el 0,8; molts
dels països asiàtics se situen per sobre del 0,5. A Angola i Zàmbia, les
petites explotacions constitueixen el 80% del total d’explotacions
agrícoles, però només suposen al voltant del 2% del terreny agrícola.165 La
redistribució de terra a gran escala en països de l’Àsia oriental com Corea,
el Japó i la Xina ha tingut un paper clau en la reducció de la desigualtat i
ha aconseguit que el creixement sigui més favorable per a les persones
pobres.
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(CONTINUACIÓ DEL QUADRE)
En alguns països, com Brunei, l’Aràbia Saudita, Kuwait o Swazilàndia, els
caps d’Estat són els principals propietaris de terra. A Rússia, l’empresa
sucrera Prodimex posseeix el 20% del total dels terrenys de propietat
privada.166
La desigualtat en la tinença de la terra no es limita al món en
desenvolupament, encara que als països rics, on hi ha ocupacions
alternatives, el fet de no tenir terra no representa un problema social
tan greu. Segons una investigació recent a la Unió Europea, les grans
explotacions agrícoles167 constitueixen només el 3% del nombre total
d’explotacions, però suposen el 50% del total del terreny agrícola.168
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Una dona passa per davant de dos policies
fortament armats que fan guàrdia al costat d’uns
grans magatzems de Manhattan (2008).
Foto: Panos/Martin Roemers

LA DESIGUALTAT EXTREMA
ENS PERJUDICA A TOTS
El ràpid augment de la desigualtat econòmica
constitueix un seriós obstacle tant per a l’eradicació
de la pobresa com per a la distribució de la
prosperitat, de la qual les persones pobres és difícil
que es puguin beneficiar. La desigualtat extrema
soscava tant el creixement econòmic com la
capacitat que té el creixement per reduir la pobresa;
limita les possibilitats de viure sense sobrepassar
els recursos del planeta i guanyar la guerra contra el
canvi climàtic; i dificulta en gran mesura la lluita a
favor de la igualtat entre els sexes.
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En un país molt desigual, els fills d’una persona que neixi pobra molt
probablement també seran pobres. Les societats més desiguals pateixen
en més mesura problemes socials com la delinqüència i la violència, que
perjudiquen tant rics com pobres. Bàsicament, la desigualtat va en contra dels
principis ètics, així com d’un sentit de la justícia compartit per la majoria dels
ciutadans, que s’estimarien més que la distribució de la renda i la riquesa fos
més equitativa del que realment és.

LA DESIGUALTAT EXTREMA CONSTITUEIX UN
OBSTACLE PER A LA REDUCCIÓ DE LA POBRESA
Durant les dues últimes dècades, el món ha conegut enormes avenços en la
lluita per eradicar la pobresa extrema; actualment, més milions de persones
tenen accés a l’atenció sanitària i l’educació, i hi ha prop de 150 milions
d’homes i dones que han deixat de passar gana.169 Tot i així, la desigualtat
amenaça d’afeblir, i, en alguns casos, invertir, aquests avenços. Sovint, els
fruits del creixement econòmic dels darrers anys no han beneficiat els més
pobres sinó les persones de rendes més altes.
Noves investigacions d’Oxfam han fet estimacions dels nivells de pobresa
possibles en alguns països de renda mitjana per als propers cinc anys, segons
que el nivell de desigualtat es mantingui, es redueixi o augmenti a un ritme
constant.170 En tots els casos, els resultats ofereixen dades clares que
demostren que la desigualtat és un obstacle per a la reducció de la pobresa.
Aquests en són tres exemples:
• A Kenya, si la desigualtat es manté al mateix nivell durant els propers cinc
anys, podrien viure en la pobresa extrema tres milions de persones més
que si el coeficient de Gini es reduís en només cinc punts, la qual cosa
suposaria una disminució del 12%.
• Si Indonèsia reduís el coeficient de Gini en només 10 punts, l’equivalent
a una reducció del 28%, el nombre de persones que viuen en la pobresa
extrema podria reduir-se a 1,7 milions. Tot i així, si la desigualtat es manté
en els nivells recents, 13 milions més d’indonesis viuran per sota del llindar
de la pobresa extrema en un termini de cinc anys.
• En els darrers anys, l’Índia s’ha convertit en un país més desigual. Si s’hi
volgués frenar l’augment de la desigualtat i s’hi mantinguessin els índexs
de desigualtat actuals, el 2019 haurien sortit de la pobresa extrema 90
milions de persones. Si la desigualtat es reduís 10 punts, la qual cosa
constituiria una disminució del 36%, sortirien de la pobresa 83 milions
de persones més, de manera que pràcticament s’eradicaria la pobresa
extrema.
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GRÀFIC 3: Previsions de pobresa l’any 2019 per a diferents nivells possibles de
desigualtat en tres països (milions de persones pobres)

Població que viurà en la pobresa (en milions)

Kenya
Població que vivia en la pobresa el 2011
700.000

Increment d’1 punt del
coeficient de Gini (0,43)

1,3
milions

Sense canvis en el
coeficient de Gini (0,42)

4,2
milions

Reducció de 5 punts del
coeficient de Gini (0,37)

Reducció del
nombre de
persones que
viuran en la pobresa

6,8
milions

Reducció de 10 punts del
coeficient de Gini (0,32)

Indonèsia
Població que viurà en la pobresa (en milions)

Població que vivia en la pobresa el 2011

16
milions

Increment d’1 punt del
coeficient de Gini (0,35)

18,1
milions

Sense canvis en el
coeficient de Gini (0,34)

26,6
milions

Reducció de 5 punts del
coeficient de Gini (0,29)

31,2
milions

Reducció de 10 punts del
coeficient de Gini (0,24)

Població que viurà en la pobresa (en milions)

Índia
Població que vivia en la pobresa el 2011

76,8
milions

90,1
milions
144,6
milions

Increment d’1 punt del
coeficient de Gini (0,35)

Sense canvis en el
coeficient de Gini (0,34)

Reducció de 5 punts del
coeficient de Gini (0,29)

173,2
milions

Reducció de 10 punts del
coeficient de Gini (0,24)
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The Brookings Institution ha desenvolupat una sèrie d’escenaris que posen
de manifest el mateix problema a escala global: la desigualtat està frenant
l’eradicació de la pobresa. Segons aquests escenaris, en cas que la desigualtat
es reduís, arreu del món podrien sortir de la pobresa 463 milions de persones
més que si la desigualtat augmentés.171
El repte de l’eradicació de la pobresa extrema és més gran a l’Àfrica, ja que,
segons les previsions, l’any 2030 viuran en aquest continent el 80% (o fins i
tot més) de les persones en situació de pobresa extrema. Si els països africans
mantenen l’actual trajectòria de creixement sense que es produeixin canvis
en els índexs de desigualtat d’ingressos, la taxa de pobresa del continent no
caurà per sota del 3% (la qual cosa suposaria la fi de la pobresa, segons el
Banc Mundial) fins al 2075.172

ESTUDI
DE CAS

LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD,
UN ELEMENTO ESENCIAL EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA EN SUDÁFRICA

Un nen salta per sobre d’un canal de
desguàs al municipi de Masiphumelele,
prop de Ciutat del Cap (2014).
Foto: Zed Nelson

El 2010, Sud-àfrica tenia un coeficient de Gini de 0,66, la qual cosa la
convertia en una de les societats més desiguals del món. Les dues
persones més riques de Sud-àfrica acumulen la mateixa riquesa
que la meitat més pobra de la població.173 Sud-àfrica és avui dia
considerablement més desigual que quan s’hi va posar fi a l’apartheid.
Entre el 1995 i el 2006, el percentatge de població en situació de pobresa
extrema es va reduir lleugerament, fins al 17%. No obstant això, atès
l’augment demogràfic en el mateix període, el nombre total de sudafricans en situació de pobresa extrema va disminuir en només 102.000
persones. Encara que el creixement real del PIB per capita es va situar
una mica per sota del 2%, l’elevadíssim i creixent nivell de desigualtat
a Sud-àfrica ha impedit que s’hagi avançat més en la reducció de la
pobresa.174
Les previsions d’Oxfam mostren que, fins i tot en el supòsit (molt
conservador) que la desigualtat es mantingués, només 300.000 sudafricans menys viurien en situació de pobresa absoluta el 2019, amb
gairebé vuit milions de persones per sota del llindar de la pobresa. En
canvi, si el coeficient de Gini continua augmentant encara que només
sigui en un punt, 300.000 persones més viuran en situació de pobresa
d’aquí a cinc anys.175
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També hi ha dades que demostren clarament que la distribució de la renda en
l’àmbit nacional té altres conseqüències importants per a la pobresa. Segons
la seva renda mitjana, tant Bangla Desh com Nigèria són països de renda baixa.
Bangla Desh és el més pobre dels dos,176 però la distribució dels ingressos és
força més equitativa allà que a Nigèria. Les diferències en termes de resultats
de desenvolupament parlen per si mateixes:
• La taxa de mortalitat infantil a Nigèria és gairebé tres vegades més elevada
que la de Bangla Desh.177
• Mentre que Bangla Desh ha aconseguit l’educació primària universal i ha
eliminat les diferències de gènere en l’assistència escolar fins als primers
anys de l’educació secundària, més d’un terç dels menors nigerians en
edat de rebre educació primària estan sense escolaritzar.178
En molts països, els avenços en termes de resultats de desenvolupament han
estat molt més ràpids en els sectors més rics de la societat, i les mitjanes
han emmascarat la creixent bretxa entre rics i pobres. A Uganda, per exemple,
la mortalitat en menors de 5 anys s’ha reduït a la meitat entre el 20% més ric
de la població, mentre que en el cas del 20% més pobre només s’ha reduït en
una cinquena part durant el mateix període. En altres països, com ara el Níger,
l’avenç ha estat més uniforme, la qual cosa ha fet palès que hi ha diferents
camins cap al progrés.179

GRÀFIC 4: Taxa de mortalitat en menors de 5 anys (per cada 1.000 naixements) a
Uganda (2000-2011)180

Mortalitat infantil a Uganda
(morts per cada 1.000 naixements)
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LA DESIGUALTAT EXTREMA AFEBLEIX EL
CREIXEMENT
Durant dècades, la majoria dels economistes especialitzats en
desenvolupament i dels responsables de la presa de decisions polítiques han
defensat que la desigualtat no tenia pràcticament impacte, si és que en tenia,
en les perspectives de creixement d’un país. Això es basava en el supòsit que
la desigualtat acompanya inevitablement les primeres etapes del creixement
econòmic, però per poc temps, ja que de manera gradual el creixement es va
“filtrant” a totes les capes de la societat, dels més rics als més pobres.181 Fa
poc, nombroses dades han refutat de manera inapel·lable aquest supòsit,
posant de manifest que, de fet, les desigualtats extremes són perjudicials per
al creixement.182
Per exemple, una anàlisi duta a terme per economistes de l’FMI en diferents
països durant diverses dècades indica clarament que la desigualtat no
només obstaculitza la funció del creixement com a element reductor de la
pobresa, sinó que també redueix la fortalesa del mateix creixement.183 L’FMI ha
documentat que una equitat més gran pot fer que els períodes de creixement
a escala nacional siguin més llargs184 i que la desigualtat és un factor que va
contribuir a la crisi financera del 2008.185 El creixement és possible fins i tot
en països amb uns alts índexs de desigualtat, però la desigualtat redueix les
possibilitats que aquests períodes de creixement siguin sòlids i duradors. Així
mateix, una anàlisi detallada dels països desenvolupats i en desenvolupament
a partir de mitjan dècada del 1990 mostra que un nivell de desigualtat elevat
constitueix un obstacle per al futur creixement econòmic,186 ja que dificulta la
inversió productiva, limita la capacitat de producció i consum de l’economia i
afebleix les institucions, elements necessaris en les societats justes.187
Si els governs nacionals aspiren a aconseguir un creixement fort i sostingut,
haurien de donar prioritat a la reducció de la desigualtat, especialment en el
cas dels països en desenvolupament, on la mitjana de la desigualtat és més
elevada que als països rics. El Banc Asiàtic de Desenvolupament (BAD) ha
arribat a suggerir que el creixement i l’equitat poden considerar-se “elements
d’un cercle virtuós”.188

LA DESIGUALTAT OBSTACULITZA LA CAPACITAT
DEL CREIXEMENT PER REDUIR LA POBRESA
Si es redueix la desigualtat, la reducció de la pobresa és més ràpida i el
creixement és més sòlid. En canvi, si la desigualtat s’agreuja, la reducció de la
pobresa s’alenteix i el creixement és més fràgil.189
Per reduir la pobresa, no és tan important el creixement econòmic en si mateix
com la seva distribució. Per exemple, el PIB per capita de Zàmbia va créixer una
mitjana del 6% tots els anys entre el 2004 i el 2010, amb la qual cosa va fer
que aquest país s’incorporés a la categoria de països de renda mitjana baixa
del Banc Mundial. Malgrat el creixement, el nombre de persones que hi viuen
per sota del llindar de pobresa d’1,25 dòlars al dia es va incrementar del 65%
el 2003 al 74% el 2010.190 L’experiència a Nigèria entre els anys 2003 i 2009 és
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similar; la pobresa s’hi va incrementar més del que s’havia previst, i mentre que
el 10% més ric de la població va augmentar en un 6% la seva participació en el
consum nacional, la de la resta de la població es va reduir.191
Investigacions d’Oxfam i el Banc Mundial indiquen que la desigualtat és la
baula perduda que explica per què una mateixa taxa de creixement pot donar
lloc a diferents índexs de reducció de la pobresa.192 El Banc Mundial també
ha detectat que, en països on la desigualtat d’ingressos és molt baixa, com
per exemple a diversos països de l’Europa de l’Est, cada punt percentual
de creixement econòmic havia reduït la pobresa en un 4%.193 En països amb
una desigualtat molt elevada, com ara Angola o Namíbia, el creixement
pràcticament no havia tingut cap impacte en la pobresa.194 Fins i tot en països
de renda mitjana, el nivell de desigualtat pot repercutir enormement en el
potencial del creixement per reduir la pobresa.195 Els investigadors del Banc
Mundial van arribar a la conclusió que “la capacitat del creixement per reduir
la pobresa depèn de la desigualtat”, tant del seu nivell inicial com de la seva
evolució.196

LA RIQUESA I LA DESIGUALTAT EXTREMES DESTRUEIXEN
EL MEDI AMBIENT
El món s’està apropant a alguns “límits planetaris”, la qual cosa vol dir
que la humanitat gairebé ha utilitzat la màxima quantitat possible de
recursos naturals com el carboni o l’aigua potable. Com més ens apropem
a aquests límits, més marcada és la distribució enormement desigual
d’aquests recursos.198
Freqüentment, les persones més pobres són les primeres i principals
afectades per la destrucció del medi ambient i els efectes del canvi
climàtic.199 En canvi, són les persones més riques les que tenen
més impacte sobre els recursos del nostre planeta, fràgils i finits.
Narinder Kakar, l’observador permanent de la Unió Internacional per a
la Conservació de la Natura a les Nacions Unides, ha declarat que la
degradació del medi ambient pot atribuir-se a menys del 30% de la
població mundial.200 El 7% més ric de la població mundial (que equival
a 500 milions de persones) és responsable del 50% de les emissions
mundials de CO2, mentre que el 50% més pobre de la població en produeix
només el 7%.201

“

El poder del creixement
per reduir la pobresa
(...) tendeix a minvar
tant en funció del nivell
inicial de desigualtat
com amb l’increment de
la desigualtat durant el
procés de creixement.
F. FERREIRA
I M. RAVALLION197

“

En aquest aspecte, els models de consum dels més rics són clau.
Als països rics, la major part de les emissions de les llars més riques
són indirectes, com les procedents del consum d’aliments i de béns i
serveis de consum, que en gran mesura es produeixen fora de les seves
fronteres.202 És probable que “sigui la població amb uns nivells de consum
més alts la responsable de més del 80% de totes les emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle d’origen humà”.203
Aquestes disparitats en termes d’emissions són similars pel que fa
a la utilització dels recursos mundials, que es distribueix de manera
desproporcionada. Per exemple, només el 12% de la població mundial
utilitza el 85% dels recursos hídrics del planeta.204
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LA DESIGUALTAT ECONÒMICA AGREUJA LA
DESIGUALTAT DE GÈNERE
Un dels tipus de desigualtat més estesos (i antics) és l’existent entre homes
i dones. La desigualtat econòmica i la de gènere estan unides per un vincle
molt estret. La discriminació per raons de gènere és un factor important en
termes d’accés als ingressos i la riquesa i del seu control. Encara que les
raons subjacents a la desigualtat entre homes i dones van més enllà dels
diners, no hi ha dubte que la desigualtat econòmica i la de gènere estan molt
relacionades.
Els homes copen de manera aclaparadora els segments amb un nivell
d’ingressos més alt, mentre que les dones són majoria en els segments amb
menys ingressos. De les 2.500 persones que van assistir al Fòrum Econòmic
Mundial el 2014, només el 15% eren dones.205 Només 23 dels directors
executius de les empreses de Fortune 500 són dones. Només 3 de les 30
persones més riques del món són dones. Les persones més riques de la
societat acostumen a tenir una representació desproporcionada en altres
posicions de poder, ja sigui en qualitat de presidents, parlamentaris, jutges o
alts funcionaris. Les dones estan en gran mesura absents de les altes esferes.
Al mateix temps, arreu del món, els treballadors pitjor remunerats i que
ocupen els llocs de treball més precaris són en gairebé tots els casos dones.
La diferència salarial entre homes i dones a escala mundial continua sent
persistentment elevada; els salaris de les dones són, de mitjana, entre un 10%
i un 30% inferiors als dels homes per un treball equivalent en totes les regions i
sectors.206 La bretxa salarial s’està reduint, però si es manté la taxa de reducció
actual, caldran 75 anys perquè el principi d’igualtat de retribució per una
mateixa feina sigui una realitat.207
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Un grup d’obreres treballa en la
construcció d’oficines per a empreses
informàtiques en un nou parc tecnològic
de Bangalore, a l’Índia (2004).
Foto: Panos/Fernando Moleres
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AL RITME ACTUAL, CALDRAN 75 ANYS
PERQUÈ LES DONES PERCEBIN EL MATEIX
SALARI PER LA MATEIXA FEINA
La bretxa salarial és més àmplia en les societats amb una desigualtat
econòmica més gran. Les dones tenen moltes més probabilitats de treballar
en el sector informal, amb molta més inseguretat laboral que els homes.
Aproximadament 600 milions de dones (el 53% de les dones treballadores
al món) tenen feines insegures que normalment no estan protegides per la
legislació laboral.208
A Bangla Desh, les dones constitueixen gairebé el 85% dels treballadors de
la indústria tèxtil. Encara que aquest tipus d’ocupacions acostumen a ser
millors per a les dones que l’agricultura de subsistència, el nivell de seguretat
laboral i fins i tot de seguretat física que ofereixen és mínim. La majoria de
les persones que van morir en l’enfonsament de la fàbrica tèxtil Rana Plaza a
l’abril del 2013 eren dones. Al Brasil, el 42% de les dones treballen en feines
insegures i precàries, enfront del 26% dels homes.209 Hi ha estudis d’àmbit
nacional que també han demostrat que la distribució de la riquesa en funció
del gènere, incloent-hi la terra i l’accés al crèdit, és força més desigual que la
dels ingressos.210

<
Només

3

de les 30 persones més
riques del món són
dones

>

La major part del treball assistencial no remunerat també recau sobre les
dones, i és un dels principals factors que fan que les dones es concentrin en
ocupacions mal remunerades, precàries i desproveïdes de protecció. En molts
països, en la pràctica, les dones subvencionen l’economia, duent a terme una
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mitjana diària d’entre 2 i 5 hores més de treball no remunerat que els homes.211
La càrrega de treball domèstic de les dones no acostuma a disminuir ni tan sols
en el cas que tinguin una ocupació. Al Brasil, el percentatge dels ingressos
familiars generats per les dones va créixer del 38% el 1995 al 45% el 2009, però
la seva responsabilitat en el treball domèstic es va reduir en només un 2%
durant la segona meitat d’aquest període (va passar del 92% el 2003 al 90% el
2009).212 La tendència és semblant en altres països.
La concentració dels ingressos i la riquesa a les mans dels homes els atorga a
ells més poder de decisió en l’àmbit nacional, mentre que les dones amb prou
feines hi tenen influència o representació. La legislació nacional acostuma
a adoptar un enfocament fragmentat i incoherent a l’hora de fer front a la
desigualtat de gènere; per exemple, s’engeguen polítiques que augmenten les
oportunitats laborals per a les dones, però sense que hi hagi altres polítiques
que evitin la baixa remuneració, promoguin unes condicions de treball
adequades o ofereixin escoles bressol de qualitat.
Les lleis i pràctiques discriminatòries en relació amb la propietat dels béns i
els drets d’herència impedeixen que les dones puguin sortir del segment més
baix de l’escala econòmica. Aquest fet crea un cercle viciós, ja que les dones
que viuen en la pobresa tenen menys possibilitats de tenir els drets legals,
el temps i el poder polític necessaris perquè millorin els seus ingressos. Hi ha
altres obstacles que exclouen les dones de l’accés al crèdit, com per exemple
les lleis discriminatòries per qüestions de gènere i els requisits que imposen
les institucions de crèdit.
Al seu Informe sobre el Desenvolupament Mundial del 2012, el Banc Mundial va
assenyalar que les dones són més vulnerables enfront de les crisis d’ingressos,
com ara la desocupació o un augment de la pobresa, precisament perquè
el seu poder econòmic és menor. Les dones acostumen a tenir menys béns
que els homes, menys accés a oportunitats econòmiques que els permetin
fer front a canvis bruscs i un suport governamental més limitat en forma de
subvencions.213
Per tant, el ràpid creixement de la desigualtat econòmica que ha tingut lloc en
la majoria de països constitueix un obstacle molt important per a les iniciatives
que miren d’aconseguir la igualtat entre homes i dones.

LA DESIGUALTAT ECONÒMICA ÉS CAUSA DE
DESIGUALTATS EN LA SALUT, L’EDUCACIÓ I LES
OPORTUNITATS DE FUTUR
La crua realitat és que l’estatus econòmic determina les oportunitats de futur:
les persones pobres viuen menys. Es tracta d’un problema que afecta països
rics i pobres. Al Regne Unit, per exemple, els homes nascuts a les zones més
riques del país poden gaudir d’una vida nou anys més llarga que els homes
nascuts en zones més deprimides.215 La bretxa entre rics i pobres, que està
augmentant ràpidament en la majoria de països, és preocupant no només en si
mateixa sinó també per la manera com interactua amb altres desigualtats i amb
la discriminació, excloent més unes persones que unes altres.
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A l’Índia, el salari mitjà
diari d’un home és
aproximadament 2,5
vegades més alt que el
d’una dona que faci la
mateixa feina.214
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La desigualtat econòmica afegeix noves dimensions a antigues disparitats,
com ara les motivades pel gènere, la geografia o els drets dels pobles
indígenes. En tots els països, les taxes de supervivència infantil, educació i
accés a aigua potable són considerablement més altes entre els homes que
entre les dones. Les dones que pertanyen a llars pobres tenen força menys
probabilitats de rebre atenció prenatal quan estan embarassades i durant el
part que les seves veïnes riques. Els seus fills tenen més probabilitats de patir
desnutrició, i molts no passaran dels 5 anys. Si ho fan, és menys probable que
acabin l’educació primària. Si troben feina quan siguin adults, probablement
tindran un salari molt més baix que els fills de les famílies amb rendes més
elevades. Aquest cicle de pobresa i desigualtat es transmet d’una generació a
l’altra.
Utilitzant les darreres enquestes demogràfiques i de salut, Oxfam ha calculat
com interactua la pobresa amb la desigualtat econòmica i altres desigualtats
a Etiòpia, creant “paranys de desavantatge” que enfonsen els col·lectius més
pobres i exclosos.

GRÀFIC 5: Desigualtat econòmica i de gènere: percentatge de població etíop no
escolaritzada
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Més del 50% de les dones etíops mai no han anat a escola, enfront de poc més
d’un terç en el cas dels homes. Tot i així, com mostra el gràfic 5, si analitzem
conjuntament la desigualtat econòmica i la de gènere, la diferència entre rics
i pobres és molt més gran. Gairebé el 70% de les dones més pobres no van a
escola, enfront de només el 14% dels homes més rics.216
La situació de les persones que viuen en zones rurals també acostuma a
ser pitjor. Com mostra el gràfic 6, els etíops que viuen en zones urbanes, ja
siguin rics o pobres, tenen més probabilitats d’anar a escola que els seus
conciutadans amb ingressos equivalents de zones rurals. I, tenint en compte el
gènere, una nena nascuda en una de les famílies més riques d’una zona urbana
té la meitat de probabilitats d’anar a l’escola que un nen nascut en una família
similar.

GRÀFIC 6: Desigualtats múltiples: percentatge de la població etíop no
escolaritzada
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La casta, la raça, la procedència, la religió i l’ètnia, així com altres identitats
que “s’atribueixen” a les persones des que neixen, exerceixen un paper
important a l’hora de generar divisions entre rics i pobres. A Mèxic, la taxa de
mortalitat materna de les dones indígenes és sis vegades més alta que la
mitjana nacional, i tan elevada com en molts països africans.217 A Austràlia,
els pobles aborígens i els illencs de l’estret de Torres continuen sent el
col·lectiu més desfavorit del país, i són els principals afectats per la pobresa,
la desocupació, les malalties cròniques, la discapacitat, una esperança de vida
més curta i uns índexs d’empresonament més elevats.
A tot el món, aquests diferents tipus de desigualtat s’uneixen per definir les
oportunitats, els ingressos, la riquesa i la propietat dels béns de les persones, i
fins i tot la seva esperança de vida.

CONDEMNATS A CONTINUAR SENT POBRES
DURANT GENERACIONS
A més dels efectes que l’augment de la desigualtat econòmica té sobre la
reducció de la pobresa i el creixement, cada vegada és més evident que
la creixent divisió entre rics i pobres està desencadenant un seguit de
conseqüències socials negatives que ens afecten a tots.
Seria difícil trobar algú que no estigui d’acord amb la idea que tothom hauria de
tenir les mateixes oportunitats de triomfar a la vida, i que un infant que neixi en
la pobresa no hauria d’enfrontar-se amb el mateix destí econòmic que els seus
pares. Hi hauria d’haver una igualtat d’oportunitats que permetés ascendir en
l’escala socioeconòmica; dit d’una altra manera, hi hauria d’haver la possibilitat
de tenir mobilitat social. Aquesta idea està profundament arrelada en
l’imaginari popular i està reforçada per desenes de pel·lícules de Hollywood, les
històries d’ascens social de les quals continuen alimentant el mite del somni
americà als Estats Units i a la resta del món.

“

Per això li diuen el
“somni americà”, perquè
cal estar adormit per
creure-hi.
GEORGE CARLIN
CÒMIC

“

“Els meus pares no van rebre educació. La mare no va anar a escola. El
pare va anar a una escola pública fins al cinquè curs i va entendre la
importància de l’educació. Em va animar perquè m’esforcés sempre més
i més a classe. Vaig ser la primera persona de la meva família i del meu
clan que va anar a l’escola secundària. Després, vaig anar a la universitat
i vaig fer una formació per ser professor abans de tenir l’oportunitat
de rebre formació especialitzada sobre ONG i poder cursar estudis de
desenvolupament fora del meu país.
Crec que, actualment, el 75% dels estudiants admesos a la facultat
d’agricultura procedeix de col·legis privats. La universitat està fora de
l’abast del ciutadà mitjà de Malawi. No en puc estar segur, però em temo
que, si jo hagués nascut actualment en les mateixes circumstàncies,
hauria estat un agricultor pobre i m’hauria quedat al meu poble.”
John Makina és el director d’Oxfam a Malawi
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Tot i així, tant als països rics com als pobres, l’elevada desigualtat ha reduït la
mobilitat social.218 En països amb una desigualtat elevada, la majoria dels fills
dels rics substituiran els seus pares en la jerarquia econòmica, de la mateixa
manera que els fills dels pobres ocuparan el lloc dels seus pares.
En països amb uns índexs de desigualtat més elevats, és més fàcil que els
fills heretin els privilegis dels seus pares, privilegis que els pares amb menys
recursos no es poden permetre.220 L’exemple més clar és la despesa en
educació. Els pares més rics acostumen a pagar als seus fills escoles privades
molt cares que els faciliten l’accés a universitats d’elit, la qual cosa, al seu
torn, els permet tenir unes feines més ben remunerades. Això queda reforçat
per altres avantatges, com els recursos i les xarxes socials que els pares
més rics comparteixen amb els seus fills i que els faciliten encara més les
oportunitats educatives i laborals. Així, els més rics s’apropien d’oportunitats
que es neguen als qui no disposen de recursos per pagar.221
El gràfic 7 mostra la relació negativa entre l’augment de la desigualtat i la
disminució de la mobilitat social en 21 països. A Dinamarca, un país amb
un coeficient de Gini baix, només el 15% dels ingressos d’un adult jove ve
determinat pels ingressos dels seus pares. Al Perú, que té un dels coeficients
de Gini més elevats del món, aquest percentatge ascendeix fins a dues
terceres parts dels ingressos. Als Estats Units, gairebé la meitat dels infants
amb pares que tenen uns ingressos baixos esdevindran adults amb ingressos
baixos.222

GRÀFIC 7: La corba del Gran Gatsby: en quina mesura els ingressos dels pares
determinen els ingressos dels seus fills223

Al Pakistan, la mobilitat social és un somni llunyà. Si el pare d’un infant224
pertany al 20% més pobre de la població, aquest només té una probabilitat del
6,5% d’arribar a formar part del 20% més ric de la població.225
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Si els nord-americans
volen viure el somni
americà, haurien d’anar
a Dinamarca.
RICHARD WILKINSON
COAUTOR DE DESIGUALDAD: UN
ANÁLISIS DE LA (IN)FELICIDAD
COLECTIVA219
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A molts països, la mobilitat social de les dones i dels grups ètnics exclosos
és pràcticament impossible a causa de pràctiques discriminatòries molt
arrelades, com ara el sistema de castes de l’Índia, que s’agreugen amb la
desigualtat econòmica.226
Unes polítiques orientades a reduir la desigualtat poden oferir als infants
pobres les oportunitats que es van negar als seus pares. En general, es
considera que l’educació és el principal motor de la mobilitat social,227 ja
que les persones amb un nivell educatiu més alt normalment aconsegueixen
ocupacions més ben remunerades. Els països que dediquen més diners a
oferir una educació pública de qualitat proporcionen als estudiants pobres
els mitjans per competir d’una manera més justa al mercat de treball, i alhora
redueixen els incentius dels pares més rics per educar els seus fills en escoles
privades.

LA DESIGUALTAT EXTREMA ENS PERJUDICA A
TOTS I CONSTITUEIX UNA AMENAÇA PER A LA
SOCIETAT
Cada vegada hi ha més dades que indiquen que la desigualtat repercuteix
negativament en el benestar i la cohesió social. Al seu llibre Desigualdad:
un análisis de la (in)felicidad colectiva (The Spirit Level, en el títol original en
anglès), Kate Pickett i Richard Wilkinson demostren que els països amb uns
índexs de desigualtat més alts en els ingressos presenten uns índexs més
elevats d’una sèrie de problemes sanitaris i socials, per comparació a països
més igualitaris.228 La desigualtat està associada amb unes vides més curtes,
menys sanes i més infelices, i també amb unes taxes més altes d’obesitat,
embarassos adolescents, delinqüència (especialment delictes violents),
malalties mentals, penes de presó i addiccions.229
Wilkinson i Pickett expliquen que la desigualtat és tan tòxica a causa de la
“diferenciació de l’estatus social”: a més desigualtat, més poder i importància
tenen la jerarquia social, la classe i l’estatus, i més necessitat tenen les
persones de comparar-se amb la resta de la societat. En percebre grans
diferències entre si mateixes i unes altres, les persones tenen sentiments de
subordinació i inferioritat, emocions que provoquen ansietat, desconfiança
i segregació social, i que al seu torn desencadenen una sèrie de problemes
socials. Encara que els efectes de la desigualtat es perceben sobretot en les
capes més baixes de la jerarquia social, les persones acomodades també els
pateixen.230
Pel que sembla, el factor més influent és la desigualtat i no pas el conjunt de
la riquesa d’un país, la qual cosa té una importància crucial. Els països rics
amb alts nivells de desigualtat tendeixen a patir aquests problemes en la
mateixa mesura que els països pobres amb una desigualtat elevada.231 Aquests
problemes són entre dues i deu vegades més comuns en els països desiguals
que en els països amb més equitat.232 Com mostra el gràfic 8, els Estats Units
paguen un alt preu per la seva desigualtat d’ingressos tan elevada.
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GRÀFIC 8: Els problemes de salut i socials són més greus als països més
desiguals233

Les divisions socials reforçades per uns nivells de desigualtat més alts
s’autoperpetuen, ja que les persones riques cada vegada comparteixen menys
interessos amb les menys afavorides.234 Quan els qui són a l’esglaó més alt de
la jerarquia econòmica compren la seva educació i la seva sanitat de manera
individual i privada, tenen menys interès en la prestació pública d’aquests
serveis a la majoria de la població. Això, al seu torn, amenaça la sostenibilitat
d’aquests serveis, ja que les persones que no utilitzen els serveis públics
tenen menys incentius per contribuir a finançar-los per mitjà dels impostos, la
qual cosa afebleix encara més el contracte social.235
Quan els rics se separen físicament dels menys afavorits, la por i la
desconfiança tendeixen a créixer, com han demostrat clarament les enquestes
mundials d’opinió. L’enquesta mundial de valors World Values Survey pregunta
a mostres aleatòries de població de nombrosos països si estan d’acord amb
la frase “Es pot confiar en la majoria de la gent”.236 Les diferències entre els
diversos països són enormes, i hi ha una correlació clara entre la manca de
confiança i uns nivells de desigualtat elevats.
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LA DESIGUALTAT EXACERBA LA VIOLÈNCIA

ESTUDI
DE CAS

HONDURES:
DESIGUAL I PERILLÓS

Colònia Flor del Campo a Tegucigalpa,
Hondures (2014).
Foto: Oxfam

Hondures és considerat el país més perillós del món, amb un índex
d’homicidis de 79 de cada 100.000 habitants238 (enfront de menys d’1
de cada 100.000 a Espanya239). La inseguretat ha augmentat des del
cop polític del 2009,240 de la mateixa manera que la desigualtat.241 S’han
enregistrat unes taxes extremament elevades de violència contra dones i
nenes, fins i tot molts assassinats.
La Regina, de 26 anys, viu en una comunitat residencial tancada d’alta
seguretat a la capital hondurenya, Tegucigalpa, en la qual resideixen 150
persones.
“Els meus pares sempre pateixen per la meva seguretat i la de la meva
germana. Podem sortir amb cotxe a la nit, però utilitzar el transport públic
suposaria un problema. No aniria caminant a la nit. [...] Cal estar sempre
alerta. Per protegir-te has de viure en cases tancades amb seguretat
privada, i si no pots permetre-t’ho, has d’estar alerta.”
La Carmen, de 34 anys, viu en un altre barri de Tegucigalpa, que no té
aigua corrent, ni fanals, ni carrers asfaltats que hi permetin l’accés dels
cotxes. Alguns dels seus amics i familiars han estat assassinats, dos
d’ells al seu domicili.
“Em sento totalment desprotegida per l’Estat, sobretot perquè no es
preocupen per nosaltres [els habitants del seu barri]. Al contrari, ens
estigmatitzen perquè classifiquen els nostres barris com a ‘barris
calents’, la qual cosa significa que saben com és de difícil per a nosaltres
viure aquí, i opten per no fer res. He intentat denunciar actes de violència
contra les dones que es produeixen a la meva comunitat, però cada
vegada que ho he provat els pandilleros m’han parat per dir-me que he de
demanar-los permís abans de denunciar qualsevol abús.”
Les cites s’han extret d’entrevistes amb Oxfam (2014).

“

Indubtablement, cap
societat no pot ser
pròspera i feliç si la
major part dels seus
membres són pobres
i miserables. És, per
afegiment, equitatiu
que els qui alimenten,
vesteixen i alberguen el
poble sencer participin
en el producte del seu
propi treball de manera
que també es trobin
raonablement ben
alimentats, vestits i
allotjats.
ADAM SMITH237

“

57

SECCIÓ

1

2

3

Les dades mostren un vincle clar entre una desigualtat més gran i uns índexs
més elevats de violència (incloent-hi la violència domèstica) i de delinqüència,
especialment d’homicidis i agressions.243 Els països amb una desigualtat
econòmica extrema són víctimes de gairebé quatre vegades més homicidis
que els països més igualitaris.244 Encara que tota la societat se’n ressent,
la violència i la delinqüència afecten sobretot les persones en situació de
pobresa, que estan menys protegides per la policia i els sistemes legals,
acostumen a viure en habitatges vulnerables i no poden permetre’s pagar una
protecció privada.
Els països llatinoamericans són un exemple descarnat d’aquesta tendència.245
Malgrat els avenços econòmics i socials de les darreres dues dècades,
l’Amèrica Llatina continua sent la regió més desigual i insegura del món;246
s’hi troben 41 de les 50 ciutats més perilloses del món, i cada 18 hores mor
assassinada una dona.247 L’aclaparadora xifra de persones assassinades a
l’Amèrica Llatina entre el 2000 i el 2010 arriba a un milió.248
Sovint s’ha vinculat una desigualtat més elevada amb l’aparició i el risc de
conflictes violents.249 Molts dels països més desiguals del món estan afectats
pel conflicte i la fragilitat. A més d’un cúmul de factors polítics, la fragilitat
oculta de Síria abans del 2011 es devia, en part, a l’augment de la desigualtat,
ja que la disminució de les subvencions governamentals i la caiguda de
l’ocupació en el sector públic va afectar uns col·lectius més que uns altres.250
En termes generals, la desigualtat no és més “causa de conflictes” que
qualsevol altre factor aïllat, però cada vegada és més evident que forma part
de la inflamable combinació de factors que augmenten les probabilitats que es
desencadeni un conflicte o hi hagi una violència considerable.251

VIURE AMB POR
Els habitants de ciutats d’arreu del món viuen amb por d’anar caminant sols;
temen parar els cotxes als semàfors i ja no gaudeixen d’excursions familiars al
parc o a la platja; tot per culpa de la por de ser atacats.252 Aquestes són greus
violacions de les llibertats humanes bàsiques i tenen un impacte enorme en la
qualitat de vida de les persones i les comunitats, especialment en el cas de les
dones i els col·lectius exclosos.
La violència, igual que la por de la violència, acostuma a provocar que les
persones se separin de la resta de la societat; les persones que viuen en
comunitats tancades en són l’exemple més cru. Com assenyala Joan Clos,
director d’ONU-Habitat: “La comunitat tancada representa la segregació de la
població. Els qui estan tancats, trien tancar-se, diferenciar-se, protegir-se de
la resta de la ciutat”.253
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Si la desigualtat es
manté, es podrien
desencadenar tensions
socials i polítiques
que poden acabar en
conflicte, com passa
actualment en algunes
zones de l’Àsia.
BANC ASIÀTIC DE
DESENVOLUPAMENT242
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LA DESIGUALTAT POSA EN RISC LES VIDES DE LES
PERSONES MÉS POBRES EN CASOS DE CRISIS I
CATÀSTROFES
El risc no es distribueix d’una manera igualitària en la societat: els més
vulnerables i exclosos queden més afectats per les crisis, la qual cosa
els sumeix encara més en la pobresa. Els més afectats en les èpoques
de crisi són sempre els més pobres, ja que dediquen un percentatge
molt més elevat dels ingressos a comprar aliments i no tenen accés a
mecanismes de benestar i protecció social, assegurances o estalvis que
els ajudin a fer front a una emergència.
La desigualtat en termes de riquesa i poder també es tradueix en
polítiques nacionals i internacionals que protegeixen els rics dels riscos,
que passen a assumir les persones més pobres i febles. Les poblacions
dels països amb un nivell de desigualtat econòmica més elevat són més
vulnerables.254 La desigualtat entre països explica que el 81% de les
morts en catàstrofes es produeixin en països de renda baixa i mitjanabaixa, tot i que hi tenen lloc només el 33% de les catàstrofes.255

L’INSTINT D’IGUALTAT
Arreu del món, els camps de la religió, la literatura, el folklore i la filosofia
coincideixen a preocupar-se per l’augment de les diferències entre rics
i pobres, i consideren que aquesta disparitat és intrínsecament injusta i
moralment condemnable. El fet que aquesta preocupació per la distribució de
la riquesa estigui tan estesa en les diferents cultures i societats indica una
preferència humana bàsica per societats justes i igualitàries.
John Rawls, un dels filòsofs polítics moderns més influents, ens suggereix que
imaginem que estem coberts per un “vel d’ignorància” i que no sabem res sobre
els diferents privilegis, socials o naturals, amb els quals naixem. Quins serien
els principis d’una bona societat amb els quals estaríem d’acord? Un dels
principis més convincents que es desprèn d’aquest exercici de reflexió afirma
que “les desigualtats econòmiques i socials han d’estar disposades de manera
que les societats aportin el màxim benefici possible als menys afavorits i
disposin de càrrecs i llocs accessibles a tots els seus membres en condicions
de justa igualtat d’oportunitats”.257

“

Ser ric i estar valorat en
una societat injusta és
una desgràcia.
MAHATMA GANDHI

“
“

La nostra estratègia
ha consistit a intentar
reduir les desigualtats.
Aquest és el pilar de
les nostres polítiques
de reducció del risc,
simplement perquè la
desigualtat incrementa
la vulnerabilitat.
MARÍA CECILIA RODRÍGUEZ
MINISTRA DE SEGURETAT DE
L’ARGENTINA259

“

Moltes enquestes fetes arreu del món, que sistemàticament posen de manifest
el desig que les societats siguin més igualitàries, són una altra mostra de la
nostra preferència per la justícia i la igualtat.258 Una enquesta que Oxfam va fer
a sis països (Espanya, el Brasil, l’Índia, Sud-àfrica, el Regne Unit i els Estats
Units) ha revelat que la majoria de la població considera que les diferències
entre els més rics de la societat i la resta és massa gran. Al Brasil, el 80%
estava d’acord amb aquesta afirmació. La majoria dels enquestats avalava
la frase “La reducció de la desigualtat redundarà en benefici d’una societat/
economia forta”.
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En el marc d’una investigació en la qual es comparen les opinions de la
població sobre quina seria una distribució ideal de la riquesa, una majoria
aclaparadora va mostrar preferència per una societat més igualitària. Quan
als Estats Units es va demanar als enquestats que triessin entre dues
distribucions de la riquesa, la immensa majoria van preferir la que reflectia
la distribució de la riquesa a Suècia, enfront de la dels Estats Units (el 92%
enfront del 8%).259
Les actuals desigualtats en termes d’ingressos i riquesa contradiuen les
opinions i els desitjos dels ciutadans de viure en una societat justa.
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Iots de luxe atracats a Port Adriano, Espanya (2013).
Foto: Panos/Samuel Aranda

QUINES SÓN LES CAUSES
QUE LA DESIGUALTAT
S’HAGI DISPARAT?
És obvi que la desigualtat econòmica és extrema
i va en augment, un fet que influeix enormement
en molts aspectes de la vida. Però quines són les
causes dels nivells de desigualtat actuals?
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Moltes persones consideren que la desigualtat és un efecte secundari
necessari, encara que desafortunat, de la globalització i els avenços
tecnològics. No obstant això, els diferents camins que han emprès determinats
països refuten aquesta visió. El Brasil ha reduït la desigualtat tot i formar
part d’un món globalitzat, mentre que, en el mateix període, la desigualtat
ha augmentat ràpidament a l’Índia. L’increment de la desigualtat econòmica
no és la conseqüència inevitable d’uns factors econòmics suposadament
elementals, sinó el resultat de decisions econòmiques i polítiques deliberades.
Aquest capítol analitza dos factors econòmics i polítics que provoquen la
desigualtat i que expliquen en gran mesura la desigualtat extrema que hi
ha actualment. El primer és l’auge d’una variant extrema del capitalisme,
anomenada “fonamentalisme de mercat”. El segon és el segrest democràtic del
poder i la influència per part de les elits econòmiques, com ara les empreses,
que provoca una desigualtat encara més gran, ja que tant les mesures
polítiques com el debat públic es configuren per adaptar-se als interessos
dels més rics de la societat, en lloc de beneficiar la majoria de ciutadans. La
combinació d’aquests dos elements és una barreja perillosa que incrementa
enormement la desigualtat econòmica.

FONAMENTALISME DE MERCAT: LA FÓRMULA DE
LA DESIGUALTAT ACTUAL
“Així com qualsevol revolució es menja els seus fills, el fonamentalisme de
mercat sense control pot devorar el capital social necessari per al dinamisme
a llarg termini del mateix capitalisme. Totes les ideologies tendeixen a l’extrem.
El capitalisme perd el sentit de la moderació quan la confiança en el poder
del mercat entra en el terreny de la fe. El fonamentalisme de mercat (reflectit
en una regulació mínima, en la convicció que no és possible identificar les
bombolles i que els mercats són sempre clars) ha contribuït directament a la
crisi financera i al consegüent deteriorament del capital social.”
Mark Carney, governador del Banc d’Anglaterra260
Amb regulació, el capitalisme pot ser un motor que contribueixi a impulsar amb
èxit la igualtat i la prosperitat. Durant els darrers tres-cents anys, els governs
han utilitzat l’economia de mercat per intentar que centenars de milions de
persones tinguin una vida més digna, primer a Europa i l’Amèrica del Nord i,
després, al Japó, la República de Corea i altres països del sud-est asiàtic.
Malgrat tot, si no hi ha un control dels seus mecanismes, el capitalisme pot
provocar elevats nivells de desigualtat econòmica. Com ha demostrat Thomas
Piketty en el seu recent i influent llibre El capital en el segle xxi, l’economia
de mercat tendeix a concentrar la riquesa a les mans d’una petita minoria, la
qual cosa fa que la desigualtat augmenti. No obstant això, els governs poden
prendre mesures per corregir aquest defecte establint uns límits als mercats
per mitjà de la regulació i la fiscalitat.261
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Durant una bona part del segle xxi, en les societats riques, la mobilització
eficaç dels treballadors va convèncer les elits de la necessitat d’actuar d’acord
amb aquesta realitat; així, van admetre la necessitat de dur a terme una
fiscalitat, una regulació i una despesa social per part de l’Estat per mantenir la
desigualtat dins d’uns límits acceptables.
Tot i així, en les últimes dècades, el pensament econòmic ha estat dominat pel
que George Soros va definir com “fonamentalisme de mercat”, un enfocament
que insisteix en el contrari ja que considera que el creixement econòmic
sostingut es produeix en deixar que els mercats funcionin per si mateixos. La fe
en aquest enfocament ha impulsat de manera significativa el ràpid increment
de la desigualtat d’ingressos i de riquesa des del 1980.

Quan els bons mercats s’esguerren: liberalització i desregulació
El fonamentalisme de mercat augmenta la desigualtat de dues maneres: canvia
els mercats existents perquè estiguin subjectes a una regulació més feble, la
qual cosa fomenta la concentració de la riquesa, i estén els mecanismes de
mercat a cada vegada més àmbits de l’activitat humana, de manera que les
disparitats de riquesa es reflecteixen en cada vegada més aspectes de la vida
humana.

La mateixa recepta econòmica a tot el planeta
Durant les dècades del 1980 i el 1990, els increments del deute públic dels
governs van portar els creditors (principalment l’FMI i el Banc Mundial) a
imposar en països de tot el món una allau de desregulacions, privatitzacions,
liberalitzacions financeres i comercials i ràpides reduccions de la despesa
pública, a més de suprimir l’estabilització dels preus i posar fi a altres mesures
públiques de suport al sector rural. Les grans empreses i els rics es van
beneficiar de retallades fiscals generoses, i es va iniciar una competició per
afeblir els drets laborals; alhora, es van eliminar les regulacions per protegir
els treballadors, com la baixa per maternitat o el dret d’associació, així com
la legislació en defensa de la competència que impedia els monopolis i les
normes financeres de protecció dels consumidors.

“

Un dels defectes del
fonamentalisme de
mercat és que mai
no ha parat atenció
a la distribució dels
ingressos, ni a la idea
d’una societat bona o
justa.
JOSEPH STIGLITZ262

“

A l’est de l’Àsia, el canvi liberalitzador es va iniciar a principis de la dècada del
1990 i es va accelerar després de la crisi financera del 1997, que va preparar el
terreny per a les reformes del sector públic imposades per l’FMI, anomenades
“programes d’ajust estructural”. Aquests programes es van aplicar a molts
països, entre els quals Tailàndia, la República de Corea i Indonèsia, on
posteriorment es van incrementar els índexs de desigualtat econòmica. A
Indonèsia, el nombre de persones que vivien amb menys de dos dòlars al
dia va passar de 100 milions el 1996 a 135 milions el 1999;263 des del 1999, la
desigualtat s’ha incrementat en gairebé un 25%.264
La ràpida liberalització dels mercats que es va dur a terme a l’Àfrica amb
l’aplicació dels programes d’ajust estructural va exacerbar la pobresa, la fam i
la desigualtat en molts països. Entre el 1996 i el 2001, el nombre de ciutadans
de Zàmbia que vivien per sota del llindar de la pobresa va passar del 69% al
86%; a Malawi, aquesta xifra es va incrementar del 60% al 65% durant el mateix
període.265 A Tanzània, la desigualtat va augmentar un 28%.266 El 2013, a
l’Àfrica hi havia 50 milions de persones més amb desnutrició que entre els anys
1990 i 1992.267
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Als països de l’antic bloc soviètic, el fonamentalisme de mercat posterior a la
caiguda del comunisme en el període 1989-1991 va derivar en unes reformes
econòmiques centrades en la liberalització i la desregulació, que van donar
com a resultat un considerable augment de la pobresa i la desigualtat. A
Rússia, el coeficient de Gini pràcticament es va duplicar en els 20 anys
posteriors al 1991, i els ingressos del 10% més ric de la població són ara més
de 17 vegades més elevats que els del 10% més pobre, amb la qual cosa es
quadruplica la proporció de la dècada del 1980. Per contra, l’1% més ric dels
russos (que es van beneficiar en gran mesura de l’opac procés de privatització
durant la dècada del 1990) ara acumulen el 71% de la riquesa nacional.268
L’increment de la pobresa i la desigualtat va ser més moderat als països de
l’Europa central i oriental, com ara Hongria o la República Txeca, on els governs
van exercir un paper clau a l’hora de regular els mercats i van donar resposta a
l’augment dels nivells de pobresa.269
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En Vasily al costat de la fàbrica tèxtil
abandonada de Vyshny Volochek, on
treballaven ell i la seva dona (2007).
Foto: Geoff Sayer/Oxfam

Va haver-hi un temps en què en Vasily i la seva dona treballaven a la
fàbrica tèxtil de Vyshnevolotsky, al poble rus de Vyshny Volochek, però la
fàbrica va tancar el 2002 i l’edifici que ocupava està abandonat. Des de la
casa d’en Vasily i la seva família es veu la fàbrica, que donava ocupació
a milers de treballadors de la comunitat del costat, fins que va tancar
perquè no va aconseguir sobreviure a la privatització.
“Prop de 3.000 persones van perdre la feina. La meva dona treballava
aquí, al tercer pis. Quan la fàbrica va tancar, va ser una època horrible.
Tothom aquí es va quedar sense feina. Vam ser víctimes d’aquests canvis.
Vam pensar que algú es preocuparia per la nostra situació, però no va ser
així, ningú no ens va ajudar. A Moscou s’estaven fent rics, però el Govern
no es va preocupar pel que passava aquí. Tothom va haver de muntar el
seu propi negoci, no hi havia feina.
Quan la fàbrica va tancar, la meva dona era la vuitena de la llista per rebre
un pis. Feia anys que esperava que l’hi donessin. Tot això va desaparèixer.
No va haver-hi ni una indemnització. De fet, sí que els van donar alguna
cosa: 100 rubles a cada u. Un insult.”
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A l’Amèrica Llatina, una regió on històricament la riquesa extrema conviu amb
l’extrema pobresa, la desigualtat es va agreujar considerablement durant la
dècada del 1980, quan la condonació del deute va estar supeditada a l’adopció
d’un ampli conjunt de programes d’ajust estructural, que van retallar la
despesa pública fins a reduir-la a uns índexs que es van convertir en els més
baixos del món, al voltant del 20% del PIB,270 a més de retallar els drets laborals,
els salaris reals i els serveis públics.
L’any 2000, la desigualtat havia aconseguit uns màxims històrics a l’Amèrica
Llatina, on la majoria de països van enregistrar un augment de la desigualtat
d’ingressos respecte a les dues dècades anteriors.271 A tots els països de la
zona, excepte l’Uruguai, la participació en els ingressos del 10% més ric de la
població es va incrementar, mentre que la participació del 40% més pobre es
va mantenir o es va reduir, la qual cosa va tenir unes importants repercussions
en el nivell de vida i va incrementar de manera considerable el nombre d’homes
i dones en situació de pobresa.272 Es calcula que la meitat d’aquest increment
de la pobresa durant aquest període va ser a causa de la redistribució de la
riquesa en favor dels més rics.273
Encara que l’Amèrica Llatina continua sent la regió més desigual del món,
a la majoria de països la desigualtat va començar a reduir-se en la darrera
dècada.274 Això es deu a un canvi coordinat de les polítiques governamentals,
que s’han allunyat de les polítiques afavorides pel model econòmic de l’ajust
estructural (les quals s’analitzen més endavant en el quadre “Eradicar els mites
de la desigualtat”).

El fonamentalisme de mercat afecta més les dones
Els programes d’ajust estructural i les reformes de mercat s’han vinculat
estretament al deteriorament de la posició relativa de la dona al mercat
de treball, perquè les dones es concentren en només uns pocs sectors de
l’activitat econòmica, i també perquè tenen menys mobilitat i pel paper
que exerceixen en l’economia de cures no remunerada.275 La combinació de
discriminació de gènere i escassa regulació afavorida pel fonamentalisme de
mercat ha limitat enormement la capacitat de les dones (en especial de les
dones pobres) per beneficiar-se dels fruits del creixement i la prosperitat o per
progressar en l’aspecte econòmic. Les dones es continuen concentrant en
ocupacions precàries, cobren menys que els homes i s’ocupen de la major part
del treball assistencial no remunerat.
La liberalització del sector agrícola, incloent-hi l’eliminació de les subvencions
a les entrades, com ara el crèdit o els fertilitzants, ha afectat tots els
agricultors, però en molts dels països pobres són dones pobres les que fan la
major part del treball agrícola. Les dones són les principals beneficiàries de
moltes de les normes laborals que el fonamentalisme de mercat ha minimitzat
o eliminat, com és el cas de la baixa per maternitat remunerada o el dret a
vacances. L’eliminació d’aquestes normes afecta més les dones.
Les dones i els infants són també els beneficiaris principals de serveis públics
com l’atenció sanitària i l’educació. Quan l’educació està subjecta al pagament
de tarifes, normalment les nenes són les primeres a abandonar l’escola.
Quan els serveis de salut es redueixen, són les dones les que han d’oferir
als membres de la seva família l’atenció sanitària que abans prestaven les
clíniques i hospitals públics. A més, la majoria de professors, professionals de
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la infermeria i altres funcionaris públics són dones, de manera que qualsevol
retallada de la prestació estatal d’aquests serveis implica un índex de
desocupació més alt entre les dones que entre els homes.

Una cosmovisió persistent
El fonamentalisme de mercat, si bé és una versió extrema del capitalisme,
actualment impregna l’arquitectura de les institucions socials, polítiques
i econòmiques mundials. Moltes persones consideren que la crisi
financera mundial i la recessió posterior posen de manifest els errors d’un
fonamentalisme de mercat excessiu. Tot i així, l’embranzida de la liberalització,
la desregulació i la més gran participació dels mercats s’han vist enfortits
en molts llocs. Aquest fet és especialment evident a Europa, on el Comitè de
la Troica (format per la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i l’FMI) va
imposar una sèrie de reformes de fonamentalisme de mercat molt radicals
com a condicions prèvies al rescat financer dels països amb dificultats. Una
d’aquestes mesures és, per exemple, proposar que s’obligui els treballadors
grecs a treballar sis dies a la setmana.276
Molt possiblement, la persistència d’aquesta cosmovisió és conseqüència
de dos elements que al seu torn també estan vinculats a la desigualtat: la
ideologia dominant i l’interès particular de les elits.
Ideològicament, és molt més probable que siguin les elits que dominen
pràcticament tots els àmbits, i no pas els ciutadans, les que donin suport
a la cosmovisió del fonamentalisme de mercat. És molt probable que siguin
especialment els economistes els que defensin fermament aquesta visió,
que de fet ha dominat el debat públic durant els darrers trenta anys. Atès que
concentra la riquesa a les mans de les elits, el fonamentalisme de mercat
també afavoreix el seu interès particular. Les elits, per tant, utilitzen l’enorme
poder i influència que tenen per apropiar-se del debat públic i de la política, a
fi de continuar afavorint aquest enfocament de fonamentalisme de mercat, tal
com es mostra al capítol següent.

EL SEGREST DEMOCRÀTIC I POLÍTIC PER PART DE
LES ELITS HA AGREUJAT LA DESIGUALTAT
El segon factor més important que ha provocat el ràpid augment de la
desigualtat és l’excessiva influència de les elits en la política, les idees, les
institucions i el debat públic, influència que utilitzen per garantir que es
protegeixin els seus propis interessos en lloc de defensar els del conjunt de
la societat. Això ha suscitat que, en massa ocasions, els governs fallin als
ciutadans, com és el cas de la (des)regulació financera als Estats Units o dels
tipus impositius al Pakistan.
Les elits estan formades per aquells que se situen a l’esglaó més alt de la
jerarquia social, econòmica o política, en funció de la riquesa, la influència
política, el gènere, l’ètnia, la casta, la geografia, la classe i altres identitats
socials. Els membres més rics de la societat poden ser l’elit, però també poden
ser-ho ciutadans o grups amb influència política, o actors empresarials.
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Les elits econòmiques utilitzen habitualment el seu poder per influir en les
polítiques governamentals, les decisions polítiques i el debat públic, de manera
que afavoreixin una concentració de la riquesa encara més gran. Els diners
compren la influència política, i les persones més riques i poderoses usen
aquesta influència per consolidar encara més el seu poder i els seus privilegis.
Altres elits no econòmiques, com els polítics o els alts funcionaris, aprofiten
amb freqüència la seva influència i l’accés al poder per enriquir-se i protegir els
seus interessos. En molts països no és inusual que els polítics deixin el Govern
després d’haver acumulat una enorme fortuna personal. De vegades, les elits
polítiques utilitzen l’Estat per enriquir-se, a fi de mantenir-se en el poder i
amassar grans fortunes mentre són al Govern. Utilitzen el pressupost de l’Estat
com si fos seu, per lucrar-se’n a títol individual. Les elits no econòmiques
també acostumen a unir-se a altres elits en benefici d’ambdues.
Per exemple, les polítiques fiscals asimètriques, els règims reguladors i les
institucions poc representatives que actualment hi ha a països d’arreu del
món són el resultat d’aquest segrest democràtic per part de les elits.277 Les
elits de països rics i pobres utilitzen la gran influència política que tenen per
beneficiar-se de les decisions dels governs, en forma d’exempcions fiscals,
contractes privilegiats, concessions de terra i subvencions, mentre pressionen
les administracions perquè bloquin aquelles polítiques que puguin enfortir les
posicions dels treballadors o dels petits productors d’aliments, o augmentar
la fiscalitat per fer-la més progressiva. A molts països, l’accés a la justícia
acostuma a tenir un preu, de manera legal o il·legal, atès que l’accés als millors
advocats o la capacitat de pagar les despeses judicials només estan a l’abast
d’una minoria privilegiada.
Al Pakistan, el patrimoni net mitjà dels parlamentaris és de 900.000 dòlars,
i malgrat això molt pocs d’ells tributen. Més aviat al contrari, les elits
parlamentàries aprofiten la seva posició per reforçar els buits legals en
matèria impositiva.278 L’escassetat d’ingressos fiscals limita la inversió del
Govern en sectors com l’educació o l’atenció sanitària, que podrien contribuir
a reduir la desigualtat. A més, això fa que el país continuï depenent de l’ajuda
internacional, la qual cosa impedeix el creixement d’una economia diversa i
forta, i així es perpetuen les desigualtats econòmiques i polítiques.279
Moltes de les que avui són les persones més riques del món van acumular
les seves fortunes gràcies a les exclusives concessions governamentals i la
privatització que acompanyen el fonamentalisme de mercat. La privatització a
Rússia i Ucraïna després de la caiguda del comunisme va convertir l’elit política
en multimilionària de la nit al dia. El multimilionari mexicà Carlos Slim (que
competeix amb Bill Gates pel lloc de persona més rica del món) va guanyar els
molts milers de milions que té garantint-se uns drets exclusius sobre el sector
mexicà de les telecomunicacions quan aquest va ser privatitzat en la dècada
del 1990.280 Atès que el seu monopoli impedeix que hi hagi una competència
rellevant, Slim pot inflar els preus que imposa als seus conciutadans, de
manera que el cost de les telecomunicacions a Mèxic és un dels més elevats
de l’OCDE.281 Posteriorment, Slim ha utilitzat la seva riquesa per eludir els molts
qüestionaments legals al seu monopoli.
A l’Índia, malgrat ser un país assolat per la pobresa, la quantitat de
milmilionaris ha augmentat notablement, passant de dos a mitjan dècada
del 1990 a més de 60 actualment.282 Un considerable nombre de milmilionaris
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indis han amassat les seves fortunes en sectors que depenen en gran
mesura d’exclusius contractes i permisos governamentals, com ara el sector
immobiliari, la construcció, la mineria, les telecomunicacions o els mitjans de
comunicació. Un estudi del 2012 va calcular que almenys la meitat de la riquesa
multimilionària de l’Índia procedia d’aquests sectors econòmics “intensius en
capital”.283 El patrimoni net dels milmilionaris indis seria suficient per eradicar
dues vegades la pobresa absoluta al país,284 i tot i així el Govern continua sense
destinar prou fons a la despesa social per als més vulnerables. Per exemple, la
despesa pública per capita en sanitat a l’Índia el 2011 va ser de només el 4%
de la mitjana dels països de l’OCDE.285 En conseqüència, la desigualtat a l’Índia
s’ha agreujat.
Els interessos empresarials també han “segrestat” els processos polítics
per utilitzar-los en benefici propi. Una anàlisi recent de la influència dels
interessos empresarials en gairebé 2.000 debats polítics als Estats Units
durant 20 anys ha conclòs que “les elits econòmiques i els grups organitzats
que representen els interessos de les empreses tenen considerables efectes
independents en la política governamental nord-americana, mentre que els
grups d’interès de base àmplia i el ciutadà mitjà tenen poca o cap influència”.286
Les institucions financeres dediquen més de 120 milions d’euros anuals a
provar d’influenciar la Unió Europea.287

ESTUDI
DE CAS

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ DE LA
TERRA AL PARAGUAI

Ceferina Guerrero a casa seva, a
Repatriación, Caaguazú (2013).
Foto: Amadeo Velázquez/Oxfam

El Paraguai té una llarga història de desigualtat, perpetuada per dècades
d’amiguisme i corrupció.288 Els grans propietaris de terra controlen el
80% del terreny agrícola.289 Cada any, 9.000 famílies de zones rurals són
expulsades de les seves terres per cedir espai a la producció de soja i,
moltes d’aquestes famílies, en haver perdut el seu mitjà de subsistència,
es veuen obligades a traslladar-se a barris marginals de les ciutats.290
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(CONTINUACIÓ DE L’ESTUDI DE CAS)
El 2008, després d’anys d’inestabilitat política, Fernando Lugo va ser
elegit president, en qualitat de defensor dels pobres i amb la promesa
de redistribuir la terra d’una manera més justa. No obstant això, el juny
del 2012, després de la mort d’onze treballadors agrícoles i sis oficials de
policia durant una operació per desallotjar els habitants de les barraques
d’un terreny públic que un poderós terratinent (rival de Lugo) reclamava
com a propietat privada, Lugo va ser enderrocat en un cop d’estat i
substituït per un dels homes més rics del país, el magnat del tabac
Horacio Cartes.
Actualment, el Paraguai és la quinta essència del desenvolupament
econòmic desequilibrat i del segrest democràtic per part de les elits,
la qual cosa ha comportat uns índexs de desigualtat increïbles. El
2010, l’economia del Paraguai creixia a un dels ritmes més elevats del
món, gràcies a l’enorme augment de la demanda mundial de soja per a
l’elaboració de biocombustibles i d’alimentació per al bestiar als països
més rics;291 malgrat això, una de cada tres persones continua vivint per
sota del llindar de la pobresa, i la desigualtat va en augment.292
Ceferina Guerrero és una àvia de 63 anys que viu al districte de Caaguazú,
al centre del Paraguai. Té una parcel·la, relativament petita, de cinc
hectàrees de terra, que fins ara s’ha negat a vendre a cap gran empresa
de soja.
“No tinc cap més alternativa que quedar-me aquí, encara que fer negoci
és cada vegada més difícil. Ara, en aquesta zona, hi ha pobles on només
queden conreus de soja. Tothom se n’ha anat, són pobles fantasma. És
mentida que aquestes grans plantacions creïn oportunitats laborals.
Compren maquinària agrícola moderna que ho fa tot, o sigui que només
necessiten una persona que condueixi un tractor per llaurar cent
hectàrees. A qui dóna feina, això? Molta gent s’ha mudat als suburbis de
les ciutats i viu en la misèria, al carrer. Són agricultors, com nosaltres,
que es van vendre les terres i van marxar amb l’esperança de trobar-hi
una vida millor. Vendre les nostres terres no és la solució. Necessitem
terres, necessitem preus justos i necessitem més i millors recursos.”

El segrest democràtic, fet per homes
El segrest dels processos polítics per part de les elits també es pot considerar
el segrest que els homes fan d’aquests processos, la qual cosa contribueix
a l’aplicació de polítiques i pràctiques que perjudiquen les dones, o que
no contribueixen a equilibrar les oportunitats entre homes i dones. A
conseqüència d’això, les dones també queden excloses, en gran mesura, de
l’elaboració de polítiques econòmiques.
Si bé des de l’any 2000 s’han produït avenços considerables, el gener del 2014
al món només hi havia 9 dones que fossin cap de l’Estat i 15 que fossin cap
del Govern; només el 17% dels ministres de tot el món eren dones, la majoria
a càrrec de sectors socials, com l’educació o la família (i no de finances o
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economia, per exemple);293 i només el 22% dels diputats de tot el món eren
dones.294
El lideratge de les dones és vital per garantir que les polítiques econòmiques
i socials promoguin la igualtat de gènere. La concentració de poder i riquesa
a les mans d’unes elits acabalades, formades majoritàriament per homes, els
atorga més poder en la presa de decisions a escala mundial i contribueix a fer
que la legislació nacional no ajudi a equilibrar la situació de les dones. Arreu
del món hi ha un llegat de lleis i pràctiques discriminatòries que agreugen la
desigualtat de gènere, per exemple en àmbits com els drets d’herència, les
pràctiques de concessió de préstecs, l’accés al crèdit o la propietat de béns de
les dones.

LA CORRUPCIÓ AFECTA MÉS LES PERSONES MÉS POBRES
Quan les elits s’apropien dels recursos de l’Estat per enriquir-se, ho fan
a costa de les persones més pobres; la corrupció a gran escala priva els
governs de milers de milions d’ingressos, i de milers de milions més a
causa de la ineficàcia de l’amiguisme en la concessió de contractes.
Al mateix temps, les persones pobres queden més afectades per la petita
corrupció, que funciona com una privatització de facto d’uns serveis
públics que haurien de ser gratuïts. Un estudi ha revelat que, a les zones
rurals del Pakistan, les persones en situació d’extrema pobresa havien de
pagar suborns als funcionaris el 20% de les vegades, mentre que per a les
persones que no eren pobres aquesta xifra era de només el 4,3%.295

Les elits configuren les idees predominants i el debat públic
Durant molt de temps, les elits d’arreu han utilitzat els seus diners, poder i
influència per modelar els dogmes i percepcions imperants en la societat, i han
exercit aquest poder per oposar-se a mesures que reduirien la desigualtat.
Les elits utilitzen aquesta influència per promoure idees i normes que donen
suport als interessos polítics i econòmics dels privilegiats, per mitjà d’idees
com, per exemple, que la majoria de les persones riques han fet fortuna
treballant de valent o que enfortir els drets laborals i gravar les primes
dels banquers malmetria de manera irreparable l’economia. El llenguatge
es desplega d’una manera intel·ligent i orwelliana rebatejant l’impost de
successions com a “impost de la mort”, mentre que els rics es converteixen en
“creadors de riquesa”.296 A conseqüència d’això, en una gran part del món hi ha
una percepció força equivocada de la magnitud i l’abast de la desigualtat i les
seves causes. A la majoria de països, també els mitjans de comunicació estan
controlats per una elit econòmica, molt petita i formada per homes.
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Un estudi elaborat per economistes acadèmics als Estats Units va revelar
l’existència de nombrosos vincles, en gran mesura ocults, entre aquests
mateixos acadèmics i el sector financer, i també una forta correlació entre
aquests llaços i les postures intel·lectuals que, de manera activa, han
eximit el sector financer de responsabilitats per la crisi financera.297 Aquests
economistes han aparegut en nombroses ocasions als principals mitjans de
comunicació en qualitat d’“experts” independents. Mentrestant, el percentatge
de la població mundial que gaudeix d’una premsa lliure s’ha estancat en
aproximadament el 14%, i només una de cada set persones viu en un país on la
cobertura de la informació política és sòlida i independent, i la intromissió de
l’Estat en els mitjans de comunicació és limitada.298
Les elits també utilitzen el seu poder per frenar activament la difusió d’idees
contràries als seus interessos. En són un exemple els límits que alguns
governs, impulsats per les elits, han imposat a la utilització de les xarxes
socials. El Govern turc va provar d’impedir l’accés a Twitter després de les
protestes massives al país, i Rússia ha aprovat una llei que equipara els
bloguers populars amb els mitjans de comunicació, per poder-los exigir que
respectin les lleis que regeixen els mitjans de comunicació, la qual cosa
restringeix les seves publicacions.299

LES PERSONES QUEDEN EXCLOSES
El segrest democràtic per part de les elits afebleix la democràcia, en negar a
les persones que no formen part d’aquests grups la capacitat de fer sentir les
seves opinions en un pla d’igualtat, la qual cosa mina la capacitat de la majoria
de la població per exercir els seus drets, a més d’impedir als col·lectius pobres
i vulnerables sortir de la pobresa i la vulnerabilitat.313 La desigualtat econòmica
genera més desigualtat política, i molts ciutadans s’estan quedant al marge.
Des del 2011, la separació entre les elits i la resta de la ciutadania ha
desencadenat protestes massives a tot el món, dels Estats Units al Pròxim
Orient, tant en economies emergents (com Rússia, el Brasil, Turquia i Tailàndia)
com a Europa (fins i tot a Suècia). La majoria dels centenars de milers d’homes
i dones que van sortir als carrers eren ciutadans de classe mitjana que veien
com els seus governs no donaven resposta a les peticions que els feien ni
defensaven els seus interessos.314
Lamentablement, a molts llocs, els governs han respost limitant de manera
legal i extralegal el dret que té la ciutadania d’exigir responsabilitats a aquests
governs i a les institucions, en lloc de prioritzar els seus drets en l’elaboració
de polítiques i frenar la influència de les elits. Els governs de països tan
diferents com Rússia, Nicaragua, l’Iran i Zimbàbue han llançat campanyes
coordinades d’assetjament a les organitzacions de la societat civil, en un
intent de frenar els ciutadans que proven d’expressar la seva indignació envers
el segrest del poder polític i econòmic per part d’una minoria.315
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ERADICAR ELS MITES DE
LA DESIGUALTAT
Els que afirmen que la desigualtat extrema no
suposa un problema, o que forma part de l’ordre natural de les coses, acostumen a basar els
seus arguments en una sèrie de mites, que són:

MitE 1
La desigualtat extrema és tan antiga com el món, sempre ha existit i
sempre existirà.

Les grans variacions dels nivells de desigualtat al llarg del temps i entre els
diferents països demostren que el nivell de desigualtat no és el resultat de cap
ordre natural de les coses, sinó que depèn d’una sèrie de factors externs, com
ara les polítiques governamentals.
El segle xx ofereix nombrosos exemples de com es pot reduir considerablement
la desigualtat, i també de com la desigualtat pot augmentar radicalment en el
transcurs de només una generació. El 1925, la desigualtat d’ingressos a Suècia
era equivalent a la de Turquia avui dia. Però, gràcies a la creació de l’Estat del
benestar suec, en el qual es van incloure disposicions d’accés universal gratuït
a l’atenció sanitària i pensions públiques universals, el 1958 la desigualtat a
Suècia s’havia reduït gairebé a la meitat, i va continuar disminuint durant els 20
anys posteriors.300 L’experiència de Rússia és inversa a la sueca. A finals de la
dècada del 1980, Rússia tenia uns índexs de desigualtat equivalents als dels
seus veïns escandinaus. Tot i així, des que el 1991 va començar la transició cap
a una economia de mercat, la desigualtat gairebé s’ha duplicat.301
En els darrers anys, a molts països llatinoamericans s’ha reduït la desigualtat
considerablement. Entre el 2002 i el 2011, la desigualtat d’ingressos va
disminuir en 14 dels 17 països llatinoamericans dels quals es disposa de
dades comparables.302 Al llarg d’aquest període, aproximadament 50 milions de
persones van passar a formar part de l’emergent classe mitjana, i, per primera
vegada en la història, es va aconseguir que en aquesta regió hi hagués més
persones dins de la classe mitjana que en situació de pobresa.303 Aquest avenç
és el resultat d’anys de pressió per part de moviments populars que han fet
campanya en favor de polítiques socials i econòmiques més progressistes.
Els governs triats per la ciutadania han optat per polítiques progressistes,
com ara augmentar la despesa en la sanitat i l’educació públiques, ampliar els
drets de pensió, la protecció social, una fiscalitat progressiva i increments de
les oportunitats d’ocupació i el salari mínim. L’experiència llatinoamericana
posa de manifest que les intervencions polítiques poden repercutir de manera
significativa en la desigualtat d’ingressos.
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També hi ha dades fiables que demostren que la desigualtat extrema s’ha
incrementat en la resta del món durant les darreres tres dècades; per això, ara
més que mai, les conseqüències negatives que implica s’han de considerar
seriosament.304

MitE 2
Els rics ho són perquè s’ho mereixen i treballen més que la resta.

Aquest mite pressuposa que tothom parteix de la mateixa base, de manera que
qualsevol pot fer-se ric si treballa prou. La realitat és que, en molts països,
el patrimoni i els ingressos que pugui tenir una persona en el futur estan
determinats en gran mesura pels ingressos que tenen els seus pares. Un terç
de les persones més riques del món no va fer fortuna treballant molt, sinó que
la va heretar.305
Aquest mite també és erroni en suposar que, a més treball, més gran és
la recompensa en termes financers. Algunes de les ocupacions pitjor
remunerades del món són les que exigeixen un treball més dur, mentre que
alguns dels treballs més ben remunerats exigeixen menys esforç. Moltes de les
persones més riques gaudeixen dels beneficis que generen les seves accions,
les seves propietats immobiliàries i altres béns. Si es tenen en compte aquests
factors, sembla clar que els qui menys cobren treballen tant o més que els
qui tenen els sous més alts.306 Les dones dediquen més temps que les seves
parelles (amb sous més alts) a les responsabilitats domèstiques i assistencials
no remunerades, i tenen més probabilitats que els homes de tenir diverses
feines.307

MitE 3
La desigualtat és necessària per recompensar les persones que fan
les coses bé.

Incentivar la innovació i la iniciativa empresarial per mitjà de recompenses
econòmiques sempre generarà un cert nivell de desigualtat, i això pot ser
beneficiós. Tot i així, la desigualtat extrema i les remuneracions econòmiques
desorbitades no són necessàries per oferir aquest incentiu. Seria absurd creure
que el director d’una empresa que guanya 200 vegades més que el treballador
mitjà és 200 vegades més productiu o que contribueix 200 vegades més a la
societat. L’èxit de models de negoci alternatius com les cooperatives, que es
basen en una igualtat d’ingressos més gran, també refuta aquest mite.
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MitE 4
La política de la desigualtat no és més que la política de l’enveja.

Uns nivells de desigualtat elevats tenen conseqüències negatives per a tota
la societat, tant per als rics com per als pobres. Com demostra aquest informe,
les societats amb uns nivells de desigualtat econòmica més alts tenen, en
general, uns índexs de delinqüència més alts, menys esperança de vida, uns
nivells de mortalitat infantil més alts, una salut més precària i uns nivells de
confiança més baixos.308 La desigualtat extrema també fa que el poder es
concentri a les mans d’una minoria, la qual cosa constitueix una amenaça per a
la democràcia,309 a més d’obstaculitzar el creixement econòmic i la reducció de
la pobresa. El que impulsa els qui fan campanya en contra de la desigualtat no
és l’enveja, sinó la preocupació pel benestar del conjunt de la societat.

MitE 5
El creixement i la reducció de la desigualtat són incompatibles, especialment per mitjà de la redistribució.

Durant molt de temps, la idea que un creixement sòlid i la introducció de
mesures per reduir la desigualtat (especialment per mitjà de la fiscalitat i la
redistribució de rics a pobres) exigeix una contrapartida ha estat un dogma
fonamental de l’economia. No obstant això, en els últims temps cada vegada
són més els estudis que demostren que és justament a l’inrevés. De fet,
una desigualtat elevada i el seu augment són, en realitat, perjudicials per al
creixement, ja que impliquen uns índexs més baixos de creixement, el qual és
menys sostingut. Una anàlisi d’alt nivell recent, elaborat per economistes de
l’FMI en diferents països durant diverses dècades, ha revelat que uns índexs
de desigualtat més baixos s’associen amb un creixement més ràpid i durador,
i que la redistribució no té un impacte negatiu en el creixement excepte en
casos extrems.310 De fet, la redistribució és beneficiosa per al creixement
perquè redueix la desigualtat al mínim.
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MitE 6
L’augment de la desigualtat és un efecte inevitable i desafortunat del
progrés tecnològic i la globalització, i, per tant, poca cosa s’hi pot fer.

Aquest mite es basa en la idea que la combinació entre globalització i progrés
tecnològic condueix inevitablement a una desigualtat més gran. Es fonamenta,
però, en un seguit de supòsits que no reflecteixen tota la realitat. Per exemple,
es basa en la idea que la globalització i les noves tecnologies beneficien els
qui han rebut una educació superior i eleven els salaris dels treballadors més
qualificats, la feina dels quals està molt buscada al mercat mundial; o que el
mateix progrés tecnològic implica que actualment les màquines exerceixen
molts treballs d’escassa qualificació, i que la tecnologia i un mercat cada
vegada més globalitzat també han permès a les empreses traslladar una gran
part del treball menys qualificat als països en desenvolupament, la qual cosa
deteriora encara més els salaris dels treballadors no qualificats als països
desenvolupats. El mite consisteix a creure que tots aquests factors provoquen
un augment inexorable i inevitable de la desigualtat.
Tanmateix, si aquest mite fos cert, hi hauria poques diferències en el
desenvolupament dels mercats de treball dels diferents països. De fet, mentre
Alemanya ha resistit en gran mesura l’exportació massiva d’ocupacions i
l’explosió de riquesa i salaris elevats entre els més rics, països com els Estats
Units o el Regne Unit han experimentat un gran deteriorament dels llocs de
treball mitjans, i també enormes concentracions de riquesa. De la mateixa
manera, el Brasil ha aconseguit beneficiar-se de la globalització i, alhora,
reduir la desigualtat econòmica, mentre que altres països com l’Índia han
experimentat un enorme augment de la desigualtat.
Així doncs, encara que els canvis tecnològics, l’educació i la globalització
són factors importants en la realitat de la desigualtat, la causa principal
d’aquest fenomen és una altra, i rau en eleccions polítiques deliberades, com
la reducció dels salaris mínims, la reducció dels impostos als rics o l’eliminació
dels sindicats. Al seu torn, aquestes eleccions es basen en la política
econòmica i la ideologia política, i no pas en factors econòmics inevitables i
suposadament bàsics.
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MitE 7
El problema no és la desigualtat econòmica extrema, sinó la pobresa
extrema. Mentre es redueixi la pobresa dels qui menys tenen, no cal
amoïnar-se per la desigualtat ni per l’augment de la riquesa d’uns
pocs privilegiats.

La idea que la prioritat del desenvolupament hauria de limitar-se a treure
els més pobres de la situació de pobresa, i que parar atenció a l’augment
de la riquesa dels més rics és una distracció, està àmpliament estesa. La
desigualtat econòmica extrema no només alenteix el ritme de reducció de la
pobresa, sinó que pot capgirar-lo.311 No és possible eradicar la pobresa sense
abordar la desigualtat econòmica extrema i la redistribució de la riquesa, des
dels qui més tenen cap als que menys tenen. En un planeta amb uns recursos
cada vegada més escassos, tampoc no és sostenible que tanta riquesa estigui
en tan poques mans.312 Pel bé del món sencer, hem de centrar els nostres
esforços a frenar la xacra que suposa la desigualtat econòmica extrema.
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Amir Nasser, de 12 anys, al camp de refugiats de Jamam,
a l’estat de l’Alt Nil, Sudan del Sud (2012).
Foto: John Ferguson
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EL CAMÍ EQUIVOCAT O EL CAMÍ ENCERTAT
La desigualtat no és inevitable, sinó el resultat d’eleccions polítiques. En
aquest capítol s’analitzen algunes de les eleccions polítiques que han pres i
prenen els governs i que repercuteixen en la desigualtat.
Dos articles ficticis, cadascun dels quals descriu un possible futur per a Ghana
tal com apareixeria a la revista The Economist l’any 2040, reflecteixen l’elecció
a què s’enfronten els governs: avançar pel camí de la desigualtat o allunyarse’n.
A continuació, l’informe se centra en quatre àmbits clau en els quals una acció
política decidida podria contribuir a fer front a la desigualtat: l’ocupació i els
salaris, la fiscalitat, els serveis públics i les polítiques econòmiques que poden
tractar específicament la desigualtat de gènere.
Finalment, el capítol analitza el tipus de canvis polítics progressistes que són
necessaris per garantir que els governs posin fi al predomini dels interessos
particulars i prenguin mesures en favor de la majoria de ciutadans i de la
societat en conjunt.
És possible adoptar mesures per fer canviar les tendències que engrandeixen
l’enorme bretxa que actualment separa els rics i els pobres, els poderosos i els
que no tenen cap poder. El món necessita mesures coordinades per construir
un sistema polític i econòmic més just que posi a la majoria per sobre d’una
minoria. Les normes i sistemes que han donat lloc a la desigualtat extrema
que hi ha actualment han de canviar, i cal prendre mesures per equilibrar la
situació, introduint polítiques que redistribueixin la riquesa i el poder.
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“

Si no es porten a
terme intervencions
polítiques deliberades,
els elevats nivells de
desigualtat tendeixen
a autoperpetuarse. Condueixen al
desenvolupament
d’institucions polítiques
i econòmiques que
treballen per mantenir
els privilegis polítics,
econòmics i socials de
l’elit.
INSTITUT D’INVESTIGACIÓ DE
LES NACIONS UNIDES PER AL
DESENVOLUPAMENT SOCIAL
(UNRISD)316
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2.1
LA HISTÒRIA DE
DOS FUTURS
The Economist

GHANA:
DEL COL·LAPSE AL MIRACLE

E

ls principals igualitaristes del món han arribat aquesta
setmana a Accra per assistir a la reunió inaugural del
grup de països progressistes (Progressive 20, P20). Ghana,
que ha estat fonamental en la creació d’aquest nou
grup, té moltes ganes d’exhibir les seves impressionants
credencials en els àmbits de la redistribució i el
desenvolupament. Molts dels assistents s’hi quedaran per
fer turisme durant uns dies, entre altres raons perquè als
carrers de Ghana no hi ha gairebé delinqüència.
Els líders que es reuneixen avui recordaran la “crisi de la
maledicció del petroli” del 2015, quan la lluita de poder per
les reserves d’hidrocarburs que s’acabaven de descobrir
al país va amenaçar d’esquerdar la nació. Començaran
recordant totes les persones que van perdre la vida o van
resultar ferides durant els disturbis del 2015, que van
donar lloc al New Deal ghanès.
Centenars de persones van morir en aquell conflicte, i
això va instar diferents polítics i líders ètnics, liderats
per la llegendària Daavi Akosua Mbawini (anomenada
per molts “la Gandhi de Ghana”), a allunyar-se de
l’abisme. Les eleccions del 2016 van atorgar el poder a
l’Aliança de Ciutadans Progressistes (ACP), amb el suport
d’una coalició multiètnica formada per les vibrants
organitzacions ciutadanes de Ghana. L’ACP va emprendre
de seguida un avenç cap al desenvolupament que hauria
d’estudiar-se a les escoles.
Amb l’assessorament de Noruega i Bolívia, el nou Govern
va negociar un considerable increment de les regalies del
gas i el petroli, i va introduir un procés de licitació obert
per a l’exploració i les perforacions.
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1 d’abril del 2040
Però això no és tot. A partir de les lliçons apreses d’altres
experiències d’auge petrolier, Ghana va destinar el 40%
dels ingressos generats pel petroli a un fons de patrimoni,
perquè així les generacions futures poguessin ser
partícips dels beneficis d’aquests guanys extraordinaris
(la producció ja ha caigut des del nivell màxim de l’any
2030). Els diners procedents de la famosa victòria del
Govern sobre els paradisos fiscals suïssos al Tribunal
Internacional de Justícia també va passar a engrossir les
arques del fons.
La següent mesura del Govern va consistir a introduir una
imposició directa progressiva gravant els més rics per
així aplanar el camí de cara al final de l’època petroliera i
reconstruir el “contracte social” entre Govern i ciutadania.
L’ACP va utilitzar aquests nous ingressos per a un clàssic
exercici de reconstrucció nacional, acompanyada
del retorn d’una gran quantitat de ghanesos molt
qualificats que van tornar a casa des de les capitals
europees i nord-americanes. El 2017, el país havia
aconseguit la universalitat de la cobertura sanitària i
de l’educació primària i secundària. Va invertir en un
exèrcit de professionals de la infermeria i la medicina i en
medicaments genèrics, que han aconseguit que el Servei
Nacional de Salut de Ghana sigui avui dia l’enveja de la
resta del món. El Govern va continuar avançant ràpidament
cap a una millora de la qualitat educativa, liderant algunes
de les formacions professionals i tècniques amb més èxit
de l’Àfrica i fundant algunes de les millors universitats del
continent.
Els diners del petroli van finançar carreteres i preses
hidroelèctriques, la qual cosa va permetre a Ghana evitar
participar en “associacions publicoprivades” arriscades
com les que, algunes dècades més tard, continuen
exhaurint les arques d’altres estats africans.
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El país se sent especialment orgullós de la seva pionera
política de “salaris dignes”, que va vincular el salari
mínim amb el salari mitjà, per després incrementar-lo
des del 10% del salari mitjà fins a un 50% i reduir així la
desigualtat. D’aleshores ençà, la política dels “salaris
dignes” ha esdevingut un requisit per formar part del P20.
Altres mesures positives, com ara la Llei d’Igualtat de
Retribució de Ghana, han repercutit molt positivament en
les dones.
L’ACP també va prioritzar explícitament “fer bona política”.
Les campanyes temporals d’acció afirmativa van reactivar

The Economist

GHANA:
OBERT PER FER-HI
NEGOCIS?

R

epresentants de les principals multinacionals del
món s’adrecen aquesta setmana a Ghana per assistir
a la fira comercial que cada any se celebra en aquest
país, “Ghana, un país obert a les empreses”. La classe
empresarial ghanesa pot atribuir-se el mèrit d’haver creat
condicions favorables perquè la inversió estrangera, que
ha experimentat elevades taxes de creixement en els
últims anys, floreixi al país. Les empreses estrangeres
que inverteixen a Ghana gaudeixen d’exempcions fiscals
i accés a la mà d’obra més barata del món. L’absència de
salari mínim fa que la majoria de treballadors guanyin, de
mitjana, 0,50 dòlars l’hora.
Els assistents a la fira comercial aterraran en el nou i
avantguardista aeròdrom d’una illa d’estil Elisi al bell mig
del llac Volta, on viuen les deu famílies que posseeixen
el 99% de la riquesa del país. Les aigües infestades de
cocodrils que envolten l’illa haurien d’evitar qualsevol
protesta dels milions de persones que viuen en la misèria
fora de l’illa.
Resulta difícil creure que va haver-hi un dia que Ghana
era considerada la gran esperança de l’Àfrica Occidental
per combinar una economia dinàmica i sostenible amb
un sistema polític democràtic que impressionava per
la seva estabilitat. Tot allò es va esfondrar a causa
de la “maledicció dels recursos naturals”, que es va
materialitzar després que s’hi descobrissin petroli i gas a
principis del segle xxi.
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el sistema polític ghanès, portant al Parlament i a la
funció pública els millors i més brillants membres d’entre
les dones i els grups ètnics minoritaris. Els ciutadans
i les seves organitzacions hi van participar des del
començament (per exemple, en la campanya recent
anomenada Sigues un ciutadà responsable, paga els teus
impostos, que ha revitalitzat la base fiscal de Ghana).
Daavi Akosua Mbawini, una veterana i jubilada dona
d’Estat, afirma que el seu país ha passat “del col·lapse al
miracle en una generació”. Aquesta vegada, la retòrica
política està justificada.

1 d’abril del 2040
L’elit governant de seguida va veure l’oportunitat i en poc
temps va vendre al millor postor estranger els recursos
que s’acabaven de descobrir, i va recollir personalment
un dividend de les regalies com a pagament als seus
esforços. Quan els sindicats i els moviments socials
es van mobilitzar per exigir un repartiment més just del
botí dels recursos naturals, l’elit política va respondre
amb la mateixa rapidesa per criminalitzar les protestes
ciutadanes i el procés de l’organització col·lectiva.
Centenars de persones van morir en els disturbis, la qual
cosa va portar al Govern a suspendre la Constitució i a
instaurar una presidència “interina”.
Els ghanesos encara es lamenten per l’assassinat de
Daavi Akosua Mbawini (anomenada “la Gandhi de Ghana”)
quan la líder estava creant el moviment multipartidista
Aliança de Ciutadans Progressistes, ja pràcticament
oblidat.
Els ghanesos que viuen fora de l’illa disposen només
d’unes poques hores d’electricitat al dia, en el millor dels
casos. La població té por a sortir de casa, fins i tot durant
el dia, perquè tem ser agredida. La sanitat i l’educació
estan privatitzades i són desastroses; aquests serveis, en
constant deteriorament, estan subjectes al pagament de
tarifes i els ghanesos pobres gairebé no hi poden accedir.
Els que poden permetre-s’ho, compren aigua potable
emmagatzemada en cisternes; per a la resta, l’única opció
és utilitzar l’aigua dels rius i pous contaminats. No és
gens estrany que hi hagi brots de còlera amb regularitat
i que la mortalitat infantil es trobi entre les més elevades
de la regió. Els agricultors de moltes zones han tornat
a l’agricultura de subsistència, ja que actualment és
impossible accedir a mercats més lucratius.
Així, sembla lògic que els inversors estrangers que arriben
a la regió de Volta no posin un peu fora de l’illa, i la seva
presència passarà desapercebuda per a la immensa
majoria de ghanesos.
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Uns homes de negocis passen al costat d’una
manifestació d’un sindicat oficial, convocada per protestar
pels baixos salaris i la falta de prestacions socials dels
treballadors de la neteja de la City de Londres (2007).
Foto: Panos/Mark Henley

EL CAMÍ CAP A
UN MÓN MÉS EQUITATIU
Els ingressos derivats del treball determinen la
situació econòmica de la majoria de persones.317
Tanmateix, la realitat de la majoria de les persones
més pobres del món és que, per molt que s’esforcin,
no poden escapar de la pobresa, mentre que la
riquesa dels qui ja són rics continua creixent a un
ritme cada vegada més ràpid, la qual cosa agreuja
les desigualtats de mercat.

81

SECCIÓ

1

2

3

QUÈ S’HI POT FER?

A Sud-àfrica, un treballador d’una mina de platí hauria de treballar 93 anys per
guanyar la prima anual d’un director executiu mitjà.318 El 2014, els directius
de les cent principals empreses del Regne Unit van guanyar 131 vegades més
que un empleat mitjà,319 i tot i així només quinze d’aquestes empreses s’han
compromès a pagar als seus empleats un salari digne.320
L’actual combinació de sous indecentment baixos per a la majoria de ciutadans
i remuneracions escandalosament elevades per als alts directius i els
accionistes és una fórmula perfecta per accelerar la desigualtat econòmica.

La decreixent participació del treball en la renda

GRÀFIC 9: Percentatge d’ingressos derivats del treball (respecte al PIB) al món i
per grups de països321
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Des del 1990, tant als països de renda baixa com als de renda mitjana i als de
renda alta, els ingressos derivats del treball constitueixen un percentatge cada
vegada més petit del PIB, i un percentatge cada vegada més gran del PIB prové
del capital, una tendència que augmenta la desigualtat material entre rics i
pobres.
Segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), les polítiques que
redistribueixen els ingressos en favor del treball, com ara l’augment del salari
mínim, millorarien significativament la demanda agregada i el creixement, a
més de reduir la pobresa i la desigualtat.322
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RECOL·LECTORS DE TE DE MALAWI:
TREBALLADORS EN SITUACIÓ DE
POBRESA EXTREMA

Recol·lecció de te a Mulanje, a la regió sud
de Malawi (2009).
Foto: Abbie Trayler-Smith

Al massís Mulanje es concentra el gruix de la producció del te de Malawi,
una indústria que fa 128 anys que funciona i que dóna feina a més de
50.000 treballadors durant l’estació de pluges. La Maria té 32 anys i n’ha
passat més de set recollint te en aquests pujols verds que semblen
infinits. Ella i els seus companys recol·lectors de te són el rostre de la
pobresa extrema entre els treballadors.
La Maria té la sort de viure a les cases que la plantació proporciona, i
fa poc que li han fet un contracte de llarga durada; però gairebé tres
quartes parts dels treballadors no gaudeix de cap de les dues coses.323
Les dificultats a què s’enfronten els treballadors es veuen agreujades
pel fet que la majoria no tenen terres de la seva propietat i no poden
complementar els seus ingressos ni la seva alimentació amb l’agricultura.
El treball és dur. Per rebre el seu salari diari en efectiu, la Maria ha de
recollir, com a mínim, 44 quilos de te al dia. El seu salari està per sota
dels 1,25 dòlars diaris que assenyala el Banc Mundial com a llindar de la
pobresa extrema per llar;324 amb aquest sou, la Maria té dificultats per
donar de menjar als seus dos fills i tots dos pateixen desnutrició. Segons
una estimació recent del salari digne, el sou de la Maria hauria de ser el
doble que l’actual només per poder cobrir les seves necessitats bàsiques
i les de la seva família.325
Però les coses estan començant a canviar. El gener del 2014, el Govern
de Malawi va apujar el salari mínim aproximadament un 24%. Una coalició
liderada per Oxfam i l’Ethical Tea Partnership està mirant de buscar noves
vies perquè el treball digne sigui sostenible a llarg termini.326
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La regulació governamental i el dret dels treballadors a la negociació
col·lectiva amb els seus ocupadors poden contribuir a augmentar els salaris
dels treballadors i a fer front a la desigualtat. No obstant això, les últimes
dècades s’han caracteritzat per un context de debilitament de la legislació
laboral que, sumat a la repressió dels sindicats i a la capacitat de les indústries
de traslladar-se allà on els salaris són baixos i els treballadors poc actius en
la defensa dels seus drets, ha fet que moltes empreses hagin optat lliurement
per oferir als seus treballadors uns salaris de misèria i unes condicions laborals
precàries.
Segons la Confederació Sindical Internacional, més del 50% dels treballadors
tenen ocupacions vulnerables o precàries, i el 40% estan atrapats en el sector
informal, on no existeixen ni el salari mínim ni els drets laborals.327 En l’actual
economia global, molts sectors s’organitzen en cadenes de valor mundials;
és el cas de les indústries manufactureres, com la tèxtil o l’electrònica, i del
comerç de productes agrícoles bàsics com el sucre o el cafè. En aquests
sectors, les empreses multinacionals controlen complexes xarxes de
proveïdors a tot el món i obtenen enormes beneficis pel fet de contractar
treballadors als països en desenvolupament, molt pocs dels quals arriben a
veure’s recompensats pel seu treball.
Tres estudis recents d’Oxfam sobre salaris i condicions laborals han
confirmat el predomini d’ocupacions “de segona categoria” en cadenes de
subministrament rendibles. Els estudis han revelat que, a Vietnam i a Kenya,
tots dos països de renda mitjana, són habituals els salaris de misèria i les
ocupacions insegures; a l’Índia, els salaris se situen per sota del llindar de la
pobresa, i a Malawi, per sota del llindar de la pobresa extrema, malgrat complir
amb la legislació nacional.328
Un conjunt de tres estudis diferents sobre els salaris en les cadenes de
subministrament d’aliments a Sud-àfrica, Malawi i la República Dominicana,
encarregats per sis membres d’ISEAL, ha posat de manifest que els salaris
mínims en els sectors analitzats se situen entre el 37% i el 73% del salari digne
estimat, i que no són suficients per cobrir les necessitats d’alimentació, roba,
habitatge i altres despeses necessàries.329

Salaris mínims com a percentatge
dels salaris dignes estimats (mensuals)

GRÀFIC 10: Salaris mínims com a percentatge dels salaris dignes estimats
(mensuals)330
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Algunes persones addueixen que la mala remuneració dels treballadors és el
resultat de la demanda de preus baixos per part dels consumidors. Tanmateix,
nombrosos estudis han demostrat que fins i tot un augment significatiu dels
salaris en, per exemple, la indústria tèxtil, gairebé no farien variar els preus de
consum.331 Un estudi fet per Oxfam va revelar que, si es dupliqués el sou dels
treballadors de la indústria de les flors a Kenya, el preu d’un ram a les botigues
del Regne Unit, que actualment és de 4 lliures (6,50 dòlars), augmentaria
només 5 penics. Els ingressos mitjans d’un director de supermercat britànic (on
es venen les flors de Kenya) s’han multiplicat per més de quatre entre els anys
1999 i 2010, passant d’un milió a més de 4,2 milions de lliures.332 Si és possible
que els models de negoci tinguin en compte les remuneracions dels directius,
per què no s’hi pot incloure un salari digne per als treballadors dels quals
depenen aquestes remuneracions?
Les dones estan un graó per sota dels homes en termes d’ocupació i salaris. A
Hondures, per exemple, les dones predominen en els sectors en què no s’aplica
la legislació laboral i no hi ha seguretat social. Guanyen menys que els homes
encara que treballen més hores. El salari mitjà d’una dona només cobreix una
quarta part del cost d’una cistella bàsica d’aliments a les zones rurals. La
dependència econòmica de les seves parelles, unida a la discriminació a què
s’enfronten en el conjunt de la societat, també pot fer que les dones es vegin
atrapades en relacions abusives a la llar, i en situacions d’assetjament en el
seu lloc de treball.

ESTUDI
DE CAS

SALARIS DE MISÈRIA AL PAÍS MÉS RIC
DEL MÓN

Detroit, Michigan (Estats Units).
Foto: Panos/Christian Burkert

Els salaris baixos i les ocupacions insegures no només es donen als
països en desenvolupament. Tres dels sis treballs més habituals als
Estats Units (caixers, manipuladors d’aliments i cambrers) reben
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salaris miserables. L’edat mitjana d’aquests treballadors és de 35 anys,
i molts d’ells mantenen les seves famílies. El 43% han rebut alguna
formació universitària i molts tenen una llicenciatura de quatre anys.333
En una enquesta recent, la meitat dels enquestats per Oxfam van afirmar
que havien hagut de demanar diners prestats per sobreviure, i només un
25% tenien baixa per malaltia, vacances pagades, assegurança de salut
o pensió. Aquests treballadors viuen en un dels països més rics del món,
però suporten una càrrega semblant a la dels treballadors dels països
més pobres.
En Dwayne treballa en un restaurant de menjar ràpid de Chicago, i amb el
seu sou ha de cobrir les necessitats de dues filles i les de dos membres
més de la seva família, la seva mare i la seva àvia.
“Sóc l’únic que porta diners a casa i no en tinc prou amb un salari de 8,25
dòlars l’hora... Els treballadors del sector del menjar ràpid ens mereixem
una mica més en comparació del que ens fan treballar.”334
Als Estats Units, l’augment de la desigualtat s’ha produït alhora que
disminuïa el valor real dels salaris mínims i l’afiliació als sindicats.335
Els ingressos del 90% més pobre dels treballadors gairebé no han
augmentat, mentre que els ingressos mitjans de l’1% més ric s’han
disparat.336

El deteriorament del poder de negociació
Els sindicats són un contrapès important als alts directius i els accionistes,
la prioritat dels quals és maximitzar els beneficis. El poder de negociació dels
sindicats contribueix, entre altres coses, a garantir que la prosperitat sigui
compartida; la negociació col·lectiva acostuma a apujar els salaris dels seus
membres en un 20%, a més d’incrementar els salaris de mercat de tots els
treballadors.337 Els sindicats també exerceixen un paper fonamental a l’hora de
protegir els serveis públics. A la República de Corea, per exemple, els sindicats
del sector de la sanitat pública van organitzar una vaga i manifestacions de
protesta durant el mes de juny del 2014, després que el Govern anunciés la
desregulació i la privatització dels serveis sanitaris.
Molts països en desenvolupament no tenen una tradició sindical arrelada, i en
molts llocs es reprimeix el dret d’associació dels treballadors, la qual cosa ha
contribuït al descens de l’afiliació sindical. En la indústria tèxtil de Bangla Desh,
on el 80% dels treballadors són dones, l’afiliació sindical se situa en una ràtio
d’1 a 12.338 Segons una anàlisi de la traagèdia del Rana Plaza, a Bangla Desh els
propietaris de fàbriques exerceixen “una influència desmesurada en la política
del país, obstaculitzant l’establiment i l’aplicació de la legislació laboral”.339
A la República de Corea, els treballadors s’enfronten a l’anul·lació de la
inscripció dels sindicats, així com a detencions il·legals i mesures antivaga.
El 2014, Yeom Ho-seok, un treballador sud-coreà d’una empresa de reparació
de telèfons Samsung i fundador del sindicat Samsung Service, es va suïcidar
després d’una època de dificultats econòmiques. Els informes diuen que,
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després de la creació del sindicat Samsung Service, l’empresa va reduir el
treball d’en Yeom i el seu sou va caure d’una mitjana de 3.000 dòlars al mes a
només 400.340
El dret d’associació està consagrat en les convencions de l’OIT, però des del
2012 el grup oficial que representa les empreses (l’Employers Group) ha al·legat
que aquestes convencions no inclouen el dret a vaga. El 2014, aquest conflicte
es va remetre al consell d’administració de l’OIT. La vaga és l’últim recurs dels
treballadors per negociar un acord just amb les empreses, i suspendre aquest
dret suposaria un cop dur per als drets dels treballadors.

EL CAMÍ ENCERTAT: HI HA UNA ALTRA VIA
POSSIBLE
Canviar la tendència dels salaris de misèria
Alguns països s’oposen a la tendència de reduir els salaris, el treball digne i els
drets laborals.
El salari mínim al Brasil va augmentar en gairebé un 50% en termes reals entre
els anys 1995 i 2011, un avenç que es va produir paral·lelament al descens de
la pobresa i la desigualtat (gràfic 11).

GRÀFIC 11: Nivells de desigualtat al Brasil en el període en què el salari mínim va
augmentar un 50%341
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És evident que les bones
ocupacions ajuden les
famílies i les societats
a progressar amb més
rapidesa. La nostra
experiència a Tesco
ens diu que aquesta
afirmació també té
sentit des del punt de
vista empresarial; a
llarg termini, els nostres
millors proveïdors són
els que inverteixen en la
seva gent: acostumen a
ser els més productius,
els més fiables i els que
elaboren els productes
de més qualitat.

Desigualtat d’ingressos (expressada com a coeficient de Gini)
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Des que va assumir les seves funcions l’any 2007, el Govern equatorià presidit
per Rafael Correa ha seguit la política d’incrementar el salari mínim nacional
a un ritme més ràpid del que augmenta el cost de la vida.343 L’Equador es va
unir al Fòrum Mundial Bananer a fi de millorar les condicions d’aquest sector
exportador clau.344 Les empreses rendibles ja tenien l’obligació de compartir
un percentatge dels beneficis amb el seu personal, però les noves normatives
els exigeixen també demostrar que els paguen un salari digne que “cobreixi
almenys les necessitats bàsiques del treballador i la seva família, i equivalent
al preu de la cistella familiar bàsica de béns dividit per la mitjana d’assalariats
per llar”.345 Fa una dècada, molts treballadors guanyaven menys de la meitat
d’aquesta quantitat.
A la Xina, on el Govern ha seguit l’estratègia d’augmentar deliberadament els
salaris des de la recessió del 2008, es preveu que la despesa dels treballadors
es duplicarà durant els propers quatre anys, fins arribar als 3,5 bilions de
lliures, incrementant la demanda tant dels productes importats com dels
nacionals.346
Algunes multinacionals han adoptat voluntàriament mesures per millorar
les condicions dels seus treballadors. Unilever, International Procurement
and Logistics (IPL) i l’Ethical Tea Partnership (“Associació Ètica del Te”) han
reconegut l’existència dels problemes laborals identificats per Oxfam en
estudis recents elaborats conjuntament i estan desenvolupant diferents
plans per fer-hi front.347 H&M ha publicat un “full de ruta cap a un salari digne”,
començant per tres fàbriques de Bangla Desh i Cambodja la producció de les
quals està destinada al 100% a l’empresa.348 Al Regne Unit, 800 empreses,
entre les quals hi ha Nestlé, KPMG i HSBC, estan acreditades com a ocupadors
que paguen salaris dignes.349 Un altre senyal encoratjador és que, actualment,
l’acord sobre seguretat i protecció contra incendis dels edificis de Bangla Desh
compta amb més de 180 empreses adherides, i ha reunit en la mateixa taula
les marques, el sector tèxtil, el Govern i els sindicats a fi d’establir un diàleg
fructífer sobre l’associació dels treballadors a les fàbriques i de fer front al
problema de les normes de seguretat.
Malgrat el que instintivament defensen algunes empreses, els augments del
salari mínim no tenen pràcticament efectes negatius, si és que en tenen,
sobre l’ocupació dels treballadors que cobren el salari mínim.350 Economistes
de Goldman Sachs han revelat que és poc probable que l’increment del salari
mínim es tradueixi en pèrdues d’ocupació importants, a causa del consegüent
augment de la demanda dels consumidors.351 L’increment dels salaris
també beneficia les empreses, ja que, per exemple, acostuma a traduir-se
en una menor rotació de treballadors, un factor que pot constituir un cost
considerable.352
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EMPRESES INNOVADORES QUE
SEGUEIXEN EL CAMÍ ENCERTAT

L’empresa Knights Apparel, dels Estats Units, ha establert a la República
Dominicana una fàbrica que paga als treballadors salaris dignes i
subministra roba ètica al mercat estudiantil.353 Maritza Vargas, presidenta
del sindicat Proyecto Altagracia, descriu l’impacte que ha tingut en la
seva vida el fet de cobrar un sou digne:
“Ara tinc accés a aliments nutritius i ja no he de preocupar-me mai per
no poder alimentar la meva família. He pogut enviar la meva filla a la
universitat i puc permetre’m mantenir el meu fill a l’institut; sempre havia
estat el meu somni... Ara ens tracten amb respecte al nostre lloc de
treball, una experiència totalment diferent a la de l’altra fàbrica.”
L’augment del poder adquisitiu dels treballadors també ha repercutit
positivament en les vendes i els negocis locals. Aquest canvi és el
resultat de la pressió exercida pels consumidors però, encara que es
tracta d’un exemple encoratjador, lamentablement no és habitual en les
empreses que treballen a la República Dominicana.354
El sector de les flors tallades de Kenya va ser l’objectiu de campanyes
de la societat civil al llarg de la primera dècada del segle xxi. D’aleshores
ençà, els treballadors que processen aquests delicats i valuosos
productes han constatat millores reals en alguns àmbits. Els seus salaris
estan lluny de ser dignes,355 però els treballadors més qualificats, el 75%
dels quals són dones, informen que s’ha millorat en els àmbits de la salut
i la seguretat, s’ha reduït l’assetjament sexual i els contractes són més
segurs que fa deu anys. La majoria dels treballadors entrevistats per a
l’informe estaven d’acord que ara “és més fàcil passar d’un contracte
temporal a un de permanent” que quan van començar a treballar.356
Entre els factors que contribueixen a aquestes millores hi ha l’aplicació
de codis com el Codi Bàsic de la Iniciativa de Comerç Ètic (Ethical Trading
Initiative Base Code), la certificació dels productes (Consell Floral de
Kenya, comerç just), una major professionalització de la gestió dels
recursos humans, la creació de comitès de gènere i la millora de la
legislació.357 A la veïna Uganda, les condicions del sector han millorat
encara més (tot i que des d’un punt de partida més baix), impulsades per
una organització més gran dels treballadors.358

Posar fi a les retribucions excessives dels més rics
Si el descens del percentatge dels ingressos nacionals derivats de l’ocupació
és una de les causes principals de l’augment de les desigualtats en termes de
riquesa, una distribució més equitativa de la riquesa en el si de les empreses
sembla una solució òbvia.
La idea de limitar els ingressos de la cúspide de la piràmide econòmica no és
nova. Plató recomanava que els ingressos dels atenesos més rics fossin, com
a molt, cinc vegades més grans que els dels ciutadans més pobres. I, des de la
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crisi financera del 2008, les multinacionals s’han vist sotmeses a una pressió
cada vegada més gran per part de l’opinió pública per eliminar les primes als
directius i limitar els sous més alts.
Algunes empreses innovadores, cooperatives i òrgans directius estan prenent
mesures en relació amb aquest tema. L’empresa brasilera SEMCO, per exemple,
té més de 3.000 treballadors en diferents sectors i està adherida a una ràtio
salarial de 10 a 1.359 La Comissió de Govern Corporatiu d’Alemanya va proposar
limitar els sous dels directius de totes les empreses alemanyes que cotitzen en
borsa, i va admetre que la indignació de l’opinió pública pels excessius salaris
dels directius “havia influït en la seva proposta”. Dos estats dels Estats Units
(Califòrnia i Rhode Island) han suggerit vincular l’impost de societats dels seus
estats amb la ràtio salarial entre alts directius i treballadors (com més gran
sigui la diferència salarial, més gran ha de ser el tipus impositiu).360

Un interès compartit: fomentar la participació dels treballadors
Cada vegada hi ha més dades que demostren que les empreses que són
propietat dels seus empleats, si més no en part, tendeixen a mantenir-se
durant més temps i assolir millors resultats. Al Regne Unit, aquestes empreses
acostumen a obtenir més bons resultats que les de l’índex FTSE All-Share.361
Pel que sembla, quan els empleats tenen veu en la governança d’una
empresa i també participen en la seva propietat, els beneficis són encara més
grans.362 S’ha comprovat que les empreses participades pels seus empleats
tenen nivells més bons de productivitat, i també que tenen més resistència
econòmica en moments adversos, que són més innovadores, que milloren el
benestar dels seus treballadors, que tenen índexs d’absentisme més baixos,
que creen ocupacions a un ritme més ràpid, que disposen d’un major índex
de retenció dels treballadors i que tenen un nivell més alt de comunicació i
d’implicació del personal.363 Al seu torn, “a diferència dels canvis en la política
fiscal (que poden anul·lar-se), la participació dels treballadors en l’accionariat
és sostenible i a llarg termini”.364 Es tracta d’una idea potent i pràctica en favor
d’un capitalisme més inclusiu.
El treball productiu només esdevindrà una part de la solució a la desigualtat
descontrolada si els governs defensen les ocupacions dignes amb salaris
dignes i els drets dels treballadors. No n’hi ha prou que les empreses adoptin
mesures voluntàries.
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Hamida Cyimana, de 6 anys, fa càlculs
en una pissarra a Kigali, Ruanda (2012).
Foto: Simon Rawles/Oxfam

IMPOSTOS I DESPESA PÚBLICA
PER EQUILIBRAR LA BALANÇA
El sistema fiscal és una de les eines més importants
que els governs tenen per fer front a la desigualtat.
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Dades de 40 països mostren la capacitat redistributiva que té un sistema
tributari ben dissenyat quan es combina amb la consegüent inversió
pública per reduir la desigualtat d’ingressos provocada per les condicions
de mercat.365 Finlàndia i Àustria, per exemple, han reduït la desigualtat
d’ingressos a la meitat gràcies a un sistema tributari progressiu i eficaç
acompanyat d’una despesa social ben orientada.

GRÀFIC 12: Coeficient de Gini (ingressos) abans i després d’impostos i
transferències, a l’OCDE i països de Llatinoamèrica i el Carib (LAC) (2010)366
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En canvi, els sistemes fiscals mal dissenyats poden empitjorar la desigualtat.
Quan les rendes més altes gaudeixen de tipus impositius baixos i exempcions
fiscals i poden aprofitar-se de buits legals en matèria impositiva, quan els
més rics poden ocultar els seus diners en paradisos fiscals fora de les seves
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fronteres, l’Estat sofreix pèrdues quantioses que la resta de ciutadans hem
d’assumir, de manera que la riquesa es redistribueix en favor dels més rics.
Experts en fiscalitat internacional i organismes reguladors com l’OCDE i l’FMI
reconeixen els perjudicis provocats per les exempcions fiscals, els buits
legals en matèria impositiva i els paradisos fiscals,368 però el compromís que
demostren a l’hora de buscar-hi solucions no és a l’alçada del problema. La
connivència entre les empreses més poderoses i les elits nacionals i mundials
fa que els sistemes fiscals nacionals i internacionals siguin cada vegada
menys equitatius, fet que agreuja la desigualtat.

EL CAMÍ EQUIVOCAT: EL GRAN FRACÀS FISCAL
Tots els països, ja siguin rics o pobres, comparteixen la necessitat de
disposar d’ingressos fiscals que els permetin finançar els serveis essencials,
les infraestructures i els “béns” públics que beneficien el conjunt de la
societat. Tanmateix, als països en desenvolupament (on la despesa pública
i la redistribució són especialment importants per tal que la població surti
de la pobresa), els sistemes fiscals acostumen a ser més regressius, i
sovint penalitzen els més vulnerables.369 El 20% més pobre de la població
de Nicaragua ha de destinar un 31% dels seus ingressos al pagament
d’impostos, mentre que el 20% més ric contribueix amb menys del 13% dels
seus ingressos.370 Els impostos indirectes (com ara l’impost sobre el valor
afegit), que recauen d’una manera desproporcionada sobre els més pobres,
representen, de mitjana, el 43% del total recaptat al Pròxim Orient i al nord de
l’Àfrica, i fins al 67% a l’Àfrica subsahariana.371

“

No hi ha polítics que ens
representin. Ja no es
tracta només del preu
dels bitllets d’autobús.
Paguem molts impostos
i som un país ric, però
no ho percebem a les
escoles, els hospitals i
les carreteres.
JAMAIME SCHMITT
MANIFESTANT BRASILER367

“
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LA DESIGUALTAT DE LA CÀRREGA
TRIBUTÀRIA A LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Bernarda Paniagua Santana a la seva
botiga, a Villa Eloísa de las Cañitas,
República Dominicana (2014).
Foto: Pablo Tosco/Oxfam

Bernarda Paniagua ven formatges i altres productes a Villa Eloísa de
las Cañitas, una de les zones més pobres i desateses de la República
Dominicana. Víctor Rojas dirigeix una prestigiosa empresa i viu en una
de les zones més riques del país. La Bernarda destina un percentatge
més gran dels seus ingressos que en Víctor al pagament d’impostos
indirectes. Això succeeix perquè la majoria de la recaptació del país
rau en impostos al consum, que afecten més les persones que han
de dedicar una part més gran dels ingressos a consumir, és a dir, les
persones més pobres. Al barri d’en Víctor, als nens no els falta de res:
reben la millor educació possible i un metge els visita a casa quan tenen
el més petit símptoma de febre.
En canvi, la Karynely, la filla gran de la Bernarda, va acabar l’institut fa
quatre anys i ara ajuda la Bernarda a vendre formatges. No pot continuar
estudiant ni trobar una bona feina perquè no té els coneixements
informàtics necessaris, ja que a l’escola on ella anava no hi havia cap
ordinador.

Els països en desenvolupament també tenen els índexs de pressió fiscal més
baixos, la qual cosa significa que són els que estan més lluny d’aconseguir
tot el seu potencial recaptatori. Mentre que en les economies avançades, de
mitjana, la recaptació fiscal arribava al voltant del 34% del PIB l’any 2011, el
percentatge era molt més petit als països en desenvolupament (només entre
el 15% i el 20% del PIB).372 Oxfam calcula que, si els països de renda mitjana i
baixa (excepte la Xina) reduïssin a la meitat la seva bretxa fiscal, recaptarien un
bilió de dòlars addicionals.373 La baixa recaptació fiscal soscava l’efectivitat en
la lluita contra la desigualtat en aquells països que més necessiten la inversió
pública per eradicar la pobresa i impulsar un desenvolupament sostenible.
La recaptació fiscal als països en desenvolupament també es veu afeblida per
la limitada capacitat de les administracions tributàries. Els països de l’Àfrica
subsahariana necessitarien contractar més de 650.000 inspectors fiscals
addicionals en el conjunt de la regió per apropar-se a la mitjana d’inspectors
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per habitant de l’OCDE.374 No obstant això, tan sols un 0,1% del total de l’ajuda
oficial al desenvolupament (AOD) es destina a la reforma o modernització de les
administracions tributàries,375 i els programes centrats a enfortir la gestió de
les finances públiques, la recaptació fiscal i la participació de la societat civil
no són prioritaris.

Deduccions fiscals: una multitud de privilegis fiscals, però
només per a una minoria
La “carrera a la baixa” en l’impost de societats és una part fonamental del
problema. Les organitzacions multilaterals i les institucions financeres
internacionals han encoratjat els països en desenvolupament a oferir
incentius fiscals (exempcions i beneficis fiscals o “zones franques”) a fi
d’atreure la inversió estrangera directa (IED). Aquests incentius han erosionat
considerablement la base fiscal dels països en desenvolupament.
El 1990, només un petit grup de països en desenvolupament oferia algun tipus
d’incentius fiscals; en canvi, el 2001, la majoria d’aquests països ho feia.376
La quantitat de zones franques que ofereixen règims fiscals favorables als
inversors s’ha disparat als països més pobres del món. El 1980, només un dels
48 països de l’Àfrica subsahariana tenia una zona franca; el 2005, ja eren 17; i la
xifra continua creixent.377
Els incentius fiscals que Sierra Leone oferia l’any 2012 a només sis empreses
eren equivalents al 59% del pressupost total del país, i a més de vuit vegades
la seva despesa en sanitat o set vegades la seva despesa en educació.378 Entre
els anys 2008 i 2009, el Govern ruandès va autoritzar exempcions fiscals per un
valor que hauria permès duplicar la despesa en educació i sanitat.379
Ja hi ha un ampli consens que veu aquesta “carrera a la baixa” com quelcom
molt perjudicial per als països en desenvolupament, atès que tendeix a
beneficiar sobretot els qui més guanyen, a més de ser una pèrdua d’ingressos
que podrien garantir una cobertura més gran dels serveis públics.380 Els països
en desenvolupament depenen més de la recaptació per l’impost de societats i
tenen menys capacitat per recórrer a altres fonts d’ingressos, com ara l’impost
sobre la renda de les persones físiques. Per tant, qualsevol reducció de
l’impost de societats els afecta més.381 L’FMI ha demostrat recentment que els
acords en matèria fiscal adoptats per un país tenen repercussions en països
tercers que poden afeblir considerablement la base imposable de l’impost de
societats, especialment en els països en desenvolupament, fins i tot més que
l’efecte que tindria als països de l’OCDE.382

Paradisos fiscals i evasió i elusió fiscals: una combinació
perillosa
Les debilitats del sistema fiscal internacional plantegen problemes a tots els
països. Els governs amb bona voluntat que tracten de reduir la desigualtat
mitjançant polítiques fiscals progressives sovint es veuen frustrats pels
interessos creats en els processos internacionals de coordinació fiscal.
Cap govern no pot, ell sol, evitar que els gegants empresarials s’aprofitin de
l’absència d’una cooperació fiscal efectiva d’àmbit mundial.
Els paradisos fiscals són territoris que mantenen un elevat nivell de secret
bancari i una baixa o nul·la tributació tant per a les empreses com per als no-
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residents, no exigeixen que hi hagi una activitat econòmica substancial o real
per registrar una empresa o un compte bancari i no intercanvien informació
fiscal amb altres administracions tributàries. L’evasió i l’elusió fiscals de les
multinacionals i dels més rics priva tots els països, rics i pobres, de recursos
fonamentals per fer front als problemes econòmics i socials més urgents. Els
paradisos fiscals estan dissenyats expressament per facilitar l’evasió i l’elusió.
La utilització dels paradisos fiscals ha esdevingut una pràctica molt
generalitzada. En total, les cent principals empreses britàniques posseeixen
aproximadament 30.000 filials, de les quals 10.000 estan radicades en paradisos
fiscals.383 Ugland House, a les illes Caiman, és un edifici en el qual hi ha 18.857
empreses registrades, i és famosa per haver portat el president Barack Obama
a afirmar que “o bé és l’edifici més gran del món o el frau fiscal més gran de què
tenim notícia”.384 De la mateixa manera, hi ha 830.000 empreses registrades a
les illes Verges britàniques, tot i que té només uns 27.000 habitants. Almenys
el 70% de les empreses de la llista Fortune 500 tenen una filial en un paradís
fiscal.385 El cas dels grans bancs és especialment notori. Potser el Bank of
America hauria de canviar de nom, ja que controla 264 filials estrangeres en
paradisos fiscals, 143 de les quals es troben a les illes Caiman.386
Els paradisos fiscals faciliten el procés d’“anada i tornada” que permet
a empreses i ciutadans treure diners del seu país, embolcallat en un vel
d’opacitat, per tornar a introduir-lo en el país camuflat com IED, la qual cosa
permet aquestes empreses i ciutadans aprofitar-se dels beneficis fiscals que
s’apliquen únicament a la inversió estrangera. Aquest tipus d’inversions es
beneficien així de deduccions fiscals en lloc d’estar subjectes als impostos
sobre el capital i la renda a què està subjecta la inversió nacional. Per exemple,
més de la meitat de l’IED que ha rebut l’Índia es canalitza des de paradisos
fiscals, la major part des de Maurici.387 De fet, el 40% de tots aquests fluxos
(55.000 milions de dòlars) procedeix d’un únic edifici situat al cor de la seva
capital, Port Louis.388
Els paradisos fiscals també faciliten la manipulació de preus de transferència,
el tipus de parany fiscal més freqüent i mitjançant el qual les empreses
incrementen deliberadament el preu de les importacions o redueixen el de les
exportacions de béns i serveis entre filials del mateix grup. La manipulació
deliberada dels preus de transferència és una forma agressiva d’elusió
fiscal, però resulta molt complex per a les autoritats fiscals dels països en
desenvolupament controlar la manera com les empreses estableixen els preus
dels béns i serveis en les transaccions entre filials del mateix grup, sobretot
quan s’amaguen darrere de pagaments vinculats a costos per ús de marques i
patents o despeses de gestió artificialment sobrevalorats.
Bangla Desh perd 310 milions de dòlars anuals en concepte d’impost de
societats a causa de la manipulació dels preus de transferència. Aquesta
quantitat permetria finançar gairebé el 20% del pressupost d’educació primària
d’un país on només hi ha un professor per cada 75 alumnes en edat d’assistir a
l’escola primària.389
La veritable magnitud de les pèrdues econòmiques que sofreixen tots els
països a causa de l’evasió i l’elusió fiscals de les multinacionals resulta
difícil d’estimar, però els càlculs més conservadors suggereixen una xifra
suficientment elevada com per complir dues vegades amb els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni.390
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Resulta preocupant que aquesta tendència no mostri indicis de canvi. Els
beneficis registrats per les empreses en paradisos fiscals s’estan disparant,
la qual cosa indica que cada vegada és més gran la quantitat de beneficis que
es traslladen de manera artificial i intencionada cap a aquestes jurisdiccions
de baixa imposició i escassa transparència. A les illes Bermudes, els beneficis
empresarials declarats van passar del 260% del PIB el 1999 a més del 1.000% el
2008, i a Luxemburg van créixer del 19% al 208% en el mateix període.391
Els ciutadans més rics poden aprofitar-se dels mateixos buits en les diferents
legislacions fiscals, així com de l’opacitat. El 2013, Oxfam va calcular que es
van perdre aproximadament 156.000 milions de dòlars d’ingressos fiscals al
món com a conseqüència dels actius no declarats que les grans fortunes
porten a paradisos fiscals.392 Però no es tracta d’un problema que afecti només
els països més avançats; es calcula que les grans fortunes salvadorenques
oculten 11.200 milions de dòlars en paradisos fiscals393 malgrat que al seu país
el 35% de la població viu en situació de pobresa.394
Per als governs no hi ha cap manera de garantir que aquestes empreses
globals i els ciutadans més rics realment tributin la part justa que els
correspon, mentre els paradisos fiscals continuïn sent un terreny obert per a la
creació de filials sense activitat real.

Per què encara no hi ha hagut una revolució fiscal?
Les decisions en política fiscal tendeixen a veure’s dominades per interessos
creats, especialment pels lobbies empresarials i les elits, que s’oposen
a qualsevol proposta fiscal que suposi incorporar progressivitat i justícia
tant a l’àmbit nacional com al mundial. El 1998, l’OCDE va reconèixer que la
competència fiscal i la utilització de paradisos fiscals eren pràctiques molt
perjudicials i que s’estaven estenent amb un ritme alarmant.395 No obstant
això, davant la intensa activitat de lobby per part de grups que representen
els interessos dels paradisos fiscals, a més de la pressió exercida pels propis
paradisos fiscals i pels governs dels països rics, l’any 2001 els intents de l’OCDE
per coordinar mesures en l’àmbit fiscal van quedar pràcticament abandonats.396
Des de la crisi financera del 2008, la reforma fiscal internacional ha tornat a
esdevenir una prioritat de l’agenda internacional. Un gran nombre d’empreses
molt reconegudes, entre les quals Apple397 i Starbucks398, han quedat en
evidència per haver aconseguit eludir el pagament d’impostos, la qual cosa
ha generat una àmplia indignació en l’opinió pública. El 2012, els països
del G20 van encarregar novament a l’OCDE que engegués un pla d’acció per
frenar el trasllat artificial de beneficis i altres mecanismes utilitzats per
les multinacionals que erosionen les bases imposables. Aquest mandat
va donar lloc a l’actual Pla d’Acció contra l’Erosió de la Base Imposable i el
Trasllat de Beneficis (BEPS, segons les sigles angleses). Si es desenvolupés
adequadament, podria aportar una coherència molt necessària en
l’arquitectura fiscal internacional i contribuir a reduir les pràctiques d’evasió i
elusió fiscals de les empreses, la qual cosa afavoriria tant els països rics com
els pobres.
Tanmateix, hi ha un alt risc en el procés que està esbiaixat a favor dels
interessos dels països rics, i obert a una major capacitat d’influència de les
elits econòmiques i empresarials. A finals del 2013, l’OCDE va obrir un període
de consultes a totes les parts interessades399 perquè aportessin comentaris
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sobre diverses de les propostes presentades, entre les quals el model
d’informe país per país. Gairebé el 87% dels comentaris procedien del sector
empresarial, per la qual cosa no resulta sorprenent que gairebé tots mostressin
la seva oposició a la proposta de més transparència. En total, els països en
desenvolupament van enviar únicament cinc contribucions, i les altres 130
procedien de països rics.400
Encara hi ha interessos creats que tracten d’obstaculitzar l’avenç cap a una
veritable reforma del sistema fiscal internacional.

EL CAMÍ ENCERTAT: L’ESPERANÇA D’UN FUTUR
MÉS JUST
Malgrat el fosc entramat de paradisos fiscals i la considerable resistència als
canvis, hi ha alguns senyals d’esperança. Alguns països segueixen una línia de
reformes adequada i adopten polítiques fiscals que realment contribueixen a
reduir la desigualtat. I per a molts actors prestigiosos també queda clar que el
sistema fiscal mundial no funciona.

Remar contra corrent
Gairebé nou mesos després que, l’any 2012, Macky Sall fos escollit president
del Senegal, el país va adoptar un nou codi tributari per promoure la generació
d’ingressos que permetin finançar els serveis públics bàsics. Aquesta reforma
va simplificar la normativa fiscal existent, va apujar el tipus nominal en l’impost
de societats del 25% al 30%, va rebaixar l’aplicació de l’impost sobre la renda
de les persones més pobres i el va incrementar en un 15% per a les més riques.
Encara que al Senegal encara cal impulsar noves reformes, l’enfocament
participatiu que es va posar en marxa (es van celebrar moltes rondes de
consulta amb representants de la comunitat empresarial i de la societat civil)
va obrir la porta a altres reformes progressives que també poden contribuir a
reduir la desigualtat, especialment a una revisió del codi miner, per corregir les
baixes regalies que paguen actualment les empreses mineres.401
El 2005, el Govern que acabava de guanyar les eleccions a l’Uruguai, encapçalat
pel president José Mújica, va impulsar una reforma que corregís la regressivitat
en el disseny del sistema tributari del país. Es van aplicar rebaixes sobre els
impostos de consum, es va recuperar l’impost sobre la renda de les persones
físiques ampliant-ne la cobertura, es va consolidar l’impost de societats i
es van eliminar alguns dels impostos més distorsionadors. El resultat de la
reforma va ser una simplificació considerable de l’estructura tributària, amb la
rebaixa de la càrrega fiscal sobre les rendes més baixes i les classes mitjanes, i
alhora es va augmentar la pressió fiscal sobre les persones amb més ingressos.
Actualment, el nivell de desigualtat després d’impostos és moltíssim més
baix.402 Malgrat aquest avenç en la política nacional, però, l’Uruguai encara és
considerat un paradís fiscal que facilita l’elusió de milers de milions de dòlars
que haurien de tributar a altres països.403
Aquestes reformes mostren clarament que, quan hi ha voluntat política, les
polítiques poden avançar en la direcció adequada i garantir que els qui més
tenen (grans empreses i grans fortunes) contribueixin més.
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El consens internacional està canviant
Davant les tensions pressupostàries i la creixent indignació de l’opinió
pública, també s’està produint un canvi en el consens internacional. Malgrat
les limitacions del procés BEPS anteriorment descrit, el fet que el G8, el G20 i
l’OCDE l’incloguessin en la seva agenda del 2013 posa de manifest que hi ha
un clar consens sobre la necessitat de reformar radicalment la tributació de
les empreses. L’anàlisi de l’OCDE també demostra que cal redefinir les normes
internacionals a fi de frenar el trasllat artificial de beneficis i garantir que les
empreses tributin allà on té lloc l’activitat econòmica i on es crea valor.404
Per la seva banda, l’FMI està reavaluant els criteris tributaris per a la
contribució fiscal de les multinacionals. En un informe que s’acaba de publicar,
reconeix la necessitat d’adoptar canvis legislatius que permetin traslladar la
base impositiva cap als països en desenvolupament.405 També ha reconegut
que els actuals processos en marxa no aborden adequadament la reassignació
“justa” dels criteris fiscals ni reequilibren el poder entre estats a l’hora
d’assignar on correspongui l’aplicació d’aquesta base imposable.
El projecte liderat per l’OCDE i les reformes legislatives als Estats Units i la
Unió Europea també estan suposant avenços considerables en l’àmbit de la
transparència fiscal, amb la finalitat de fer desaparèixer el vel de secretisme
que envolta el sistema fiscal mundial. Les institucions europees han obert
camí amb l’adopció d’un model de presentació d’informes per als bancs
europeus que inclogui, entre altres coses, la llista de les filials de tots els
països on operen, el seu volum de beneficis i el lloc on tributen. A més, aquesta
informació haurà de ser pública, la qual cosa és especialment important
després que molts d’aquests bancs fossin rescatats amb diners públics. El G8
ha avançat també en favor d’una major transparència, impulsant el registre
de beneficiaris últims i reals, mitjançant registres públics. Per la seva banda,
el G20 ha acordat un nou estàndard internacional per a l’intercanvi automàtic
d’informació amb finalitats fiscals.
Així mateix, es barregen propostes alternatives que estan aconseguint
que governs i institucions internacionals hagin de prendre mesures més
significatives. Per exemple, l’FMI, en una publicació recent, considera necessari
explorar el “model de taxació unitari basat en una renda mundial”, un mètode
alternatiu promogut per acadèmics i algunes organitzacions de la societat civil
a fi de garantir que les empreses tributen allà on té lloc l’activitat econòmica.406
Deu països de la Unió Europea també han acordat treballar plegats per establir
una taxa sobre les transaccions financeres que, si s’apliqués a una àmplia
gamma de transaccions, podria desincentivar les operacions especulatives i
generar entre 30.000 i 35.000 milions d’euros anuals.407
El debat sobre els impostos sobre el capital en els àmbits mundial i nacional ha
captat l’atenció de l’opinió pública gràcies al llibre de Thomas Piketty El capital
en el segle xxi, que proposa un impost mundial sobre el capital a fi de posar fre
a la concentració de riquesa excessiva. L’autor planteja un gravamen amb una
escala que vagi del 0,1% (per a aquells que tenen una fortuna que no supera
el milió d’euros) al 10% (per als qui tenen “diversos centenars de milions o
diversos milers de milions d’euros”).408
El Govern brasiler també va presentar al Congrés una proposta de llei sobre un
impost a la riquesa l’any 2013, després dels disturbis que van assolar el país.409
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El 2012, es va comentar que l’FMI estava considerant la possibilitat d’establir
un gravamen sobre la riquesa a un tipus del 10% en una sola vegada, amb
l’objectiu de fer tornar molts països europeus a les ràtios de deute públic/PIB
prèvies a la crisi. Però ràpidament es va negar que la institució donés suport a
aquesta idea.410 Sens dubte, la crisi econòmica i financera i el llibre El capital en
el segle xxi han obert un debat seriós sobre com gravar la riquesa per fer front
a la desigualtat econòmica. Oxfam ha calculat que si actualment s’apliqués
un impost de l’1,5% sobre el patrimoni dels milmilionaris del món, es podrien
recaptar 74.000 milions de dòlars. Amb aquesta xifra n’hi hauria prou per
compensar el dèficit anual de finançament que caldria per poder escolaritzar
tots els infants i proporcionar assistència sanitària en els 49 països més
pobres del món.411

Més enllà de les xifres: la fiscalitat defineix el nostre model de
societat
“La manera com les persones tributen, quines persones tributen i sobre què es
tributa són aspectes que diuen més sobre una societat que cap altra cosa.”
Charles Adams412
Els impostos són fonts d’ingressos essencials per finançar els serveis,
les infraestructures i els “béns públics” que ens beneficien a tots, i poden
arribar a ser l’eix de vinculació entre la ciutadania i l’Estat. Els governs han
de reconstruir la confiança en el sistema fiscal i demostrar que, quan es
dissenyen i gestionen com cal, el sistema tributari i la despesa pública poden
reforçar la base d’una societat digna i cohesionada i servir amb justícia a
tothom.
Les reformes dutes a terme a l’estat de Lagos, a Nigèria, han demostrat que és
possible posar fi al cercle viciós de desconfiança cap als governs. Des que va
arribar al poder el maig del 2007, el governador Babatunde Fashola ha invertit
en carreteres i educació i ha comunicat als 15 milions d’habitants de l’estat
que aquests serveis públics s’han finançat amb els seus impostos. Fashola va
mantenir la seva enorme popularitat i va ser reelegit el 2011 amb una àmplia
majoria. Aquell mateix any, un 74% dels ciutadans de Lagos, un percentatge
realment significatiu, estaven satisfets amb la manera com el governador
Fashola havia invertit els impostos fins aleshores. Això demostra que, encara
que la ciutadania de molts països en desenvolupament (on normalment es
considera que els governs són inútils i corruptes) està poc disposada a pagar
impostos, unes reformes fiscals eficaces poden millorar ràpidament aquesta
predisposició.413
Són indicis esperançadors de cara al futur. Com acostuma a succeir, però,
transformar la retòrica i el debat en mesures concretes requerirà una
mobilització política suficientment gran com per obligar els governs a
solidaritzar-se amb el 99% de la població i oposar-se als interessos particulars
que es resisteixen a les reformes.
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Cartell col·locat damunt de la finestreta de la
farmàcia de l’hospital infantil Ola During, on es
pot llegir “Gratis per als infants menors de 5
anys”, a Freetown, Sierra Leone (2011).
Foto: Aubrey Wade/Oxfam

SANITAT I EDUCACIÓ:
ARMES PODEROSES
EN LA LLUITA CONTRA
LA DESIGUALTAT
Serveis públics com la sanitat o l’educació són
fonamentals en la lluita contra la pobresa i la
desigualtat.
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GHANA: LA DEBILITAT DELS SISTEMES
DE SALUT ELS COSTA LA VIDA ALS
MÉS POBRES

Babena Bawa era un agricultor del districte ghanès de Wa East, una zona
remota i subdesenvolupada de la regió nord-occidental de Ghana, on
set centres de salut atenen una població de gairebé 80.000 persones.
No hi ha hospitals, ni metges qualificats, i només un professional de la
infermeria per cada 10.000 persones. El maig del 2014, en Babena va morir
a causa de la picada d’una serp que podria haver-se tractat fàcilment si
algun dels centres de salut del seu districte hagués tingut reserves de
l’antídot necessari. En Babena va passar les seves últimes hores de vida
en una desesperada cursa contrarellotge per intentar arribar a l’hospital
de la regió, a 120 km de distància. La carretera que condueix al centre
regional estava en molt males condicions, el viatge va ser massa llarg i en
Babena va morir abans d’arribar-hi.
La història d’en Babena contrasta clarament amb la del candidat
presidencial Nana Akufo-Addo, que, quan el 2013 va tenir problemes
cardíacs, va poder volar a Londres per rebre-hi tractament especialitzat.

Tenen la capacitat de transformar les societats, en permetre a les persones
reivindicar els seus drets i exigir responsabilitats als governs. Donen veu a
la ciutadania, permetent-li fer front a les lleis que perpetuen la desigualtat
econòmica i millorar les seves oportunitats de futur. Es calcula que, si totes
les dones tinguessin accés a educació primària, la incidència del matrimoni
infantil i de la mortalitat infantil podria ser sis vegades menor, i la mortalitat
materna cauria dos terços.414
A més, hi ha proves que demostren que els serveis públics poden ser grans
anivelladors en termes econòmics i poden suavitzar els pitjors efectes de la
desequilibrada distribució dels ingressos i la riquesa actual. Els països de
l’OCDE que van incrementar la despesa en serveis públics durant la primera
dècada del segle xxi van aconseguir reduir la desigualtat d’ingressos, i ho van
fer amb un índex d’èxit cada vegada més gran.415 Entre els anys 2000 i 2007, els
“ingressos virtuals” proporcionats pels serveis públics van reduir la desigualtat
d’ingressos en una mitjana del 20% en el conjunt de l’OCDE.416
Les tendències a llarg termini als països més pobres també reflecteixen
aquestes conclusions. Els estudis demostren que, si es tenen en compte els
“ingressos virtuals” derivats de l’atenció sanitària i l’educació, la desigualtat
dels ingressos reals també s’ha reduït entre un 10% i un 20% en cinc països
de l’Amèrica Llatina: Argentina, Bolívia, el Brasil, Mèxic i l’Uruguai.417 A onze
dels dotze països asiàtics analitzats, es va demostrar que la despesa pública
en sanitat reduïa la desigualtat.418 L’educació ha tingut un paper clau en la
reducció de la desigualtat al Brasil,419 i ha contribuït a mantenir uns nivells
baixos de desigualtat d’ingressos a la República de Corea.420
No obstant això, el disseny, el finançament i la prestació dels serveis públics
determinen fins a quin punt aquests són capaços de desenvolupar tot el seu
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potencial de reducció de la desigualtat. Lamentablement, avui dia, en massa
casos les decisions polítiques castiguen els pobres, ofereixen privilegis a les
elits i enforteixen la desigualtat econòmica existent.

EL CAMÍ EQUIVOCAT: RETALLADES, TARIFES,
PRIVATITZACIÓ I MEDICAMENTS NOMÉS PER A
LES ELITS
Els serveis públics universals són una eina poderosa en la lluita contra
la desigualtat. Tanmateix, el predomini dels interessos creats i les males
eleccions polítiques (retallades pressupostàries, aplicació de tarifes a usuaris i
privatitzacions) poden agreujar encara més la desigualtat.

Baix nivell de despesa pública i retallades
Els governs de molts països no estan complint amb les seves responsabilitats.
El Govern de l’Índia inverteix gairebé el doble en despesa militar que en
sanitat.421 Fins ara, només sis països africans han complert amb el compromís
d’Abuja de dedicar el 15% del pressupost estatal a la sanitat. Entre els anys
2008 i 2012, més de la meitat dels països en desenvolupament va retallar la
seva despesa en educació i dues terceres parts ho van fer amb la despesa en
sanitat.422
També hi ha un desequilibri que desvia la despesa pública en sanitat i educació
cap a les zones urbanes més acabalades, i l’allunya de la inversió en escoles
i centres de salut a les zones rurals més pobres. Els serveis de més qualitat
es concentren sobretot als pobles i ciutats grans. A Malawi, on el nivell de
despesa pública per cada infant en edat de rebre educació primària és un dels
més baixos del món, sorprenentment, el 73% dels fons públics destinats al
sector educatiu beneficien el 10% de la població amb nivell educatiu més alt.424

“

Qualsevol tarifa
que hagin de pagar
directament de la seva
pròpia butxaca, per
petita que sigui, pot
reduir enormement la
utilització [per part de
les persones pobres]
dels serveis necessaris.
És tan injust com
innecessari.
JIM YONG KIM
PRESIDENT DEL BANC
MUNDIAL423

“
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Les tarifes encara suposen un cost desorbitat per a moltes
persones

ESTUDI
DE CAS

LA DESIGUALTAT DE LA CÀRREGA
TRIBUTÀRIA A LA REPÚBLICA
DOMINICANA

La família Hovhannisyan, de la comunitat
rural de Verin Getak, a Armènia (2013).
Foto: Oxfam

L’any 2010, Armènia va dedicar a la despesa en atenció sanitària un
1,62% del seu pressupost total. Aquesta manca d’inversió ha obligat
la població a pagar quantitats considerables directament de la seva
butxaca a fi de cobrir les seves necessitats mèdiques.
L’elevat cost de l’atenció sanitària a Armènia ha posat en Karo i la seva
dona Anahit en una situació econòmica difícil. L’Anahit pateix hipertensió
arterial i prolapse uterí, la qual cosa requereix una intervenció quirúrgica,
mentre que en Karo ha sobreviscut a un infart de miocardi i continua
patint les complicacions provocades per la diabetis que pateix. No
compleixen els requisits per rebre atenció sanitària subvencionada i, a
conseqüència del seu estat de salut, s’han vist obligats a sol·licitar un
préstecs caríssims, a més de vendre les joies i el bestiar que tenien. Amb
cada nou problema de salut que sorgeix, la família s’enfonsa més i més en
l’endeutament i la pobresa.

Quan els serveis essencials no són gratuïts, milions de persones es veuen
excloses de l’accés a l’atenció sanitària i l’educació. Cada any, cent milions de
persones de tot el món cauen en la pobresa pel fet d’haver de pagar l’atenció
sanitària de la seva butxaca.425 Un problema greu de salut pot condemnar una
família a la pobresa o a la ruïna durant generacions. El pagament de l’atenció
sanitària també agreuja la desigualtat econòmica als països rics: als Estats
Units, els deutes per despeses mèdiques van contribuir al 62% de les fallides
de ciutadans l’any 2007.426
S’ha demostrat que les taxes educatives acostumen a dissuadir de la
matriculació escolar, especialment en l’educació secundària. Això succeeix
perquè els més pobres simplement no poden permetre’s enviar els fills a
centres escolars que cobrin taxes, ni tan sols quan es considera que aquestes
taxes són baixes.
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“

Vaig anar a operar-me de
cataractes. Em van dir
que costava 7.000 lliures
egípcies. Només en tenia
7, així que vaig optar per
quedar-me cega.
UNA DONA DE 60 ANYS D’UN
LLOGARET REMOT D’EGIPTE
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Les dones i les nenes són les que pateixen més quan els serveis públics són de
pagament. A molts països, el seu baix estatus i la seva falta de control sobre
l’economia familiar impliquen que elles són les últimes a rebre educació o
atenció mèdica. Fins i tot el Banc Mundial (que durant molt temps va promoure
l’aplicació de tarifes) ha canviat de postura pel que fa a aquesta qüestió. Tot i
això, continua havent-hi tarifes a molts dels països més pobres del món.

Un desviament perillós
S’està destinant una quantitat considerable de diners públics a enfortir el
sector privat amb ànim de lucre, mitjançant subvencions directes i deduccions
fiscals. A l’Índia, molts hospitals privats contractats i subvencionats per
l’Estat per proporcionar tractament mèdic gratuït als pacients pobres no ho
estan fent.427 Al Marroc, el recent i ràpid increment dels col·legis privats, que
gaudeixen de fons del Govern i deduccions fiscals, ha vingut acompanyat d’un
augment de les diferències en els resultats educatius. El 2011, els nens més
pobres de les zones rurals tenien 2,7 vegades menys probabilitats d’assolir les
capacitats de comprensió lectora bàsiques que els nens més rics de les zones
urbanes; aquesta diferència s’ha ampliat en un 20% des del 2006.428
Al seu torn, els governs dels països en desenvolupament participen cada
vegada més en cares i arriscades aliances publicoprivades. Lesotho
constitueix un dramàtic exemple de com aquesta estratègia pot desviar
els escassos recursos públics d’allà on són més necessaris i aguditzar la
desigualtat en un país que ja figura entre els menys equitatius del món.429

ESTUDI
DE CAS

UNA ALIANÇA PUBLICOPRIVADA EN
L’ÀMBIT SANITARI POT PROVOCAR
QUE EL MINISTERI DE SANITAT DE
LESOTHO FACI FALLIDA

L’hospital Queen Mamohato, situat a Maseru, la capital de Lesotho, va ser
dissenyat, construït i finançat a través d’una aliança publicoprivada (PPP,
segons les sigles angleses) que inclou la prestació de tots els serveis
clínics. La PPP es va establir seguint el consell de la Corporació Financera
Internacional, l’instrument del Banc Mundial encarregat de la inversió
del sector privat, amb la promesa que, amb el mateix cost anual, la PPP
oferiria molts més serveis d’atenció sanitària, i de millor qualitat, que
l’antic hospital públic.
Tres anys després, l’hospital i els tres centres de salut de la PPP:
• Costen 67 milions de dòlars anuals (com a mínim tres vegades més del
que costaria actualment l’antic hospital públic) i consumeixen el 51%
del pressupost sanitari total del Govern.
• Desvien recursos que els serveis sanitaris de zones rurals (on viuen
tres quartes parts de la població i van en augment les taxes de
mortalitat) necessiten urgentment.
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• Esperen generar per als accionistes un rendiment del 25% sobre el
capital aportat i un benefici net que multiplica per 7,6 vegades la
inversió inicial.
Mentrestant, el Govern de Lesotho està compromès a complir 18 anys de
contracte.
L’escalada de costos ha suposat que el Govern prevegi un increment
de la despesa sanitària pública del 64% en els tres anys vinents. El 83%
d’aquest increment correspon a la línia pressupostària que cobreix la
PPP. Això suposa un minvament dels ja escassos fons públics dedicats
a finançar professionals de la infermeria, centres de salut rurals i altres
mecanismes d’eficàcia provada a l’hora de portar l’atenció sanitària als
més pobres i reduir la desigualtat.
Per a més informació, consulteu A. Marriott (2014) “Un desvío peligroso. El PPP
modelo de la IFC amenaza con arruinar el presupuesto del Ministerio de Salud
de Lesoto”, Oxfam: http://oxf.am/5qa

Els governs dels països rics i els organismes donants (com ara el Banc
Mundial, l’Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional,
el Departament de Desenvolupament Internacional del Regne Unit o la Unió
Europea) també defensen una major participació del sector privat en la prestació
de serveis.430 Això només pot tenir un resultat: més desigualtat econòmica.
De fet, un nivell elevat de participació privada en el sector sanitari va associat
al fet que les persones pobres siguin víctimes d’una major exclusió, en termes
generals, del tractament i l’atenció mèdics. En tres dels països asiàtics amb
més bons resultats en aquest àmbit, països on s’ha aconseguit la cobertura
sanitària universal o s’aconseguirà aviat (Sri Lanka, Malàisia i Hong Kong), el
sector privat no és gens rellevant per al 20% més pobre de la població.431 Dades
recents i més detallades de l’Índia han revelat que la majoria de les dones que
estan entre el 60% de la població femenina més pobra recorren als serveis
públics per donar a llum, mentre que els serveis privats atenen les que estan
entre el 40% més ric.432 Els serveis privats beneficien més els rics que els més
necessitats i incrementen la desigualtat econòmica.
En l’àmbit educatiu, hi ha cada vegada més entusiasme per les anomenades
“escoles privades poc oneroses” (LFPS, segons les sigles angleses). Aquestes
escoles, però, resulten prohibitives per a les famílies amb menys recursos
i estan ampliant les diferències entre rics i pobres. A Ghana, enviar un nen
a una d’aquestes escoles “poc oneroses” de la cadena Omega suposaria el
40% del pressupost d’una de les famílies més pobres.433 Per al 20% més pobre
de les famílies del Pakistan, enviar tots els fills a una escola d’aquest tipus
s’emportaria aproximadament el 127% dels ingressos familiars.434 A Malawi435 i a
les zones rurals de l’Índia436 és habitual que les famílies pobres es juguin totes
les cartes a donar prioritat a un o dos dels fills,437 i normalment són les nenes
les que surten perdent: un estudi fet a l’Índia va posar de manifest que el 51%
dels nens anaven a escoles “poc oneroses”, enfront de només el 34% de les
nenes.438
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Els més rics poden triar i tenir accés a l’atenció sanitària i l’educació fora
del sistema públic. Això afebleix el contracte social entre els ciutadans i
l’Estat, i és perjudicial per a la democràcia. Quan són només els més pobres
els qui utilitzen els sistemes públics, la classe mitjana-alta, majoritàriament
urbana i amb més influència política i econòmica, no té cap interès personal
que la impulsi a defensar la despesa en els serveis públics, a més de menys
incentius per pagar impostos. Això desencadena una espiral descendent
de deteriorament de la qualitat, com també el risc que les desigualtats
estructurals s’agreugin, ja que els rics estan cada vegada més separats de la
realitat i del patiment de les “subclasses”.439
El sistema educatiu argentí ens ensenya una lliçó sobre aquest futur dual, ja
que l’increment gradual de la desigualtat d’ingressos s’ha vist acompanyat
d’una major segregació en l’educació.440 Les dades de Xile també demostren
que la possibilitat d’optar per estar dins o fora del sistema públic ha repercutit
negativament en l’eficiència i l’equitat del conjunt del sistema sanitari.441

Les normes internacionals constitueixen una amenaça per als
serveis públics
Com en el cas dels sistemes fiscals, les normes internacionals també poden
soscavar la política nacional. Les empreses de serveis sanitaris i educatius
han pressionat durant molt de temps l’Organització Mundial del Comerç perquè
s’estableixin normatives internacionals que exigeixin als països obrir els
seus sectors sanitari i educatiu a interessos comercials privats; recentment,
Wikileaks ha revelat que hi ha plans per presentar un acord sobre el comerç de
serveis entre 50 països que garantiria la privatització dels serveis públics.442
En termes més immediats, les clàusules de propietat intel·lectual incloses en
els acords de comerç i inversió actuals, que obliguen els governs a ampliar les
patents de medicaments que salven vides, estan exhaurint els pressupostos
nacionals de salut dels països en desenvolupament i impossibilitant que es
puguin oferir molts tractaments que són de gran necessitat. Per exemple, dels
180 milions de persones infectades amb el virus de l’hepatitis C, la majoria no
poden beneficiar-se de nous medicaments eficaços pel fet de viure en països
del Sud, on ni els pacients ni els governs poden permetre’s pagar una factura
mèdica de 1.000 dòlars diaris.443 A l’Àsia, els medicaments constitueixen fins
a un 80% de les despeses sanitàries directes.444 I encara que són els països
pobres els més afectats pels preus dels medicaments, els països rics no són
immunes al seu elevat cost. La despesa farmacèutica dels governs europeus
es va incrementar en un 76% entre els anys 2000 i 2009,445 i actualment alguns
països rebutgen oferir als pacients medicaments nous contra el càncer a
causa del seu alt preu.
La forta protecció de la propietat intel·lectual també és un obstacle per a la
competència dels medicaments genèrics, que constitueixen el mètode més
eficaç i sostenible per reduir els preus. Només després que les empreses
índies de genèrics entressin al mercat dels medicaments contra el VIH, els
preus d’aquestes medicines es van reduir de 10.000 a aproximadament
100 dòlars anuals per pacient (la qual cosa va fer possible finalment que
donants i governs poguessin finançar el tractament per a més de 12
milions de persones).446 No obstant això, s’està pressionant els països en
desenvolupament perquè signin nous acords de comerç i inversió que, com
l’Acord Transpacífic, reforcen la protecció de la propietat intel·lectual, amb la
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qual cosa posen moltes vides en perill i, en últim terme, fan més gran la bretxa
entre rics i pobres.

Quins interessos es defensen quan no es defensa l’interès
general?
Tant en l’àmbit nacional com en el global, són poderoses coalicions
d’interessos creats les que elaboren les lleis i dicten els termes del debat. Els
governs dels països rics i les multinacionals utilitzen els acords de comerç i
inversió per promoure els seus propis interessos, creant monopolis que apugen
els preus dels medicaments i obliguen els països en desenvolupament a obrir
els seus sectors sanitari i educatiu a interessos comercials privats.
A Sud-àfrica, les empreses privades d’assegurances mèdiques han estat
acusades de pressionar contra la implantació d’un nou sistema nacional
d’assegurança mèdica que promet oferir atenció sanitària bàsica a tota la
ciutadania.447 L’any 2013, l’empresa farmacèutica Eli Lilly, dels Estats Units, va
presentar una demanda de 500 milions de dòlars contra el Govern del Canadà
per haver invalidat les patents de dos dels seus medicaments.448
El fet que només el 10% de la despesa farmacèutica en R+D es destini a
malalties que afecten principalment el 90% més pobre de la població mundial449
serveix per recordar que les grans empreses farmacèutiques dicten les
prioritats per ajustar-les als seus propis interessos comercials a costa de les
necessitats de salut pública de la població. No és casualitat que no hi hagi
cura per a l’ebola, ja que no hi ha hagut pràcticament inversió destinada a una
malaltia que afecta principalment persones pobres de l’Àfrica.450 A Europa, la
indústria farmacèutica dedica més de 40 milions d’euros anuals per influir en la
presa de decisions de la Unió Europea, mitjançant un exèrcit d’aproximadament
220 lobistes.451 Sovint aquesta influència es veu reforçada pels estrets
vincles que aquestes empreses mantenen amb el poder. Per exemple, és molt
coneguda l’existència d’una “porta giratòria” entre l’Oficina del Representant
de Comerç dels Estats Units, que estableix les polítiques i normes comercials,
i la poderosa organització Pharmaceutical Research and Manufacturers of
America.452
Margaret Chan, directora general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ho
va explicar molt bé el 2014: “Alguna cosa bàsica funciona malament en aquest
món quan una empresa pot oposar-se a unes polítiques governamentals
establertes per protegir els ciutadans d’un producte [el tabac] que mata. Si
els acords [comercials] impedeixen l’accés a medicaments assequibles, hem
de preguntar-nos: de debò que això és progrés, especialment quan el cost de
l’atenció sanitària s’està disparant a tot el món?”.453
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A escala nacional, les decisions sobre quant inverteixen els governs en serveis
públics i qui se’n beneficia en última instància estan determinades per les
lluites de poder entre grups amb interessos oposats. Massa sovint es prioritzen
les necessitats de les elits econòmiques, mentre les reformes progressistes
dels serveis públics troben resistència. A molts països de l’Amèrica Llatina, una
vegada que es van instaurar les assegurances mèdiques entre els treballadors
del sector formal, els intents d’ampliar la cobertura es van enfrontar a
l’oposició dels qui ja estaven afiliats a aquestes assegurances, que no volien
que els seus beneficis es “diluïssin”.

NOMÉS EL 10%
DE LA DESPESA
FARMACÈUTICA
EN R+D ES DESTINA

A MALALTIES QUE AFECTEN
PRINCIPALMENT EL 90% MÉS POBRE
DE LA POBLACIÓ MUNDIAL

EL BON CAMÍ: REIVINDICAR L’INTERÈS GENERAL
Els governs han de recuperar el control de les polítiques públiques i garantir
que els serveis públics es planifiquin, financin i proporcionin en favor de
l’interès general, de manera que es pugui desenvolupar tot el seu potencial
de reducció de la desigualtat. Alguns països constitueixen un bon exemple en
aquest sentit, i ofereixen l’esperança que és possible triar el camí encertat. Per
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tal que els governs optin per aquest camí, cal que la ciutadania es mobilitzi i
expressi la seva opinió sobre unes decisions polítiques que, fins ara, han estat
dominades per interessos creats.

Cobertura sanitària universal
La creixent atenció que rep la cobertura sanitària universal, en virtut de la qual
totes les persones haurien de rebre l’atenció sanitària que necessiten sense
que això els suposi dificultats econòmiques, obre la possibilitat de millorar
enormement l’accés a l’atenció sanitària i reduir la desigualtat.
El 2013, Margaret Chan va descriure la cobertura sanitària universal com “el
concepte més poderós que la sanitat pública pot oferir”.454 Pel que fa al Banc
Mundial, el seu president, Jim Yong Kim, ha afirmat amb rotunditat que la
cobertura sanitària universal és essencial en la lluita contra la desigualtat, i
ha declarat que és “crucial per aconseguir els objectius mundials [del Banc
Mundial] d’eradicar la pobresa extrema l’any 2030 i promoure una prosperitat
compartida”.455
Alguns governs ja han començat a prendre mesures en aquest àmbit. La
Xina, Tailàndia, Sud-àfrica i Mèxic són algunes de les economies emergents
que estan augmentant ràpidament la inversió pública en atenció sanitària.
Molts països de renda baixa han posat en funcionament polítiques d’atenció
sanitària gratuïta per a tots o alguns dels seus ciutadans com a primer pas
cap a la cobertura sanitària universal, per exemple eliminant les tarifes a
usuaris pels serveis de salut materna i infantil. Els països que més han avançat
cap a la consecució de la cobertura sanitària universal han donat prioritat al
finançament de l’atenció sanitària amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat, en lloc de dependre de primes d’assegurança o del pagament directe
dels ciutadans. Cada pas en aquesta direcció de proporcionar accés a l’atenció
sanitària a tothom pot reduir considerablement la desigualtat.
Abans que Tailàndia introduís l’any 2002 el seu sistema de cobertura universal,
gairebé un terç de la població no tenia cobertura sanitària;456 la major part
d’aquestes persones treballaven en el sector informal i no podien permetre’s
pagar les primes de les assegurances mèdiques. El Govern tailandès va passar
a finançar la cobertura sanitària amb càrrec als pressupostos de l’Estat, i en
només deu anys va reduir el percentatge de població sense cobertura sanitària
a menys d’un 4%.457 Gràcies a aquesta reforma progressista, els diners que la
població més pobra dedicava a cobrir el cost de l’atenció sanitària es va reduir
a menys de la meitat durant el primer any.458 El percentatge de llars sumides en
la pobresa a causa de pagaments excessius per l’atenció mèdica va caure del
7,1% l’any 2000 al 2,9% el 2009.459 Les taxes de mortalitat infantil i materna es
van desplomar.
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ATENCIÓ SANITÀRIA GRATUÏTA AL
NEPAL

Un grup de mares joves s’esperen amb els
seus fills per a un reconeixement mèdic
en un petit centre de salut públic d’una
zona rural de Makwanpur, al Nepal (2010).
Foto: Mads Nissen/Berlingske

Des del 2005, el Govern del Nepal ha millorat notablement l’accés a
l’atenció sanitària, eliminant les tarifes a usuaris dels serveis d’atenció
primària (incloent-hi els medicaments bàsics) i oferint incentius
econòmics a les dones que donin a llum en un centre de salut. En els
districtes més pobres del Nepal, el percentatge de dones que van donar a
llum en un centre de salut es va multiplicar per més de tres, passant del
6% al 20%, en només quatre anys.460 Abans d’aquestes reformes, el 20%
de les dones amb rendes més altes tenia una probabilitat sis vegades
més gran de donar a llum en un centre de salut que el 20% més pobre de
les dones. Aquesta ràtio es va reduir a la meitat quan es van eliminar les
tarifes a què estaven subjectes els parts.461
“Sóc treballadora sanitària des de fa 18 anys. El nombre de pacients ha
augmentat moltíssim des que es van establir els serveis de salut materna
gratuïts. Normalment assistíem només quatre o cinc parts al mes, i ara
atenem més de 20 dones. Abans era molt car venir al centre de salut, però
ara les dones poden donar a llum aquí de manera segura i gratuïta i no
han d’esperar que els marits els en donin els diners.”
Infermera llevadora de Surkhet, Nepal

També s’han aconseguit victòries enfront dels tenaços intents d’algunes grans
empreses farmacèutiques d’impedir l’accés a medicaments assequibles. El
2013, el Tribunal Suprem de l’Índia va rebutjar la patent de Glivec®/Gleevec®,
un tractament contra el càncer desenvolupat per Novartis. Ara, els malalts de
leucèmia mieloide crònica poden prendre les versions genèriques de Glivec
per només 175 dòlars al mes, un preu amb el qual els governs haurien de poder
pagar el tractament dels pacients i que és gairebé quinze vegades inferior als
2.600 dòlars que cobrava Novartis.462
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Avenços prometedors en l’educació
Des de la creació del moviment Educació per a Tothom i l’adopció dels ODM, el
món ha experimentat un avenç impressionant pel que fa al nombre d’infants
que reben educació primària. Gràcies al creixent suport dels donants, a la
despesa pública i a la condonació del deute, un grup de països ha pogut
eliminar les taxes escolars i accelerar així l’accés dels nens més pobres a
l’educació. Per exemple, a Uganda, la matriculació es va incrementar en un 73%
en només un any (passant de 3,1 milions a 5,3 milions d’infants) després de
l’eliminació de les taxes escolars,463 una mesura fonamental per fer front a la
desigualtat i oferir més oportunitats als més pobres.
Tanmateix, la qualitat de l’educació oferta s’ha ressentit en aquests països, ja
que no han aconseguit acompanyar l’augment de la matriculació d’una inversió
adequada en professors formats, instal·lacions i material. Aquesta situació,
que s’ha vist agreujada per l’irregular compromís dels donants i la reducció
dels pressupostos públics a causa de la crisi econòmica mundial, amenaça
de reforçar les desigualtats en termes de qualitat educativa entre els sectors
públic i privat, i entre els nens més rics i els més pobres.
A més de l’eliminació de les taxes escolars, calen inversions complementàries
i específiques a fi d’oferir als infants exclosos una educació de qualitat.
Per exemple, finançament addicional per als col·legis de les zones rurals i
desateses, així com polítiques dirigides a abordar altres obstacles econòmics
que impedeixin l’accés a l’educació dels nens pobres (uniformes, transport,
material escolar) i una major responsabilitat envers l’educació de qualitat a
través de la participació activa de la comunitat en la gestió escolar.
Alguns països han pres la iniciativa en aquest àmbit. Per exemple, el Brasil ha
liderat un seguit de reformes que milloren l’accés a una educació de qualitat
i dediquen més fons públics a l’educació dels infants pobres, que sovint
pertanyen a comunitats indígenes i negres.464 Aquestes reformes han contribuït
a reduir la desigualtat en l’accés a l’educació des de mitjan dècada del 1990: la
mitjana de temps d’escolarització del 20% més pobre dels nens s’ha duplicat,
passant de quatre a vuit anys.465 La inversió en educació i atenció sanitària ha
tingut un paper clau en la reeixida reducció de la desigualtat duta a terme pel
Brasil recentment.
Diversos països de l’Àsia Oriental, com ara la República de Corea, el Japó o
Singapur, han engegat programes específicament concebuts per promoure un
aprenentatge equitatiu, per exemple a través de la inversió en professorat molt
preparat. Actualment, l’aprenentatge dels estudiants, fins i tot en el cas dels
més pobres, se situa per sobre del llindar mínim.466 Hi ha dades que demostren
clarament que convertir l’equitat en un objectiu explícit de la política educativa
pot millorar els resultats educatius de manera generalitzada.
La inversió pública en atenció sanitària i educació per a tota la població és una
eina poderosa per abordar la desigualtat, i aquests exemples demostren que el
canvi és possible, encara que impliqui haver de lluitar contra interessos creats.
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L’ajuda pot fer front a la desigualtat i al segrest democràtic
Els sistemes fiscals i la mobilització de recursos domèstics són vitals per
impulsar la despesa pública. Aprofitar l’ajuda i invertir-la bé, per exemple en
els serveis públics de qualitat que els ciutadans necessiten i exigeixen, també
ha contribuït a reduir la pobresa i la desigualtat en alguns països, on l’ajuda
s’ha utilitzat per finançar els plans nacionals de serveis públics i impulsar la
despesa pública.
El 2004, més d’una quarta part de l’ajuda rebuda per Ruanda (un país que
havia dedicat deu anys a reconstruir les institucions nacionals i l’estabilitat
econòmica després del genocidi del 1994) era ajuda pressupostària: ajuda
a llarg termini que pot reforçar els sistemes sanitari i educatiu, a més de
contribuir a l’enfortiment institucional. L’augment continuat de l’ajuda
pressupostària fins al 2004 va permetre al Govern eliminar les taxes escolars
en l’educació primària i la secundària bàsica, augmentar el pressupost per
al tractament de persones amb VIH i sida i proporcionar crèdits agrícoles als
agricultors.467
A molts països en desenvolupament, l’ajuda també pot influir tant en
l’economia com en la política. En aquest sentit, quan els donants tracten
activament d’invertir en governança responsable i participació ciutadana
eficaç, l’ajuda també pot contribuir a contrarestar el segrest democràtic.
Els Estats Units, per exemple, estan tractant de canalitzar la inversió en
agricultura al nord de Ghana (una regió tradicionalment pobra) mitjançant els
consells de districte locals, en un intent que aquests consells prestin més
atenció a les aportacions dels agricultors locals. Alhora, els Estats Units també
estan donant suport a les organitzacions d’agricultors per tal que exigeixin una
capacitat de resposta més gran als consells de districte, que en conseqüència
reclamen més suport per part del Govern central.
Aquest tipus d’ajuda és fonamental, però des del 2009 l’ajuda destinada a
les organitzacions de la societat civil s’ha estancat en aproximadament el
14% del total dels fluxos d’ajuda dels membres del consell d’administració de
l’OCDE.468 Mentrestant, la tendència a llarg termini és l’increment de l’ajuda
que els donants destinen al sector privat; l’ajuda multilateral al sector privat
s’ha multiplicat per deu des de principis de la dècada del 1990.469 Es tracta
d’una tendència preocupant, que resta prioritat al finançament de la despesa
pública dedicada a millorar la governança, així com als serveis públics, la petita
agricultura i altres béns públics que poden fer desaparèixer la desigualtat.

113

SECCIÓ

1

2

3

2.5

QUÈ S’HI POT FER?

Ensanche Luperón, un venedor de llaminadures, surt
cada tarda a vendre caramels de coco malgrat tenir
una discapacitat que li limita la mobilitat i la capacitat
per parlar, a la República Dominicana (2014).
Foto: Pablo Tosco/Oxfam

VIURE SENSE POR
Els èxits de les últimes dècades en l’àmbit del
desenvolupament han millorat l’esperança de vida
i han reduït les taxes de natalitat en una gran part
del món en desenvolupament. Actualment, però,
això suposa una pesada càrrega per a les xarxes de
suport informal i deixa milions de persones en una
situació desesperada. Les persones grans, sobretot
les dones, han de fer front a condicions molt dures,
com també els infants i les persones que no poden
treballar a causa d’alguna discapacitat o de la
manca d’oportunitats laborals.
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ZÀMBIA: EL PODER DE LES PENSIONS

Tiziwenji Tembo té 75 anys i viu al districte de Katete, a Zàmbia. Onze dels
quinze fills que ha tingut són morts, i ara té cura de quatre néts. Fins fa
poc, no tenia ingressos regulars i, sovint, ni ella ni els seus néts podien
menjar. Els nens normalment es negaven a anar a escola perquè no tenien
ni uniformes ni llibres, i els companys se’n reien. Però les seves vides van
canviar quan la Tiziwenji va començar a cobrar amb regularitat una pensió
de 12 dòlars mensuals, la qual cosa ha permès a la família menjar amb
més freqüència, comprar uniformes escolars i arreglar casa seva.470

La protecció social acostuma a implicar que els governs proporcionin diners
o prestacions en espècie (subvencions per a menors a càrrec, pensions a
les persones grans o prestacions per desocupació, per exemple) que, com
l’atenció sanitària i l’educació, aporten “ingressos virtuals” als qui més ho
necessiten i així es corregeix el desequilibri existent en la distribució dels
ingressos. La protecció social no només és fonamental per reduir la desigualtat
econòmica, sinó també per fer que la societat en conjunt sigui més solidària i
igualitària i estigui menys basada en l’individualisme.
Després de la Segona Guerra Mundial, la majoria de països rics van establir
sistemes de protecció social a gran escala, i normalment universals, que van
servir per garantir a tots els ciutadans uns ingressos bàsics, a més d’oferir-los
garanties enfront de la desocupació, la vellesa i la discapacitat, marcant un
camí “des del bressol fins a la sepultura”. Als Estats Units, la posada en marxa
de la seguretat social i d’un sistema de pensions en la dècada del 1930 va
reduir dràsticament els índexs de pobresa entre les persones grans.
La crisi financera del 2008 ha impulsat la creació de la Iniciativa de la Base de
Protecció Social, liderada per l’OIT i l’OMS. La iniciativa insta els països a oferir
uns ingressos mínims garantits a les persones aturades, als infants, a la gent
gran, a les persones amb discapacitat i a tothom qui no pugui guanyar-se la
vida dignament. Dades recents posen de manifest que, malauradament, però,
més del 70% de la població mundial no disposa d’una cobertura adequada de
protecció social.471

CAP A LA COBERTURA UNIVERSAL
L’ambició de la majoria de països rics normalment no és oferir prestacions
específiques a les persones que més ho necessiten sinó aconseguir la
cobertura universal. Les raons acostumen a ser polítiques: oferir prestacions
a tota la ciutadania contribueix a generar una major sensació de cohesió
nacional i solidaritat, a més de garantir el suport de les classes mitjanes i evitar
l’estigmatització de les prestacions dependents dels recursos.
Decidir qui mereix les prestacions socials és un exercici complex, canviant i
sovint polèmic, que té el seu propi cost i pot estar exposat al frau. Un estudi
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posa de manifest que les prestacions selectives són menys eficients als països
de renda baixa a causa de les elevades filtracions, el dèficit de cobertura i els
costos administratius: un sorprenent 25% dels programes selectius semblen
ser regressius i, a l’Àfrica, transfereixen als pobres un 8% menys d’ingressos
que els universals.472 A més, els programes selectius estan dirigits normalment
a l’àmbit familiar, de manera que les dones i els col·lectius vulnerables, com ara
el de la gent gran, poden veure’s exclosos en el procés.
Malgrat això, en les últimes dècades s’han afavorit cada vegada més les
prestacions més petites, selectives i dependents dels recursos, especialment
per part del Banc Mundial i l’FMI. Això és degut al fet que els fonamentalistes
de mercat preveuen un paper molt més limitat dels governs i a la idea que
molts països no poden permetre’s prestacions universals. Aquesta tendència
també encaixa amb la idea, cada cop més estesa, que les prestacions socials
inhibeixen el treball, i que la prioritat hauria de ser que les persones es valguin
per elles mateixes en lloc d’estar emparades pel “pare Estat”.473
Vincular les prestacions a condicions o comportaments concrets, com ara
vacunar els nens o fer que puguin anar a escola, és cada vegada més popular.
Però la veritat és que no està demostrat que aquesta estratègia funcioni,
i quan aquestes prestacions es dirigeixen només als pobres exigeixen un
considerable treball administratiu i cal aplicar-hi un sistema de sancions.474
Aquest enfocament assumeix implícitament, en primer lloc, que les persones
pobres no prendran les decisions adequades, i, en segon lloc, que és possible
fer que canviïn de comportament amb diners.
Tots els països haurien de treballar per establir sistemes permanents de
protecció social universal, ja que aquests sistemes redueixen la vulnerabilitat
i incrementen la capacitat de resistència enfront de les crisis. També cal
treballar perquè aquests mecanismes puguin ampliar-se ràpidament en
èpoques de crisi, quan el nivell bàsic de protecció no és suficient. Una bona
manera de començar seria garantir la protecció social de categories de
població; per exemple, proporcionar prestacions a totes les mares o a totes les
persones que superin una determinada edat. Això reduiria el debat, així com
l’estigmatització que implica la comprovació dels recursos per identificar qui
necessita més les prestacions.
Actualment, molts països en desenvolupament tenen nivells de renda equivalents
als que tenien els països europeus quan van establir els sistemes universals de
protecció social, la qual cosa qüestiona la idea que aquestes prestacions no
siguin assequibles. Diferents estudis també han demostrat que els països en
desenvolupament poden permetre’s finançar un nivell bàsic de protecció social.475
La situació ja està canviant. Durant les dues últimes dècades, els països de
renda mitjana han ampliat la seguretat social massivament. La Xina gairebé ha
aconseguit la cobertura universal de les pensions per a la gent gran, mentre
que l’Índia ha establert una garantia d’ocupació per a la població rural del país
i milions de persones se’n beneficien.476 Així mateix, un estudi va revelar que
una quarta part de la disminució del coeficient de Gini al Brasil és deguda a la
protecció social.477
No hi ha dubte que ha arribat el moment que tots els països ampliïn la protecció
social, una eina fonamental per reduir la desigualtat, i garanteixin que les
persones més vulnerables no pateixin cap mena d’exclusió social.
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Bin Deshweri i Girijar fan una presentació per a
l’ONG Samarpan Jan Kalayan Samiti a Konch, a
l’estat indi d’Uttar Pradesh (2007).
Foto: Rajendra Shaw/Oxfam

ACONSEGUIR LA IGUALTAT
ECONÒMICA DE LES DONES
Tant als països rics com als pobres, les dones fan la major part
del treball no remunerat, tenen una presència majoritària en les
ocupacions precàries i a temps parcial, i normalment cobren
menys que els homes per la mateixa feina. Fins i tot en societats
on es considera que, en general, s’ha aconseguit un elevat nivell
d’igualtat de gènere, les dones han d’enfrontar-se a diferències
notables respecte als homes en termes d’ingressos i capacitat
d’influència. 478 Cal una combinació adequada de polítiques per
eliminar els obstacles que impedeixen la igualtat econòmica de
les dones. Tanmateix, amb massa freqüència els responsables
polítics no tenen en compte l’impacte que les mesures polítiques
poden tenir sobre les dones.
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EL CAMÍ EQUIVOCAT: FÓRMULES POLÍTIQUES
QUE NO TENEN EN COMPTE LES QÜESTIONS DE
GÈNERE
Si no tenen en compte les dones i les nenes en l’elaboració de polítiques, els
governs poden reforçar involuntàriament la desigualtat de gènere, o treure amb
una mà allò que donen amb l’altra. A la Xina, les iniciatives que van aconseguir
crear noves ocupacions per a les dones van anar acompanyades de retallades
del suport estatal i de les empreses encarregades dels nens i ancians, la qual
cosa va incrementar la càrrega de feina no remunerada de les dones.479
La política fiscal també pot repercutir negativament, de manera involuntària, en
les dones i les nenes. Les retallades fiscals dirigides a estimular el creixement
econòmic, sigui en els impostos sobre la renda o en l’impost de societats,
beneficien molt més els homes que les dones, atès que són les persones amb
més ingressos i els accionistes de les empreses els qui obtenen uns beneficis
més grans d’aquestes retallades. Un estudi recent fet a Ghana va revelar que
són les dones les que majoritàriament paguen els impostos indirectes sobre el
querosè, que s’utilitza per cuinar a les llars de baixos ingressos de les zones
rurals i urbanes.480
No obstant això, és essencial que hi hagi impostos directes que gravin les
persones que gaudeixen d’una millor situació per pagar-los, ja que els països
amb menys ingressos fiscals tenen menys capacitat per fer front a les crisis
econòmiques, i finalment es veuen obligats a aplicar mesures d’austeritat
per equilibrar els pressupostos. Quan l’austeritat pressupostària exigeix
una reducció de les ocupacions en el sector públic, les dones són les més
perjudicades, perquè tenen una presència enorme en aquest sector. Quan les
retallades impulsades per l’austeritat redueixen els serveis públics, les dones
no només es veuen obligades a suportar una càrrega excessiva, sinó que
s’enfronten a dificultats més grans per trobar feina. Segons una investigació
sobre els efectes de l’austeritat a Europa,481 després de la crisi financera,
les mares amb nens petits tenien menys probabilitats de ser contractades
que abans, i era més probable que la seva falta d’ocupació fos deguda a les
retallades dels serveis d’escola bressol.482
Els governs s’han reunit una i altra vegada per comprometre’s a eliminar la
desigualtat de gènere. La Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes
de Discriminació contra la Dona obliga els estats a eliminar la discriminació
i les diferències de tracte entre homes i dones fent servir “tots els mitjans
oportuns”. Així mateix, la Plataforma d’Acció de Beijing insta a adoptar
polítiques macroeconòmiques i de desenvolupament que abordin les
necessitats i iniciatives de les dones en situació de pobresa, i promou una
“distribució més equitativa dels actius productius, la riquesa, les oportunitats,
la renda i els serveis”.483 Ha arribat el moment de complir aquests compromisos.
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EL CAMÍ ENCERTAT: LES POLÍTIQUES ADEQUADES
PODEN PROMOURE LA IGUALTAT ECONÒMICA DE
LES DONES
Moltes de les polítiques que redueixen la desigualtat econòmica també
contribueixen enormement a la reducció de la desigualtat de gènere.
L’educació primària i l’atenció sanitària gratuïtes beneficien molt més les
dones i les nenes. Les dones utilitzen més els serveis públics, ja que aquests
garanteixen que l’Estat assumeixi una part de la càrrega del treball assistencial
que fan les dones, sigui l’atenció sanitària o la cura dels nens. Les prestacions
socials, com ara les subvencions universals per menors a càrrec, també tenen
un impacte positiu enorme en la igualtat de gènere. Les normatives sobre el
salari mínim i la seguretat laboral, així com les que garanteixen les vacances
pagades i les baixes per malaltia i per maternitat, contribueixen a reduir les
diferències entre homes i dones. Un cop més, les dones són les beneficiàries
principals, ja que tenen més probabilitats de tenir ocupacions insegures o mal
remunerades. Una fiscalitat progressiva també beneficia sobretot les dones, ja
que implica que la càrrega impositiva recaigui sobre els homes rics, mentre que
els serveis públics finançats per aquests impostos beneficien en la majoria de
casos les dones més pobres.
Entendre els diferents efectes que les polítiques públiques i les decisions
de despesa pública tenen en les dones i els homes és fonamental per tal de
maximitzar l’impacte positiu que aquestes polítiques tenen en la reducció de la
desigualtat de gènere, i també en la reducció de la desigualtat econòmica. Els
governs han de dur a terme anàlisis d’impacte amb una perspectiva de gènere,
basant-se en dades desglossades per sexe. Així ho va fer Sud-àfrica, i li va
servir per crear una subvenció per menors a càrrec concedida als pares o tutors
dels nens petits de les llars pobres. Aquesta subvenció ha arribat d’una manera
més efectiva a les dones pobres, negres i de zones rurals que altres mesures
anteriors.484
A l’Índia, el Ministeri d’Agricultura va establir un programa pressupostari amb
enfocament de gènere adreçat a les dones de les zones rurals, que són les
principals productores d’aliments, i va tenir una considerable participació
d’aquestes dones. Gràcies al programa, la política nacional d’agricultura de
l’any 2000 instava els governs estatals a dedicar a les agricultores com a mínim
el 30% de les assignacions del seu pressupost agrícola, i a supeditar a uns
criteris mínims l’accés de les dones a subvencions per al risc, a formació, a
crèdit i a organismes de govern agrícoles. L’enfortiment del paper de les dones
en els programes agrícoles i en el si de les comunitats ha millorat la seguretat
econòmica i alimentària de les seves famílies.485
La República de Corea ha adoptat una sèrie de mesures dirigides a les dones
treballadores, com ara l’ampliació de les baixes per maternitat i paternitat abans
i després del part, amb la qual cosa s’ha convertit en el primer país de l’Àsia
Oriental que pren aquesta mesura. Els “centres de tornada a la feina” ofereixen
a les dones informació sobre ocupació, formació professional i serveis de
guarderia, així com generoses subvencions que incentiven les empreses perquè
contractin i mantinguin les treballadores abans, durant i després de l’embaràs.486
No obstant això, la bretxa salarial entre homes i dones continua sent molt àmplia
i durant els últims 40 anys s’ha reduït a un ritme més lent del que s’esperava, la
qual cosa posa de manifest que encara hi queda molt per fer.487
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El ràpid creixement econòmic de la República de Corea de la dècada del
1960 ençà ha estat impulsat per les exportacions intensives en mà d’obra,
en les quals treballen principalment dones. En teoria, la demanda elevada i
contínua de mà d’obra femenina, unida a les menors diferències de gènere en
l’educació, haurien d’haver permès aconseguir avenços més grans cap a la
paritat salarial, però, a la República de Corea, aquests avenços han estat molt
lents, com també a altres economies de l’est asiàtic, com és el cas del Japó,
Hong Kong, la Xina o Singapur.

ESTUDI
DE CAS

PROGRAMA D’ATENCIÓ INFANTIL DE
BAIX COST AL QUEBEC

El 1997, la província canadenca del Quebec va crear un programa
d’atenció infantil de baix cost (que ascendeix a només set dòlars
canadencs diaris per nen) destinat a millorar la situació de les dones i
les famílies pobres i la preparació de la població activa. Durant els anys
següents, el percentatge de nens del Quebec menors de 4 anys que van
a escoles bressol va augmentar considerablement, passant del 18%
el 1998 al 53% el 2011. A la resta del Canadà, els índexs d’assistència
d’infants de fins a 5 anys es van mantenir estables al voltant del 20%.
El resultat més important del programa s’ha percebut en l’ocupació
femenina i la capacitat de generació d’ingressos de les dones. Entre els
anys 1996 i 2011, la taxa d’ocupació femenina es va incrementar amb més
rapidesa al Quebec que a la resta del Canadà. Al Quebec, la participació
de les mares en el mercat laboral va augmentar més ràpidament que la
de les dones sense fills, cosa que no va succeir en el conjunt del país.
A més, la taxa de pobresa relativa de les famílies de mares solteres es
va reduir d’un 36% a un 22%, i els seus ingressos reals mitjans després
d’impostos van augmentar un 81%.
Un estudi calcula que, el 2008, l’accés universal a l’atenció infantil de
baix cost al Quebec va aconseguir que treballessin gairebé 70.000 mares
més de les que ho farien si no hagués existit el programa, la qual cosa
suposa un increment de l’ocupació femenina del 3,8%. El mateix estudi
estima que, gràcies a això, el PIB del Quebec va ser un 1,7% més elevat
(5.000 milions de dòlars canadencs) i que els beneficis que obtenen el
Govern del Quebec i el Govern federal a través dels impostos superen
folgadament el cost del programa.488 Aquesta reforma no només va ser
beneficiosa per a les dones, sinó que a més va impulsar l’economia i va
fomentar la igualtat econòmica de les dones.
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L’elaboració i aplicació de polítiques encaminades a eliminar els obstacles
que impedeixen la igualtat econòmica de les dones necessita un canvi
transformador. Els governs han d’abordar les responsabilitats del treball
assistencial, que recauen principalment sobre les dones, a més de garantir
ocupacions dignes i justes i igualtat salarial per a totes les persones, equilibrar
la desigualtat en l’accés de les dones als actius i les finances, reformar les lleis
discriminatòries sobre la terra i les herències i posar fi a la violència exercida
contra les dones a les llars i als llocs de treball.
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Un grup de dones es manifesta davant l’Assemblea
Constituent de Tunísia per exigir que hi hagi paritat en
la llei electoral. Tunísia (2014).
Foto: Serena Tramont/Oxfam

EL PODER DEL POBLE:
ARRABASSAR L’1%
Aquest informe ha mostrat com la concentració massiva
de recursos a les mans d’una minoria pot repercutir
negativament en el conjunt de la societat, incloent-hi
l’amenaça que suposa per a una governança responsable.
Els poderosos poden utilitzar els diners per comprar
més poder i manipular les lleis, normatives i polítiques
al seu favor, la qual cosa genera una espiral d’augment
de la desigualtat econòmica. Els polítics i institucions
que haurien de representar els ciutadans i controlar la
desigualtat, però, estan influïts pels rics i poderosos,
i això dóna lloc a polítiques i mesures que incrementen
encara més les diferències entre rics i pobres.
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Civicus, aliança mundial de grups de la societat civil, ha informat sobre
l’augment de les amenaces a l’espai de la societat civil els últims anys.489
Oxfam, que treballa amb organitzacions de la societat civil arreu del món, n’ha
estat testimoni de primera mà. Aquestes amenaces adopten diferents formes,
que van de la repressió directa a l’aprovació de mesures legals que limiten les
activitats legítimes de la societat civil, les restriccions financeres i, en alguns
casos, la censura de les tecnologies de la comunicació.490
Tot i això, cada vegada hi ha més persones de tots els continents que s’estan
unint per recuperar el poder, com s’ha pogut comprovar en el transcurs de
les protestes massives dels últims anys,492 en les quals centenars de milers
de persones han sortit al carrer per expressar la seva frustració per la falta
de serveis i per la seva pròpia manca de possibilitats per opinar.493 Aquest
descontentament ha quedat reflectit en les enquestes d’opinió dutes a
terme per Oxfam, entre d’altres, que mostren clarament que, arreu del món,
la ciutadania està profundament preocupada perquè els governs no actuen
en defensa dels interessos de la població sinó en nom de les elits nacionals i
internacionals.494
La bona notícia és que ni el segrest democràtic ni la desigualtat són
inevitables. La història ha demostrat una i altra vegada que l’antídot contra el
segrest democràtic és la mobilització d’una ciutadania activa, informada i amb
poders,495 element essencial en la lluita contra la desigualtat. Hi ha nombrosos
exemples de ciutadans i organitzacions de la societat civil de tot el món que
exigeixen responsabilitats als seus governs i reclamen que la política sigui més
inclusiva i representativa. Aquest informe analitza a continuació tres d’aquests
casos: els de Xile, Hongria i Islàndia.

Xile: reforma educativa i un nou Govern gràcies a les protestes

QUÈ S’HI POT FER?

“

La gent ja no tolera
la manera com un
petit nombre de grups
econòmics es beneficia
del sistema. Tenir una
economia de mercat
és molt diferent de
tenir una societat de
mercat. El que demanem,
mitjançant la reforma
educativa, és que l’Estat
assumeixi un paper
diferent.
CAMILA VALLEJO
VICEPRESIDENTA DE LA
FEDERACIÓ D’ESTUDIANTS DE
LA UNIVERSITAT DE XILE491

“

L’any 2011 es van produir a Xile les manifestacions ciutadanes més nombroses
des de la reinstauració de la democràcia el 1990. Les protestes, provocades
inicialment pel descontentament causat pel cost de l’educació, van créixer fins
incloure també la inquietud suscitada per les profundes divisions de la riquesa
(Xile és el país menys igualitari de l’OCDE496) i pel control que els interessos
empresarials exercien sobre el Govern.497 Una coalició d’estudiants i sindicats
va mobilitzar 600.000 persones en una vaga de dos dies en la qual es van exigir
reformes. Les eleccions celebrades a finals del 2013 van tenir com a resultat
l’arribada d’un nou Govern, que incloïa membres clau del moviment de protesta,
en una plataforma per reduir la desigualtat i reformar l’educació pública.498

La ciutadania hongaresa impedeix l’establiment de tarifes i la
privatització dels serveis
L’any 2006, el Govern hongarès va proposar diverses reformes dels serveis
sanitaris, entre les quals s’incloïen el tancament d’hospitals, l’aplicació
de tarifes a usuaris i la creació de fons regionals d’assegurança mèdica
parcialment privats. Després que el Parlament aprovés una primera llei que
aplicava tarifes als pacients i als usuaris d’altres serveis públics, com ara
l’educació universitària, es van recollir signatures suficients per obligar a la
celebració de dos referèndums el 2008, que finalment van fer que el Govern
renunciés a aprovar la resta de reformes.499

123

SECCIÓ

1

2

3

QUÈ S’HI POT FER?

A Islàndia, la ciutadania participa en l’evolució política del país
A principis del 2010, un seguit de protestes populars contra la proposta de
rescat massiu dels tres principals bancs comercials d’Islàndia va obligar el
Govern (que acabava de ser triat i s’havia compromès a protegir els col·lectius
amb ingressos baixos i mitjans dels pitjors efectes de la crisi financera) a
celebrar un referèndum sobre aquesta decisió. El 93% dels islandesos van
rebutjar una proposta en la qual els ciutadans, i no els bancs, havien de pagar
per la fallida.
Es van aprovar disposicions formals sobre la participació ciutadana en el
procés polític, i el resultat del referèndum va impulsar el Govern a desenvolupar
l’elaboració conjunta d’una nova Constitució. El procés va començar amb
l’elecció de ciutadans a l’atzar per constituir un fòrum inicial, seguida de la
celebració d’eleccions per establir un consell constitucional i la publicació en
línia i a les xarxes socials de l’esborrany de la Constitució perquè la població
pogués expressar comentaris sobre aquest tema. La nova Constitució, que
inclou noves disposicions sobre la igualtat, la llibertat d’informació, el dret a
celebrar un referèndum, el medi ambient i la propietat pública de la terra, es va
sotmetre a un referèndum i es va aprovar el 2012.501
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“

El Govern ha fallat
a l’islandès mitjà.
Protegeix els interessos
de les institucions
financeres i no podria
preocupar-se menys de
la gent normal, que no té
feina ni ingressos i ja no
pot donar de menjar a la
seva família.
BALDUR JONSSON
MANIFESTANT ISLANDÈS500

“
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COM BOLÍVIA HA REDUÏT LA
DESIGUALTAT

Grups d’indígenes bolivians baixen des
d’El Alto fins La Paz per exigir que es formi
una assemblea constituent que reescrigui
la Constitució boliviana (2004).
Foto: Noah Friedman Rudovsky

Fins fa poc, Bolívia era un país on la pobresa i la desigualtat estaven
unides a la discriminació racial en contra d’una població indígena que, tot
i ser majoritària, estava en gran mesura exclosa de la presa de decisions
polítiques.502 Després de llargues dècades de lluita dels moviments
socials i de les organitzacions de la societat civil boliviana, l’any 2006 va
arribar al poder Evo Morales, el primer president indígena del país.
Els moviments socials van impulsar la creació d’una nova i radical
Constitució, que va consagrar una sèrie de drets polítics, econòmics
i socials i que incloïa l’ampliació de les disposicions relatives a la
governança comunitària i participativa. Aquest procés es va veure
acompanyat d’un seguit de nous programes socials progressistes,
finançats amb els beneficis obtinguts pel país en renegociar els
contractes del seu petroli i el seu gas, en un moment d’elevats preus
mundials de les matèries primeres bàsiques.503 Actualment, moltes més
persones es beneficien de l’explotació dels recursos naturals del país.
El Govern, donant resposta a les demandes ciutadanes, va utilitzar
els beneficis obtinguts dels recursos naturals per invertir en
infraestructures, desenvolupar programes socials dirigits a determinats
col·lectius i augmentar la universalitat del dret a pensió.504 També ha
elevat el salari mínim i la despesa pública en sanitat i educació.
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(CONTINUACIÓ DE L’ESTUDI DE CAS)
Encara que cal una despesa encara més gran en aquests serveis, la
pobresa505 i la desigualtat506 no han deixat de disminuir al país durant els
últims deu anys.
No obstant això, continua havent-hi problemes greus. Fins ara, els
beneficis del petroli i el gas han permès al Govern evitar la qüestió
de la reforma fiscal, que té un potencial considerable en termes de
redistribució i sostenibilitat.507 Això significa que, fins avui, el model
econòmic del país s’ha basat gairebé totalment en els ingressos generats
per les indústries extractives, la qual cosa pot soscavar, a llarg termini,
un desenvolupament sostenible i favorable per a les persones pobres.
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Un grup de dones va a treballar als arrossars
del comtat de River Gee, a Libèria (2012).
Foto: Ruby Wright/Oxfam
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L’extrema desigualtat actual ens perjudica a tots. A la pràctica, per a les
persones més pobres de la societat, visquin a l’Àfrica subsahariana o al país
més ric del món, la desigualtat anul·la qualsevol oportunitat de sortir de la
pobresa i tenir una vida digna.
Oxfam fa una crida perquè s’adoptin mesures coordinades dirigides a construir
un sistema econòmic i polític més just. Un sistema que reconegui i posi
en valor la totalitat dels ciutadans, canviant les normes que fins ara s’han
elaborat segons els interessos d’una minoria i que han provocat l’actual crisi
de desigualtat; un sistema que equilibri la situació mitjançant polítiques que
redistribueixin els diners i el poder.
Com hem apuntat al capítol 2, hi ha moltes mesures concretes que els governs i
les institucions poden adoptar per començar a reduir aquesta bretxa entre rics i
pobres. No es tracta d’una proposta exhaustiva, però aquestes mesures podrien
reduir la desigualtat econòmica si existís el compromís real de dur-les a terme.
Cal que els governs, les institucions, les empreses multinacionals i les
organitzacions de la societat civil s’uneixin per donar suport als canvis
següents, abans que ens trobem irreversiblement abocats a un món on només
es vegin satisfetes les necessitats d’una elit minoritària, mentre milions de
persones són condemnades a viure en una situació de pobresa extrema.

1) FER QUE ELS GOVERNS TREBALLIN PER ALS
CIUTADANS I FACIN FRONT A LA DESIGUALTAT
EXTREMA
Tots els acords mundials, així com les polítiques i estratègies nacionals, han
d’estar guiats pel principi de l’interès general i l’objectiu de lluitar contra la
desigualtat extrema. Una governança eficaç i inclusiva és fonamental per
garantir que els governs i les institucions representin la ciutadania i no els
interessos empresarials organitzats. Per a això, cal posar fi al fàcil accés
als processos de presa de decisions polítiques de què gaudeixen el poder
empresarial, els interessos comercials i les persones més riques.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Establir l’eliminació de la desigualtat econòmica extrema el 2030 com a
objectiu específic en el marc del procés post-2015; l’objectiu ha de fer que
que els estats es comprometin a reduir la desigualtat d’ingressos a tots
els països, de manera que els ingressos després d’impostos del 10% més
ric de la població no superin els ingressos després de transferències del
40% més pobre.
• Avaluar l’impacte que tenen les diferents accions polítiques en la
desigualtat:
• Els governs han d’establir comissions nacionals públiques sobre
desigualtat que avaluïn anualment les diferents polítiques (normativa,
sistemes tributaris i despesa pública, i privatització) i l’impacte que
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tenen en la millora dels ingressos, la riquesa i les llibertats del 40% més
pobre de la població.
• Les institucions han d’incorporar el mesurament de la desigualtat
econòmica a totes les avaluacions d’impacte de polítiques, com les
consultes de l’article IV de l’FMI.
• Publicar dades del coeficient de Gini (d’ingressos, riquesa i consum) i
dades d’ingressos, riquesa i consum abans i després d’impostos per a
tots els decils i per als deu percentils més alts, de manera que tant la
ciutadania com els governs puguin identificar quan el nivell de desigualtat
és inacceptablement elevat i prendre mesures per corregir-lo.
• Adoptar lleis que obliguin els governs a fer públiques les polítiques i
normatives nacionals, així com els acords bilaterals i multilaterals, per tal
que la ciutadania pugui analitzar-los abans que s’aprovin.
• Engegar mecanismes de representació i supervisió ciutadana en els
processos de planificació, elaboració pressupostària i desenvolupament
de normes, i garantir l’accés igualitari de la societat civil (incloent-hi els
sindicats i les organitzacions de defensa dels drets de les dones) als
polítics.
• Exigir la divulgació pública de totes les activitats de lobby, així com dels
recursos dedicats a influir en les eleccions i en l’elaboració de polítiques.
• Garantir el dret de la ciutadania a la informació, a la llibertat d’expressió i a
l’accés a les dades del Govern.
• Garantir la llibertat de premsa i donar suport a l’anul·lació de totes les
lleis que limitin la informació periodística o que mirin de processar els
periodistes.

Cal que les empreses es comprometin a:
• Deixar d’utilitzar la seva capacitat d’influència i el seu poder polític per
promoure polítiques que agreugin la desigualtat i, en lloc d’això, fomentar
una bona governança, a més d’impulsar altres grups a fer el mateix.
• Ser transparents en relació amb totes les seves activitats de lobby i amb els
recursos que dediquen a influir en les eleccions i l’elaboració de polítiques.
• Donar suport a les condicions que permetin a la societat civil funcionar
lliurement i independentment, i encoratjar la ciutadania perquè participi de
manera activa en el procés polític.

2) FOMENTAR LA IGUALTAT ECONÒMICA I ELS
DRETS DE LES DONES
La política econòmica no només està generant una desigualtat extrema,
sinó que a més perpetua la discriminació contra les dones i obstrueix la seva
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capacitació econòmica. Les polítiques econòmiques han de fer front tant a la
desigualtat econòmica com a la de gènere.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Aplicar polítiques econòmiques i lleis dirigides a reduir la desigualtat
econòmica de les dones, incloent-hi mesures que promoguin la igualtat
salarial, el treball digne, l’accés al crèdit i la igualtat en els drets sobre la
terra i el dret d’herència, així com reconèixer, reduir i redistribuir la càrrega
de treball no remunerat.
• Analitzar sistemàticament l’impacte que poden tenir sobre les dones i les
nenes les polítiques econòmiques que es proposin, i millorar les dades
en els sistemes nacionals i de comptabilitat (també més enllà de la llar)
per tal de controlar i avaluar aquest impacte (per exemple, dades sobre la
distribució del treball assistencial no remunerat).
• Prioritzar l’elaboració de pressupostos des d’una perspectiva de gènere a
fi d’avaluar l’impacte que les decisions de despesa tenen sobre les dones
i les nenes, i assignar els pressupostos de manera que promoguin la
igualtat de gènere.
• Aplicar polítiques que promoguin la participació política de les dones, que
facin desaparèixer la violència contra les dones i que abordin les actituds
socials negatives de discriminació per raons de gènere.
• Incloure les organitzacions de defensa dels drets de les dones en els
espais de decisió política.

Cal que les empreses es comprometin a:
• Posar fi a la bretxa salarial entre homes i dones i pressionar altres
empreses perquè també ho facin.
• Garantir l’accés de les dones a oportunitats d’ocupació digna i segura, a
més de la no-discriminació en el lloc de treball i el dret d’associació de les
dones.
• Reconèixer la contribució del treball assistencial no remunerat i ajudar a
reduir la càrrega de treball d’aquest tipus que recau majoritàriament sobre
les dones, oferint escoles bressol i atenció per a les persones grans, a
més de baixa familiar i baixa mèdica, un horari laboral flexible i baixes de
maternitat i paternitat remunerades.
• Donar suport al lideratge de les dones, per exemple comprant
subministraments a organitzacions de producció dirigides per dones,
potenciant l’ascens professional de les dones i garantint que les dones
ocupin llocs de direcció.
• Analitzar el comportament de l’empresa en matèria d’igualtat de gènere i
informar sobre els resultats, per exemple a través de les directrius per a
l’elaboració d’informes de sostenibilitat de la Global Reporting Initiative
(GRI) i dels Principis per a l’Empoderament de les Dones de l’ONU.
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3) PAGAR ALS TREBALLADORS UN SALARI
DIGNE I REDUIR LES DIFERÈNCIES AMB
LES DESORBITADES REMUNERACIONS DELS
DIRECTIUS
Els homes i dones que treballen es mereixen rebre un salari digne. Les grans
empreses estan batent rècords de beneficis arreu del món i la remuneració
dels directius s’ha disparat. Tanmateix, moltes de les persones que fabriquen
els seus productes, conreen els seus aliments, treballen a les seves mines o
presten els seus serveis cobren sous miserables i treballen en unes condicions
terribles. Hem de vetllar perquè els estàndards mundials i la legislació nacional,
units a l’adopció de mesures urgents per part de les empreses, atorguin més
poder als treballadors.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Augmentar el salari mínim perquè arribi a un nivell digne.
• Incloure, en tots els acords nacionals i internacionals nous, mesures per
reduir la diferència entre el salari mínim i un salari digne.
• Establir els contractes de compres públiques amb empreses que
mantinguin rangs salarials amb bretxes que no vagin més enllà del 20 a
1 entre el sou màxim i el sou mitjà, i obligar-se a complir també aquest
estàndard.
• Incrementar la participació dels representants dels treballadors en la
presa de decisions de les empreses nacionals i multinacionals, amb una
representació paritària entre homes i dones.
• Desenvolupar plans d’acció per fer front al treball forçós dins de les seves
fronteres.
• Establir marcs reguladors que protegeixin el dret d’associació i vaga de
tots els treballadors i derogar totes les lleis que vagin en contra d’aquests
drets.

Cal que les empreses es comprometin a:
• Pagar als seus treballadors un salari digne i garantir que els treballadors
que formen part de les seves cadenes de subministrament rebin un sou
digne.
• Fer públics els salaris que es paguen a les seves cadenes de
subministrament i el nombre de treballadors que cobren un sou digne.
• Fer públiques les dades de la ràtio entre el salari més alt i el salari mitjà, i
establir l’objectiu de complir amb una ràtio de 20 a 1 a tots els països on
operin.
• Incorporar la llibertat d’associació i la negociació col·lectiva a l’exercici de
la diligència deguda en matèria de drets humans de l’empresa.
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• Deixar d’utilitzar la seva influència política per fer minvar els salaris
mínims i la protecció dels treballadors, a més de defensar els drets dels
treballadors al seu lloc de treball i valorar els treballadors com a actors
vitals en la presa de decisions empresarials.
• Identificar i fer públic el paper que tenen les dones en les seves activitats i
en les cadenes de subministrament.
• Acordar un pla d’acció dirigit a reduir la desigualtat de gènere en les
indemnitzacions i l’antiguitat.

4) DISTRIBUIR LA CÀRREGA FISCAL D’UNA
MANERA JUSTA I EQUITATIVA
La concentració desmesurada de riquesa a les mans d’una minoria és el
resultat d’un sistema econòmic injust. Les persones més pobres suporten
una càrrega fiscal massa elevada, mentre que les grans empreses i persones
més riques aporten molt menys del que haurien d’aportar. Tret que els governs
corregeixin directament aquest desequilibri, no hi ha esperança de construir un
futur millor per a la majoria de la societat. Tots, empreses i ciutadans, hem de
tributar en funció de la nostra capacitat econòmica real, sense que ningú pugui
defugir l’obligació de pagar impostos.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Augmentar la pressió fiscal (els impostos recaptats com a percentatge del
PIB) per apropar-se a la màxima capacitat contributiva, a fi de recaptar més
ingressos públics en l’àmbit nacional.
• Reequilibrar els impostos directes i indirectes, de manera que disminueixi
la càrrega tributària del treball i el consum i augmenti la del capital, la
riquesa i les rendes derivades d’aquests béns a través, per exemple,
d’impostos sobre les transaccions financeres, les herències i els impostos
sobre el capital. Les institucions internacionals han de promoure i donar
suport a aquest tipus de reformes progressives a escala nacional.
• Comprometre’s amb una plena transparència sobre els incentius fiscals
atorgats a escala nacional i evitar la concessió de privilegis fiscals a les
multinacionals en cas que no estigui demostrat que l’anàlisi cost-benefici
sigui favorable per al país.
• Adoptar impostos nacionals sobre el capital i considerar la possibilitat
d’introduir un impost mundial sobre la riquesa per gravar globalment
i regionalment els ciutadans més rics, i comprometre’s a utilitzar els
ingressos generats amb aquests impostos per lluitar contra la pobresa al
món.
• Avaluar les polítiques fiscals des d’una perspectiva d’igualtat de gènere.
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5) ESMENAR ELS BUITS LEGALS EN LA
FISCALITAT INTERNACIONAL I LES DEFICIÈNCIES
DE LA SEVA GOVERNANÇA
El sistema econòmic actual està dissenyat per facilitar l’evasió i l’elusió
fiscals de les multinacionals i les persones més riques. Els paradisos fiscals
destrueixen el contracte social en permetre que els qui tenen més capacitat
per contribuir triïn no pagar el que els correspon. Mentre les normes mundials
no canviïn, aquesta xacra continuarà dessagnant els pressupostos públics i
afeblint la capacitat dels governs per fer front a la desigualtat. No obstant això,
qualsevol procés de reforma ha de beneficiar també els països més pobres.
Caldrà un marc institucional multilateral que supervisi la governança mundial
de les qüestions de fiscalitat internacional.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Garantir la participació igualitària dels països en desenvolupament en tots
els processos de reforma.
• Prioritzar l’eliminació de l’evasió i l’elusió fiscals, com a part d’un pla per
fer front als sistemes econòmics injustos que perpetuen la desigualtat.
• Donar suport a les iniciatives nacionals, regionals i mundials dirigides a
promoure la transparència fiscal en tots els àmbits; per exemple, obligar
les multinacionals a fer pública la informació sobre el lloc on generen els
seus beneficis i el lloc on tributen (a través de la presentació obligatòria
d’informes públics i desglossats per país), i també sobre qui són els
veritables propietaris de les empreses, els fideïcomisos i les fundacions
(mitjançant la divulgació pública dels seus beneficiaris efectius).
• Dur a terme l’intercanvi automàtic d’informació fiscal en el marc d’un
procés multilateral que inclogui des del començament els països en
desenvolupament, encara que aquests països no puguin proporcionar les
dades esmentades.
• Combatre l’ús de paradisos fiscals i millorar la transparència a través de
l’adopció d’una definició comuna, ambiciosa i vinculant del que és un
paradís fiscal, així com de llistes negres i sancions automàtiques que
penalitzin els països, empreses i ciutadans que els facin servir.
• Garantir que els impostos es paguin allà on té lloc l’activitat econòmica
real i adoptar, per gravar les empreses, un sistema alternatiu a l’actual
principi de plena competència (operacions entre empreses del mateix grup
com si es tractessin d’empreses no relacionades), que ha demostrat que
és inoperant.
• Concedir incentius fiscals només en cas que s’hagi dut a terme una
avaluació d’impacte del valor agregat real per al país, a més d’un procés
vinculant que obligui a divulgar i fer públics els incentius fiscals.
• Promoure la creació d’un organisme de governança mundial per a
qüestions fiscals, a fi de garantir que els sistemes fiscals i l’arquitectura
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fiscal internacional defensin l’interès general de tots els països, a més de
garantir una cooperació eficaç i esmenar els buits legals.

Cal que les empreses es comprometin a:
• Deixar d’utilitzar paradisos fiscals.
• Donar suport a les iniciatives nacionals, regionals i mundials que
promoguin la transparència fiscal en tots els àmbits, incloent-hi les que
els exigeixin fer pública la informació relativa al lloc on generen els seus
beneficis i el lloc on tributen (mitjançant la presentació d’informes públics
i desglossats per país).

6) ACONSEGUIR SERVEIS PÚBLICS GRATUÏTS
UNIVERSALS PER A TOTHOM ABANS DE L’ANY
2020
L’elevat cost de l’atenció sanitària i dels medicaments sumeix en la pobresa
centenars de milions de persones cada any. Quan l’escolarització està subjecta
al pagament de taxes, alguns infants poden tenir accés a una educació privada
de qualitat però la majoria han de conformar-se amb una educació pública de
baixa qualitat, la qual cosa genera un sistema dual. La privatització agreuja
encara més les desigualtats entre els rics i els pobres, i soscava la capacitat
de l’Estat per satisfer les necessitats de totes les persones.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Garantir l’atenció sanitària i l’educació gratuïtes per a tothom, eliminant
qualsevol tipus de tarifa.
• Engegar plans nacionals per finançar l’atenció sanitària i l’educació,
dedicant almenys el 15% dels pressupostos de l’Estat a l’atenció sanitària
i el 20% a l’educació. Els governs donants han de reflectir aquestes
assignacions en l’ajuda bilateral i les institucions internacionals han de
promoure llindars de despesa social equivalents.
• Implantar sistemes de cobertura de riscos financers per finançar l’atenció
sanitària a través dels impostos i evitar els sistemes d’assegurança
mèdica basats en la contribució voluntària.
• Deixar d’oferir incentius i subvencions públiques a la prestació de serveis
educatius i d’atenció sanitària per part d’empreses privades amb ànim de
lucre, i revisar els que ja existeixen.
• Aplicar una normativa estricta als serveis d’educació i atenció sanitària
privats per garantir-ne la seguretat i la qualitat, i per evitar que impedeixin
utilitzar el servei als qui no puguin pagar-lo.
• Excloure l’atenció sanitària, els medicaments, les tecnologies mèdiques,
el coneixement i l’educació de tots els tractats de comerç i inversió, siguin
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bilaterals, regionals o internacionals, incloent-hi els que comprometin
els governs nacionals amb la prestació privada de l’atenció sanitària i
l’educació.
• Garantir que es prioritzen les necessitats sanitàries de les dones, que es
defensen els drets sexuals i reproductius i que no es permet que l’ajuda
bilateral limiti l’accés de les dones als serveis de salut reproductiva.

Cal que les empreses es comprometin a:
• Deixar de pressionar a favor de la privatització de serveis públics
essencials com són la sanitat i l’educació.
• Donar suport a les iniciatives dels governs dirigides a regular els proveïdors
privats de serveis d’atenció sanitària a fi de garantir que contribueixin
positivament a la cobertura sanitària universal.

7) MODIFICAR EL SISTEMA MUNDIAL DE RECERCA
I DESENVOLUPAMENT (R+D) I DE FIXACIÓ DELS
PREUS DELS MEDICAMENTS PER GARANTIR
L’ACCÉS DE TOTHOM A MEDICAMENTS ADEQUATS
I ASSEQUIBLES
Dependre de la propietat intel·lectual com a únic estímul de l’R+D manté el
monopoli de la fabricació de medicaments i de la fixació dels seus preus a les
mans de les grans empreses farmacèutiques, la qual cosa posa vides en perill i
provoca l’augment de la desigualtat entre els rics i els pobres.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Consensuar un acord mundial sobre R+D que faci de la salut pública (i no
dels interessos comercials) el factor decisiu per finançar l’R+D.
• Destinar un percentatge dels ingressos nacionals a la investigació
científica, incloent-hi l’R+D en l’àmbit dels medicaments.
• Excloure les lleis de propietat intel·lectual estrictes dels acords comercials
i abstenir-se d’adoptar qualsevol mesura que limiti l’acció política del
Govern de cara a aprovar mesures de salut pública i augmentar l’accés
als medicaments, les tecnologies mèdiques, el coneixement, la salut i els
serveis educatius.
• Eradicar els monopolis i fomentar la fixació d’uns preus assequibles per als
medicaments per mitjà de la competència dels genèrics.
• Incrementar la inversió en el desenvolupament de polítiques mèdiques
nacionals i en les cadenes de subministrament de medicaments.

135

SECCIÓ

1

2

3

Cal que les empreses farmacèutiques es comprometin a:
• Ser transparents en relació al preu de l’R+D i buscar noves formes de
finançar l’R+D a banda de la propietat intel·lectual.
• Deixar de pressionar a escala nacional i internacional per defensar els
beneficis de les empreses privades a costa de la salut pública.

8) ESTABLIR UNA BASE DE PROTECCIÓ SOCIAL
UNIVERSAL
La protecció social és fonamental, no només per reduir la desigualtat
econòmica sinó també per fer que la societat sigui més solidària i igualitària i
per abordar la desigualtat horitzontal. Cal que hi hagi una xarxa de seguretat
permanent i universal que protegeixi els col·lectius més pobres i vulnerables en
els pitjors moments.

Cal que els governs i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Oferir serveis universals d’atenció als menors i a la gent gran, reduir la
càrrega de treball no remunerat que suporten les dones i complementar
els sistemes de protecció social.
• Proporcionar un ingrés mínim garantit als menors, les persones grans,
els aturats i les persones que no puguin tenir un salari digne, mitjançant
prestacions universals per menors a càrrec, prestacions per desocupació
i pensions.
• Garantir que la provisió de protecció social tingui en compte les qüestions
de gènere per tal de proporcionar a les dones una xarxa de protecció que
els permeti disposar d’altres maneres de controlar les despeses de la llar.
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9) DESTINAR EL FINANÇAMENT PER AL
DESENVOLUPAMENT A LA REDUCCIÓ DE LA
DESIGUALTAT I LA POBRESA, I ENFORTIR EL
PACTE ENTRE LA CIUTADANIA I ELS GOVERNS
El finançament per al desenvolupament té la capacitat de reduir la desigualtat,
sempre que estigui ben dirigida i complementi la despesa del Govern en serveis
públics com la sanitat, l’educació i la protecció social. També pot contribuir
a enfortir el pacte entre el Govern i la ciutadania, a millorar la rendició de
comptes davant la ciutadania i a donar suport a les iniciatives ciutadanes que
busquin exigir responsabilitats als seus governs.

Cal que els governs donants i les institucions internacionals es
comprometin a:
• Incrementar la inversió en un finançament per al desenvolupament
previsible i a llarg termini, i donar suport als governs perquè proporcionin
serveis públics universals i gratuïts a tots els ciutadans.
• Invertir en l’enfortiment de les administracions públiques amb l’objectiu
de generar més recursos domèstics per mitjà d’una fiscalitat progressiva
destinada a una despesa redistributiva.
• Valorar els programes en funció de com enforteixen la participació
democràtica i de com contribueixen a donar veu als ciutadans perquè
puguin fer front a les desigualtats econòmiques i socials (com ara les
derivades del gènere o l’etnicitat).
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