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OPINIÓ

ES DIU, ES COMENTA

L’ATUR ARRIBA ALS
387.267 DESOCUPATS

CAMIL ROS
SECRETARI GENERAL D’UGT A CATALUNYA

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE
PRESIDENT DE FOMENT

JOSEP GINESTA
SECRETARI GENERAL DE TREBALL

Les dades interanuals
mostren un continuat

procés de desacceleració de la
creació d’ocupació. Cal aplicar
més flexibilitat al mer-
cat de treball

La situació política a
Catalunya no ha im-

pactat directament en l’augment
de l’atur a l’octubre. Cal atribuir
la dada al mes de tran-
sició i al fre global

Cal denunciar la preca-
rietat dels llocs de tre-

ball, amb jornades parcials, salaris
baixos i pitjors condicions laborals
que les que hi havia
abans de la crisi

es causes i els efectes
de les desigualtats
econòmiques han
constituït des de
sempre una de les lí-

nies bàsiques de la recerca de la
ciència econòmica. La concessió
del premi Nobel d’economia que
enguany reconeix els treballs dels
autors (Duffo, Banerjee i Kremer)
en el disseny de programes, ba-
sats en l’experiència, a aplicar en
països en vies de desenvolupa-
ment o, en un enfocament més
rupturista, les recents aporta-
cions de Thomas Piketty en serien
exemples ben recents. Aquest in-
terès és socialment important
perquè bona part dels conflictes
de la humanitat tenen el seu ori-
gen en les desigualtats econòmi-
ques, és a dir, en com es genera i es
distribueix l’ingrés i la riquesa.

Les dades que ens aporten di-
verses organitzacions, tant de
l’àmbit internacional com de ca-
ràcter local, permeten afirmar
que el camí que falta per recórrer
és immens, malgrat que durant
les últimes dècades una part sig-

L

nificativa de la població mundial
ha incrementat el seu nivell de
vida. Aquest fenomen s’ha pro-
duït en paral·lel al d’un reduït
percentatge de la població que
absorbia una part notable dels
guanys del creixement, tendèn-
cia que es va mantenir inclús du-
rant el període de la Gran Reces-
sió.

Així, a la vegada que l’incre-
ment de renda mundial benefi-
ciava en un 90% àmplies zones
d’Àsia, en especial la Xina, un 1%
incrementava la seva participa-
ció en la riquesa mundial del 32%
l’any 2000 al 45% l’any 2019
(Banc Credit Suisse).

La disparitat no és menys acu-

sada en l’àmbit salarial, en què
un 10% dels treballadors con-
centren el 50% del salari mun-
dial (OIT). Pel que fa a l’equitat
interna de cada país, utilitzant el
conegut índex de GINI (en què
l’equitat perfecta seria 0 i la ini-
quitat perfecta seria 100), no més
de 15 països presenten un índex
inferior a 30, amb una presència
destacada del model nòrdic
(Banc Mundial).

En un àmbit més proper, men-
tre que l’any 2019 l’Estat espa-
nyol és el 10è estat del món amb
més milionaris i el 8è en creixe-
ment d’aquest segment (Credit
Suisse), una quarta part de la se-
va població, amb un percentatge
similar a Catalunya, presenta
risc clar d’exclusió social i de po-
bresa (Càritas), a la vegada que la
precarietat laboral afecta un
40% dels treballadors i la dife-
rència entre els sous executius de
les empreses cotitzades a l’Íbex
35 és de mitjana 120 vegades més
elevat que el sou mitjà de les se-
ves plantilles (Intermón Oxfam).

No deu ser realista pensar que
avançar cap a un món més equi-
tatiu és només una qüestió de vo-
luntat política però és evident
que cal en primer lloc no assumir
aquest nivell de desigualtat com
a inevitable i la seva cronificació
com a natural.

Un món desigual
JOAN B.
CASAS
Exdegà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya

Mentre que l’any 2019
l’Estat espanyol és el 10è
estat del món amb més
milionaris (Credit
Suisse), una quarta part
de la seva població
presenta risc clar
d’exclusió social i
de pobresa (Càritas)
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