Nota de premsa

Els indicadors econòmics alerten d’un
creixement constant i “hereditari” de la
desigualtat a Espanya
El Col·legi d’Economistes de Catalunya celebra una taula rodona sobre la
cronificació de les desigualtats on s’han presentat les dades de l’Informe
sobre Desigualtat de la Fundación Alternativas i l’informe “L’estat de la
pobresa ” de la Xarxa Europea de la Lluita contra la Pobresa (EAPN)
La contrastació de les dades dels informes denota que Espanya esdevé
un dels països de la Unió Europea amb major desigualtat on les dones,
els nens i els joves són els principals exposats
Barcelona, 9 de maig de 2019.- La seu de Barcelona del Col·legi
d’Economistes de Catalunya ha acollit avui una taula rodona sobre la
recuperació econòmica i la cronificació de les desigualtats on s’han contrastat
els darrers informes sobre pobresa i desigualtats presentats per la Taula del
Tercer Sector i la Fundación Alternativas. La Taula Rodona ha comptat amb la
participació de Sònia Fuertes, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector i
presidenta de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i Jesús
Ruíz-Huerta, catedràtic d’Economia de la Universidad Rey Juan Carlos i
Director del Laboratori de la Fundación Alternativas. Els ponents han presentat
els darrers informes de la Taula del Tercer Sector i la Fundación Alternativas
sobre desigualtat i pobresa per tal de contrastar les dades i dibuixar mesures i
polítiques necessàries per revertir una situació que han titllat d’estructural.
Moderada per Maite Soler, presidenta del Grup de Treball d’Economistes per
una Economia Social del Col·legi d’Economistes de Catalunya, la Taula
Rodona s’ha encetat amb la presentació del 3r informe sobre Desigualtat de la
Fundació Alternativas per part de Ruiz-Huerta. “Els índex ens diuen que la
desigualtat i la pobresa han incrementat al llarg de la crisi i no s’han disminuït
un cop s’ha superat la depressió”, ha assegurat Ruíz-Huerta, el qual ha alertat
que segons l’Índex Gini de l’OCDE, Espanya és el quart país més desigual de
la Unió Europea. “Les rendes mitjanes a l’Estat espanyol han anat
disminuint els darrers anys desplaçant-se cap a rendes baixes” ha advertit
el Director del Laboratori de la Fundación Alternativas. Segons Ruíz-Huerta,
està augmentant la desigualtat salarial, fet que pot esdevenir un factor que
incrementi encara més la desigualtat. Una desigualtat que, segons el ponent,
no es pot imputar a la crisi econòmica degut al seu “fort component estructural”.
En aquest sentit, Ruíz-Huerta ha alertat de la poca “mobilitat social” de la
població i ha identificat en la debilitat de l’economia espanyola, l’alta
concentració de les rendes i la limitada capacitat del sistema d’impostos per
realitzar polítiques redistributives com els principals motius que fomenten la
desigualtat i el risc de pobresa.

Al seu torn, Sònia Fuertes ha presentat les dades de l’Informe “L’estat de la
pobresa” elaborat per la Xarxa Europea de la Lluita contra la Pobresa (EAPN).
Segons les dades de l’informe, es denota un augment en 800.000 persones a
l’Estat espanyol amb risc d’exclusió social i pobresa, entre el 2008 i avui
en dia, fent elevar al 26,6% el percentatge de la població espanyola amb risc
de pobresa i exclusió social. Fuertes ha identificat les dones, els joves i els
nens el que tenen major risc d’exclusió i ha alertat dels factors de risc de
pobresa: “Avui en dia tenir fills és un factor de risc de pobresa”, ha assegurat.
Segons Fuertes el risc de pobresa a Espanya no ha deixat d’augmentar durant
la darrera dècada i ha lamentat que les polítiques de protecció social de l’Estat
espanyol no han estat tan eficients ni eficaces com a la resta d’Europa. Fuertes
també ha alertat que la pobresa i la desigualtat no s’eliminen solament amb
l’ocupació laboral i ha recordat que, segons l’informe, més del 14% dels
treballadors a l’Estat es troben en risc de pobresa.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya es una corporació de dret públic de
caràcter professional, que compta amb més de 8.000 col·legiats i col·legiades i
més de 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants
de l'economia i l'empresa, i que mitjançant l’organització d’activitats i prestació
de serveis, es configura com un centre de formació i actualització professional i
com un fòrum d'opinió obert a la societat en general.
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