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Ja fa uns quants anys que eSAde publica un Informe Econòmic, que 

analitza la conjuntura i les tendències principals de l’economia es-

panyola i internacional. La publicació que el lector té ara a les mans 

complementa aquesta mirada econòmica recurrent sobre la realitat 

amb una altra perspectiva, la social, també vinculada a la identitat 

de la nostra institució.

La missió d’ESADE –ratificada al Pla estratègic institucional, apro-

vat recentment– és educar i investigar en els camps del manage-

ment i del dret per a: 

a) la formació integral de persones professionalment 

competents i socialment responsables;

b)   la creació de coneixement rellevant per millorar les 

organitzacions i la societat, i 

c)   la creació de coneixement rellevant per millorar les 

organitzacions i la societat, i 

La dimensió social forma part, doncs, de l’essència de la nostra raó 

de ser i es desplega en les tres línies missionals esmentades. Per 

això, la publicació d’aquest primer número de l’Índex de Confiança 

Social eSAde-Obra Social ”la Caixa” és, per a nosaltres, un esdeveni-

ment molt rellevant. La finalitat de l’informe és explorar les percep-

cions dels ciutadans, detectar-ne l’estat d’ànim i comentar les ten-

dències socials més destacades a escala nacional i internacional.

eSAde vol promoure i donar suport l’aposta que s’ha de formular 

des del món econòmic i empresarial a favor de la cohesió social, la 

reducció de la desigualtat, la inclusió dels diferents grups socials i 

la protecció dels més vulnerables. Per a un nombre creixent d’em-

preses d’avui, contribuir a la qualitat de l’entorn social en què operen 

és un objectiu que incorporen a les seves estratègies i que la nos-

tra institució estimula i recolza decididament. en aquest sentit, vull 

agrair la col·laboració i el compromís de l’Obra Social ”la Caixa” i de 

les fundacions Agbar i Aquae, que han fet possible que aquest índex 

neixi amb el suport que mereix aquest projecte de gran abast.

espero que l’Índex tingui una llarga vida i, sobre tot, que contribueixi 

a millorar el coneixement de la realitat social que ens envolta. I 

espero que ho faci no tan sols per satisfer les nostres necessitats 

d’informació fiable, sinó també per fer possible que es transformin 

en tot el que calgui.

EUGÈNIA bIETO 
directora general 
eSAde  
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Resulta complex descriure amb paraules un concepte tan abstrac-

te com la confiança. Tanmateix, malgrat la dificultat de definir-lo 

amb precisió, tots som capaços d’esmentar persones, institucions, 

empreses o situacions que mereixen aquest qualificatiu. Tant és 

així que quasi és habitual i entenedora per tothom l’afirmació que 

estem immersos en una crisi de confiança.

 

Un exemple que palesa la importància d’aquest tipus de valora-

cions és que, a finals d’octubre de 2014, es feia públic l’índex Ifo, 

que mesura la confiança dels empresaris alemanys. El resultat fou 

bastant pitjor del que s’esperaven els mercats i la conseqüència 

fou que els índexs de les principals borses europees van baixar.

 

L’Obra Social ”la Caixa” i eSAde volem fer un pas més en aquest 

sentit i situar el concepte de confiança al centre del debat i de l’anàli-

si social. Perquè, si bé és indiscutible que necessitem disposar de 

xifres, dades i estadístiques per entendre la realitat que ens envolta, 

els darrers anys s’ha evidenciat també que ens calen més elements, 

a banda dels quantitatius, per copsar la complexitat del món actual. 

Per això, hem creat l’Índex de Confiança Social, com un instrument 

per mesurar l’estat d’opinió dels ciutadans sobre el present i sobre 

el futur del seu benestar. es tracta, certament, d’un indicador de 

percepció subjectiva, però amb un valor indiscutible per conèixer 

les perspectives de la ciutadania sobre l’evolució de les seves con-

dicions de vida. els resultats d’aquest índex es recopilaran en dues 

edicions anuals, que es faran públiques en l’Índex de Confiança So-

cial ESADE–Obra Social ”la Caixa”. 

La sanitat, l’educació, l’habitatge, les prestacions socials, el mercat 

laboral o les pensions són algunes de les variables que integraran 

l’Índex de Confiança Social. Tots ells són indicadors que repercu-

teixen directament en el dia a dia dels ciutadans. I també són de-

terminants per al dia a dia de l’Obra Social ”la Caixa”.

 

des de fa molts anys, treballem en tots aquests àmbits, amb la 

finalitat de donar resposta a les qüestions que preocupen més 

els ciutadans. Per això, hem d’estar atents als canvis que es pro-

dueixen en la societat, si volem continuar arribant fina als qui més 

ho necessiten. Impulsem, doncs, l’Índex de Confiança Social amb 

la seguretat que esdevindrà una brúixola per guiar-nos i també un 

referent per a totes les persones que s’esforcen per construir una 

societat més justa i cohesionada.

JAUME GIRÓ 
director general
Fundació Bancària “la Caixa”
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el pols d’un país o el seu clima social no es poden mesurar atenent 

només els indicadors macroeconòmics, com el creixement del pro-

ducte interior brut (PIB), el nivell d’atur o l’evolució de la inflació. Cal 

poder disposar d’una altra sèrie de variables que ajudin a interpre-

tar el vertader estat d’ànim de la societat. Així, podrem analitzar 

empíricament on som en matèria de progres social respecte a d’al-

tres països o al nostre propi passat. els indicadors socials, malgrat 

que mesuren conceptes tan complexos com el benestar, són una 

eina indispensable per fer el seguiment dels canvis vertiginosos 

que vivim avui a la nostra societat.

L’escola de negocis ESADE, fidel a la seva vocació de contribuir al 

debat social per fer una societat més lliure, més pròspera i més jus-

ta, proposa elaborar un Índex de Confiança Social, amb la intenció 

d’analitzar, de forma periòdica, el grau de confiança social dels ciuta-

dans en el present i en el futur del país. Aquest projecte compta amb 

el suport de l’Obra Social “la Caixa” i de les fundacions Agbar i Aquae.

 

La història dels indicadors socials es remunta als anys seixanta del 

segle xx, quan l’American Academy of Arts va intentar mesurar els 

efectes del programa espacial de la nASA en la societat nord-ame-

ricana. Fins llavors, només hi havia hagut iniciatives de recopilació 

de dades sociodemogràfics, però no tenien l’objectiu explícit de 

mesurar el benestar social de la població. A la dècada dels setanta, 

les nacions Unides i l’OCde van promoure els seus respectius indi-

cadors socials, que tenien en compte les variables demogràfiques, 

de salut, d’habitatge, d’educació i de treball. Per la seva banda, l’or-

ganisme estadístic europeu eurostat també ha decidit incorporar, 

en el marc de l’estratègia per al creixement europa 2020, un capítol 

dedicat a la qualitat de vida als seus estudis estadístics. Aquest 

capítol inclou aspectes com les condicions materials de vida, la sa-

lut, l’educació, el lleure i les relacions socials (inclosa la confiança 

interpersonal), la seguretat econòmica i física, o la satisfacció sub-

jectiva amb la vida.

 

des del grup Agbar, a través de les seves fundacions, hem decidit 

col·laborar amb aquesta iniciativa, els fruits de la qual seran, sens 

dubte, una peça imprescindible per interpretar el moment actual i 

les condicions de vida dels ciutadans.

ÁNGEL SIMÓN 
President executiu 
Agbar
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Les societats europees contemporànies, amb la seva combinació 

de llibertats públiques, seguretat jurídica, prosperitat econòmica i 

cohesió social, són, sense dubte, la realització col·lectiva més va-

luosa de la història de la humanitat. A la segona meitat del segle 

xx, van esdevenir, per a bona part del món, un referent que encar-

nava les aspiracions d’assolir unes formes de vida en comú més 

lliures, pròsperes, inclusives i humanes.

El nostre món afronta transformacions de gran abast

Tanmateix, els països d’europa experimenten, des de fa anys, una 

percepció aguda de crisi. La recessió iniciada l’any 2008, que ja 

viu la tercera recaiguda, tan sols ha agreujat els símptomes d’una 

malaltia que, de fet, no ha creat. La globalització, alhora que ha ofert 

unes oportunitats de creixement inèdites als països emergents i ha 

rescatat de la pobresa milers de milions d’éssers humans, ja abans 

de 2008 evidenciava una pèrdua notable de competitivitat de les 

economies europees i una defallença del seu model social. 

El vell món havia esdevingut un món envellit. La seva demografia 

llanguent creava noves necessitats socials i provocava migracions 

que alteraven les identitats col·lectives i originaven entorns mul-

ticulturals difícils de gestionar. Moltes empreses traslladaven les 

activitats a països en què els costos laborals eren inferiors. L’ac-

tivitat econòmica havia deixat de garantir la plena ocupació i el 

treball estable, que havien estat els pilars del contracte social a 

europa des de la postguerra. A més, el creixement econòmic de les 

dècades anteriors havia estat acompanyat d’un increment notable 

de la desigualtat. L’estat del benestar, de creació europea, exigia 

un nivell alt de despesa pública, amb tendència a créixer exponen-

cialment (salut, dependència) els propers anys, i el manteniment 

dels nivells de protecció assolits començava a plantejar problemes 

seriosos de sostenibilitat. 

La bonança econòmica de final del segle XX i primers anys del XXI 

va endolcir –sense amagar-les del tot– les percepcions col·lec-

tives sobre tot plegat, però la crisi econòmica i financera global 

ha canviat dràsticament aquest estat de coses. d’altra banda, ha 

endurit molt les condicions de vida d’amplis sectors de la pobla-

ció, víctimes de l’atur, que s’han vist sacsejats sobtadament per la 

pobresa i afectats per una desprotecció social creixent. A espan-

ya, s’ha viscut amb una duresa singular aquest canvi d’escenari. 

d’altra banda, s’ha evidenciat que, en un món globalitzat, el model 

social dels nostres països (el 7 % de la població mundial, el 25 % 

del PIB i el 50 % de la despesa social mundial) està sotmès, inexo-

rablement, a transformacions profundes.

És important mantenir l’estoc de confiança social 

Aquests canvis en el nostre model social marcaran els pròxims 

anys i no seran fàcils de digerir. És molt important que siguem 

capaços d’afrontar-los sense que minvi –o, si això és impossible, 

sense que ho faci d’una manera dràstica i destructiva– l’estoc de 

confiança ciutadana existent a la nostra societat. 

La confiança és un actiu social de primer ordre. Estudiosos emi-

nents com douglas north, Robert Putnam o Francis Fukuyama, 

entre d’altres, han destacat fins a quin punt els alts nivells de con-

fiança existents en una col·lectivitat humana influeixen en la re-

ducció dels costos de transacció de les activitats dels mercats, 

augmenten l’impacte obtingut per l’acció dels governs, estimulen 

el creixement dels resultats i la dimensió de les empreses i, en 

general, contribueixen al progrés econòmic i al desenvolupament 

humà dels països. en altres paraules, els països van bé en els àm-

bits econòmic, social i institucional quan la confiança hi afavoreix 

l’acumulació de capital social. 

Davant de contextos de canvi adaptatiu tan desafiants com els que 

afrontem, el risc que aquest actiu es deteriori és molt alt. Per això, 

prendre el pols de l’evolució de la confiança dels ciutadans pel que fa a 

les seves condicions i expectatives de vida, a la qualitat dels sistemes 

de protecció social i dels serveis públics i, en general, al present i al 

futur del seu benestar sembla una activitat d’un interès públic evident. 

Un interès que és compartit per les empreses i per d’altres actors 

econòmics, i també per les organitzacions socials i pels governs.

És indispensable mesurar i analitzar 

la confiança social per mantenir-la 

Igual com els informes de conjuntura econòmica descriuen el que 

succeeix, ajuden a entendre-ho i en fonamenten les seves previsions 

de futur, l’Índex de Confiança Social d’eSAde i “la Caixa” vol fer el mateix 

prenent la confiança social com a objecte de mesurament i anàlisi. 

Més endavant, el lector trobarà una delimitació més precisa del con-

cepte de confiança social que l’informe ha adoptat, i també informa-

ció detallada de l’enfocament metodològic i les mètriques utilitzades. 

Ara convé dir alguna cosa sobre el propòsit de la iniciativa. 

A l’hora d’emprendre aquest projecte, ens ha mogut la intenció 

de posar a disposició de la societat una informació rellevant i ben 

organitzada sobre l’estat de la confiança social al nostre entorn. 

I volem fer-ho d’una forma científicament rigorosa, aportant les 

anàlisis d’experts de vàlua contrastada, però ens proposem expli-

car-ho d’una manera senzilla, directe i comprensible per a tothom. 

Aquest no és un informe per a experts, sinó per als nombrosos 

ciutadans i organitzacions que estan interessats a conèixer millor 

el que ens passa. 

Construir un índex agregat i poder mesurar-ne l’evolució al llarg 

del temps creiem que ens ajudarà a prendre consciència de com 

estem i cap a on anem. No ens hi mou una finalitat diletant o aca-

demicista. Intentem que l’informe serveixi per identificar els prin-

cipals problemes socials del nostre país i explorar les maneres 

d’enfrontar-los. Volem mesurar la confiança per ajudar a mantenir 

i reforçar aquest actiu social imprescindible. 

Per a eSAde, l’Índex de Confiança Social neix d’un compromís clar a 

favor de la producció de coneixement socialment útil. I, a més, neix 

d’una convicció profunda: per afrontar el canvi social cal esguardar 

amb atenció les persones, especialment aquelles que puguin sen-

tir, en aquests tempos agitats i incerts, més desconfiança o temor 

davant del futur. 

Finalment, crec que és just reconèixer i agrair l’aportació de Jose-

fina Elías en aquest projecte. A ella, li devem la idea original d’un 

indicador sintètic sobre la realitat social, que descrivís l’evolució 

de l’estat d’ànim ciutadà en aquest àmbit. Sense la seva aportació 

inicial, indispensable, avui no estaríem aquí.
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Per poder conèixer la situació d’un país, no n’hi ha prou a fixar-se 

en alguns indicadors econòmics, com el creixement, l’atur o la 

inflació. Cal informació sobre altres aspectes igualment impor-

tants, però també més controvertits, multidimensionals i difícils 

d’observar, que determinen el benestar o la qualitat de vida dels 

seus ciutadans. els indicadors socials són mesures observa-

bles, que reflecteixen algunes dimensions d’aquests conceptes 

tan difícils de definir. 

naturalment, els indicadors socials tenen moltes limitacions. La 

informació que aporten sempre és limitada i parcial, comparada 

amb la complexitat de la realitat social; contenen errors (com 

qualsevol mesura), i no permeten oferir una visió detallada de 

la realitat. Tanmateix, el seu objectiu no és oferir-ne una des-

cripció exhaustiva, sinó una síntesi que permeti conèixer on ens 

trobem (en relació amb altres països o amb el passat), i orientar 

les decisions polítiques. Sense ells, és difícil –per no dir impos-

sible– saber on som en relació amb els objectius que ens mar-

quem com a societat. 

Així, doncs, els indicadors poden tenir dos objectius diferenciats 

(noll, 2004). en una primera aproximació, serveixen per fer el se-

guiment del canvi social, proporcionant informació d’interpreta-

ció lliure, descrivint tendències i, si és el cas, explicant-les. des 

d’una perspectiva més ambiciosa, serveixen també per identifi-

car alguns problemes en què cal d’intervenir, definir prioritats i 

avaluar polítiques. en aquest cas, els indicadors han de reflectir 

el grau d’assoliment de determinats objectius socials i tenir una 

interpretació normativa clara.

La complexitat d’aquesta tasca sembla evident. no només trac-

tem de mesurar conceptes complexos (com el de benestar), 

sinó també posar-los en relació amb uns objectius polítics ne-

cessàriament controvertits. no és evident –i així ho demostra 

l’abundant literatura existent– què s’entén per benestar o per 

qualitat de vida: es refereix potser a les persones o a les soci-

etats? ens fixem en les condicions objectives o en les nostres 

percepcions subjectives? Fem atenció a la seguretat o al temps 

que les persones dediquen als seus hobbies? Aprofitem les da-

des de què disposem o en generem de noves? Quants indica-

dors són necessaris? La tasca no és gaire diferent del repte de 

definir en què consisteix la felicitat i com es pot mesurar. La 

selecció mateixa dels indicadors ja diu molt de quins aspectes 

valorem més de la nostra vida (i quins ignorem).

UNA bREU hISTÒRIA

Malgrat aquestes dificultats, ja fa més de dues dècades que 

definim i mesurem sistemes d’indicadors socials. L’interès es 

remunta als anys seixanta del segle passat, en plena revolució 

“conductista” de les ciències socials. Aquesta revolució va gene-

rar un interès sense precedents per observar, de manera siste-

màtica, els “sistemes socials”. L’intent de l’American Academy 

of Arts de mesurar els efectes del programa espacial sobre la 

societat nord-americana s’esmenta usualment com el punt de 

partida d’aquest procés (Bauer, 1966). Prèviament, ja s’havien 

fet esforços de recopilació i de sistematizació de la informació 

sociodemogràfica, però sense l’objectiu explícit de mesurar el 

benestar de la població. Als anys setanta, proliferen les publica-

cions sobre el tema i neix la revista Social Indicators Research. 

es considera que les dades procedents de l’estadística oficial 

són limitades i es comença a desenvolupar la tasca de construir 

els indicadors subjectius del benestar. Per fer-ho, és fonamental 

crear enquestes com la General Social Survey, la National Crime 

Victimization Survey o la Survey of Income and Program Participa-

tion als estats Units. 

També als anys setanta, les Nacions Unides promouen el desen-

volupament d’un sistema d’indicadors demogràfics, que encara 

existeix, centrat en aspectes relacionats amb la salut, l’habitat-

ge, l’educació i el treball. Aquella mateixa dècada, l’Organització 

per a la Cooperació i el desenvolupament econòmics (OCde), 

com a institució “promotora de polítiques que milloren el ben-

estar social i econòmic”, comença a desenvolupar uns indica-

dors objectius, definits en relació amb unes fites socials, que 

es basen en el benestar social de les persones. Llavors es viu 

un període de prosperitat econòmica i de desenvolupament dels 

estats del benestar, en què es qüestiona que el creixement eco-

nòmic sigui l’únic o el principal objectiu del progrés. el concepte 

de qualitat de vida sorgeix com una alternativa més adequada, 

si bé també és més complicada de definir i d’observar, especial-

ment des d’una perspectiva comparada.

EvA ANdUIzA I PEdRO dEL REAL, 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

INdICAdORS SOCIALS



Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  01/2014

#IndiceConfianza14

L’activitat relativa al desenvolupament dels indicadors socials 

es redueix notablement als anys vuitanta. Hi contribueix, a ban-

da dels aspectes relacionats amb la disponibilitat pressupos-

tària, un cert desencantament respecte a les expectatives que 

els indicadors socials havien generat com a elements per guiar 

les polítiques i incidir, de manera efectiva, en la realitat. Tanma-

teix, als anys noranta, es produeix un nou desenvolupament en 

aquest camp, amb un interès renovat. La publicació més signifi-

cativa de l’OCde, Society at a Glance, resulta interessant perquè 

distingeix molt clarament entre uns indicadors de context (es-

sencialment, les característiques demogràfiques dels països), 

uns indicadors d’estatus (els objectius de les polítiques socials, 

com l’autosuficiència, l’equitat, la salut i la cohesió social) i uns 

indicadors de resposta social (les polítiques públiques i les acti-

vitats de la societat civil). 

També l’eurostat reflecteix clarament la importància dels objec-

tius polítics, per exemple, en els indicadors definits a l’estratègia 

europa 2020 sobre ocupació, R+d, medi ambient, educació i po-

bresa. L’eurostat neix els anys cinquanta, arran de la creació de 

la Comunitat europea del Carbó i de l’Acer (CeCA), amb la pers-

pectiva de prioritzar la comparabilitat i centrar-se en la infor-

mació harmonitzada. no és fins al 2011 que decideix integrar, 

dins el seu sistema estadístic, també els indicadors de qualitat 

de vida, combinant els aspectes objectius amb els subjectius a 

partir de diferents fonts (Survey on Income and Living Conditions, 

Labour Force Survey, European Health Interview Survey i registres 

administratius). Així, entre els indicadors relatius a la població i 

a les condicions socials, s’hi inclou un capítol sobre la qualitat 

de vida, que incorpora aspectes relacionats amb les condicions 

materials de vida, la salut, l’educació, el lleure i les relacions so-

cials (disponibilitat de temps per al lleure, freqüència de les acti-

vitats socials, confiança interpersonal), la seguretat econòmica 

i física, la governança i els drets (per exemple, la confiança en 

les institucions i en els serveis públics, les percepcions sobre 

la discriminació, la discriminació salarial per raons de gènere), 

l’entorn (la satisfacció amb l’entorn i amb les àrees verdes i de 

lleure, l’exposició a la contaminació, les percepcions de soroll) i 

la satisfacció subjectiva amb la vida. Molts d’aquests aspectes 

(com ara els que fan referència a la ciutadania participativa) en-

cara s’han de desenvolupar. 

QUINS SÓN ELS ÀMbITS MÉS RELLEvANTS? ELS INdI-
CAdORS ObJECTIUS O LES PERCEPCIONS? L’AMbICIÓ 
CONCEPTUAL O LA FACTIbILITAT?

Al llarg d’aquestes dècades de treball, hem trobat diverses ten-

dències significatives que intentarem resumir. en primer lloc, 

hem identificat un esforç per definir una sèrie d’àmbits o do-

minis de preocupació, malgrat els inevitables debats concep-

tuals i metodològics. estem d’acord amb Land, Michalos i Sir-

gy (2012:10) que hi ha més diversitat de noms i etiquetes que 

diversitat de criteris. entrar en aquest debat conceptual ultra-

passa les possibilitats d’aquest article –ens referirem a alguns 

àmbits en els exemples que comentem tot seguit–, però les per-

sones interessades en les diferents propostes poden consultar 

les aportacions de diener (1994), que elabora un plantejament 

molt teòricament dirigit a partir de la teoria dels valors de Sc-

hwartz); les reflexions del Forum on Key national Indicators 

(2003), en què intervenen nombrosos experts en diverses àrees, 

o el treball de l’International Wellbeing Group (2013). A més, els 

darrers anys sembla que hi ha un interès renovat per la dimen-

sió social (i no només la individual) de la qualitat de vida, amb 

la incorporació d’aspectes com la cohesió social, la desigualtat, 

el capital social o la sostenibilitat. n’és un exemple l’èmfasi en 

la sostenibilitat que s’observa a l’informe de la Commission sur 

la Mesure de la Performance Économique et du Progrès Social, 

que Sarkozy va encarregar a Stiglitz, Sen i Fitoussi l’any 2008, o 

la inclusió del factor de la desigualtat a l’Índex de desenvolupa-

ment Humà de les nacions Unides.

Convé assenyalar, també, que l’acord relatiu sobre els dominis 

d’interès no es reflecteix en una operacionalització comuna. Les 

variables i les categories que s’utilitzen (especialment a les en-

questes) varien molt d’un país a un altre, excepte en els projec-

tes estrictament comparatius.

en segon lloc, detectem també una tendència a considerar si-

multàniament tant indicadors objectius com subjectius. els 

indicadors objectius han estat particularment importants en la 

tradició nòrdica –centrada en el nivell de vida i en l’accés als 

recursos (diners, propietat, coneixement, energia, relacions so-

cials, seguretat). els indicadors subjectius s’han desenvolupat 

especialment als estats Units –amb el terme de qualitat de 

vida–, amb una influència important dels psicòlegs socials. els 
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defensors dels indicadors subjectius, com la satisfacció amb la 

vida, consideren, en darrera instància, que la persona és el millor 

jutge de la seva pròpia situació. 

Cada tipus d’indicadors té els seus problemes i les seves limi-

tacions. Per exemple, les condicions objectives no sempre es 

defineixen de la mateixa manera, ni estan exemptes d’errors 

de mesurament, ni s’interpreten en els mateixos termes a tots 

els països. Per la seva banda, la satisfacció subjectiva es pot 

considerar un indicador més de l’adaptació a la realitat que 

de la qualitat de vida (erikson, 1993). La literatura acadèmica 

s’ha centrat molt més a treballar els indicadors subjectius –per 

exemple, interessant-se per definir i explicar el benestar subjec-

tiu–, i ha donat lloc a publicacions com el Journal of Happiness 

Studies. Tanmateix, sembla que avui hi ha un consens bastant 

ampli que són necessaris els dos tipus d’indicadors. el fet que 

covariïn menys intensament del que s’esperaria, generant situa-

cions d’adaptació (baixos indicadors objectius i alta satisfacció) 

i dissonància (bons indicadors objectius i baixa satisfacció), és, 

en si, un aspecte interessant d’analitzar. 

en tercer lloc, la definició d’indicadors és el resultat d’una com-

binació de perspectives deductives i inductives. La perspectiva 

deductiva comença definint el que es pretén mesurar (el benes-

tar o la qualitat de vida) i, a partir d’aquesta definició concep-

tual, concreta els indicadors sense considerar si es disposa o 

no de la informació. Sense una definició clara del concepte que 

volem mesurar, naturalment és impossible definir un sistema 

d’indicadors socials. Però una perspectiva merament deductiva 

implica, molt sovint, no disposar de les dades. La perspectiva in-

ductiva analitza les fonts d’informació disponibles i tria les que 

reflecteixen millor el concepte que vol observar. Tanmateix, una 

perspectiva que només es basa en la informació disponible pot 

ignorar aspectes més difícils d’observar o més nous. 

Per bé que els sistemes d’indicadors són el resultat dels dos pro-

cessos (d’una banda, una elaboració teòrica prèvia i, de l’altra, 

el recurs a la informació ja disponible), els darrers anys s’han 

desenvolupat enquestes dissenyades específicament per mesu-

rar el benestar social a partir d’indicadors no disponibles a les 

estadístiques oficials. És a dir, s’han creat els instruments ne-

cessaris per desenvolupar metodològicament un concepte teò-

ricament més elaborat del benestar. Si bé les dades d’aquestes 

enquestes no sempre s’han incorporat als sistemes d’indicadors 

existents, constitueixen una font d’informació molt valuosa per la 

seva naturalesa comparativa i/o la seva continuïtat temporal. A 

continuació, veurem alguns exemples d’enquestes i de projectes 

orientats específicament a copsar el benestar dels ciutadans i el 

progrés social als països del nostre entorn més immediat.
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ENQUESTES COMPARAdES

Les enquestes són elements essencials per analitzar la reali-

tat social, perquè permeten adoptar la perspectiva deductiva 

a la qual ens acabem de referir, i crear indicadors de benestar 

d’acord amb una definició elaborada prèviament i sense la li-

mitació d’haver de cenyir-se a les dades que ja existeixen. Pro-

liferen les enquestes amb objectius molt diferents. Sense cap 

pretensió d’exhaustivitat, en destaquem dues, particularment 

útils per conèixer el grau de benestar de la ciutadania europea, 

des d’una perspectiva comparada. 

L’enquesta Social europea (eSS) s’inicia l’any 2002, amb l’ob-

jectiu explícit de monitorar biennalment el canvi social relatiu 

a l’estructura social, les condicions de vida i les actituds dels 

europeus. el mòdul central inclou preguntes sobre consum dels 

mitjans, confiança social, política, benestar subjectiu, valors i 

característiques sociodemogràfiques, i s’acompanya d’un mò-

dul variable a cada enquesta, que treballa amb profunditat un 

aspecte específic (fins ara, els temes que s’han tractat han estat 

la participació política, la salut i la cura, la moralitat econòmica, 

el treball, el benestar i la família, l’organització del cicle de vida, 

el benestar personal subjectiu, les actituds envers l’estat del 

benestar, l’envelliment, la justícia i la democràcia). La majoria 

dels països europeus hi han participat en diverses edicions, i 

també ho han fet Israel, Ucraïna, Rússia i Turquia. L’estat es-

panyol ha participat en les sis enquestes que s’han fet fins al 

2012, però la seva participació a partir d’ara és qüestionada en 

no haver passat a formar part de la nova estructura institucional 

de l’eSS com a european Research Infrastructure Consortium 

(eRIC).

el principal valor afegit d’aquesta enquesta és la qualitat del seu 

disseny metodològic, que fa una atenció especial als procedi-

ments de mostratge, al disseny del qüestionari i al tractament 

de la no-resposta. A més, complementa la informació individual 

amb dades contextuals. Les dades que aquesta enquesta pro-

porciona (disponibles a la seva pàgina web) les utilitza la new 

economics Foundation per generar els seus National Accounts 

of Well-being. Aquesta institució utilitza la informació de l’eSS 

des de 2009 per mesurar el benestar mitjançant un sistema 

d’indicadors que inclouen el benestar personal (el benestar 

emocional, la satisfacció amb la vida, la vitalitat, l’autoestima, 

el funcionament positiu), social (la confiança, el sentiment de 

pertinença, les relacions) i laboral. 

en segon lloc, destaquem també la European Quality of Live Sur-

vey (eQLS), que realitza l’eurofound, agència europea per a la 

millora de les condicions laborals i de vida. Aquesta enquesta ha 

substituït el panell de llars de la Ue, que s’havia fet entre 1994 i 

2001. Fins avui, s’han realitzat tres edicions de l’eQLS, els anys 

2003, 2007 i 2011. L’última cobreix 27 països de la Unió europea 

i 7 més. Conté un qüestionari molt extens, que inclou, a més 

de la informació sociodemogràfica habitual, preguntes sobre la 

conciliació entre la vida laboral i la personal; les característiques 

de la llar; l’activitat física, associativa i política; la percepció del 

conflicte; les actituds envers la immigració; la confiança en les 

institucions polítiques; la personalitat; les xarxes socials; les 

emocions; l’accés a l’atenció sanitària; el lleure i d’altres serveis; 

la qualitat mediambiental; l’ús i la satisfacció respecte dels ser-

veis públics; l’accés als béns de consum, i la situació financera 

de la llar.

PROJECTES dESTINATS A MESURAR EL bENESTAR 
A ESCALA ESTATAL

Hi ha diverses iniciatives a escala estatal, orientades a mesurar 

el benestar de la ciutadania a diferents països. novament, sense 

cap pretensió d’exhaustivitat, en destaquem tres experiències 

interessants i molt diferents.

Al Regne Unit, l’Oficina per a les estadístiques nacionals (OnS) 

s’ha començat a interessar pel benestar subjectiu de la població 

des de 2011, als baròmetres mensuals d’opinió i a l’enquesta de 

població, tots ells disponibles gratuïtament al UK data Archive 

(UKdA). Treballa amb indicadors relacionats amb la satisfacció 

amb la vida, la sensació que la vida mereix la pena i el nivell de 

felicitat o d’ansietat del dia abans. entre les seves publicacions, 

destaquen diversos informes que analitzen els nivells de benes-

tar subjectiu de diferents segments socials (joves, grups ètnics, 

infants), i contenen anàlisis explicatives de per què unes perso-

nes tenen nivells de benestar subjectiu més alts, com també anà-

lisis de qüestions metodològiques relatives al mesurament del 

benestar (els efectes de la formulació i l’ordre de les preguntes, la 

forma d’administrar el qüestionari, etc.). També hi ha preguntes 

sobre les percepcions de satisfacció en el passat, sobre l’optimis-
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me de cara al futur i sobre altres sentiments positius i negatius. 

A Itàlia, el Consiglio nazionale dell’economia e del Lavoro (CneL) 

i l’Istituto nazionale di Statistica (Istat) van iniciar, també l’any 

2011, un projecte per mesurar i valorar el progrés de la societat 

italiana: Benessere Equo e Sostenibile (BeS), en què s’identifiquen 

dotze dominis del benestar (la salut, la instrucció i la formació, 

la feina i la conciliació de la vida laboral amb la personal, el ben-

estar econòmic, les relacions socials, la participació política i la 

confiança en les institucions, la seguretat, el benestar subjectiu, 

el paisatge i el patrimoni cultural, el medi ambient, la recerca i la 

innovació, i la satisfacció amb la qualitat dels serveis públics). 

Cada un d’ells es desenvolupa en diverses dimensions, fins ar-

ribar a més de 100 indicadors –la majoria objectius, llevat de la 

dimensió corresponent al benestar subjectiu. 

el valor d’un instrument com el BeS està condicionat, en gran 

manera, per la seva capacitat de mantenir-se en el temps, de 

manera que es pugui analitzar l’evolució de la societat. en 

aquest sentit, cal destacar també el panel socioeconòmic ale-

many SOeP. es tracta d’una enquesta que no s’ha dissenyat 

expressament per mesurar el benestar, però que té la caracte-

rística peculiar que és longitudinal, funciona anualment des de 

1984, i inclou més de 11.000 llars i 20.000 persones. Analitza 

aspectes demogràfics, laborals, econòmics, familiars, de salut, 

de la llar, educatius, actitudinals, de la personalitat, de l’ús del 

temps, de les actituds i els comportaments respecte al medi 

ambient, com també aspectes relatius a la migració. Les ma-

teixes persones són entrevistades al llarg del temps, cosa que 

permet analitzar no tan sols les diferències entre els diferents 

nivells de benestar de les persones, sinó també les dinàmiques 

de canvi intraindividual, és a dir, com va canviant una mateixa 

persona al llarg del temps. Altres enquestes d’estructura similar 

són la britànica Understanding Society (iniciada el 2008), el panel 

de llars suís SHP (des de 1999) o l’holandès Longitudinal Internet 

Studies for the Social Sciences (LISS), íntegrament online sobre 

una mostra probabilística que inclou també la població que no 

té accés a internet (des de 2007).

AGREGACIÓ dE LA INFORMACIÓ: ÍNdExS

Com es pot deduir, la complexitat dels aspectes que cobreixen 

aquests projectes obliga a fer alguns exercicis addicionals de 

síntesi. en alguns casos, se selecciona un indicador, com ara la 

percepció de satisfacció global amb la vida. en d’altres, s’elabo-

ren uns índexs que agreguen, en una única variable, els diferents 

dominis o dimensions d’interès. els índexs es consideren més 

fiables que les mesures de percepció d’un sol ítem, però la seva 

creació presenta diverses dificultats, com el fet que diferents indi-

cadors que busquen mesurar diferents dominis o dimensions es 

mesuren sovint amb unitats diferents. 

La multidimensionalitat fa que es vulgui disposar d’un índex re-

sum, però crear-lo també és problemàtic. Reunir diferents aspec-

tes en una única mesura no sempre és evident: els indicadors 

es poden desplaçar en direccions oposades i, en canvi, l’índex 

resultant semblar estable. Per això, els índexs s’han de basar en 

indicadors de validesa i fiabilitat contrastada, que s’han de repor-

tar separadament i fent referència a diferents grups de població. 

És particularment complicat manejar simultàniament indicadors 

subjectius i objectius, que no fan servir les mateixes escales de 

mesurament. en definitiva, l’índex pot ser un resum útil, però no 

tota la informació rellevant pot ser resumida.

en segon lloc, cal tenir en compte el pes que té cada domini en 

la composició de l’índex: És tan important la salut com el medi 

ambient? Qui ha de decidir la importància de cada aspecte? Un 

indicador pot predominar sobre els altres i arrossegar l’índex. no-

vament, es planteja la dificultat de trobar definicions consensua-

des. en aquest cas, els experts (Hagerty i Land, 2012) assenyalen 

la importància que els índexs reflecteixin els àmbits que les per-

sones consideren rellevants per a la seva qualitat de vida, com 

també la importància relativa que atribueixen a cada un d’aquests 

dominis, amb el problema afegit que aquestes valoracions poden 

canviar al llarg del temps, en funció del context. 

Malgrat totes aquestes dificultats, en economia és habitual uti-

litzar índexs. Tots sabem interpretar l’índex de preus del con-

sum (IPC), que l’Institut nacional d’estadística publica cada mes 

després de processar la informació relativa a les variacions que 

registren més de 200.000 preus de diferents béns i serveis, pro-
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cedents de més de 30.000 establiments. Aquestes variacions 

s’inclouen a l’índex i es ponderen segons la seva importància 

en la despesa total. no tan conegut és l’indicador (pròpiament, 

índex) de confiança del consumidor (ICC), que calcula el Centre 

d’Investigacions Sociològiques espanyol des de 2011. Aquest ín-

dex inclou les percepcions de la situació actual i les expectatives 

de futur amb relació a l’estat de l’economia, la llar de la persona 

enquestada i el mercat laboral.

en l’àmbit del desenvolupament social i econòmic, és ben cone-

gut l’índex de desenvolupament humà (IdH), creat pel Programa 

de desenvolupament de les nacions Unides (UndP), sobre la 

base de tres components objectius: l’esperança de vida, els as-

soliments educatius (els anys d’escolarització de les persones 

adultes majors de 25 anys i els anys d’escolarització prevista 

per als infants en edat escolar) i la riquesa (l’ingrés nacional brut 

per càpita). Les dades de l’IdH es presenten desagregades per 

components per a cada país, i des de 2010 s’han ajustat per la 

desigualtat en la distribució de cada una de les tres dimensions, 

i així ha aparegut l’IdH-d. La diferència entre l’IdH i l’IdH-d indica 

la pèrdua en el desenvolupament potencial que podem atribuir 

a la desigualtat. el mateix UndP reconeix que aquesta definició 

estandarditzada i comuna a tots els països potser no és la millor 

en tots els casos, i que cada país hauria de definir les seves prò-

pies dimensions i incloure-les a l’índex. Un índex més complex 

és l’Index of Social Progress, desenvolupat per estes (1998), que 

s’aplica a 160 països.

Alguns exemples d’índexs sobre la qualitat de vida basats en per-

cepcions són l’escala de satisfacció amb la vida (Satisfaction with 

Life Scale), proposada per diener et al. (1985), o l’índex de ben-

estar personal (Personal Wellbeing Index, PWI), de l’International 

Wellbeing Group (2013). L’escala de satisfacció de diener es basa 

en cinc preguntes, que mesuren percepcions subjectives sobre la 

satisfacció global amb la vida. L’índex de l’International Wellbeing 

Group incorpora indicadors subjectius de satisfacció sobre set 

àmbits: la salut, les relacions personals, la sensació de realització 

personal, el nivell de vida, la seguretat personal, la relació amb la 

comunitat i la seguretat futura.

La ponderació de les diferents dimensions és, com ja hem dit, 

una qüestió delicada. el PWI ha perdut recentment el seu vuitè 

domini, la dimensió religiosa o espiritual, precisament perquè no 

resultava rellevant per a molta gent. Quin pes hi ha de tenir cada 

dimensió? en molts casos, la qüestió es resol pragmàticament, 

atorgant a totes les dimensions el mateix pes. És el que fa, per 

exemple, el Living Conditions Index holandès (Boelhouwer i Stoop, 

1998), que es basa en indicadors individuals objectius. en can-

vi, l’Index of Economic Well-being, desenvolupat pel Centre for the 

Study of Living Standards (CSLS) del Canadà, també sobre indi-

cadors objectius, ofereix la possibilitat de ponderar cada una de 

les quatre dimensions que el conformen, de manera diferent.

L’índex per a una vida millor (Better Life Index), creat per l’OCde 

l’any 2011, posa clarament de manifest el problema a la seva ma-

teixa pàgina web: cada persona que la visita pot assignar el pes 

que consideri convenient als onze àmbits d’interès. es recullen 

dades relatives a onze àmbits diferents (habitatge, treball, comu-

nitat, educació, renda, medi ambient, compromís cívic, salut, sa-

tisfacció amb la vida, seguretat i conciliació laboral), amb dades 

procedents de la pròpia OCde i d’altres fonts. L’índex es calcula 

des del moment que la persona usuària de la web determina la 

importància que atribueix a cada domini. Així, doncs, no hi ha un 

índex únic, sinó que aquest varia segons la importància que s’as-

signi a cada dimensió. L’experiment és interessant, però també té 

un punt d’anecdòtic pel que fa a l’índex, perquè és evident que la 

importància atribuïda als temes per part dels usuaris d’aquesta 

web no és representativa de la població en general. Seria fan-

tàstic que les dades dels indicadors objectius de l’OCde es po-

guessin ponderar amb altres indicadors procedents d’enquestes 

representatives, que mesuressin la importància que les persones 

atribueixen a cada una d’aquestes qüestions. 

d’altres projectes semblants, com el de l’Índice de Bem-Estar para 

Portugal, de l’Instituto nacional de estatística, encara els manca 

un pas per assolir l’objectiu: han definit un sistema molt complet 

d’indicadors (amb aspectes molt interessants, que inclouen la 

corrupció, l’interès per la política, la confiança en les institucions 

i la valoració dels serveis públics), però queda pendent elaborar 

l’índex al qual fa referència el títol del projecte.

en definitiva, més enllà dels debats sobre la conceptualització 

i el mesurament, i més enllà de la disponibilitat de dades més 

o menys completes, comparables i sistemàtiques, els indicadors 

socials són uns instruments bàsics per comprendre les nostres 

societats, reflexionar sobre els nostres objectius i orientar les 

nostres polítiques. Per tant, qualsevol iniciativa que es dediqui 

a completar-les, ampliar-les i analitzar-les serà molt benvinguda.
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La inquietud per fer un diagnòstic de la societat espanyola a tra-

vés d’indicadors que vagin més enllà d’una mirada estrictament 

econòmica i mesurin la situació de diversos aspectes de la socie-

tat ha existit a espanya des de fa més de quatre dècades. L’auge 

internacional de la cerca d’indicadors socials als anys seixanta 

del segle passat va tenir també el seu reflex a espanya. en tro-

bem un exemple en la creació de la Fundación FOeSSA, els do-

cuments fundacionals de la qual esmenten, entre els motius de 

la seva creació, la voluntat de mesurar i analitzar l’efecte del Pla 

d’estabilització econòmica de 1959 i dels plans de desenvolupa-

ment de 1964 a 1975 a partir de la realització d’anàlisis sobre di-

ferents aspectes de la realitat social espanyola. A partir d’aquesta 

dècada, també s’observa més inquietud per mesurar empírica-

ment conceptes que van més enllà dels estrictament econòmics 

en l’activitat de l’Ine.

després de la transició a la democràcia, s’amplien els temes de ca-

ràcter sociopolític sobre els quals es pot recollir informació, i, d’altra 

banda, l’impuls d’unes polítiques públiques relacionades amb l’estat 

del benestar fa incrementar notablement la demanda de dades i in-

dicadors socials per poder-ne avaluar els resultats. A més, a partir de 

la dècada de 1980, el desenvolupament de l’estat de les autonomies 

comporta una demanda més gran d’informació sobre el seu funci-

onament i, alhora, la creació d’institucions i organismes productors 

de dades sobre la realitat social, econòmica i política.

A banda del context nacional, la integració d’espanya als orga-

nismes internacionals com l’OnU (des de 1955) o l’OCde (des de 

1961) i, especialment, l’ingrés a la Comunitat europea el 1986 

(més tard, Unió europea) també són essencials per al desenvolu-

pament d’indicadors socials i la producció de dades. Formar part 

d’aquests organismes ha incrementat la demanda d’informació 

estadística sobre els indicadors socials, entre d’altres temes. 

Això també ha afavorit l’adopció de criteris metodològics i de 

procediments estadístics comuns (per exemple, classificacions i 

definicions harmonitzades, procediments de recollida d’informa-

ció, etc.), la qual cosa al seu torn facilita la comparació entre els 

diversos indicadors. 

FONTS PER AL dESENvOLUPAMENT d’INdICAdORS 
SOCIALS: REGISTRES I ENQUESTES 

La voluntat de caracteritzar diferents aspectes de la realitat so-

cial ha potenciat la reflexió sobre com definir i mesurar, entre 

d’altres, conceptes com el benestar, la qualitat de vida, la po-

bresa o l’exclusió social, d’una banda, i ha impulsat la producció 

de dades per mesurar aquestes realitats, de l’altra.

La majoria dels indicadors socials disponibles procedeixen de 

la informació continguda als registres administratius o bé de la 

realització de censos i/o enquestes a través dels quals s’obté 

informació sobre la població (però també sobre les empreses, 

les explotacions agrícoles, etc.). Als registres administratius, 

s’emmagatzema una determinada informació sobre les perso-

nes que pot ser molt útil a l’hora de construir indicadors socials. 

Per bé que la informació que figura en aquests registres admi-

nistratius generalment no es recull amb la finalitat prioritària 

d’elaborar estadístiques, amb els anys s’ha convertit en una de 

les fonts principals per construir indicadors estadístics de tota 

mena. Així, la informació que apareix al Registre Civil s’utilitza 

per desenvolupar indicadors sobre els comportaments i els va-

lors de la població (per exemple, quants matrimonis se celebren 

i quants són de caràcter religiós o civil). els naixements, els ma-

trimonis i les defuncions són la base per fer l’estadística sobre 

el moviment natural de la població. L’anàlisi de les dades del pa-

dró continu serveix, entre d’altres coses, per elaborar l’estadís-

tica de migracions i obtenir altres indicadors demogràfics, que 

es complementen després amb dades dels censos de població i, 

més recentment, amb l’enquesta contínua de les llars.

en definitiva, una part important de les estadístiques que de-

senvolupa l’Ine es basa precisament en el tractament de la in-

formació procedent dels registres, si bé la complementarietat 

entre aquesta informació i l’obtinguda a través de la realització 

d’enquestes és avui, i ho continuarà essent en el futur, una estra-

tègia important. Cada vegada són més les enquestes a les llars 

es complementen amb informació procedent dels registres, per 
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tal de reduir el nombre de preguntes que els enquestats han de 

contestar i millorar la qualitat de les dades recollides (Ine, 2014). 

Com a exemple més significatiu, el cens de 2011 ja no va fou 

pròpiament un cens, sinó que es va fer amb una metodologia que 

combinava l’ús d’informació procedent dels registres (el padró 

i d’altres registres administratius) amb la realització d’un cens 

d’edificis i una macroenquesta a la població resident a espanya.

en qualsevol cas, la informació disponible als registres és limi-

tada. Les altres fonts rellevants per obtenir indicadors socials 

són els censos de població i, sobretot, les enquestes. no és ca-

sualitat que l’augment de la disponibilitat d’indicadors socials 

a espanya hagi anat en paral·lel amb el desenvolupament d’en-

questes a les llars, crucials a l’hora d’obtenir informació sobre 

les condicions de vida dels ciutadans en diferents àmbits. entre 

les enquestes més utilitzades per a l’obtenció d’aquest tipus 

d’indicadors destaca l’enquesta de població activa, la més lon-

geva. es va començar a fer l’any 1964, per bé que la metodolo-

gia actual es va començar a aplicar-se el 2005. A més de tenir 

sèries històriques molt valuoses, actualment també li confereix 

un valor especial el fet de ser una enquesta que es fa de manera 

coordinada amb l’eurostat i amb la resta dels estats membres 

de la Unió europea. Juntament amb un qüestionari fix, la finali-

tat principal del qual és obtenir dades de la població en relació 

amb el mercat de treball —ocupats, actius, aturats i inactius—, 

inclou uns mòduls temàtics que cada any canvien i que tracten 

de qüestions com la conciliació entre la vida familiar i la laboral 

o la inserció laboral de la població immigrant, entre d’altres.

Altres enquestes de l’Ine proporcionen indicadors socials in-

teressants. És el cas de l’enquesta de pressupostos familiars, 

que es realitza amb la metodologia actual des de 2006. el seu 

antecedent immediat era l’enquesta contínua de pressupostos 

familiars (1997-2006) i l’anterior, l’enquesta de comptes famili-

ars, que havia començat a fer-se l’any 1958. Aquesta enquesta 

és una font d’informació molt valuosa, tant sobre les fonts i la 

naturalesa dels ingressos de les llars, com sobre els patrons de 

despesa (quant es gasten les llars en activitats d’educació, en 

alimentació, en lleure, etc.). A més d’un qüestionari fix, inclou 

també mòduls temàtics, com el que va desenvolupar el 2010 

sobre benestar, amb l’objectiu d’obtenir indicadors subjectius 

en relació amb els continguts de l’enquesta (percepció subjec-

tiva de la situació econòmica i altres qüestions relatives a les 

condicions de vida).

L’enquesta de l’ús del temps (eeT), l’última edició de la qual l’Ine 

la va fer el 2010, en el marc d’una iniciativa de la Unió europea 

per realitzar aquest tipus d’enquesta, conté informació essen-

cial sobre qüestions com ara la distribució del temps entre el 

treball, l’estudi i d’altres tasques, la distribució de les responsa-

bilitats familiars de la llar, la participació de la població en les 

activitats culturals i de lleure, i l’ús del temps per part de grups 

socials especials (joves, aturats, ancians, etc.). Malauradament, 

gairebé no incorpora indicadors sobre la satisfacció o la valora-

ció que expressen les persones entrevistades d’aquesta distri-

bució del temps i les tasques que acompleixen.

Finalment, cal esmentar, entre les fonts de dades d’enquestes 

realitzades per l’Ine més útils per a la construcció d’indicadors 

socials, l’enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les llars 

(TIC-H). es realitza amb una periodicitat anual des de fa relativa-

ment poc (2006) i conté indicadors rellevants sobre l’ús dels ordi-

nadors, l’accés a internet o el tipus d’ús d’internet, entre d’altres.

L’Ine fa altres enquestes monogràfiques no periòdiques, adre-

çades a grups concrets de la població, que constitueixen fonts 

molt valuoses d’indicadors socials. Cal esmentar, entre d’altres, 

l’enquesta nacional d’immigrants (2007), l’enquesta de discapa-

citat, autonomia personal i situacions de dependència (2008) i 

l’enquesta a les persones sense llar (2005 i 2012).
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Però potser l’enquesta de condicions de vida (eCV) és l’enquesta 

de l’Ine que proporciona, en si, un ventall més ampli d’indicadors 

socials sobre diferents àmbits de la vida dels ciutadans. es tracta 

d’una enquesta que es realitza des de 2004 i que té com a ante-

cessora el Panell de llars de la Unió europea (PHOGUe), que es 

va realitzar entre 1994 i 2001. Aquesta enquesta pertany al con-

junt d’operacions estadístiques harmonitzades per als països de 

la Unió europea (les seves sigles en anglès són eU-SILC). el seu 

objectiu principal és proporcionar dades comparables sobre fonts 

i nivells d’ingressos de les llars, la pobresa i situacions de privació, 

la igualtat de tracte entre homes i dones, l’habitatge, l’ocupació, la 

cura dels infants, les jubilacions, les pensions i la situació socio-

econòmica de les persones grans, el nivell de formació, la salut i els 

efectes sobre la condició socioeconòmica. Proporciona informació 

essencial tant per a la recerca més acadèmica com per al segui-

ment de les polítiques socials.

A més d’un qüestionari amb preguntes fixes que es repeteixen a 

cada edició, incorpora mòduls temàtics. L’any 2013, se’n va fer un 

sobre benestar subjectiu. S’hi van incorporar preguntes sobre la 

satisfacció general amb la vida i sobre la satisfacció amb la si-

tuació econòmica, l’habitatge, el treball, el temps lliure disponible 

i les relacions interpersonals. També s’hi van incloure preguntes 

per mesurar aspectes relatius a la convivència social (el grau de 

confiança en la gent) i sobre el sistema polític i institucional (la 

confiança en el sistema polític, el sistema judicial i la policia).

Aquest mòdul va representar tota una innovació en el tipus d’en-

questes que l’Ine duu a terme. A diferència d’altres enquestes a 

les llars en forma de “panell” que es realitzen en altres països, com 

la SOeP a Alemanya o Understanding Society al Regne Unit, no és 

habitual que les enquestes de l’Ine incloguin indicadors socials 

relatius a la valoració subjectiva del benestar, la confiança en el 

sistema polític, les relacions interpersonals i altres indicadors que 

s’han considerat centrals a l’hora d’obtenir una visió completa de 

les característiques de les societats actuals. Tanmateix, malgrat 

aquesta mancança, les enquestes de l’Ine són una font bàsica per 

a l’obtenció d’indicadors socials. d’una banda, la dimensió de les 

seves mostres, generalment àmplia, permet fer anàlisis detallades 

per grups socials i àmbits territorials, i, de l’altra, el disseny longi-

tudinal de la mostra de les enquestes periòdiques més rellevants 

(ePA, ePF, eCV) —que comporta que les llars/els individus siguin 

entrevistats en diverses edicions de l’enquesta— amplia molt les 

possibilitats d’anàlisi de les dades obtingudes.

els indicadors que inclouen valoracions, percepcions i compor-

taments en l’àmbit social i/o polític a espanya han estat recollits 

sobretot a les enquestes que realitza el Centre d’Investigacions 

Sociològiques (i el seu antecessor, l’Institut d’Opinió Pública). el 

CIS realitza cada mes el Barómetro de Opinión Pública, amb pregun-

tes fixes que permeten obtenir informació sobre la percepció dels 

espanyols respecte als principals problemes del país, i valoracions 

de la situació econòmica i política. També realitza una enquesta a 

cada convocatòria electoral, la qual cosa el converteix en la font de 

dades sobre comportament sociopolític més completa d’espanya, 

i una gran quantitat d’enquestes monogràfiques, algunes de les 

quals han tingut continuïtat en el temps, cosa que n’incrementa 

l’interès per a l’anàlisi longitudinal (enquesta sobre l’opinió pública 

respecte als impostos, sobre la valoració de l’atenció sanitària o 

sobre les actituds respecte a la immigració, entre molts altres te-

mes). Entre les enquestes monogràfiques, cal destacar l’Enquesta 

social general d’espanya, que en la seva pròxima publicació apor-

tarà indicadors rellevants tant pel que fa a l’estructura social com 

a les actituds i els comportaments sociopolítics. Tant les sèries 

de dades com les microdades de les enquestes que realitza el CIS 

són gratuïtes i accessibles en línia a través del seu banc de dades.

Finalment, la realització a espanya d’enquestes en el context de 

projectes internacionals, com les que es duen a terme en el marc 

de l’International Social Survey Programme (ISSP) a més de quaran-

ta països o l’enquesta social europea, per esmentar-ne algunes, 

proporcionen indicadors socials que es poden comparar amb els 

d’altres països.

Les enquestes centrades en el mesurament dels valors, les acti-

tuds, els comportaments i opinions, malgrat ser molt valuoses, 

Presentn el problema que tenen mostres molt més reduïdes, fins i 

tot les que compten amb més mitjans, que les que s’utilitzen en les 

enquestes que duen a terme els instituts d’estadística com l’Ine, 

cosa que a vegades dificulta la realització d’anàlisis detallades per 

grups socials i nivells territorials. Així, d’una banda, tenim les en-

questes que realitzada l’Ine, amb unes característiques tècniques 

i una mostra que permeten fer anàlisis sofisticades i robustes, però 

amb uns qüestionaris en què hi solen mancar indicadors “subjec-

tius” sobre exclusió, benestar i altres aspectes bàsics per mesurar 

la qualitat de vida, i, de l’altra, tenim les enquestes amb qüestiona-

ris més rics en aquests tipus d’indicadors, però amb unes carac-

terístiques tècniques i una mostra més reduïda que, en ocasions, 

dificulten també les anàlisis.
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Per concloure aquest apartat, dedicat a les fonts de dades so-

bre indicadors socials, cal esmentar l’existència dels instituts 

d’estadística de les comunitats autònomes, alguns dels quals 

acompleixen una labor intensa en la difusió de dades estadísti-

ques procedents de registres o d’enquestes pròpies (a vegades, 

en coordinació amb l’Ine). I, per bé que en l’àmbit més centrat en 

la producció d’indicadors socials a partir d’enquestes sobre acti-

tuds la realitat autonòmica és més heterogènia, cal assenyalar 

l’existència del Centre d’estudis d’Opinió i l’Institut de Ciències 

Polítiques i Socials a Catalunya, del Gabinet de Prospecció So-

ciològica del Govern Basc i l’euskobarometro al País Basc, i de 

centres de recerca productors de dades com el IeSA-CSIC, el CA-

dPeA o el Centre de estudios Andaluces en el cas de Andalusia. 

L’AGREGACIÓ dE LA INFORMACIÓ: 
dELS COMPENdIS d’INdICAdORS 
AL dESENvOLUPAMENT d’ÍNdExS 

Captar de manera adecuada conceptos complejos como bien-

estar social o calidad de vida generalmente comporta combi-

nar el uso de distintos indicadores. Son conceptos multidimen-

sionales que requieren ser desglosados en otros. Incluso otros 

conceptos supuestamente más sencillos suelen requerir la uti-

lización de dos o más indicadores para su correcta medición. 

Los intentos de agregación pueden tomar formas distintas. en 

un extremo tenemos los “inventarios” o “compendios” de in-

dicadores, que generalmente recaban información de fuentes 

muy distintas, sin voluntad de combinar o sintetizar esta infor-

mación, mientras que en el otro tenemos los Índexs, que mate-

rializan la voluntad de sintetizar al máximo varios indicadores 

en una única cifra o dato.

ANUARIS, COMPENdIS 
I INvENTARIS d’INdICAdORS 

Amb això ens referim a aquelles publicacions, tradicionalment en for-

mat imprès (per bé que, des de fa uns quants anys, progressivament 

són més accessibles en format digital en línia), en què se seleccionen 

uns indicadors socials de diferents àmbits temàtics, i habitualment de 

diferents fonts, per presentar un diagnòstic o una mirada panoràmica 

d’un àmbit territorial (país, regió) o grup social determinat. És el for-

mat que adopten habitualment els anuaris de les nombroses institu-

cions internacionals, nacionals i subnacionals que elaboren sistemes 

d’indicadors socials referits a diverses unitats territorials i a diversos 

períodes històrics.

L’Ine publica anualment l’Anuario Estadístico de España. Aquests anu-

aris, que es van començar a publicar l’any 1858, recopilen informació 

estadística de diverses fonts i sobre diferents àmbits de la realitat 

demogràfica, econòmica i social d’Espanya. I, per bé que els capítols 

sobre l’entorn físic i les dades demogràfiques i econòmiques hi tenen 

més tradició, també inclouen sèries històriques llargues amb dades 

sobre l’educació i la sanitat. Més recentment han començat a inclou-

re-hi altres indicadors socials; des de l’any 2000, contenen un capítol 

específic, titulat “Nivell, qualitat i condicions de vida”, per bé que des de 

1997 ja n’hi havia un de “Condicions de vida”. depenent dels cassos, 

les dades es proporcionen per al conjunt del territori estatal i, molt 

sovint, desglossats per províncies i/o comunitats autònomes.

L’interès creixent per recollir dades socials també és present en d’al-

tres activitats de difusió estadística que l’Ine duu a terme. des de 

1991, elabora la publicació Indicadores Sociales, en la qual es recullen 

diferents indicadors sobre població, família i relacions socials, educa-

ció, treball, renda, protecció social, salut, entorn físic, cultura i cohesió 

i participació social. Les dades procedeixen d’enquestes realitzades 

pel propi Ine, i de registres i estadístiques publicats per diferents mi-

nisteris i departaments de les administracions públiques. Igual com 

succeeix amb l’Anuario Estadístico de España, observar l’evolució dels 

continguts d’aquest compendi permet veure com ha anat creixent 

l’interès per incorporar indicadors de conceptes com ara el capítol 

dedicat a “Cohesió i participació social”, que no figurava a la primera 

edició dels Indicadores Sociales (1991), sinó que es va afegir l’any 1997 

(García Martínez, 2000).
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A partir de 2006, l’Ine i l’Institut de la dona van iniciar una pu-

blicació conjunta, Mujeres y hombres en España, que inclou una 

sèrie d’indicadors de caràcter econòmic, social i polític que per-

meten analitzar la situació dels homes i les dones en els àmbits 

laboral, educatiu, empresarial i cientificotecnològic, i també en 

qüestions com la inclusió social o la participació social i política.

Per bé que les publicacions de l’Ine esmentades acostumen a 

incloure alguns indicadors procedents de les estadístiques que 

produeixen diferents ministeris i departaments de l’Administra-

ció general de l’estat, cadascun d’ells també se sol publicar en 

format d’anuari. en aquest capítol, es poden esmentar els anu-

aris dels ministeris competents en matèria d’educació, cultura i 

treball, immigració i prestacions socials. en l’àmbit del mesura-

ment dels valors, les actituds i l’opinió pública, cal destacar les 

sèries històriques de dades i els anuaris del CIS.

Podem destacar també diverses iniciatives que uneixen l’objec-

tiu d’elaborar una fotografia de la realitat social d’espanya a par-

tir de la recopilació d’indicadors socials amb la voluntat d’ana-

litzar amb profunditat aquestes dades. els informes sobre la 

realitat social espanyola que publica la Fundación FOeSSA van 

ser pioners en aquest tipus d’iniciatives. el primer informe FO-

eSSA, publicat l’any 1970, definia sis àmbits d’anàlisi: població, 

estructura agrària, estructura industrial i del consum, aspectes 

socials de la renda i de la inversió, mobilitat social i diferències 

regionals. en aquella època fou un enfocament innovador, tant 

perquè anava més enllà d’una concepció estrictament economi-

cista i incorporava una dimensió social en la selecció d’uns indi-

cadors a partir dels quals es podia fer un diagnòstic de la realitat 

espanyola, com per la voluntat de fonamentar les anàlisis en in-

dicadors empírics (Casado, 2104: 40). els informes successius, 

publicats els anys 1967, 1970, 1975, 1980-1983, 1994 i 2008, 

han anat adaptant els seus continguts al context de cada mo-

ment. L’últim informe FOeSSA (2014) combina l’anàlisi de dades 

procedents de fonts diverses, com l’enquesta de població acti-

va, amb la revisió dels resultats d’una enquesta pròpia, centrada 

en el mesurament de qüestions relacionades amb l’exclusió, la 

desigualtat, els indicadors d’integració social i la detecció de ne-

cessitats socials a espanya. 

Sense la pretensió de ser exhaustius, podem esmentar altres in-

formes sociològics que tenen la voluntat de fer una anàlisi més 

o menys global de la realitat social a espanya a partir de la re-

copilació i la revisió de diferents anàlisis socials, com ara el Ba-

rómetro Social de España del Colectivo IOÉ, l’informe de l’Obser-

vatorio Social de españa, elaborat per un grup d’investigadors i 

professionals del món acadèmic, els informes realitzats per la 

Fundación encuentro i el treball desenvolupat per Subirats et al. 

(2004), centrat específicament en la descripció i l’anàlisi dels 

indicadors de pobresa i exclusió social a espanya. 

Pel que fa a d’altres àmbits territorials, gairebé tots els instituts 

d’estadística de les comunitats autònomes publiquen anuaris, 

per bé que el format i els continguts varien en cada cas. en 

l’àmbit municipal, la realitat és molt més heterogènia i són fo-

namentalment els grans municipis els qui elaboren compendis 

d’indicadors, entre els quals se solen incloure indicadors socials 

(Montoliú, 2009). 

Cal destacar l’esforç de l’Anuari Social, que la Fundació ”la Caixa” 

ha publicat cada any des del 2000 fins al 2004, per sistematit-

zar en una sola publicació indicadors socials relatius als àmbits 

autonòmic, pro¬vincial i municipal. Potser la novetat més gran 

ha estat la voluntat de combinar aquestes diferents escales i, 

especialment, el repte d’aconseguir informació sistematitzada 

sobre diferents indicadors socials a escala municipal, per a tots 

els municipis amb més de 1.000 habitants, la qual cosa equival, 

aproximadament, al 95 % de la població resident a espanya. 

A causa de l’escassesa de fonts de dades amb informació ho-

mogènia sobre els municipis, la majoria dels indicadors mesu-

rats a escala municipal als anuaris socials de ”la Caixa” eren de 

caràcter demogràfic: moviment migratori, relació entre el lloc de 

naixement i el de residència, taxes de natalitat, mortalitat i nup-

cialitat, i índexs d’infants, joves, gent gran i dependència, entre 

d’altres. També s’hi recollia informació per a un conjunt més 

ampli d’indicadors, però tan sols a escala provincial i/o autonò-

mica, atès que no hi havia dades disponibles d’àmbit municipal. 

Si bé el nombre i el ventall de temes han variat al llarg dels anys, 

els grans blocs temàtics s’han mantingut invariables en les di-

verses edicions d’aquest anuari: població i demografia, àmbit 

socioeconòmic, persones grans, educació i política. A la segona 

part de l’Anuari, de la qual parlem al capítol següent, l’objectiu 

era més ambiciós: crear un índex de benestar provincial mitjan-

çant la combinació de diferents indicadors. 
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INdICAdORS MULTIdIMENSIONALS I ÍNdExS

Malgrat les dificultats metodològiques que comporta el càlcul 

d’índexs compostos, cada vegada proliferen més els intents de 

mesurar conceptes com la qualitat de vida, el benestar, la cohesió 

social i d’altres d’una complexitat semblant. en molts casos, és 

útil poder disposar d’una única xifra-resum per poder fer com-

paracions temporals i espacials de diferents unitats (municipis, 

regions, països).

Com assenyalen Anduiza i del Real al seu capítol d’aquesta publi-

cació, quan es volen mesurar conceptes complexos com el ben-

estar o la qualitat de vida per mitjà d’un únic índex que sintetitzi 

diferents indicadors, les dificultats metodològiques augmenten. 

Cal justificar bé l’elecció de les dimensions i els àmbits temàtics 

que es consideraran en l’índex compost i seleccionar-ne els indi-

cadors, combinar-los i considerar si el seu pes en l’índex ha de ser 

igual o bé s’ha de ponderar de manera diferent per a cadascuna 

de les dimensions, i tenir en compte si són compatibles les esca-

les en què es mesuren els diferents indicadors o variables.

Si bé en l’àmbit de l’economia estem més acostumats a manejar 

aquests tipus d’índexs, com ara l’Índex de preus de consum, el 

seu ús en el camp dels indicadors socials és més recent. n’és 

un exemple l’Indicador de confiança dels consumidors (ICC), que 

intenta sintetitzar les percepcions dels ciutadans sobre la situ-

ació actual de l’economia, el mercat laboral i la situació de les 

llars. Les dades necessàries per calcular-lo s’obtenen a partir de 

la realització d’una enquesta mensual que actualment duu a ter-

me el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). L’Indicador de 

confiança econòmica també reflecteix les percepcions sobre la 

situació econòmica, a partir de les dades obtingudes del barò-

metre mensual que realitza el CIS. Té en compte tant l’Indicador 

de la situació econòmica actual (SeA), basat en les valoracions 

de la situació econòmica actual, com l’Indicador d’expectatives 

econòmiques, basat en la percepció de l’evolució de la situació 

econòmica en el termini d’un any. de manera similar, l’Indicador 

de confiança política (ICP) es calcula a partir de l’Indicador de la 

situació política actual (SPA) i de l’Indicador d’expectatives políti-

ques (IeP). encara que la mostra que s’utilitza en els baròmetres 

del CIS no permet fer una estimació d’aquests indicadors per co-

munitats autònomes o províncies, les seves sèries temporals són 

molt valuoses perquè permeten comparar-ne l’evolució al llarg de 

les dues darreres dècades.

Un altre intent de sintetitzar els nivells de benestar era l’Índex 

de benestar provincial, que formava part de l’esmentat Anuari 

social de ”la Caixa”, que tenia com a objectiu comparar el grau de 

benestar a les províncies espanyoles (Coro, Torres i Hernández, 

2003). Aquest índex fou elaborat per un equip de l’Instituto L. R. 

Klein de la Universidad Autónoma de Madrid a partir d’un con-

junt ampli d’uns vuitanta indicadors parcials, agrupats al voltant 

de dotze àmbits temàtics: renda, salut, serveis sanitaris, nivell 

educatiu i cultural, oferta educativa, cultural i de lleure, ocupa-

ció, condicions de treball, habitatge i equipament de la llar, ac-

cessibilitat econòmica i seguretat vial, convivència i participació 

social, seguretat ciutadana i, finalment, entorn natural i clima. 

es van utilitzar només indicadors “objectius”, és a dir, cap de 

les dimensions no es mesurava a partir de valoracions o per-

cepcions dels ciutadans. en tot cas, hauria estat complicat dis-

posar d’indicadors de valoració subjectiva del benestar perquè 

no existien enquestes que permetessin obtenir aquestes dades.

A l’hora de seleccionar els indicadors per mesurar les dimen-

sions de l’Índex de benestar provincial, es va fer un esforç per 

incorporar-hi les pautes que l’OCde havia desenvolupat, és a dir, 

incloure-hi indicadors relatius al context (característiques de-

mogràfiques i poblacionals), a l’estat de diversos àmbits (salut, 

educació, cohesió social i equitat, entre d’altres) i, finalment, a 

l’oferta o l’estructura d’oportunitats a cadascun d’aquests àm-

bits. Per exemple, en l’àmbit educatiu i cultural, es van utilitzar 

indicadors relatius al nivell de formació, però també indicadors 

sobre l’oferta educativa i cultural a cada província. S’estima que 

hi pot haver una relació entre aquests dos tipus d’indicadors: en 

efecte, com més alt és el nivell de formació mitjà d’una provín-

cia, és previsible que l’oferta educativa sigui més gran, i vice-

versa, en un termini temporal més llarg, una oferta educativa i 

cultural més gran pot redundar en un increment del nivell edu-

catiu i cultural de la població. Tanmateix, aquestes correlacions 

no sempre són perfectes i és interessant que un índex compost 

intenti incorporar aquests matisos.

Hi ha d’altres propostes interessants d’índexs socials. Argüeso 

et al. (2013) desenvolupen dues propostes alternatives d’indi-

cador multidimensional. en primer lloc, calculen l’Indicador 

compost de qualitat de vida (ICCV) amb la idea d’incorporar-hi 

les dimensions identificades pel grup de treball europeu creat 

per reflexionar sobre el mesurament del progrés, el benestar i 

el desenvolupament sostenible (eurostat, 2011). Per calcular-lo, 
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utilitzen dades de l’enquesta de condicions de vida i, per a les 

dades no disponibles en aquesta enquesta, recorren a altres 

fonts, com l’enquesta nacional de salut, l’enquesta de tecnolo-

gies de la informació a les llars, l’enquesta de qualitat de vida al 

treball i l’enquesta social europea. A partir de la combinació de 

totes aquestes dimensions, obtenen un índex compost, de gran 

interès analític, que permet comparar comunitats autònomes 

i grups socials (per edat, sexe, tipus de llar, nacionalitat, etc.), 

sempre que es disposi d’aquestes variables i que hagin estat 

mesurades de manera compatible a totes les enquestes/fonts 

de dades de les quals s’obté informació. També permet analit-

zar quant ha aportat cada dimensió al valor global de l’índex en 

diferents moments.

Una segona proposta d’Argüeso et al. (2013) és un índex sintètic 

(l’Indicador sintètic de qualitat de vida, ISCV) calculat a partir 

de les dades d’una única font, en aquest cas l’enquesta de con-

dicions de vida, perquè és la que cobreix més dimensions de 

les que l’eurostat identifica. L’avantatge d’aquest segon índex 

ISCV és que, a més de poder-se calcular a escala nacional, per 

comunitat autònoma, i de caracteritzar diferents grups socials 

(sexe, grup d’edat, país d’origen, etc.), com que totes les dades 

procedeixen d’una única enquesta, també es pot calcular per a 

cada individu que compon la mostra. 

EN RESUM 

Avui disposem d’una gran quantitat de fonts de dades sobre indica-

dors socials i diferents formats als quals s’intenta traslladar aques-

ta mirada global i multidimensional necessària per poder mesurar 

i analitzar conceptes tan complexos com la qualitat de vida o el 

benestar social (o, centrant l’atenció en l’“altra cara de la moneda”, 

conceptes com la desigualtat o l’exclusió social).

Tenim moltes més dades i millors que fa quatre dècades, tant sobre 

espanya en conjunt com sobre les comunitats autònomes i altres 

àmbits territorials. A més, les iniciatives per desenvolupar conceptu-

alment indicadors socials i recollir dades per mesurar-los se succe-

eixen cada vegada més sovint en el marc de recerques comparades 

amb altres països o d’organismes internacionals o supranacionals, 

cosa que facilita la interpretació i l’anàlisi de les dades.

Tanmateix, malgrat haver-hi moltes més dades, continuen exis-

tint el repte d’obtenir el màxim benefici de tota aquesta informa-

ció. Cal seguir fent esforços per fomentar la utilització d’unes 

pautes metodològiques comunes i d’unes definicions, uns es-

tàndards i unes formes de mesurar equivalents, de manera que 

les dades recollides es puguin comparar fàcilment entre si. Així 

mateix, cal treballar per evitar una fragmentació excessiva de les 

dades: és més útil tenir una enquesta amb una mostra prou gran 

que permeti anàlisis diferenciades per grups socials i diferents 

nivells territorials i que, a més, contingui en el mateix qüestionari 

preguntes per mesurar les diverses dimensions del benestar. Si 

es fa aquest esforç de manera continuada en el temps, serà més 

fàcil aconseguir fonts de dades que tinguin un gran potencial per 

al mesurament i l’anàlisi dels indicadors socials. 
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UNA EINA d’ANÀLISI SOCIAL

L’Índex de Confiança Social neix amb la vocació d’analitzar, de 

forma periòdica, el grau de confiança social dels ciutadans en 

el present i en el futur del país. A diferència d’altres índexs de 

base objectiva, l’Índex de Confiança Social té una base plenament 

subjectiva i se serveix de les opinions personals dels enquestats 

sobre aquelles variables que proporcionen seguretat a la vida 

quotidiana dels ciutadans, fenomen que hem convingut d’ano-

menar confiança social. 

encara que és intuïtiva i fàcil de comprendre per al gran públic, la 

confiança social és una idea molt elusiva. Com recorda Francisco 

Longo en una altra part d’aquest Informe,1 autors destacats en 

el camp de les ciències socials han contribuït a popularitzar un 

concepte, el de confiança social, potser intangible però no per 

això menys determinant per a la solidesa i la qualitat del desen-

volupament social, polític, econòmic i institucional dels països.

QUÈ ÉS L’ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL 

La confiança social és, doncs, una idea que no té una correspon-

dència immediata en el món real, un constructe teòric, difícil de 

mesurar i de fer operatiu, que únicament es pot aprehendre de 

forma indirecta, per mitjà d’unes tècniques estadístiques sofis-

ticades, com l’Índex de Confiança Social.

L’Índex de Confiança Social és, doncs, un indicador sintètic que 

pretén mesurar el grau de confiança social dels ciutadans, en-

tesa com la seva confiança en la capacitat d’accedir a aquells 

béns i recursos que garanteixen un cert grau de seguretat i 

confort vital, d’autonomia i benestar personals, comunament 

acceptats. La confiança social recull, d’alguna manera, l’estat 

d’ànim de la ciutadania respecte d’allò que aporta seguretat i 

benestar a la seva vida quotidiana.

L’Índex de Confiança Social està integrat per nou indicadors par-

cials o components. Són: (1) l’habitatge, (2) el mercat laboral, (3) 

la sanitat, (4) l’educació, (5) les pensions, (6) les prestacions soci-

als, (7) les institucions polítiques, (8) les organitzacions econòmi-

ques i empresarials i (9) els mitjans de comunicació.

L’estructura de l’índex intenta trobar un equilibri entre els ele-

ments constitutius de l’estat del benestar i elements més atribu-

ïbles al que es podria considerar l’esfera privada. La importància 

de la provisió pública és indubtable en àrees com l’educació, la 

sanitat, les prestacions socials o les pensions, a més de les pròpi-

es institucions polítiques.

Tanmateix, és evident que la confiança no deriva només de les 

polítiques socials o del sector públic. Hi ha variables sotmeses 

a les forces del mercat que, sense obviar la influència de l’àmbit 

públic –a través, fonamentalment, de la regulació, però no de 

forma exclusiva–, també tenen una forta influència sobre les 

percepcions de seguretat, confort, autonomia i benestar perso-

nals, és a dir, sobre la confiança social dels individus. Pensem, 

per exemple, en el mercat laboral, en les institucions econòmiques 

i empresarials, en la majoria dels mitjans de comunicació, i tam-

bé en l’habitatge –a manca d’una política pública consolidada i 

d’un estoc significatiu d’habitatge social, que incideixi en el mer-

cat immobiliari moderant-ne els preus.

d’altra banda, l’índex també pretén, si no equilibrar, sí almenys 

tenir en compte la contraposició entre els indicadors de base col-

lectiva (les estructures bàsiques de l’estat del benestar, el sis-

tema institucional, els mitjans de comunicació) i els indicadors 

de base individual (el mercat laboral i l’habitatge). Seria il·lògic 

obviar les capacitats individuals, com tampoc no seria correcte 

fiar-ho tot a les estructures de l’estat del benestar, malgrat que 

aquestes siguin, probablement, les que pesen més en la confor-

mació de la confiança social dels individus, almenys a europa.

ÍNdEx dE CONFIANÇA SOCIAL: PReSenTACIÓ I MeTOdOLOGIA

JOSEFINA ELÍAS, 

PAU MAS (eSAde) I ALbERT SERRA (eSAde)

1 Vegeu l’article “Per què aquest Informe”, de Francisco Longo, pàgina 11.
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d’altra banda, l’índex també pretén, si no equilibrar, sí almenys 

tenir en compte la contraposició entre els indicadors de base col-

lectiva (les estructures bàsiques de l’estat del benestar, el sis-

tema institucional, els mitjans de comunicació) i els indicadors 

de base individual (el mercat laboral i l’habitatge). Seria il·lògic 

obviar les capacitats individuals, com tampoc no seria correcte 

fiar-ho tot a les estructures de l’estat del benestar, malgrat que 

aquestes siguin, probablement, les que pesen més en la confor-

mació de la confiança social dels individus, almenys a europa.

en aquest sentit, cal tenir present el modelo de benestar mediter-

rani2  en què s’enquadra el nostre país: un model fràgil, d’impacte 

redistributiu feble i de cobertura principalment contributiva, és a 

dir, subjecta a una cotització prèvia. en conseqüència, la família 

i les capacitats del propi individu –suplint o reforçant l’ajuda que 

l’estat ofereix– adquireixen més importància que en altres paï-

sos, una importància molt condicionada pel nostre medi social. 

els indicadors parcials tenen un component contextual innega-

ble, en la mesura que responen a la cultura local de benestar i, en 

conseqüència, hi estan condicionats. La selecció de les variables 

resulta crucial i d’ella dependrà la bondat de l’Índex de Confiança 

Social –pel que fa al reflex de la realitat social.

bASE METOdOLÒGICA I ANTECEdENTS

L’Índex de Confiança Social parteix de l’experiència metodològica 

acumulada per l’Index of Consumer Sentiment3 de la Universitat 

de Michigan, que es va començar a elaborar l’any 1946 com 

un instrument concebut inicialment per conèixer els actius i 

els passius de les famílies americanes de postguerra. davant 

la previsió d’hermetisme dels enquestats en ser preguntats per 

la seva economia domèstica, el qüestionari anava acompanyat 

d’unes preguntes menys intrusives, relacionades amb les seves 

expectatives de consum a curt termini. Aquestes preguntes, que 

van resultar de gran interès i utilitat, van obrir pas a la behavioral 

economics, escola que analitza l’impacte dels factors psicolò-

gics, cognitius i emocionals sobre el comportament econòmic 

dels individus i sobre el mercat en general. L’Index of Consumer 

Sentiment es va publicar per primera vegada el 1952, després 

d’haver acumulat una primera sèrie de cinc onades d’enquestes, 

i des de llavors s’ha publicat amb periodicitats variables i amb 

alguns canvis metodològics, però sense cap interrupció.

L’índex de la Universitat de Michigan s’ha guanyat el reconei-

xement mundial i, amb el temps, s’ha introduït a països dels 

cinc continents, entre ells espanya. Al nostre país, pren el nom 

d’Indicador de confiança dels consumidors (ICC). Va iniciar el seu 

recorregut l’any 2004 i el publica mensualment el Centre d’In-

vestigacions Sociològiques (CIS). Fou creat per l’Instituto Opina 

i publicat inicialment per la Fundación ICO.

L’Índex de Confiança Social s’inspira en l’índex de Michigan en 

els aspectes metodològics, però hi introdueix algunes modifica-

cions importants, ja que preveu un segon nivell analític, el dels 

components, inexistent a l’Index of Consumer Sentiment. A més, 

l’Índex de Confiança Social s’aplica a un terreny molt diferent del 

consum: el social.

L’Índex de Confiança Social tindrà una periodicitat bianual, amb 

operacions estadístiques que es realitzaran al març i al setem-

bre de cada any, i el treball de camp serà a càrrec d’OdeC, em-

presa capdavantera en el sector, dirigida per María Seco.

ESTRUCTURA dE L’ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL

Com es desprèn del gràfic, l’Índex de Confiança Social és el re-

sultat de l’agregació de nou components. Per entendre’n millor 

l’estructura, convé analitzar el seu procés de construcció.

2 Vegeu esping-Andersen (1993): Los tres mundos del Estado del bienestar. València: Institució Alfons el Magnànim. Vegeu també, en aquesta mateixa 

publicació, el capítol de xavier Martínez-Celorrio, pàgina 110. 

3 http://www.sca.isr.umich.edu/
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4 Les opcions de resposta són millor-igual-pitjor-NS/NC, per bé que les opcions igual i NS/NC no puntuen.

5 Considereu que les possibilitats d’accedir a un habitatge a Espanya són millors o pitjors que fa sis mesos?

 Considereu que les vostres possibilitats particulars d’accedir a un habitatge són millors o pitjors que fa sis mesos?

6 Considereu que les possibilitats d’accedir a un habitatge a Espanya seran millors o pitjors dintre de sis mesos?

 Considereu que les vostres possibilitats particulars d’accedir a un habitatge seran millors o pitjors dintre de sis mesos?

Els nous components mesuren la confiança dels enquestats en 

una doble dimensió, el present i les expectatives, que es construeix, 

al seu torn, a partir d’una pregunta relativa a la situació personal 

de l’enquestat i una altra, relativa a la situació general del país. La 

seva agregació –present i expectatives per SeTarat– dóna lloc al 

Valor present i al Valor expectatives de cada component. La mitjana 

aritmètica dels dos constitueix el Valor general dels components.

Per la seva banda, la mitjana aritmètica del Valor present de tots els 

components s’anomena Índex present. Aquest és un valor agregat 

que informa del nivell general de confiança social en el present. 

Així mateix, la mitjana aritmètica de les expectatives de tots els 

components s’anomena Índex d’expectatives. novament, es tracta 

d’un valor agregat, que dóna compte del nivell general de confiança 

social en el futur immediat, a sis mesos vista.

Finalment, la mitjana aritmètica de l’Índex present i de l’Índex d’ex-

pectatives constitueix el Valor índex, el valor final sintètic.

METOdOLOGIA

La metodologia que se segueix per obtenir la informació és l’en-

trevista assistida per ordinador per mitjà del sistema CATI, a par-

tir d’una mostra de 1.000 entrevistes estratificades per comuni-

tat autònoma, dimensió del municipi, sexe i edat. L’univers de la 

mostra són homes i dones de 16 anys o més, residents a les llars 

espanyoles. el marge d’error per al total de la mostra és de ±3,10, 

amb un marge de confiança del 95 % i en el supòsit de màxima 

indeterminació (p=q=50%).

Per a la construcció de l’Índex de Confiança Social, es calculen pri-

mer els indicadors parcials. Per mitjà de preguntes senzilles, que 

només admeten respostes del tipus millor-pitjor,4 els enquestats es 

poden expressar amb claredat. És important utilitzar valors que 

permetin homogeneïtzar les respostes dels ciutadans per tal que 

no es vegin contaminades per elements valoratius que distorsionin 

les respostes.

Per a cada indicador parcial, es formula una doble pregunta als en-

questats, dues sobre el present5 i dues més sobre les expectatives 

de futur,6 és a dir, quatre preguntes en total.

Posteriorment, per a cada pregunta, es calcula la diferència entre 

el percentatge de respostes que indiquen que la situació millorarà 

i el de les que indiquen que empitjorarà, i s’hi afegeix 100 per evitar 

saldos negatius. Les respostes igual i NS/NC no puntuen a l’efecte 

del càlcul dels saldos. La mitjana dels quatre saldos dóna l’Índex 

Parcial Global.

 

Finalment, la mitjana dels nou indicadors parcials és el Valor 

índex, el resultat agregat.

LECTURA dE L’ÍNdEx

Fruit del procés de càlcul que se segueix per a la construcció de 

l’índex, que s’ha explicat a l’apartat anterior, els resultats de l’Ín-

dex de Confiança Social poden ser de 0 a 200, en què 0 representa 

la desconfiança absoluta i 200, la confiança absoluta. Són esce-

naris poc probables, per no dir impossibles: un valor 0 significaria 

que no hi ha cap resposta positiva. És a dir, que no hi ha ningú 

que confiï en el present o en l’evolució futura del component en 

qüestió. Per contra, un valor 200 implicaria que totes les respos-

tes són positives. És a dir, que ningú no ha manifestat cap dubte 

sobre el present o sobre el futur d’un component.

a (MILLOR):  % RESPOSTES POSITIVES

B (IGUAL):  % RESPOSTES NEUTRALS

c (PITJOR):  % RESPOSTES NEGATIVES

D (NS/NC): % RESPOSTES NS/NC

(a-c+100)
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SITUACIÓ D’EQUILIBRI
DESCONFIANÇA CONFIANÇA

50 150 2000 100

descartats el 0 i el 200 com a escenaris poc probables o àd-

huc impossibles, el terreny de joc serà la zona que s’estén en-

tre aquests dos valors, amb el 100 com a valor intermedi que 

marca l’anomenada situació d’equilibri, a manera de llindar de 

confiança. el 100 és una zona d’equilibri en la mesura que és el 

punt on s’equilibren –valgui la redundància– les respostes po-

sitives i les respostes negatives. És a dir, per sota de 100, hi ha 

més respostes negatives que positives i, per sobre de 100, més 

respostes positives que negatives. Per tant, per sota de 100, el 

nombre de desconfiats és més gran que el nombre de confiats i, 

per sobre de 100, a l’inrevés.

És molt important insistir en el fet que l’Índex de Confiança Social 

nO és un percentatge i, per tant, no es pot llegir ni interpretar 

com a tal.

També és rellevant tenir en compte les diferents perspectives 

de lectura que ofereix l’Índex de Confiança Social. d’una banda, 

permet distingir entre el resultat global (Valor Índex) i els resul-

tats dels nou components que el conformen.

en segon lloc, permet introduir una distinció entre la valoració 

de la confiança en el present i la valoració de la confiança en el 

futur immediat.

en tercer lloc, admet una contraposició entre la confiança en 

la situació personal, la perspectiva individual, i la confiança en 

la situació general del conjunt del país, o perspectiva col·lectiva.

vIRTUTS I LÍMITS dE L’ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL

L’interès de l’Índex de Confiança Social radica en la seva capaci-

tat sintètica, de reduir a una sola xifra una gran quantitat d’in-

formació, que, a més, és d’una complexitat enorme. Això permet 

difondre molta informació de forma molt senzilla. es pot al·legar 

que això comporta un excés de simplificació i, per tant, falta de 

rigor. Tanmateix, l’únic que fa l’índex és condensar la informa-

ció, donant-li un format que té molt d’interès des d’un doble punt 

de vista. d’una banda, quan disposem d’una sèrie suficientment 

llarga, l’índex ens permetrà identificar les oscil·lacions de l’estat 

d’ànim col·lectiu, les fluctuacions de la nostra confiança col-

lectiva en el benestar propi i, en definitiva, reconstruir d’alguna 

manera la història emocional del nostre país i contrastar-la amb 

la història dels fets, amb la “realitat”. d’altra banda, l’índex té un 

gran potencial comunicatiu, en la mesura que permet difondre 

molt fàcilment idees, resultats i conclusions.

Tot amb tot, també és important reconèixer que l’Índex de Confi-

ança Social té uns límits i assenyalar per a què no serveix i quins 

són els objectius que no persegueix de cap manera.

en primer lloc, l’índex no aporta informació objectiva. Com ja 

s’ha dit més d’una vegada, l’índex s’estructura sobre una base 

subjectiva. Tot i així, si bé aquesta circumstància és un límit clar, 

no per això deixa de tenir valor. La dicotomia entre informació 

objectiva i informació subjectiva està plenament consolidada i 

acceptada per la comunitat científica, que considera ambdues 

informacions igualment rellevants per a l’anàlisi social. Les da-

des i les percepcions són tingudes com a punts de vista com-

plementaris, i, en l’àmbit de les polítiques públiques, s’establei-

xen objectius i estratègies informats per ambdues dimensions i 

orientats a cadascuna d’elles, en reconeixement de la seva igual 

validesa o importància a l’efecte d’influir, condicionar o modelar 

el comportament humà i, en definitiva, configurar la realitat.

en segon lloc, l’índex no informa sobre les causes o sobre les 

bases de les percepcions. L’índex es limita a recollir-les, sense 

pretendre oferir-ne cap explicació. Les preguntes només recu-

llen la confiança en la situació actual i en l’evolució futura dels 

components. Tenint en compte que les respostes tan sols per-

meten valoracions del tipus millor-igual-pitjor, oferir explicacions 

de tipus causal prenent com a base les dades de l’Índex de Con-

fiança Social seria aventurat, a banda d’erroni.

Finalment, l’índex reflecteix únicament l’estat d’ànim de la ciu-

tadania. Cal evitar fer inferències de les percepcions cap a ter-

renys més analítics o de judici polític. entre l’Índex de Confiança 

Social i les actituds polítiques, el comportament polític i, fins i 

tot, el comportament electoral, hi ha un abisme en el qual inter-

venen múltiples variables. Caure en la temptació de fer extrapo-

lacions d’aquest tipus seria temerari i incorrecte.
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dIA 3
_

Les borses es 
desplomen
per la tensió entre 
Rússia i Ucraïna. 
estats Units i 
europa aproven 
posteriorment 
sancions.

dIA 19

_

Inici del 
treball
de camp 
FEB14. 

dIA 18

_

Annexió de 
Crimea per part 
de Rússia. 

dIA 28

_

L’IPC torna 
a caure el mes 
de març, 
segons l’Ine. 
És el major 
descens de preus 
en cinc anys, amb 
una devallada 
del 0,2%.

dIA 28

_

Final del 
treball de 
camp FEB14.  

FEbRER MARÇ

Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  01/2014

QUÈ vA PASSAR

EN 2014?

CROnOLOGIA
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dIA 1

_

el govern central
aprova el 
Projecte de 
Llei de Reforma 
Fiscal.

dIA 7

_

La corrupció 
es consolida 
com a 2a
preocupació 
dels espanyols 
segons el 
baròmetre del 
CIS de març 
de 2014. 

dIA 14

_

La inflació 
espanyola torna 
a nivells positius 
en situar-se 
en el 0,4%.

dIA 4

_

el BCe baixa els 
tipus d’interès 
fins al 0,05% 
i anuncia la 
compra de deute. 

dIA 2

_

el rei 
Joan Carles I 
anuncia la seva 
abdicació en 
favor del príncep 
d’Astúries, 
futur Felip VI. 

dIA 24

_

descens de 
l’atur fins al 24,5%
i creació de 
192.400 llocs 
de treball segons 
les dades de l’ePA 
corresponents 
al segon trimestre. 

dIA 14

_

el deute públic 
supera per
primera vegada 
el bilió d’euros. 

dIA 25

_

entrada de 
Podemos al 
Parlament 
europeu. 

dIA 15

_

Inici del treball 
de camp SET14.  

dIA 26

_

Final del 
treball de 
camp SET14.  

dIA 28

_

La firma 
d’hipoteques a 
espanya puja 
un 2% el mes 
de maig respecte 
el mateix mes 
de l’any anterior.

dIA 29

_

el preu de 
l’electricitat 
creix un 11%. 

dIA 5

_

el BCe baixa els 
tipus d’interés 
fins al 0,15% i
injecta 400.000
milions d’euros. 

dIA 30

_

L’economia 
creix un 0,6% 
entre abril i juny 
de 2014,
el major augment 
des de la crisi.

dIA 3

_

Publicació 
de les dades 
de l’atur: 
descens de la 
desocupació
i augment de les 
afiliacions a la 
Seguretat Social. 

JULIOL AGOST SETEMbREAbRIL MAIG JUNY
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ÍNdEx dE 

CONFIANÇA 

SOCIAL

FeB14

AnÀLISI GeneRAL
Els resultats de FEB14 es van obtenir mitjançant el treball de 

camp que es va fer el febrer de 2014. Com s’indica en una altra 

part de la publicació, aquesta primera operació estadística va te-

nir el caràcter de prova pilot, amb l’objectiu de validar el funcio-

nament general de l’Índex de Confiança Social, la bondat, l’encert 

i la coherència interna del qüestionari, com també la solidesa 

de la metodologia utilitzada per a l’elaboració dels indicadors. 

Malgrat que els resultats van ser globalment satisfactoris, es va 

decidir introduir alguns canvis en el treball de camp següent, el 

setembre de 2014 (en endavant, SET14), com la incorporació de 

dos components addicionals, destinats a millorar i a completar 

la noció de confiança social: les institucions econòmiques i em-

presarials, i els mitjans de comunicació.

els treballs de camp de FeB14 i SeT14 no són estrictament 

comparables, per raó de les diferències que hi ha entre els dos 

qüestionaris. Així i tot, hem decidit publicar els resultats de 

FeB14 pel seu interès intrínsec. A més, permeten identificar una 

tendència descendent de la desconfiança social digna de ser 

publicada. Aquesta tendència, però, serà validada o impugnada 

en les operacions estadístiques següents.
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53,049,4 56,6

ÍNDEX
PRESENT

ÍNDEX
EXPECTATIVES

VALOR
ÍNDEX

COMPONENTS

HABITATGE

MERCAT LABORAL

SANITAT

EDUCACIÓ

PRESTACIONS SOCIALS

PENSIONS

INSTITUCIONS POLÍTIQUES

INSTITUCIONS ECONÒMIQUES 

I EMPRESARIALS

MITJANS DE COMUNICACIÓ

65,2

63,2
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40,8

50,4

40,8

60,5

74,8
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62,2
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46,3
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Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
ANÀLISI
FEb14

L’Índex de Confiança Social (en endavant, Valor índex) de FeB14 se 

situa als 53/200 punts. el resultat indica un nivell de desconfian-

ça considerable i reflecteix un estat d’ànim de to més aviat baix, 

d’acord amb la situació general del país a principi de 2014.

el Valor índex és la mitjana aritmètica que s’obté de la confiança 

social en el present (en endavant, Índex present) i de les expectati-

ves de futur (en endavant, Índex expectatives), que sumen 49,4/200 

punts i 56,6/200 punts, respectivament. els dos subíndexs tenen 

un diferencial de set punts, que, a manca de perspectiva històrica, 

és difícil de valorar si és molt gran o molt petit, com també quins 

efectes poden tenir els diferencials sobre les operacions estadísti-

ques futures. Avançant els resultats de SeT14, a la segona onada 

el Valor índex ha experimentat un increment de gairebé 20 punts.

A FeB14, hi ha quatre components que se situen per sobre del 

Valor índex i tres que en queden per sota. Per sobre, hi trobem 

l’habitatge (60,5/200 punts), el mercat laboral (74,8/200 punts), 

la sanitat (56,2/200 punts) i l’educació (62,2/200 punts). Per sota, 

les prestacions socials (36,5/200 punts), les pensions (46,3/200 

punts) i les institucions polítiques (34,4/200 punts). el diferencial 

entre el component que suscita més confiança entre els espa-

nyols i el que menys és de l’ordre de 40 punts. Tanmateix, els set 

components de FeB14 encara es troben lluny dels 100 punts de 

la situació d’equilibri, que és la que marca el llindar de confiança, 

en la mesura que, per sobre d’ella, el nombre de persones que hi 

confien supera el de les quals hi desconfien, mentre que, per sota, 

passa exactament al revés.

Sembla, doncs, que es dibuixa una geografia de la desconfiança 

que inclou alguns territoris de més confiança (el mercat laboral 

i l’habitatge), alguns territoris de confiança mitjana (la sanitat i 

l’educació) i alguns territoris de més desconfiança (les pensions, 

les prestacions socials i les institucions polítiques).

el millor indicador és el del mercat laboral, amb 74,8/200 punts i 

un diferencial entre el valor present i les expectatives de més de 

20 punts. L’evolució de l’enquesta de població activa (ePA) l’any 

2014 fou descendent, però amb una taxa d’atur que encara su-

pera el 20 % i amb unes perspectives de millora molt incertes i, 

evidentment, molt a llarg termini. Tanmateix, el resultat registrat 

és el més alt, potser per la necessitat imperiosa de creure en la 

possibilitat de millora, al marge del que es veu a la realitat, o per 

la necessitat de tenir un punt d’esperança després de sis anys de 

crisi ininterrompuda. O potser es tracta d’un indici de la confiança 

dipositada en les capacitats individuals per obrir-se camí i tirar en-

davant, en un moment en què les capacitats de l’estat per pal·liar 

les inclemències de la crisi es veuen migrades.

Per contra, les institucions polítiques són el component que re-

gistra més desconfiança (34,4/200 punts), especialment entre la 

població de 19 a 49 anys. Aquesta desconfiança remet a la des-

afecció política, que ni és nova ni és un mal exclusivament espa-

nyol. Tanmateix, la desconfiança que hi ha a espanya en les insti-

tucions polítiques respon a uns condicionaments específics: una 

recessió econòmica duríssima; una gestió de la crisi que no ha sa-

but protegir suficientment els més febles; la proliferació constant 

de casos de corrupció política, o la incapacitat dels partits polítics 

de connectar amb les necessitats i amb els anhels de la societat 

podrien ser algunes de les causes possibles d’aquest resultat.

Finalment, els diferencials entre el present i les expectatives vari-

en de component a component. en el cas de l’educació, el diferen-

cial és molt reduït, de tan sols 1,4 punts. Per tant, la seva evolució 

hauria de ser més aviat estable, horitzontal (que es confirma a 

SeT14). També hi ha diferencials de 5,1 punts (sanitat), de 8,2 

punts (pensions), de 8,6 punts (prestacions socials), de 9,4 punts 

(habitatge) i de 12,8 punts (institucions polítiques). Finalment, 

el mercat de treball registra un diferencial de 23,2 punts entre el 

present i les expectatives, la qual cosa indica una evolució més 

ràpida que els altres components (que es confirma a SeT14). A 

manca de sèries temporals més llargues, les dades indiquen que 

l’amplitud dels diferencials pot condicionar l’evolució dels compo-

nents en el temps.

AnÀLISI GeneRAL
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Valor
Índex

Habitatge Mercat 
Laboral

Sanitat Educació Prestacions 
socials

Pensions Institucions
polítiques

expectatives 58,1 55,8 86,4 58,8 62,8 40,8 50,4 40,8

General 56,5 65,2 74,8 56,2 62,2 36,5 46,3 34,4

Present 54,9 60,5 63,2 53,7 61,4 32,2 42,2 28,0

53,0

200

100

0

Valor
Índex  
53,0

56,649,4

50 150 2000 100

VALOR Índex

Índex PReSenT

Índex exPeCTATIVeS
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Índex de 
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SOCIAL
ANÀLISI
FEb14

CLAUS de LeCTURA

SeGOnS SExE

expectatives 55,9

Present 49,7

expectatives 57,3

Present 49,0

53,1
Índex 

GLOBAL

52,8
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta
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En primer lloc, la confiança dels més grans de 65 anys se 

situa sistemàticament per sobre dels altres grups d’edat, es-

pecialment pel que fa a les expectatives de futur. En algun 

cas, els més joves (16-18 anys) comparteixen aquest opti-

misme (i, només una vegada, fins i tot el superen). Tanma-

teix, aquests no tenen ni la freqüència ni la constància ni la 

intensitat dels més grans. 

En segon lloc, la ideologia provoca una polarització dels re-

sultats segons si la persona enquestada es manifesta d’es-

querres o de dretes, amb diferencials que poden arribar a as-

solir els 60 punts. Aquests diferencials reflecteixen una gran 

distància entre els dos sectors de població, que molt proba-

blement impregna actituds polítiques i comportaments polí-

tics, més enllà de  l’Índex de Confiança Social. 

En tercer lloc, en la segmentació segons la situació laboral, 

destaca la tendència a l’optimisme dels jubilats (que coin-

cideixen, en gran part, amb els més grans de 65 anys en els 

grups d’edat) i del grup integrat pels qui es dediquen a les 

tasques de la llar. 

En quart lloc, el col·lectiu amb estudis elementals també tendeix, 

en general, a mostrar-se més optimista que els altres col·lectius. 

Finalment, els ingressos presenten menys regularitat. Si bé 

hi ha una tendència a mostrar més confiança a mesura que 

els ingressos del llar s’incrementen, a vegades hi ha sorpre-

ses que alteren aquesta expectativa.
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El FEB14, el Valor general de l’habitatge se situa en 60,5/200 
punts, el tercer millor indicador. Tanmateix, presenta una dife-
rència essencial respecte dels altres indicadors: mentre que, als 
indicadors, les expectatives són sistemàticament més altes que 
el Valor present, en el cas de l’habitatge la tendència s’inverteix. 
La desconfiança en el futur és més gran que en el present, amb 
un diferencial de més de 10 punts. Això vol dir que la confiança 
en les condicions d’accés a l’habitatge era més gran en el mo-
ment d’administrar l’enquesta (65,2/200 punts) que les expecta-
tives al cap de sis mesos (55,8/200 punts). Aquesta inversió po-
dria ser el reflex d’una certa resistència dels enquestats a creure 
que s’han resolt els problemes d’un sector, l’immobiliari, que és 
a l’origen de la crisi, o potser dels temors de moltes famílies pel 
que fa a la seva capacitat d’atendre la hipoteca a mitjà termini.

1. S’observa una gran diferència entre les percepcions dels ho-
mes i les dones. Amb un diferencial de gairebé 12 punts, les 
dones tenen molta menys confiança en les condicions d’ac-
cés a l’habitatge (54,6/200 punts) que els homes (66,5/200 
punts), la qual potser és reflex de la seva posició de més vul-
nerabilitat econòmica. 

2. Es detecta una relativa desconfiança en les edats compre-
ses entre els 50 i els 64 anys (51,4/200 punts). El pes que te-
nen les persones en situació d’atur en aquesta franja d’edat, 
o la seva posició en el cicle laboral i vital, podria explicar par-
cialment aquests resultats. 

3. Hi ha una gran diferència segons la ubicació ideològica: l’es-
querra registra un nivell de confiança de 51,3/200 punts, men-
tre que la confiança de la dreta puja fins als 83,4/200 punts, 
un diferencial de més de 32 punts. 

4. Per categories laborals, els aturats tenen un nivell de confian-
ça molt més baix que els altres col·lectius (42,9/200 punts), 
amb diferencials de fins a 25 punts. 

5. Per primera i única vegada, es pot observar una variació 
directa entre els ingressos de la llar i el nivell de confiança 
social, que s’estén des dels 37,8/200 punts de les llars amb 
ingressos inferiors als 1.000 euros fins als 85,5/200 punts 
de les llars amb ingressos superiors als 3.000 euros.
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Amb 74,8/200 punts i un diferencial de més de 20 punts 
respecte al Valor índex i a una distància de més de 14 punts 
del segon component (l’habitatge), el mercat laboral és el 
component amb el resultat millor de FEB14. 

A més, el Valor present se situa als 63,2/200 punts i el Va-
lor d’expectatives, als 86,4/200 punts. El diferencial entre els 
dos supera els 23 punts, el més alt de tots els components. 
S’observa una esperança moderada en la millora de les con-
dicions d’accés al mercat laboral, malgrat les dades de l’EPA.

1. S’identifica una diferència considerable entre la confi-
ança social dels homes (78/200 punts) i la de les dones 
(71,7/200 punts) de gairebé set punts. 

2. Pel que fa als grups d’edat, els menys desconfiats són els 
més joves, de 16 a 18 anys (91,8/200 punts). Els altres 
grups mostren més desconfiança a mesura que sumen 
anys de vida, de manera que el que en mostra menys és 
novament el de 50 a 64 anys (62,1/200 punts). Tanmateix, 
els més grans de 65 anys registren un petit repunt, amb un 
nivell de confiança de 68,6/200 punts. 

3. La ideologia segueix el patró habitual. Tanmateix, en el cas 
del mercat laboral, la dreta supera per primera vegada la 
situació d’equilibri (100,9/200 punts). A més, registra unes 
expectatives que se situen molt per sobre del llindar de con-
fiança, fins a assolir els 113,2 punts. 

4. La relació negativa entre confiança social i ingressos nets 
queda truncada en el grup de més ingressos, que registra 
una augment brusc de la desconfiança (88,6/200 punts), 
especialment de les expectatives de futur relacionades amb 
el mercat laboral. 

5. Finalment, el col·lectiu sense estudis registra més confian-
ça en el present (38,0/200 punts) que en el futur (30,4/200 
punts), amb un diferencial de gairebé 8 punts. 
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La sanitat és el quart component en confiança social i obté 
un resultat global de 56,2/200 punts. Presenta un dels dife-
rencials més petits entre el present (53,7/200 punts) i les ex-
pectatives (58,8/200 punts), de només 5 punts, i tot sembla 
indicar que la sanitat serà un component d’evolució lenta. 
Això podria explicar-se per les característiques i la madu-
resa del sector. Tanmateix, la moderació de les expectatives 
també podria ser conseqüència dels ajustos a què la sanitat 
(pública) s’ha vist sotmesa des del començament de la crisi, 
amb moments d’especial intensitat mediàtica. 

1. El diferencial entre homes (53,9/200 punts) i dones 
(58,4/200 punts) continua essent rellevant: uns 5 punts. 

2. Els més grans de 65 anys registren una desconfian-
ça molt inferior que els altres grups d’edat (76,6/200 
punts), amb unes expectatives de futur que, en alguns 
casos, fins i tot dupliquen els d’altres grups d’edat 
(82,5/200 punts), potser per raó de l’ús intensiu dels 
serveis sanitaris, molt propi d’aquesta franja d’edat. 

3. Les diferències entre l’esquerra i la dreta continuen es-
sent abismals: en aquest cas, el diferencial és de més 
de 50 punts. I, pel que fa a les expectatives, el diferenci-
al supera els 60 punts. A més, l’esquerra registra unes 
expectatives (32,8/200 punts) més baixes que el valor 
present (39,2/200 punts). 

4. Les persones que es dediquen a les tasques de la llar i 
els jubilats són els dos grups que hi mostren més confi-
ança, en ambdós casos entorn dels 75 punts, i fins i tot 
per sobra dels 80 en les expectatives. 

5. En darrera instància, els ingressos dibuixen un gràfic de 
caràcter marcadament pla, amb una diferència molt es-
cassa entre el present i les expectatives, especialment 
entre les llars que ingressen entre 1.000 i 2.000 euros. 
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L’educació és el segon component més ben valorat, per dar-
rere del mercat laboral, amb un resultat de 62,2/200 punts. 
La confiança en l’educació segueix un patró molt semblant 
al de la sanitat, atès que registra una distància molt curta –
de només 1,4 punts– entre el Valor present (61,4/200 punts) 
i el Valor d’expectatives (62,8/200 punts). Si aquesta dada es 
confirmés, seria preocupant, en la mesura que reflectiria una 
manca de confiança en l’educació com a ascensor social 
i facilitador d’oportunitats a la vida. Amb tot, els resultats 
sembla que indiquen que l’educació també podria conver-
tir-se en un component d’evolució lenta.

1. La tercera edat registra una desconfiança significativa-
ment més baixa que els altres grups d’edat (86,0/200 
punts). La seva confiança supera en més de 20 punts 
la dels altres grups i, pel que fa a les expectatives, se si-
tua gairebé 40 punts per sobre del grup més desconfiat 
(25- 34 anys). 

2. La ideologia imposa novament la seva lògica bipolar, 
amb un diferencial entre dreta i esquerra de gairebé 50 
punts. Aquesta última té molt poca confiança en el pre-
sent (43,0/200 punts) i menys encara en les possibili-
tats que l’educació millori en el futur (36,7/200 punts). 

3. Els jubilats, com també els qui es dediquen a les tas-
ques de la llar, mostren una certa tendència a l’optimis-
me (83/200 punts i 82,8/200 punts, respectivament), 
amb un diferencial d’uns 30 punts respecte a les altres 
categories laborals. 

4. Els representants de les llars amb ingressos entre 1.000 
i 2.000 euros són el grup més desconfiat (59,0/200 
punts) i, a més, tenen menys confiança en el futur que 
en el present amb relació a la millora de l’educació. 

5. Les expectatives dels enquestats amb estudis elemen-
tals supera, per primera i única vegada, la frontera dels 
100 punts, l’anomenada situació d’equilibri, i se situa en 
els 101,5/200 punts. Per contra, els qui no tenen estu-
dis confien menys en el futur (73,6/200 punts) que en el 
present (92,6/200 punts) de l’educació. 
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Les prestacions socials registren el segon resultat més do-
lent pel que fa a la confiança social. Amb 36,5/200 punts, 20 
punts per sota del Valor índex, se situes a només dos punts 
de les institucions polítiques, que tanquen el rànquing de 
confiança amb 34,4/200 punts. 

El resultat és la mitjana aritmètica entre el Valor present 
(32,2/200 punts) i les expectatives (40,8/200 punts), que re-
gistra un diferencial de 8 punts i dóna compte de la situació 
que viuen moltes famílies: els recursos públics de protecció 
davant de les conseqüències de la crisi són totalment insu-
ficients i la confiança que la situació millori en el futur és 
igualment escassa. 

1. Continua destacant la tercera edat amb un nivell de con-
fiança més alt, en aquest cas amb un diferencial entre 
el present i les expectatives d’uns 25 punts (39,2/200 i 
65,8/200 punts, respectivament). En canvi, a l’extrem con-
trari, trobem les franges d’edat entre 19 i 24 anys i entre 
25 i 34 anys, que registren uns nivells de desconfiança 
molt alts (31,1/200 i 27,9/200 punts, respectivament). 

2. Els jubilats i els qui es dediquen a les tasques de la llar 
mostren un optimisme comparativament més alt que 
la resta de grups. En aquesta ocasió, a més, amb di-
ferencials elevats entre el present i les expectatives, de 
gairebé 25 punts. 

3. Pel que fa als ingressos, els enquestats que pertanyen 
a llars amb uns ingressos nets entre 1.000 i 2.000 euros 
registren unes expectatives (56,6/200 punts) inferiors al 
Valor present (61,4/200 punts). 

4. El mateix s’observa en els enquestats sense estudis: 
les seves expectatives de futur són més baixes que la 
seva valoració del present (73,6/200 i 92,6/200 punts, 
respectivament). 
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expectatives 72,4 87,8 46,2 34,5 38 43,1 35,4

General 54,7 61,9 40,2 32,9 35,8 38,6 31,8

Present 37,0 36,0 34,2 31,2 33,6 34,1 28,2

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior
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200
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Índex  
53,0

expectatives 34,0 39,8 47,5 41,6

General 33,1 33,4 43,0 36,4

Present 32,3 27,0 38,4 31,2

expectatives 30,2 67 25,4 46,8 62,9

General 29,0 55,8 28,1 36,4 50,8

Present 27,8 44,5 30,8 26,0 38,6

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

53,0 56,649,4
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expectatives 52,8

Present 44,7

expectatives 47,8

Present 39,4

48,8
Índex 

GLOBAL

43,6
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 44,3 42,4 43,9 44,0 46,0 70,3

General 38,2 42,8 42,7 42,1 43,4 58,7

Present 32,1 43,2 41,6 40,2 40,8 47,0

SeGOnS EdAT
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200

100
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Valor
Índex  
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expectatives 33,3 57,6 73,8

General 31,0 52,8 66,2

Present 28,8 48,0 58,6

Els resultats de les pensions situen el component en cinquè 
lloc, a uns set punts del Valor índex i a uns deu del compo-
nent següent. El FEB14, el Valor general de les pensions puja 
a 46,3/200 punts, amb un diferencial de 8 punts entre el Valor 
present, de 42,2/200 punts, i unes expectatives de 50,4/200 
punts. La confiança en les pensions té un comportament si-
milar a la confiança en les prestacions socials. Tanmateix, 
la distància entre el Valor general d’aquests dos components 
és d’uns 10 punts. Tot i així, la desconfiança en les pensions 
continua essent alta, una tendència fomentada, possible-
ment, pel debat sobre la sostenibilitat del sistema de pensi-
ons, que seguia obert l’any 2014. 

1. La distància entre homes i dones s’eixampla novament 
fins a una diferència de més de 5 punts, curiosament 
a favor de les dones, que tendeixen a confiar més en 
les pensions que els homes (48,8/200 punts, enfront de 
43,6/200 punts). 

2. L’optimisme dels més grans de 65 anys es repeteix i, en 
aquest cas, amb unes expectatives altes, tenint en comp-
te els altres grups d’edat: 70,3/200 punts. Els més joves, 
que tan sovint els segueixen en optimisme, registren un 
nivell de confiança molt més baix. De fet, és el més baix 
de totes les edats (38,2/200 punts). El grup de 35 a 49 
anys registra unes expectatives més baixes que el Valor 
present (27,9/200 i 31,8/200 punts, respectivament). 

3. El col·lectiu d’aturats és la categoria laboral que regis-
tra el nivell de confiança més baix (28,1/200 punts). A 
més, les expectatives (25,4/200 punts), és a dir, la confi-
ança que el sistema de pensions millori en el futur està 
per sota del seu Valor present (30,8/200 punts). 

4. En la segmentació per ingressos, tots els resultats es-
tan per sota del Valor índex, sense cap excepció. 
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expectatives 60,8 86,4 59,4 52,5 42,1 43,7 43,9

General 56,7 64,5 53,8 50,2 41,0 38,6 39,6

Present 52,6 42,6 48,2 47,8 40,0 33,5 35,4

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior
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expectatives 40,7 75,4 36,2 45,4 66,4

General 39,6 64,1 37,3 42,8 56,0

Present 38,6 52,8 38,5 40,0 45,4

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

53,0 56,649,4
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expectatives 41,6

Present 29,6

expectatives 40,1

Present 26,4
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33,2
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GLOBAL
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Esquerra Centre Dreta

expectatives 44,6 38,4 28,0 33,8 40,7 65,3

General 36,8 32,4 25,0 28,2 33,4 55,3

Present 29,0 26,4 22,0 22,7 26,2 45,4
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Valor
Índex  
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expectatives 26,8 47,1 70,1

General 20,4 39,2 62,2

Present 14,1 31,4 54,2

Les institucions polítiques registren el nivell de confiança 
més baix de tots els components de l’Índex de Confiança So-
cial. El seu Valor general és de 34,4/200 punts, molt per sota 
del Valor índex, que se situa en 53,0/200 punts. 

Si bé és cert que la confiança en les institucions polítiques 
és molt pobra –el seu Valor present és de només 28,0/200 
punts– el diferencial respecte de les expectatives (40,8/200 
punts) és de gairebé 13 punts. El marge de millora que els 
enquestats estan disposats a concedir a les institucions po-
lítiques és més alt que en altres components. 

1. De nou, els més grans de 65 anys mostren una confi-
ança superior a la dels altres grups d’edat, fins i tot per 
sobre del Valor índex. 

2. L’esquerra i la dreta registren novament una distància 
abismal pel que fa a la confiança (de més de 40 punts), 
igual que els jubilats i els amos i les mestresses de casa. 

3. Quant als ingressos nets de la llar, totes les categories 
se situen per sota del Valor índex, la qual cosa genera 
un gràfic molt horitzontal, amb alguna tendència a l’al-
ça a mesura que els ingressos augmenten. 

4. En la segmentació per estudis, observem més confian-
ça en els enquestats amb estudis elementals, especi-
alment pel que fa a les expectatives (86,4/200 punts), 
molt per sobre de les altres categories.

 

CLAUS de LeCTURA



57

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi FEB14

57

expectatives 51,6 78,4 39,6 37,2 40 41,5 38,8
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AnÀLISI GeneRAL
Els resultats de SET14 es van obtenir durant el mes de setembre 

de 2014, set mesos després de FEB14. Com s’apunta en una altra 

part de l’informe, al primer treball de camp se li va atribuir el ca-

ràcter de prova pilot, amb l’objectiu de validar el funcionament de 

l’Índex de Confiança Social des del punt de vista metodològic. De 

resultes d’això, s’hi van incorporar dos components addicionals, 

les institucions econòmiques si empresarials i els mitjans de co-

municació, amb vista a completar una noció de confiança social 

que, en la primera operació estadística, semblava excessivament 

centrada en la provisió pública, en els elements constitutius de 

l’estat del benestar. 

Malgrat que és un pilar fonamental de la confiança social de les 

persones, en la mesura que dóna seguretat, autonomia i confort a 

les seves vides, més enllà de l’àmbit públic hi ha d’altres elements 

que depenen, en gran part, de la iniciativa individual. Aquests ele-

ments tenen també efectes importants sobre la confiança social. 

Una noció de confiança social més equilibrada, des d’aquest punt 

de vista, ens va semblar que s’ajustaria més a la realitat i també 

seria més equilibrada pel que fa a la distribució de responsabilitats 

entre l’àmbit públic i el privat.
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el Valor índex de SeT14 se situa en 72,3/200 punts. el resultat enca-

ra és lluny dels 100 punts, l’anomenada situació d’equilibri. Tanmateix, 

després de recórrer una distància de gairebé 20 punts respecte al Valor 

índex de FEB14, el nivell de confiança ha millorat sensiblement.

Com ja s’ha apuntat, el Valor índex és la mitjana entre l’Índex present i 

l’Índex d’expectatives, que a SeT14 ascendeixen a 70,2/200 i 74,4/200 

punts, respectivament. Així doncs, el diferencial entre els dos subín-

dexs és de 4,2 punts, 3 punts menys que a FeB14. A manca d’una 

perspectiva històrica suficient per extreure conclusions derivades de 

la magnitud del diferencial, encara no es poden fer afirmacions categò-

riques. Així i tot, si el diferencial de 7 punts de FeB14 ha comportat una 

pujada del Valor índex de prop voltant de 20 punts, un diferencial de 4 

punts podria comportar potser una pujada més moderada a l’operació 

estadística següent.

dels nou indicadors que componen l’Índex de Confiança Social a SeT14, 

n’hi ha cinc amb un Valor general més baix que el Valor índex, mentre 

que els altres quatre el superen. Per sota, s’hi situen, per ordre des-

cendent, la sanitat (67,7/200 punts), les institucions econòmiques i 

empresarials (65,1/200 punts), les pensions (62,3/200 punts), les insti-

tucions polítiques (51,4/200 punts) i les prestacions socials (50,7/200 

punts). en canvi, per sobre del Valor índex trobem, per ordre ascendent, 

l’educació (74,0/200 punts), l’habitatge (84,6/200 punts), el mercat la-

boral (93,9/200 punts) i els mitjans de comunicació (101,3/200 punts). 

El diferencial entre el component que inspira més confiança i el que 

menys és de 50,6 punts.

L’indicador que registra el millor resultat són els mitjans de comunica-

ció, amb 101,3/200 punts. Aquests se situen lleugerament per sobre 

dels 100 punts, amb un nivell de confiança en el present de 96,1/200 

punts i unes expectatives de futur de 106,5/200 punts. el diferencial 

entre Valor present i les expectatives és, doncs, de 10,4 punts.

Queda desplaçat en segon lloc respecte a FeB14 el mercat laboral, que 

a FEB14 encapçalava el rànquing de confiança. El mercat laboral registra 

un Valor general de 93,9/200 punts i un diferencial entre el Valor present i 

les expectatives de 9,4 punts. Així doncs, la confiança en el mercat laboral 

continua essent alta, malgrat la magnitud de la taxa d’atur, cosa que podria 

respondre a una expectativa –no generalitzada, atès que no supera la situ-

ació d’equilibri– que la millora dels indicadors macroeconòmics es podria 

traduir en un progrés de l’economia espanyola i en la creació d’ocupació.

en tercer lloc, a gairebé 10 punts de distància, se situa l’habitatge, amb 

un nivell de confiança de 84,6/200 punts. Tanmateix, a diferència dels 

altres components, l’habitatge presenta una peculiaritat que ja es va 

apuntar a FEB14: una confiança més gran en la situació present que 

en les expectatives de futur o, dit d’una altra manera, més confiança 

en les possibilitats d’accedir a un habitatge en el present (setembre de 

2014) que en el futur (a sis mesos vista). Així doncs, la desconfiança 

en la salut del sector immobiliari i en la capacitat individual per afrontar 

una inversió en el camp de l’habitatge no ha desaparegut. Més aviat al 

contrari: ha esdevingut més pronunciada. el diferencial entre present i 

expectatives ha augmentat a SET14 fins arribar als 14,6 punts.

en quarta i en cinquena posició se situen l’educació i la sanitat, amb un 

Valor general de 67,7/200 punts i 74,0/200 punts, respectivament. Tots 

dos components registren diferencials molt petits entre el Valor present 

i les expectatives de futur: 1,7 punts en el cas de l’educació i 0,9 punts 

en el cas de la sanitat. Les expectatives de millora són, en tots dos 

casos, molt discretes, i novament s’intueix, com a FeB14, que els dos 

components podrien tenir una evolució futura lenta. el mateix succeeix 

amb les pensions, que ocupen el setè lloc, amb 62,3/200 punts i un 

diferencial entre present i expectatives molt reduït, de tan sols 2,9 punts.

Abans de les pensions, en sisè lloc, trobem les institucions econòmi-

ques i empresarials, amb un Valor general de 65,1/200 punts i un dife-

rencial entre el present i les expectatives de 10 punts exactes.

Les institucions polítiques ocupen la vuitena posició, amb un resultat 

general de 51,4/200 punts. La confiança en la situació actual (Valor 

present) se situa en 48,3/200 punts, mentre que les expectatives de 

futur pugen fins als 54,5/200 punts. La distància entre aquests dos 

valors és, doncs, de 6,2 punts.

Finalment, en darrera posició es troben les prestacions socials, que ob-

tenen el nivell més baix de confiança de tots els components: 50,7/200 

punts, un nivell de confiança que se situa pràcticament a la meitat de la 

confiança que mereixen els mitjans de comunicació, que són el com-

ponent més ben valorat. El nivell de confiança en la situació present es 

troba en els 45,4/200 punts i les expectatives de futur, en els 56,0 punts. 

La diferència entre tots dos és de 10,6 punts.

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
ANÀLISI
SET14

AnÀLISI GeneRAL
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En general, els homes registren uns resultats millors que les do-

nes, que tendeixen a ser una mica més desconfiades. La diferèn-

cia global no és significativa, per bé que en alguns components 

les distàncies es poden ampliar. D’altra banda, en els àmbits de 

l’educació, la sanitat i els mitjans de comunicació, la tendència 

s’inverteix , i el nivell de confiança de les dones supera el dels ho-

mes. En segon lloc, es pot afirmar que, en general, els més grans 

de 65 anys constitueixen el grup d’edat més “confiat”, però de 

forma menys hegemònica que el FEB14: en més d’una ocasió –

com en l’habitatge, el mercat laboral, la sanitat o els mitjans de 

comunicació–, els segments més joves (16-18 anys, 19-24 anys i 

25-34 anys) els fan la competència i fins i tot les superen. El patró 

de la ideologia segueix intacte, cosa que reflecteix una forta po-

larització dels resultats segons si els enquestats se manifesten 

d’esquerres o de drets, amb diferencials que poden arribar a ser 

de 40 o 50 punts i que assenyalen la distància abismal que hi 

ha entre les percepcions d’ambdós segments. En general, es pot 

dir que la dreta és molt més optimista que l’esquerra, que des-

taca pel seu doble pessimisme: a un nivell de confiança baix, a 

vegades s’hi afegeixen unes expectatives de futur més baixes que 

la seva confiança en el present. Els jubilats continuen registrant 

un nivell de confiança superior a les altres categories laborals. 

Tanmateix, com es veurà en les anàlisis dels components indivi-

duals, més detallades, l’optimisme es ve truncat en els àmbits de 

l’habitatge i del mercat laboral, potser per raó del moment vital 

pel qual passen. En cinquè lloc, en l’àmbit dels ingressos, con-

tinuen sense registrar-se regularitats massa clares. Si bé hi ha 

una tendència a créixer la confiança a mesura que els ingressos 

de la llar augmenten, aquesta tendència no sempre és lineal i, en 

més d’una ocasió, la línia dels ingressos té la forma de U. És el 

que passa, per exemple, a la sanitat o l’educació. Finalment, en 

termes educatius, el segment amb estudis elementals també 

tendeix a registrar un comportament singular i es mostra més 

inclinat a l’optimisme que els altres col·lectius.

AnÀLISI GeneRAL SeGMenTAdA
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SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 80,8 85,8 88,4 78,5 65,5 70,2

General 92,1 89,3 94,5 82,4 74,8 82,7

Present 103,3 92,8 100,6 86,4 84,0 95,2

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 60,6 87,2 98,8

General 69,5 94,6 104,6

Present 78,3 102,1 110,6

Als resultats de SET14, el Valor general de l’habitatge se situa en els 
84,6/200 punts. L’habitatge és el tercer millor indicador en termes 
de confiança. Tanmateix, presenta una diferència essencial respec-
te dels altres indicadors: mentre que en els vuit indicadors restants 
la confiança en el futur és sistemàticament més gran que en el pre-
sent, en el cas de l’habitatge la tendència s’inverteix. El present obté 
una valoració més alta que el futur, que s’afronta amb més descon-
fiança: el diferencial és de 14,6 punts.

1. Destaca la diferència entre el nivell de confiança dels homes i 
el de les dones: 10,2 punts a favor dels homes. A més, el dife-
rencial entre les expectatives de futur és de gairebé 12 punts. 

2. Els grups d’edat més confiats són els més joves (16-18 anys) 
i els que tenen edats compreses entre els 25 i els 34 anys 
(92,1/200 i 94,5/200 punts, respectivament). Cal destacar 
les expectatives d’aquests dos grups que superen la frontera 
dels 100 punts: els primers registren un nivell de confiança de 
103,3/200 punts i els segons, de 100,6/200 punts. En canvi, els 
més grans de 65 anys presenten, excepcionalment, una confi-
ança comparativament més baixa (82,7/200 punts). 

3. En relació amb la ideologia, cal destacar l’optimisme dels sim-
patitzants de la dreta, per comparació de la desconfiança dels 
de l’esquerra. Tanmateix, el Valor futur dels primers (104,6/200 
punts) no escapa de la pauta general i baixa respecte a la seva 
confiança en el present (98,8/200 punts). 

4. Els segments dedicats a les tasques de la llar i els aturats 
tenen un nivell de confiança especialment baix, sobretot res-
pecte a les expectatives de futur. En aquest àmbit, els primers 
registren un nivell de confiança especialment baix (58,6/200 
punts). Per la seva banda, els empleats i els estudiants desta-
quen per un nivell alt de confiança, fins i tot per sobre del dels 
jubilats, el grup habitualment més optimista. 

5. La segmentació per ingressos registra una relació directament pro-
porcional entre ingressos i confiança social. Cal destacar tan sols el 
diferencial pràcticament inexistent (1,4 punts) entre la valoració del 
present i les expectatives de futur de les llars amb més ingressos. 
Tanmateix, encara a manca d’expectatives, són l’únic segment que 
se situa per sobre de la situació d’equilibri (109,9/200 punts). 

6. Pel que fa als estudis, els qui no tenen estudis presenten el re-
sultat pitjor (40,5/200 punts), amb diferencials de 40 i 50 punts 
respecte dels altres segments. En el seu cas, la desconfiança 
en el futur és especialment aguda: 21,3/200 punts. 

 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

65
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65

expectatives 21,3 71,8 69,5 73,6 85,2 78,2 84,4

General 40,5 80,6 79,6 79,4 89,8 90,8 89,9

Present 59,8 89,4 89,7 85,2 94,4 103,4 95,3

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 61,2 72,8 83,2 109,2

General 70,3 80,0 94,4 109,9

Present 79,4 87,2 105,6 110,6

expectatives 85,8 58,6 67,4 84,4 73,2

General 91,8 71,9 72,4 88,1 84,5

Present 97,9 85,2 77,4 91,8 95,8

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat
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#IndiceConfianza66

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
EN EL MERCAT 
LAbORAL

SeGOnS SExE

expectatives 94,4

Present 87,4

expectatives 102,8

Present 91,1

90,9
Índex 

GLOBAL

97,0
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 78,7 109,8 113,2 99,2 77,2 85,6

General 95,0 112,3 104,3 90,8 74,8 83,4

Present 111,2 114,8 95,4 82,4 72,4 81,0

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 82,2 110,2 116,6

General 78,0 103,0 110,8

Present 73,8 95,8 105,1

El SET14, el mercat laboral ha deixat de ser el component 
més ben valorat de l’Índex de Confiança Social i ha passat a 
ocupar-hi la segona posició, amb un Valor general de 93,9/200 
punts, una xifra propera a la situació d’equilibri. Per a un Va-
lor present de 89,2/200 punts i unes expectatives de 98,6/200 
punts, el diferencial entre ambdós és de 9,4 punts, un dada 
que pot sorprendre, atesa la magnitud de la xifra d’atur de se-
tembre de 2014 i la recuperació relativament lenta de l’ocu-
pació al llarg e l’any. La percepció es podria fonamentar en 
l’expectativa que, d’una banda, les previsions de creixement 
de l’economia es confirmin i es mantinguin els propers mesos 
i, de l’altra, es tradueixin en un increment de la capacitat de les 
empreses per crear ocupació.

1. El diferencial entre homes i dones és de 6,1 punts, si bé ells 
són bastant més confiats que elles (97,0/200 i 90,9/200 
punts, respectivament). 

2. Per edats, destaquen els resultats dels segments de 19-24 
i 25-34 anys, amb un Valor general de 112,3/200 punts els 
primers i de 104,3/200 punts els segons. Els més joves 
(16-18 anys) i els de més de 65 anys se situen en un segon 
nivell, amb 95,0/200 i 83,4/200 punts, respectivament. 

3. Pel que fa a la ideologia, els adscrits al centre i a la dreta 
se situen per sobre dels 100 punts. Els primers registren 
un nivell de confiança de 103,0/200 punts i els segons, de 
110,8/200. Per contra, l’esquerra se situa a una distància 
de més de 30 punts (78,0/200 punts), amb una visió del 
mercat laboral molt més pessimista. 

4. El segment que es dedica a les tasques de la llar persisteix 
en la seva desconfiança habitual (75,5/200 punts), mentre 
que els estudiants presenten un nivell de confiança en la 
situació present inusitadament alt, per sobre de la situació 
d’equilibri (109,2/200 punts). Tanmateix, a diferència dels 
segments restants, les expectatives de futur s’inverteixen i 
són més baixes (102,8/200 punts). 

5. Amb relació als ingressos, destaca el comportament de 
les llars que ingressen entre 2.000 i 3.000 euros mensuals, 
que registren un nivell de confiança lleugerament inferior 
al del segment anterior (entre 1.000 i 2.000 euros). Les 
llars amb més ingressos tenen un nivell de confiança que 
supera novament la situació d’equilibri (112,9/200 punts). 

6. Els qui no tenen estudis registren un nivell de confiança 
entre 30 i 40 punts per sota dels altres segments, amb un 
Valor general que se situa en els 57,3/200 punts. És l’únic 
segment que registra resultats inferiors al Valor índex. 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

6767

expectatives 61,4 97,9 89,9 97,2 101,1 95,2 103,7

General 57,3 89,1 88,7 93,0 96,8 93,2 96,7

Present 53,1 80,2 87,5 88,8 92,6 91,2 89,6

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 87,6 100,1 97,6 119,1

General 80,0 95,2 93,3 112,9

Present 72,4 90,2 89,1 106,6

expectatives 98,2 79,3 101,3 102,8 97,8

General 96,3 75,5 87,9 106,0 95,4

Present 94,4 71,7 74,5 109,2 93,1

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat
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#IndiceConfianza68

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
EN LA 
SANITAT

SeGOnS SExE

expectatives 70,3

Present 67,6

expectatives 66,8

Present 65,6

69,0
Índex 

GLOBAL

66,2
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 91,4 73,6 65,4 55,6 56,5 93,2

General 95,0 68,4 63,0 58,8 56,8 88,2

Present 98,7 63,2 60,6 61,9 57,1 83,0

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 39,0 78,5 101,0

General 45,3 75,6 92,8

Present 51,6 72,6 84,7

La sanitat registra un resultat de 67,7/200 punts i ocupa el cin-

què lloc de l’Índex de Confiança Social. Com ja s’ha apuntat, la 

sanitat registra un dels diferencials més baixos més entre el Va-

lor present (66,7/200 punts) i les expectatives (68,6/200 punts): 

tan sols 1,9 punts, que indica la manca d’expectatives respecte a 

aquest component. Pot ser que la maduresa del sector faci dub-

tar de la possibilitat que es registrin canvis ràpid en la sanitat. 

Tanmateix, és possible que el debat públic sobre els ajustos i la 

privatització de la gestió de determinats equipaments sanitaris 

també influeixi en el resultat.

1. En l’àmbit de la sanitat, les diferències entre homes i dones 
s’inverteixen per primera vegada: les dones hi tenen una 
confiança de 69,0/200 punts, que supera la dels homes 
(66,2/200 punts) en gairebé 3 punts. 

2. El comportament de la tercera edat es “normalitza”, en la 
mesura que manté el seu relatiu optimisme habitual, amb 
un Valor general de 88,2/200 punts. Tanmateix, els més 
joves també registren un nivell de confiança alt (95,0/200 
punts) i fins i tot superen els més grans de 65 anys. El grup 
que comprèn les edats de 50 a 64 anys n’obté el resultat 
més dolent (56,8/200 punts). 

3. L’esquerra continua mostrant-se molt més desconfiada 
que la dreta, també en el camp sanitari (45,3/200 punts). A 
més, té unes expectatives de futur pessimistes, pitjors que 
la seva valoració de la situació present. 

4. Destaca la confiança dels jubilats, que també hi manifes-
ten un relatiu optimisme, amb un Valor general de 88,4/200 
punts. El resultat pitjor és el dels ocupats (59,0/200 punts). 

5. Els ingressos dibuixen un gràfic en forma de U, en què els 
representants de les llars amb menys i amb més ingressos 
registren una confiança més alta que els altres segments 
(72,6/200 punts i 74,8/200 punts, respectivament). 

6. Els qui no tenen estudis i el col·lectiu amb estudis ele-
mentals exhibeixen un nivell de confiança relativament 
alt per comparació dels altres segments (87,2/200 punts 
i 91,1/200 punts, respectivament). En els segments res-
tants, es pot observar un descens lent del nivell de confian-
ça a mesura que el nivell d’estudis augmenta. 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

6969

expectatives 97,8 100,6 85,3 67,2 62,2 62,4 59,0

General 87,2 91,1 82,9 69,4 62,6 60,1 57,5

Present 76,7 81,6 80,4 71,8 63,0 57,8 56,0

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 74,6 61,2 58,4 77,9

General 72,6 61,3 60,0 74,8

Present 70,6 61,4 61,5 71,7

expectatives 59,0 64,2 59,3 82,5 92,6

General 59,0 66,3 60,0 79,8 88,4

Present 59,0 68,4 60,6 77,0 84,2

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat
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#IndiceConfianza70

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
EN L’EdUCACIÓ

SeGOnS SExE

expectatives 79,4

Present 72,8

expectatives 69,9

Present 73,2

76,1
Índex 

GLOBAL

71,6
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 82,0 71,8 82,4 59,8 64,8 102,2

General 90,8 74,3 80,1 62,6 59,1 96,6

Present 99,7 76,7 77,8 65,5 53,4 91,2

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 46,6 87,9 104,2

General 48,2 87,4 97,9

Present 49,7 87,0 91,6

El SET14, l’educació obté un resultat de 74,0/200 punts, 12 punts 
més que el FEB14, i se situa a la quarta posició de l’Índex de Con-
fiança Social. El nivell de confiança en el present és de 73,1/200 
punts i les expectatives de futur pugen fins als 74,8/200 punts. 
Ens trobem novament amb un diferencial molt petit, de tan sols 
1,7 punts, fet que podria indicar una evolució lenta del component.

1. Per segona vegada consecutiva, els resultats dels homes i 
de les dones difereixen gairebé en 5 punts. Elles registren 
un Valor general de 76,1/200 punts, mentre que la confiança 
dels homes se situa en els 71,6/200 punts. 

2. La lectura dels grups d’edat és una mica més complexa que 
altres vegades: el grup d’edat més confiat és el dels més 
grans de 65 anys (96,6/200 punts). Les seves expectatives 
de futur són especialment altes: 102,2/200 punts, per sobre 
de la situació d’equilibri. Els segueixen els més joves, amb un 
Valor general de 90,8/200 punts. Tanmateix, aquests tenen 
unes expectatives de futur més baixes que la seva valoració 
del present. El mateix succeeix amb els grups de 19-24 i 35-
49 anys. La valoració més baixa correspon al grup d’edat de 
50-64 anys. 

3. L’esquerra i el centre registren valors molt ajustats pel que 
fa a la dispersió entre la confiança en el present i les expec-
tatives de futur. En canvi, els qui s’adscriuen a la dreta, amb 
un Valor general gairebé 50 punts per sobre del de l’esquerra, 
mostren una dispersió comparativament alta entre el Valor 
present (91,6/200 punts) i les expectatives (104,2/200 punts). 

4. Els estudiants tenen més desconfiança en el futur (79,8/200 
punts) que en el present (93,4/200 punts). Els més confiats 
són novament els jubilats, amb 93,0/200 punts. 

5. S’observa un descens brusc de la confiança entre les llars 
amb menys ingressos (82,7/200 punts) i entre els qui ingres-
sen entre 2.000 i 3.000 euros (57,6/200 punts). En canvi, hi 
ha una recuperació també acusada de la confiança entre els 
qui ingressen més (76,6/200 punts). 

6. La segmentació per estudis projecta un gràfic familiar: s’ob-
serva un repunt de la confiança entre els qui tenen estudis 
elementals i, a la seva dreta, un descens lent de la confiança 
–no totalment uniforme– a mesura que el nivell d’estudis 
augmenta. 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

7171

expectatives 92,4 119,8 96,9 82,2 65,8 71,8 58,6

General 87,7 111,3 93,2 82,6 66,8 70,1 58,4

Present 83,0 102,8 89,5 83,0 67,7 68,4 58,2

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 86,0 70,8 54,8 78,9

General 82,7 70,6 57,6 76,6

Present 79,4 70,4 60,4 74,2

expectatives 64,8 80,0 71,5 79,8 95,8

General 64,4 74,6 69,5 86,6 93,0

Present 64,1 69,3 67,6 93,4 90,3

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat
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Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL EN LES 
PRESTACIONS 
SOCIALS

SeGOnS SExE

expectatives 56,6

Present 41,6

expectatives 55,5

Present 49,0

49,2
Índex 

GLOBAL

52,2
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 61,9 47,5 55,1 45,6 48,3 89,6

General 64,4 44,2 54,8 42,6 41,8 69,1

Present 66,9 40,8 54,5 39,5 35,4 48,5

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 34,0 62,5 83,8

General 32,9 56,1 71,6

Present 31,9 49,8 59,4

El SET14, les prestacions socials han registrat el resultat 
pitjor de l’Índex de Confiança Social. Això vol dir que han caigut 
una posició en el rànquing de confiança. El Valor general de 
les prestacions socials se situa ara en els 50,7/200 punts. 
Per la seva banda, el Valor present puja fins als 45,4/200 
punts i les expectatives, fins als 56,0/200 punts. Per tant, el 
diferencial és de 10,6 punts, cosa que sembla apuntar unes 
expectatives de millora a curt termini que, tanmateix, no són 
fàcils d’interpretar.

1. Pel que fa a les prestacions socials, els homes 
(52,2/200 punts) tornen a mostrar més confiança que 
les dones (49,2/200 punts). 

2. Destaquen els nivells de confiança dels joves i dels 
més grans de 65 anys (64,4/200 i 69,1/200 punts, res-
pectivament). Les expectatives de futur dels més grans 
de 65 anys són especialment altes, per comparació 
dels altres resultats. El més desconfiat és el grup de 
50-64 anys. 

3. En l’àmbit ideològic, destaca novament la desconfiança 
de l’esquerra (32,9/200 punts), amb unes expectatives 
de futur molt més reduïdes (34,0/200 punts) que les 
dels conservadors (83,8/200 punts). 

4. En la segmentació segons la situació laboral, cal des-
tacar quatre idees. Una, el nivell bastant baix de confi-
ança en el present entre les persones que es dediquen 
a les tasques de la llar (25,6/200 punts). Dos, el gran 
diferencial respecte a les seves pròpies expectatives de 
futur (63,8/200 punts). Tres, el fet que els aturats regis-
tren una confiança en el present (50,4/200 punts) més 
alta que en el futur (45,6/200 punts). I, quatre, el resul-
tat comparativament alt dels jubilats, especialment pel 
que fa a les expectatives de futur (85,4/200 punts). 

5. Pel que fa als estudis, el segment amb estudis de 
primària presenta el Valor general més alt (73,2/200 
punts), per bé que els que tenen estudis elementals els 
superen en les expectatives de futur (87,9/200 punts). El 
segment sense estudis registra el nivell de confiança 
més baix, particularment en la seva valoració del pre-
sent (25,0/200 punts). 

CLAUS de LeCTURA
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expectatives 52,6 87,9 84,1 55,0 48,9 36,4 50,8

General 36,4 63,4 73,2 52,9 43,2 38,5 45,8

Present 20,2 39,0 62,4 50,8 37,6 40,5 40,7

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 57,0 51,8 49,2 61,1

General 50,3 48,5 45,3 54,8

Present 43,7 45,2 41,4 48,6

expectatives 52,4 63,8 45,6 52,8 85,4

General 47,6 44,7 48,0 48,2 67,5

Present 42,8 25,6 50,4 43,6 49,6

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi FEB14

72,3 74,470,2

50 150 2000 100
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#IndiceConfianza74

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
EN LES
PENSIONS

SeGOnS SExE

expectatives 63,6

Present 59,2

expectatives 64,0

Present 62,7

61,4
Índex 

GLOBAL

63,4
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 51,4 52,1 60,8 57,3 58,5 82,2

General 50,6 51,5 61,7 60,2 57,6 74,4

Present 49,8 50,9 62,6 63,2 56,7 66,7

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 38,2 69,2 94,0

General 43,7 67,3 83,0

Present 49,3 65,4 72,0

Les pensions ocupen el setè lloc en termes de confiança. 
El seu Valor general se situa en els 62,3/200 punts i registra 
un diferencial entre la confiança present (60,9/200 punts) i 
les expectatives de futur (63,8/200 punts) de 2,9 punts. És 
un diferencial molt petit, que s’enquadra en el grup d’aquells 
components que, com la sanitat i l’educació, presenten unes 
expectatives de millora més aviat escasses. Això probable-
ment respon a les condicions intrínseques de cada sector, 
les característiques del qual no permeten esperar canvis –és 
a dir, millores– ni gaire significatius ni gaire ràpids. 

1. El Valor general dels més grans de 65 anys se situa per 
sobre del Valor Índex i les seves expectatives de futur 
pugen fins als 82,2/200 punts. 

2. El diferencial entre esquerra i dreta és de 40 punts. A 
més, les perspectives de futur de l’esquerra (38,2/200 
punts) se situen per sota del seu nivell de confiança 
en el present (49,3/200 punts). Per la seva banda, les 
expectatives de futur de la dreta s’acosten a la situació 
d’equilibri (94,0/200 punts). 

3. Els resultats de la segmentació segons la situació la-
boral tenen una representació gràfica molt horitzontal. 
Només els jubilats escapen d’aquesta tendència i regis-
tren una confiança de 75,7/200 punts. 

4. També els ingressos registren uns resultats amb una 
representació gràfica molt plana. Destaca el diferencial 
comparativament gran entre les expectatives de futur i 
la confiança present dels representants de les llars amb 
menys ingressos. 

5. Pel que fa als estudis, destaca la relativa confiança 
dels segments menys formats (sense estudis, amb 
estudis elementals i amb estudis primaris) i la relativa 
desconfiança dels segments més formats (batxiller su-
perior, diplomats i llicenciats). 

 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

7575

expectatives 75,7 93,2 83,6 57,4 60,2 62,9 52,4

General 66,2 84,2 72,1 60,0 58,6 58,7 58,6

Present 56,6 75,2 60,6 62,6 57,0 54,6 64,9

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 68,8 59,0 56,8 72,5

General 62,0 60,2 58,6 70,2

Present 55,2 61,4 60,6 68,0

expectatives 55,9 61,0 56,8 54,5 84,2

General 58,8 59,3 57,2 54,3 75,7

Present 61,7 57,6 57,5 54,0 67,2

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi FEB14

72,3 74,470,2

50 150 2000 100



Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  01/2014
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Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL EN LES
INSTITUCIONS 
POLÍTIQUES

SeGOnS SExE

expectatives 50,5

Present 46,0

expectatives 58,4

Present 50,7

48,3
Índex 

GLOBAL

54,6
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 58,0 56,9 50,2 46,4 50,2 74,2

General 59,8 51,2 48,2 44,0 47,6 68,9

Present 61,4 45,4 46,4 41,6 45,0 63,6

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 42,6 60,3 72,0

General 40,4 56,0 67,8

Present 38,2 51,6 63,5

Les institucions polítiques han ascendit un lloc en la llista de 
components i se situen en penúltima posició. El seu Valor ge-
neral és de 51,4/200 punts. El nivell de confiança en la situ-
ació present se situa en els 48,3/200 punts i les expectatives 
de futur registren un resultat de 54,5/200 punts. El diferenci-
al entre els dos és de 6,2 punts. Les institucions polítiques 
reben una valoració especialment severa. Possiblement, en 
les percepcions de les persones consultades, la longitud i la 
gravetat de la crisi econòmica es combinen, en aquest punt, 
amb l’impacte de la crisi en les institucions polítiques.

1. Entre els homes i les dones hi ha una distància de 6,3 
punts, que s’amplia gairebé a 8 en el camp de les expecta-
tives de futur. Novament són els homes els més confiats. 

2. La corba del gràfic de la segmentació per grups d’edat 
dibuixa una U, amb dos extrems –els més joves i els 
més grans de 65 anys– lleugerament per sobre dels al-
tres grups d’edat. 

3. La diferència entre dreta i esquerra es modera: el dife-
rencial es redueix a 27 punts entre els dos valores ge-
nerals. Sembla que, pel que fa a la política, les visions 
s’equilibren una mica, per bé que es mouen sempre en 
un terreny de baixa confiança. 

4. Els estudiants i els jubilats registren un nivells de con-
fiança més alts que els altres segments. És probable 
que ambdues categories coincideixin en gran part amb 
els grups d’edat igualment optimistes: els joves (16-18 
anys) i els més grans de 65 anys. 

5. El gràfic de la segmentació per estudis és l’habitual. Tan-
mateix, destaquen algunes inversions de confiança en-
tre el present i les expectatives, com també entre els qui 
no tenen estudis o els qui tenen el batxiller elemental. 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

7777

expectatives 60,0 87,2 59,5 47,2 54,4 53,8 50,2

General 64,5 72,1 58,0 49,1 47,5 48,2 48,6

Present 69,1 57,0 56,4 51,0 40,6 42,6 47,0

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 51,0 53,2 54,2 68,0

General 51,8 46,8 49,0 64,0

Present 52,6 40,2 43,8 60,1

expectatives 45,6 49,2 47,8 67,5 74,2

General 46,4 45,9 46,0 55,2 68,2

Present 47,1 42,6 44,3 42,8 62,2

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi FEB14

72,3 74,470,2

50 150 2000 100



Índex de Confiança Social ESADE Obra Social “la Caixa”  01/2014
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Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
EN INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES

SeGOnS SExE

expectatives 66,9

Present 57,0

expectatives 73,2

Present 63,1

62,0
Índex 

GLOBAL

68,1
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 68,5 80,8 68,4 66,2 57,9 83,4

General 67,7 74,6 63,2 59,8 55,5 77,9

Present 67,0 68,3 58,1 53,4 53,0 72,3

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 50,4 76,5 97,2

General 46,0 70,9 88,0

Present 41,4 65,3 78,8

Las INSTITUCIONS ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS se estre-
nan en SET14. Estas incluyen patronales, sindicatos, el siste-
ma financiero y las grandes empresas, lo que se podría llamar 
el sistema económico. Su resultado es de 65,1/200 puntos y 
ello las sitúa en sexto lugar. Entre valor Present (60,1/200 pun-
tos) y Expectatives (70,1/200 puntos) media un diferencial de 
10 puntos. La incorporación de las instituciones económicas 
puede servir para contrastar la confianza relativa de los ciuda-
danos en la política y en la economía. En SET14, la confianza 
se decanta a favor de la economía, con un diferencial de casi 14 
puntos entre las INSTITUCIONS ECONÒMIQUES I EMPRESARI-
ALS y las INSTITUCIONS POLÍTIQUES. Lógicamente hay que 
analizar estos datos con cautela si se quieren rehuir simplifi-
caciones excesivas.

1. Hombres y mujeres se distinguen nuevamente por una 
mayor confianza de los primeros (68,1/200 puntos) en las 
INSTITUCIONS ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS. La dife-
rencia que media entre ambos es de 6,1 puntos.

2. Más allá de la confianza habitual de los mayores de 65 años, 
destaca el relativo optimismo del grupo que comprende las 
edades entre los 19 y los 24 años (74,6/200 puntos).

3.  Esquerra y Dreta siguen polarizadas. Las Expectatives de fu-
turo de la Dreta se acercan a la Situació d’equilibri (97,2/200 
puntos).

4.  Los estudiantes y los Jubilats siguen siendo los segmen-
tos más confiados.

5.  Los hogares con más recursos registran una confianza so-
cial muy superior a los otros segmentos. La distancia se 
mueve entre los 25 y los 35 puntos, aproximadamente. Sus 
Expectatives de futuro se sitúan muy cerca de la Situació 
d’equilibri: 97,0/200 puntos.

6.  El gráfico correspondiente a los estudios presenta una 
imagen muy plana, con un leve repunte de los que poseen 
estudios Elementals (78,8/200 puntos).

 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

7979

expectatives 66,8 85,2 78,8 66,7 71,2 65,4 66,6

General 56,8 78,8 71,1 64,0 67,8 60,0 60,4

Present 46,8 72,6 63,4 61,2 64,6 54,4 54,2

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 71,7 60,5 63,8 97,0

General 64,0 56,4 62,1 90,2

Present 56,4 52,2 60,4 83,3

expectatives 64,0 61,9 66,3 75,7 85,6

General 62,6 52,2 57,4 70,0 79,2

Present 61,1 42,4 48,5 64,3 72,8

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi FEB14

72,3 74,470,2

50 150 2000 100
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#IndiceConfianza80

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
EN ELS MITJANS 
dE COMUNICACIÓ

SeGOnS SExE

expectatives 111,6

Present 99,2

expectatives 101,2

Present 93,0

105,4
Índex 

GLOBAL

97,1
Índex 

GLOBAL

SeGOnS AUTOUbICACIÓ IdEOLÒGICA

Esquerra Centre Dreta

expectatives 119,4 110,0 110,3 101,7 94,4 116,1

General 117,0 107,1 103,8 96,8 90,5 108,4

Present 114,7 104,3 97,3 92,0 86,6 100,7

SeGOnS EdAT

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

200

100

0

expectatives 89,6 116,4 120,0

General 86,0 109,2 116,6

Present 82,4 102,0 113,1

Els mitjans de comunicació són la segona novetat de SET14. El 
seu resultat puja fins als 101,3/200 punts i, per primera i única 
vegada, el Valor general d’un component supera la frontera dels 
100 punts, l’anomenada situació d’equilibri. Les expectatives de 
futur pugen fins als 106,5/200 punts, mentre que la confiança 
en el present es manté per sota dels 100 punts (96,1/200 punts). 
La situació d’equilibri marca un punt d’inflexió. Per sobre dels 100 
punts, hi ha més persones que confien en el present i en el futur 
que persones que hi desconfien. Per sota, succeeix justament el 
contrari. I en els 100 punts s’equilibren els dos col·lectius. D’aquí 
ve el nom de situació d’equilibri. 

1. Les dones tenen una confiança en els mitjans de comunica-
ció bastant més alta que els homes. La distància entre elles 
i ells és de 8 punts i, pel que fa a les expectatives de futur, la 
distància s’amplia a més de 10 punts. 

2. Destaca la confiança dels més joves, amb 117,0/200 punts 
de Valor general i 119,4/200 punts de Valor futur. Els segueix 
el segment dels més grans de 65 anys a poca distancia, 
mentre que el segment d’edats entre 50 i 64 anys és el que 
registra un resultat pitjor. 

3. Cal assenyalar el resultat altíssim, comparativament parlant, 
de les expectatives de futur de la dreta: 120,0/200 punts. 

4. En el camp dels mitjans de comunicació, la tendència al 
pessimisme dels aturats i els amos i les mestresses de 
casa s’inverteix, de manera que ambdós segments regis-
tren –juntament amb el dels jubilats– uns resultats inusi-
tadament elevats, amb Valors generals per sobre dels 100 
punts. A més, les expectatives pugen fins als 118,7/200 i els 
114,0/200 punts, respectivament. 

5. Els resultats segons els ingressos presenten un caràcter 
insòlit i dibuixen un gràfic en forma de L: les llars més humils 
tenen una gran confiança en els mitjans de comunicació, 
amb un Valor general de 117,2/200 punts i unes expectatives 
de 125,0/200 punts. A la seva dreta, els segments restants 
són més aviat plans, per bé que amb resultats s’acosten a la 
situació d’equilibri. 

6. Destaquen els resultats dels segments amb estudis elemen-
tals i amb estudis primaris, amb resultats superiors als 120 
punts. A la seva dreta, la confiança baixa a mesura que el 
nivell educatiu augmenta. 

CLAUS de LeCTURA



Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

Valor
Índex  
72,3

8181

expectatives 118,1 138,4 126,5 118,0 104,2 95,8 89,2

General 114,8 127,9 121,6 110,1 100,0 91,8 84,6

Present 111,6 117,4 116,6 102,2 95,8 87,8 80,0

SeGOnS ESTUdIS FINALITzATS

Sense estudis Elementals Primària Batxiller Elemental Batxiller Superior Univ. Grau Mitjà Univ. Superior

SeGOnS INGRESSOS NETS A LA LLARSeGOnS SITUACIÓ LAbORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

200

100

0

200

100

0

200

100

0

expectatives 125,0 95,7 96,8 104,9

General 117,2 92,2 95,0 98,3

Present 109,4 88,6 93,2 91,8

expectatives 96,6 114,0 118,7 102,4 114,2

General 94,5 107,6 109,1 98,4 106,9

Present 92,4 101,2 99,5 94,4 99,7

Treballa Tasques llar Parat Estudia Jubilat

ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi FEB14

72,3 74,470,2

50 150 2000 100
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Com ja s’ha apuntat anteriorment en més d’una ocasió, és oportú 

recordar, una vegada més, que la comparabilitat dels resultats 

de FEB14 i SET14 és tècnicament reduïda. Després d’una pri-

mera operació estadística de prova, el qüestionari de SET14 va 

incorporar dos components nous, les institucions econòmiques i 

empresarials i els mitjans de comunicació, amb vista a equilibrar 

conceptualment la noció de confiança social. 

La suma de dos indicadors nous introdueix un element de dis-

torsió, que altera la comparabilitat dels resultats. Tanmateix, 

assumint el risc d’incórrer en un error tècnic, ens ha semblant 

interessant publicar els dos resultats. en primer lloc, pel seu in-

terès intrínsec indiscutible. en segon lloc, perquè el sentit de 

l’Índex de Confiança Social és, justament, la seva dimensió tem-

poral, l’evolució dels resultats al llarg del temps. La primera evo-

lució entre FeB14 i SeT14 potser és tècnicament inexacta, però 

posa de manifest una tendència de la confiança social –a l’al-

ça–, que mereix ser apuntada i analitzada. Una tendència que, 

lògicament, haurà de confirmar l’operació estadística següent.

iii
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ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - Anàlisi FEB14

VALOR ÍNDEX
FeB14

VALOR ÍNDEX
SeT14

COMPONENTS

HABITATGE

MERCAT LABORAL

SANITAT

EDUCACIÓ

PRESTACIONS SOCIALS

PENSIONS

INSTITUCIONS POLÍTIQUES

INSTITUCIONS ECONÒMIQUES 

I EMPRESARIALS

MITJANS DE COMUNICACIÓ

60,5

74,8

56,2

62,2

36,5

46,3

34,4

VALOR Índex 

FEb14
VALOR Índex 

SET14

84,6

93,9

67,7

74,0

50,7

62,3

51,4

65,1

101,3

53,0

72,3
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Índex de 
COnFIAnÇA
SOCIAL
RESULTAT
GLObAL

200

150

50

100

0

Situació d’equilibri

FEB14 SET14

L’Índex de Confiança Social ha experimentat un 

creixement de gairebé 20 punts entre febrer i se-

tembre de 2014: dels 53,0/200 punts de FeB14, 

el Valor índex ha augmentat fins als 72,3/200 

punts de SeT14. Per la seva banda, l’Índex present 

i l’Índex d’expectatives també han registrat un in-

crement. el primer ha passat dels 49,4/200 punts 

als 70,2/200, un increment de 20,8 punts. el se-

gon, dels 56,6/200 punts als 74,4/200. en aquest 

cas, la diferència ha estat menor: tan sol de 17,8 

punts. Així doncs, el nivell de confiança en la situ-

ació present ha experimentat un creixement més 

gran que les expectatives de futur. en altres parau-

les, la tendència a l’optimisme amb relació al futur 

s’ha alentit fins a cert.

També es pot analitzar l’evolució des del punt de 

vista del diferencial entre present i expectatives. 

Aquest diferencial era de 6,8 punts a FeB14 i s’ha 

reduït a 4,2 a SeT14. Això permetria augurar que 

l’Índex, si bé es mantindria a l’alça, podria experi-

mentar una ralentització en aquesta tendència. A 

falta d’una sèrie temporal suficientment llarga, és 

difícil i arriscat fer afirmacions categòriques en 

aquest sentit. Ja veurem quin és el resultat del 

tercer treball de camp.

FEB14 SET14

Índex expectatives 56,6 74,4

Valor Índex 53,0 72,3

Índex Present 49,4 70,2

Valor Índex

Índex Present

Índex expectatives



ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - EVOLUCIÓ FEB14 - SET14 

COMPONENTS

VALOR 

GeneRAL

FEb14

VALOR 

GeneRAL

SET14

HABITATGE

valor general 60,5 84,6

expectatives 55,8 77,3

Present 65,2 91,9

MERCAT LABORAL

valor general 74,8 93,9

expectatives 86,4 89,2

Present 63,2 98,6

SANITAT

valor general 56,2 67,7

expectatives 58,8 68,6

Present 53,7 66,7

EDUCACIÓ

valor general 62,2 74,0

expectatives 62,8 74,8

Present 61,4 73,1

PRESTACIONS SOCIALS

valor general 36,5 50,7

expectatives 40,8 56,0

Present 32,2 45,4

PENSIONS

valor general 46,3 62,3

expectatives 50,4 63,8

Present 42,2 60,9

INSTITUCIONS POLÍTIQUES

valor general 34,4 51,4

expectatives 40,8 54,5

Present 28,0 48,3

INSTITUCIONS ECONÒMIQUES 

I EMPRESARIALS

valor general - 65,1

expectatives - 70,1

Present - 60,1

MITJANS DE COMUNICACIÓ

valor general - 101,3

expectatives - 106,5

Present - 96,1
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200
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100

0

Situació d’equilibri

FEB14 SET14

FEB14 SET14

expectatives 55,8 77,2

Valor general 60,5 84,6

Present 65,2 91,9

Índex de 
COnFIAnÇA SOCIAL
EN L’hAbITATGE

L’habitatge ocupa, tant a FeB14 com a SeT14, 

la tercera posició en el rànquing de confiança. 

A més, és l’únic component en què sistemàtica-

ment –tant a FeB14 com a SeT14, i també en 

totes i cadascuna de les segmentacions, sense 

excepció– la confiança en el present és superior 

que les expectatives de futur. en altres paraules, 

això vol dir que la confiança en les possibilitats 

d’accedir a un habitatge en el present (febrer de 

2014 i setembre de 2014) és més gran que la con-

fiança en les possibilitats d’accedir a un habitatge 

en el futur (a sis mesos vista).

el Valor general a FeB14 era de 60,5/200 punts i 

a SeT14, de 84,6/200 punts, amb un diferencial, 

doncs, de 24,1 punts. Al seu torn, el valor present 

de FeB14 era de 65,2/200 punts, mentre que a 

SeT14 era de 91,9. La diferència entre aquests 

dos valors és de 26,7 punts. Finalment, el diferen-

cial entre les expectatives de FeB 14 (55,8/200 

punts) i SeT14 (77,2/200 punts) és de 21,4 punts.

L’evolució de l’habitatge planteja molts interro-

gants, que els resultats obtinguts no són capaços 

d’esvair. en primer lloc, sorprèn l’evolució del Valor 

general entre les dues operacions estadístiques: 

amb una diferència de 24,1 punts, és el compo-

nent que ha augmentat més el nivell de confiança 

a SeT14. Tanmateix, les expectatives en l’habitat-

ge són sistemàticament pitjors que el present. 

Així doncs, com és possible que, amb un diferen-

cial de 9,4 punts negatius, és a dir, amb unes ex-

pectatives 9,4 punts més baixes que en el present, 

els resultats de SeT14 registrin un augment de la 

confiança d’aquesta magnitud? I, si és així, com 

s’explica que el signe de la confiança (més alta en 

el present que en el futur) es mantingui a SeT14, 

i que la magnitud del diferencial entre el present i 

les expectatives fins i tot s’ampliï a 14,6 punts ne-

gatius? Caldrà esperar que futurs mesuraments 

contribueixin a aclarir aquestes incògnites.



ÍNDEX DE CONFIANÇA SOCIAL - EVOLUCIÓ FEB14 - SET14 

87

FEB14 SET14

expectatives 86,4 98,6
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el mercat laboral ha passat de ser el component 

més ben valorat a FeB14 a ocupar la segona po-

sició a la llista que ordena els indicadors segons 

el nivell de confiança. Aquesta segona posició el 

situa per darrere dels mitjans de comunicació. 

Per tant, la baixada és només conseqüència de la 

incorporació de dos nous components a SeT14.

La variació del nivell de confiança entre FEB14 i 

SeT14 ha estat la segona més alta de tots els com-

ponents: 19,1 punts. A FeB14, el Valor general del 

mercat laboral se situava en els 74,8/200 punts, 

mentre que a SET14 la confiança ha pujat fins als 

93.9/200 punts. Un increment que, ja s’ha apuntat 

més amunt, podria emparar-se en les expectatives 

de creixement de l’economia i els seus possibles 

efectes benèfics sobre la creació d’ocupació.

Al seu torn, el Valor present ha evolucionat dels 

63,2/200 punts de FeB14 als 89,2/200 punts 

de SeT14, una variació de 26 punts. Tanmateix, 

l’evolució de les perspectives de futur no regis-

tra la mateixa magnitud. d’unes expectatives de 

86,4/200 punts a FeB14 s’ha passat als 98,6/200 

punts de SeT14, amb un diferencial de tan sols 

12,2 punts. La confiança en el present i les expec-

tatives de futur, doncs, han tingut evolucions de-

siguals, de manera que es pot intuir un possible 

refredament de l’evolució de les expectatives de 

futur, que s’haurà de validar en les properes ope-

racions estadístiques.

Índex de 
COnFIAnÇA SOCIAL
EN EL MERCAT LAbORAL
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FEB14 SET14

expectatives 58,8 68,6

Valor general 56,2 67,7

Present 53,7 66,7

La sanitat ha perdut una posició al rànquing de 

confiança social: de la quarta posició de FEB14 ha 

passat a la cinquena el SeT14. el Valor general de 

FeB14 era de 56,2/200 punts, mentre que el SeT14 

es va situar en els 67,7/200 punts, una variació 

d’11,5 punts. Pel que fa a la variació del Valor gene-

ral, la sanitat se situa a la cua de la llista, en regis-

trar la variació més baixa de tots els components.

Com ja s’ha dit en altres llocs, veient el diferencial 

entre el Valor present i les expectatives, és possible 

que l’evolució de la sanitat sigui més lenta que la 

d’altres components. el diferencial de FeB14 era 

de 5,1 punts, mentre que el SeT14 el diferencial ha 

baixat fins als 0,9 punts. es podria esperar, doncs, 

una tercera operació estadística amb una variació 

menor pel que fa al Valor general.

des de l’òptica de l’evolució del Valor present, 

aquest ha passat dels 53,7/200 punts de FeB14 

als 66,7/200 punts de SeT14: una variació de 13 

punts. Alhora, els resultats de les expectatives han 

pujat dels 58,8/200 punts als 68,6/200. en aquest 

cas, la variació és de 9,8 punts. Així doncs, hi po-

dria haver una desacceleració en l’evolució posi-

tiva de la sanitat en l’onada estadística següent.

Índex de 
COnFIAnÇA SOCIAL
EN LA SANITAT
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L’evolució de l’educació es bastant similar a la de la 

sanitat: es tracta d’un component amb diferencials 

molt ajustats entre el Valor present i les expectati-

ves, l’evolució del qual podria ser especialment len-

ta, en termes comparatius. de fet, aquesta carac-

terística és la que molt probablement ha provocat 

que a la llista de confiança social baixés del segon 

lloc el FeB14 al quart lloc el SeT14.

el FeB14, l’educació obtenia uns resultats rela-

tivament alts per comparació dels components 

restants: 62,2/200 punts, i se situava en sego-

na posició en termes de confiança. Tanmateix, 

tot i registrar un Valor resultat superior el SeT14 

(74,0/200 punts), 11,8 punts superior al primer, 

perd dues posicions fins a situar-se en quart lloc. 

L’explicació és que els seus resultats han pujat, 

però menys que la majoria dels altres compo-

nents. de fet, en termes de variació, l’educació se 

situa en sisè lloc, només per davant de la sanitat 

i molt per sota de la variació del Valor índex, que 

–recordem-ho– és de 19,3 punts.

La variació del Valor present és d’11,7 punts, de 

61,4/200 punts a 73,1/200. Per la seva banda, el 

Valor de les expectatives ascendeix a 12 punts. La 

timidesa de les diferències entre les dues varia-

cions i un diferencial de tan sols 1,7 punts entre 

el present i les expectatives de SeT14 sembla que 

auguren, novament, una evolució més aviat len-

ta d’aquesta component. Traduït a un llenguatge 

menys tècnic, sembla que les expectatives dipo-

sitades en la millora de l’educació són més aviat 

escasses. Per tant, cal suposar que l’educació no 

registrarà variacions massa cridaneres i que es 

continuarà movent en un terreny intermedi pel que 

fa a la seva posició relativa en la llista de confiança.

Índex de 
COnFIAnÇA SOCIAL
EN L’EdUCACIÓ

FEB14 SET14

expectatives 62,8 74,8

Valor general 62,2 74,0

Present 61,4 73,1
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Les prestacions socials han passat d’ocupar el 

sisè lloc a tancar el rànquing de confiança social. 

Tanmateix, el que a primera vista sembla un des-

cens de tres posicions no ho és en el sentit estric-

te, en la mesura que el descens de dues de les tres 

posicions s’explica per la incorporació dels dos 

components nous.

Les prestacions socials van registrar el FeB14 

un Valor general de 36,5/200 punts, mentre que 

el SET14 va pujar fins als 50,7/200 punts. L’incre-

ment de la confiança fou de 14,2 punts, el cinquè 

valor en la llista de variacions. Alhora, el Valor pre-

sent va experimentar una pujada de 13,2 punts, 

dels 32,2/200 de FeB14 als 45,4/200 de SeT14. 

Finalment, les expectatives també es van incre-

mentar, en aquest cas en 15,2 punts, fins a situar 

el valor de les expectatives en els 56,0/200 punts.

en el cas de les prestacions socials, el diferenci-

al entre el present i les expectatives, és a dir, entre 

la confiança dipositada en la situació present de 

les prestacions socials i la seva evolució futura, 

ha experimentat un increment dels 8,6 punts als 

10,6, insuficient per mantenir la seva posició en la 

llista de confiança, però esperançador pel que fa a 

la seva evolució futura, que podria ser numèrica-

ment inferior a l’educació o la sanitat, però potser 

amb un pendent més pronunciat.

Índex de COnFIAnÇA 
SOCIAL EN LES 
PRESTACIONS SOCIALS

FEB14 SET14

expectatives 40,8 56,0

Valor general 36,5 50,7

Present 32,2 45,4
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Índex de 
COnFIAnÇA SOCIAL
EN LES PENSIONS

L’evolució de les pensions sembla que hagi experi-

mentat una evolució més negativa de la que real-

ment s’ha produït. Si bé és cert que el FeB14 ocu-

pava la cinquena posició al rànquing de confiança 

i el SeT14, la setena, també és cert que la pèrdua 

de dues posicions respon a la introducció dels dos 

components nous, que han ocupat el primer lloc 

(mitjans de comunicació) i el sisè (institucions eco-

nòmiques i empresarials), respectivament. Si no 

hagués estat per la introducció d’aquests dos nous 

indicadors, les pensions haurien continuat ocupant 

la mateixa posició relativa que el FeB14.

Si el Valor general se situava en els 46,3/200 punts 

el FeB14, amb un Valor present i unes expectatives 

de 42,2/200 i 50,4/200 punts, respectivament, el 

SET14 va pujar fins als 62,3/200 punts, amb una 

confiança en el present i unes expectatives de futur 

de 60,9/200 i 63,8/200 punts, respectivament. el 

FeB14, la distància entre els subíndexs era de 8,2 

punts, uns cinc punts més que el SeT14 (2,9 punts).

des d’una altra òptica, la variació entre el Valor 

present de febrer i el de setembre fou de 18,7 

punts. Per la seva banda, les expectatives de futur 

van registrar una variació menor, de 13,4 punts. 

Ambdues òptiques indiquen que les expectatives 

de les pensions tendeixen a reduir-se. Si això és 

cert, la tercera operació estadística hauria de do-

nar un gràfic de les pensions més pla, fruit d’una 

evolució més lenta. el mateix hauria de passar 

amb dos components més, de comportament si-

milar: la sanitat i l’educació.

FEB14 SET14

expectatives 50,4 63,8

Valor general 46,3 62,3

Present 42,2 60,9
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Índex de COnFIAnÇA 
SOCIAL EN LES 
INSTITUCIONS POLÍTIQUES

el SeT14, el resultat de les institucions polítiques 

ha millorat doblement respecte al FeB14. d’una 

banda, el seu Valor general és de 51,4/200 punts, 17 

punts més que el febrer (34,4/200 punts). d’altra 

banda, la seva posició relativa al rànquing també 

ha variat, perquè ha abandonat la darrera posició i 

s’ha situat en la penúltima.

Tanmateix, malgrat la variació de 17 punts i la millora 

de la seva posició relativa, el diferencial entre el pre-

sent i les expectatives s’ha reduït a la meitat el SeT14 

respecte a FeB14. Si el FeB14 el diferencial era de 

12,8 punts, el SET14 ha disminuït fins als 6,2 punts.

des d’una altra òptica, s’obté una visió similar: la 

variació de la confiança en la situació present entre 

FeB14 i SeT14 va ser de 20,3 punts, mentre que la va-

riació de les expectatives fou de 13,7 punts. Ambdós 

valors van créixer, però la variació de les expectatives 

va ser menor. Això explicaria una certa desaccelera-

ció de l’evolució de les institucions polítiques respec-

te, per exemple, les prestacions socials.

Amb tot, el grau de confiança en les institucions 

polítiques és molt baix, tant en termes absoluts 

com relatius. el fet que els propers mesuraments 

es facin en un any en què hi hauran diverses con-

sultes electorals conferirà a l’índex una singularitat 

destacable en aquest punt.

FEB14 SET14

expectatives 40,8 54,5

Valor general 34,4 51,4

Present 28,0 48,3
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Hem volgut dedicar aquest monogràfic a la desigualtat social, 

un fenomen que ha suscitat gran interès en el debat públic du-

rant l’any 2014. Si fins fa poc el tema quedava relegat a l’entorn 

acadèmic, en els últims anys la crisi econòmica ha contribuït a 

situar el debat sobre les desigualtats socials en un lloc destacat 

de l’agenda pública. Un informe de l’OCde de 2011 constatava 

que la distància entre rics i pobres s’ha ampliat en gairebé tots 

els països en els últims trenta anys. en les economies avança-

des, la bretxa entre el 10% de la població més rica i el 10% més 

pobre és de 9 a 1. en algunes economies emergents, arriba a 

ser de 25 a 1 (Mèxic) o fins i tot de 50 a 1 (Brasil). Un període 

d’expansió i creixement sense precedents va permetre reduir la 

pobresa en alguns països -gràcies, sobretot, a la creació de llocs 

de treball-, però també va contribuir a augmentar la desigualtat. 

I la crisi econòmica i financera global ha contribuït a aguditzar 

aquesta tendència.

La qüestió de la desigualtat està present en el debat social des 

de fa molt temps. Les teories de la justícia social l’han tractat 

des de la perspectiva de la filosofia política de manera recurrent. 

Menys freqüent ha estat l’anàlisi dels seus costos econòmics. 

La crisi global ha portat els experts a analitzar l’assumpte des 

d’aquesta perspectiva. nouriel Roubini ha posat de manifest 

els seus efectes nocius sobre la demanda agregada i sobre el 

creixement. L’OCde ha alertat que pot generar sentiments pro-

teccionistes. el professor John Roemer, de Yale, l’ha relacionat 

negativament amb la innovació. Per Charles Blow, la desigualtat 

dificulta la recuperació. I molts altres autors han assenyalat la 

disfuncionalitat econòmica que suposa la captura de rendes per 

part d’una reduïda minoria d’executius d’empresa. Per exemple, 

Roemer considera que aquesta apropiació és un error de mercat 

que confereix un poder polític exagerat a uns pocs. I, en aquesta 

mateixa línia, Martin Wolf sostenia al Financial Times que els 

ingressos excessius dels alts directius són el resultat d’una fa-

llida en el control de els principals -els inversors- sobre els seus 

agents -els executius corporatius i financers. Segons Wolf, les 

recompenses elevades són, alhora, injustes i ineficients.

en els últims anys, la desigualtat ha experimentat un creixement 

notable, especialment al nostre país, com posa de manifest Je-

sús Ruiz-Huerta en el seu article, el primer dels tres escrits que 

el lector trobarà a continuació. Aquest augment, sense parangó 

en els països del nostre entorn, planteja un gran repte a la política 

moderna, en la mesura que pot arribar a posar en dubte la recupe-

ració econòmica, la pau social i fins i tot la legitimitat del nostre 

sistema polític. Per això, en el segon dels articles, xavier Martínez-

Celorrio insisteix en la necessitat de millorar les polítiques redis-

tributives i, sobretot, aprofundir en el concepte de predistribució. 

Finalment, Javier Ramos proposa en el seu article una reflexió 

sobre la relació entre la desigualtat, el creixement econòmic i la 

competitivitat, amb dades extretes de 96 economies. 

el monogràfic clou amb un compendi de ressenyes de llibres 

sobre la desigualtat, a càrrec de david Murillo, professor del de-

partament de Ciències Socials d’eSAde.

PRESENTACIÓN
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1. INTROdUCCIÓ 

Tradicionalment, la igualtat ha estat considerada un dels signes 

d’identitat del procés de formació de la Unió europea. Tant les 

qüestions d’igualtat d’oportunitats, com les relacionades amb la 

igualtat d’accés als béns i als serveis bàsics i la cerca d’uns estàn-

dards igualitaris en els resultats formen part del discurs de molts 

polítics europeus i preocupen els ciutadans. Aquesta preocupació 

ha augmentat els darrers anys, com a conseqüència dels efectes 

de la crisi econòmica que, malgrat les diferències substancials que 

hi ha hagut entre els diversos països, sembla que ha fet empitjorar 

els principals indicadors que intenten mesurar aquest fenomen.

Cal advertir, però, que, malgrat les declaracions i les posicions que 

han adoptat els polítics i els ciutadans, en relació amb aquesta 

qüestió hi ha un component retòric important: no es coneixen bé 

els instruments de què es disposa per mesurar la desigualtat i la 

pobresa; la informació dels indicadors s’utilitza amb frivolitat, o bé 

es fan grans pronunciaments, que insisteixen poc en l’anàlisi apro-

fundida de la realitat i en l’aplicació d’unes polítiques concretes per 

posar límit a les tendències creixents de la desigualtat. des d’una 

perspectiva global de l’economia europea, la solidaritat financera 

entre els països no s’ha traslladat a l’àmbit de la solidaritat social, 

en forma de combat contra la desigualtat, la pobresa i l’exclusió.

els paràgrafs següents, després d’advertir sobre els problemes de 

mesurament de la desigualtat i la pobresa, ofereixen algunes da-

des sobre la tendència de la desigualtat i la pobresa a partir d’algu-

nes de les bases de dades existents, fent atenció especialment en 

els efectes de la crisi i en els sectors de la població més afectats. 

en un apartat addicional, es fan algunes consideracions sobre les 

causes d’aquestes tendències, i es clou el text amb una anàlisi con-

creta del cas espanyol.

2. ELS INSTRUMENTS

Com mesurem el benestar, la desigualtat, l’exclusió o la po-

bresa, fenòmens tots ells prou complexos i multidimensionals? 

els problemes del mesurament, necessari per conèixer aspectes 

essencials de les nostres societats, són múltiples: les pròpies 

bases de dades que s’utilitzen, malgrat els importants avenços 

que s’han fet i el desenvolupament d’estadístiques harmonitza-

des dins la Ue, continuen plantejant dificultats a l’hora d’inten-

tar mesurar la desigualtat, la pobresa o el benestar, o establir 

comparacions entre països. També hi ha dificultats amb relació 

als mètodes aplicats. Hem de centrar l’atenció en els individus 

o en les llars? Si s’opta per la segona alternativa, quines escales 

d’equivalència són més apropiades per garantir unes compara-

cions homogènies? Com ponderar el pes dels integrants de les 

llars? S’han d’emprar dades d’ingressos o de consum? Té sentit 

imputar una renda a l’habitatge en propietat per tal de garantir la 

comparabilitat entre llars? Són preguntes que s’han de resoldre 

abans de començar el treball de recerca, procurant evitar l’ús 

de resultats poc contrastats i les afirmacions demagògiques a 

partir d’aquests resultats2.  

També cal seleccionar els índexs més adequats per mesurar la 

desigualtat, la pobresa o l’exclusió social. Són moltes les mesu-

res que es poden fer servir per intentar determinar la importàn-

cia i l’evolució dels conceptes esmentats: en el camp de la de-

sigualtat, des dels indicadors estadístics tradicionals (mesures 

de dispersió), els que pretenen avaluar la distància entre subjec-

tes o col·lectius, l’índex de Gini i els índexs associats a la corba 

de Lorenz, o els que es basen en funcions d’utilitat i d’entropia 

(els índexs d’Atkinson o de Theil); en l’àmbit de la pobresa, els 

indicadors tradicionals de pobresa absoluta i relativa, la família 

d’índexs de pobresa i de desenvolupament humà que ofereix el 

Banc Mundial, les mesures de privació o els indicadors de po-

bresa i exclusió social com el que ha proposat la Unió europea 

en el context de l’estratègia 2020 de la Unió.

JESÚS RUIZ-HUERTA1, 

Universidad Rey Juan Carlos

TENdÈNCIES dE LA dESIGUALTAT. 

LA SEvA EvOLUCIÓ A L’ESTAT ESPANYOL dURANT LA RECESSIÓ

1 L’autor agraeix el finançament obtingut per part del Ministeri d’economia i Competitivitat en el marc del projecte de recerca “desigualdad, pobreza y políticas públicas: 

nuevos enfoques y perspectivas” (eCO 2013-46516-C4-3-R).

2 La bibliografia sobre aquests temes és molt extensa. entre moltes altres publicacions, es pot consultar el treball de Houghton i Khandker (2009) per al Banc Mundial.
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Tots presenten avantatges i problemes, des del punt de vista 

teòric o pel que fa a la seva capacitat explicativa dels fenòmens 

o dels canvis socioeconòmics, però la seva aplicació rigorosa 

en bases de dades convenientment harmonitzades al llarg del 

temps ens ajuda a aproximar-nos als fenòmens de la desigualtat 

i de la pobresa, tant des d’una dimensió d’estàtica comparativa 

(entre territoris o grups de població) com des d’una perspectiva 

dinàmica, per intentar detectar quan es produeixen variacions 

rellevants o quina és la incidència d’un canvi de cicle econòmic 

o una pertorbació social significativa. Això és el que pretenem 

fer a les pàgines següents.

3. ALGUNES dAdES dERIvAdES 
dE LA COMPARACIÓ INTERNACIONAL

Les diverses fonts d’informació disponibles (FMI, OCde, OnU, Ue) con-

firmen que, en les darreres dècades, s’ha produït una tendència gene-

ralitzada d’augment de la desigualtat a la gran majoria dels països de 

l’OCde (Chen et al., 2011; Brandolini i Smeeding, 2009; OCde, 2011). 

El gràfic 1 conté informació sobre l’evolució de la desigualtat en 

alguns països al llarg dels darrers 25 anys, a partir de la base de 

dades de l’OCde, complementada, en el cas espanyol, amb la infor-

mació procedent de l’enquesta de pressupostos familiars3. 

el gràfic sembla que confirma la tendència que la desigualtat ha 

augmentat els darrers 25 anys a pràcticament tots els països, 

si bé s’observin pautes d’evolució diferents entre ells. en alguns 

països, com dinamarca, Suècia, Alemanya o els estats Units, 

la seqüència de dades mostra un augment progressiu dels ín-

dexs de Gini en els diferents moments temporals observats; a la 

resta, en canvi, l’evolució és més irregular, si bé a tots, excepte 

França, el Gini de l’últim any és superior al del primer, i a tots 

l’indicador de 2010, l’últim que s’ha obtingut, és més alt que el 

de l’any anterior de la sèrie (2005), amb les excepcions d’Itàlia i 

potser dels estats Units. Tot sembla indicar, doncs, que la crisi 

ha provocat un empitjorament de la situació de desigualtat en 

les societats objecte d’aquesta anàlisi.

GRÀFIC 1: 

Tendències de la desigualtat en alguns països de l’OCde

Font: OCde (2014): Income Distribution and Poverty Dataset, 2014

3 La base de dades de l’OCde no considera tota la informació corresponent al cas espanyol, raó per la qual s’han fet servir les enquestes, malgrat les diferències d’aquestes pel 

que fa a la grandària de la mostra i a la metodologia aplicada. L’elaboració d’aquestes dades s’explica a Ayala et al. (2012) i Ayala (2014).
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el gràfic 2 conté informació complementària, ajustada al perío-

de de la crisi econòmica (2007-2011), amb dades d’un indicador 

de distància que mesura el quocient entre els ingressos perce-

buts per l’últim decil de la distribució (el de renda més alta) i els 

obtinguts pel decil inferior.

GRÀFIC 2: 

Quocient de la participació 

dels decils extrems en la renda total

Font: OCde (2014): Income Inequality Update (juny de 2014).

novament, les dades confirmen la tendència de la desigualtat a 

augmentar, ara amb el creixement de la distància entre el col-

lectiu d’ingressos més elevats i el que té les rendes més baixes. 

A tots els països, excepte a Holanda i, en menor grau, al Regne 

Unit, l’indicador augmenta, incloent-hi el valor mitjà de l’OCde, 

si bé en aquest cas de forma moderada. Però el creixement és 

especialment significatiu als estats Units, a Itàlia, a França i, 

sobretot, a espanya, on l’índex passa del 8,4 al 13,8, cosa que 

el converteix en el segon país on la distància s’ha incrementat 

més, només superat pels estats Units4. 

Una possible anàlisi de l’origen de la desigualtat consisteix a 

diferenciar la distribució de la renda abans i després de la inter-

venció de l’estat a través dels programes d’ingressos i despeses 

públiques. Al quadre 1, prenent la informació disponible a Cami-

nada et al. (2012), s’ofereix informació resumida de 20 països 

de l’OCde en diferents moments de temps sobre l’evolució de la 

desigualtat de la renda de mercat (abans de l’acció de l’estat) i 

de la renda disponible (després de la intervenció).

 

QUADRE 1: 

evolució de la desigualtat a 20 països de l’OCde 

Font: Caminada et ál. (2012), a partir de dades de la base LIS.

4   A la base de dades de l’OCde, els únics països que, junt amb els estats Units, superen l’indicador espanyol són Mèxic, xile i Turquia.
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Com es pot veure, utilitzant indicadors de desigualtat (Gini) en 

tres moments de temps i diferenciant entre la renda del mercat 

–és a dir, abans de l’actuació del sector públic– i la renda dis-

ponible –després de la intervenció pública–, es comprova que 

hi ha una tendència creixent a l’augment de la desigualtat. Com 

també s’il·lustra al quadre, la desigualtat de la renda de mercat 

augmenta un 13 % (en termes de creixement del Gini) entre 1985 

i 2005, mentre que l’increment de la desigualtat de la renda dis-

ponible, encara que també creix, sembla que ho fa de forma més 

amortida (un 7 % en el mateix període temporal). Segons les 

mateixes dades, l’augment de la desigualtat és més pronunciat 

a la primera etapa (1985-1995) que a la segona, tant en el cas de 

la renda de mercat com respecte de la renda disponible.

Per bé que l’augment més gran de la desigualtat es va produir en 

l’àmbit de la renda de mercat, la desigualtat de la renda disponi-

ble també ha crescut des de la meitat de la dècada dels vuitanta 

del segle passat en molts països. Als estats Units, per exem-

ple, alguns economistes apunten que s’ha tornat als nivells de 

desigualtat que hi havia al final del segle xIx (Atkinson, 2013), 

i aquest argument del retorn al passat sembla que coincideix 

amb l’anàlisi de Piketty (2013).

en efecte, Piketty (2013), utilitzant dades històriques sobre la 

riquesa en diversos països, anticipa uns índexs de creixement 

econòmic reduïts i, sobretot, molt controlats per una petita elit 

econòmica, hereditària d’uns nivells de riquesa molt concen-

trats al llarg de les últimes dècades. La base de la seva argu-

mentació és que el rendiment del capital creix a llarg termini 

més que la renda de cada país, cosa que intensifica l’efecte de 

concentració de la riquesa de forma acumulativa i cada vegada 

més generalitzada, de manera que pot fer tornar als nivells de 

desigualtat que hi havia al segle XIX.

Tanmateix, les dades de l’OCde, a banda de mostrar una ten-

dència clara a l’augment de la desigualtat de la renda de mercat, 

ofereixen uns resultats més diversificats amb relació a la renda 

disponible. Als països més afectats per la crisi, la desigualtat de 

la renda disponible ha empitjorat, mentre que en molts altres 

països de l’OCde no hi ha hagut grans canvis en els índexs que 

mesuren aquesta desigualtat. en aquest sentit, els programes de 

transferències, despeses i ingressos públics continuen tenint, en 

general, un efecte redistributiu apreciable com a instruments per 

esmorteir la desigualtat creixent de la renda de mercat.

Per intentar completar la informació del panorama internacional, el 

gràfic 3 inclou les dades disponibles sobre la pobresa monetària en 

una sèrie de països durant el període comprès entre 2007 i 2011.

GRÀFIC 3: 

Pobresa relativa en alguns països de l’OCde

Font: OCde (2014): Income Inequality Update (juny de 2014).
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L’indicador de pobresa monetària relativa als estudis que elabo-

ra l’OCde es mesura com el percentatge de persones d’un país 

amb uns ingressos inferiors a un llindar, que es fixa en el 50 % 

de la renda mitjana equivalent. Com es pot veure al gràfic 3, la 

pobresa ha augmentat moderadament a l’OCde. L’indicador va 

passar de l’11,1 % el 2007 a l’11,5 % cinc anys més tard. I, en-

tre els països de la mostra, aquest augment es confirma, amb 

algunes excepcions (singularment, el Regne Unit i Portugal) i 

amb diferents magnituds. A Holanda, Suècia, Grècia i, sobretot, 

a espanya, els augments han estat especialment significatius.

Tanmateix, en situacions de recessió econòmica, aquest indica-

dor pot ser enganyós ja que, si la renda cau, el llindar també dis-

minueix, i és possible que això provoqui una disminució artificial 

de l’índex de pobresa. Per procurar evitar aquest problema, se 

solen utilitzar uns llindars fixos (“ancorats”) en un any determi-

nat, a fi de limitar l’efecte del cicle sobre el llindar.

La base de dades de l’OCde ofereix el resultat d’aquest exercici 

d’“ancoratge” prenent com a referència l’any 2005. en aquest 

supòsit, l’indicador mitjà de l’OCde passaria del 8,4 % de 2007 

al 10,4 % de 2011, de manera que, encara que l’índex de po-

bresa és menor, l’augment de l’indicador produït durant la crisi 

és més gran quan s’opta per aquesta alternativa. I, pel que fa al 

comportament dels països, destaquen especialment els casos 

de Grècia i espanya. el primer país veu com el seu índex (amb 

llindar fix) creix del 12,1 % al 26,8 % entre els dos anys, mentre 

que l’índex espanyol passa del 10,4 % al 18,3 %, i l’any 2011 se 

situa al nivell dels estats Units.

els col·lectius amb indicadors de pobresa més elevats són, en 

termes d’edat, els més joves (nens i joves), les famílies mono-

parentals i les llars amb aturats, especialment si qui es troba 

en situació d’atur n’és el principal sostenidor.5 Per contra, els 

més grans tenen, a bona part dels països de l’OCde, uns índexs 

de risc de pobresa més baixos que la mitjana de 2011, cosa 

que confirma l’apreciació estesa que es tracta d’un dels grups 

menys castigats per la recessió econòmica.6 

d’altra banda, sembla que els índexs de pobresa entre una part 

dels treballadors també tendeixen a créixer, per bé que es man-

tenen per sota dels indicadors generals de tota la població. en el 

context internacional, a part dels països americans de l’OCde, no-

vament són els del sud d’europa els que presenten uns índexs més 

alts: el 9,3 % a Portugal, l’11,2 % a Itàlia, l’11,9 % a espanya i el 14,1 

% a Grècia. La precarietat creixent de molts contractes de treball, 

en el context d’unes reformes laborals orientades a incrementar la 

flexibilitat del mercat de treball, explica aquests resultats.

Malgrat que les dades mostren alguns resultats que criden 

l’atenció, cal anar en compte a l’hora d’analitzar dades compa-

ratives internacionals. A banda dels problemes relacionats amb 

les qüestions metodològiques esmentades, per conèixer el que 

realment passa a cada país cal disposar de més informació so-

bre les característiques particulars de cadascun d’ells i les se-

ves principals característiques institucionals.

4. PER QUÈ CREIx LA dESIGUALTAT?  

Com hem dit a la secció anterior, la desigualtat de la renda de 

mercat ha crescut més intensament que la de la renda dispo-

nible. Això vol dir que els factors que afecten els resultats ob-

tinguts pels agents en els mercats, al banda de l’actuació del 

sector públic, tenen un paper rellevant a l’hora d’explicar la de-

sigualtat. Són molts els factors que s’han d’esmentar en aquest 

sentit. Com es deia en un treball anterior, “els canvis en el dis-

seny institucional, condicionats en part per la globalització i pels 

canvis tecnològics, explicarien el creixement de la desigualtat 

de les rendes primàries i el menor efecte compensador de les 

polítiques pressupostàries” (Ayala et al., 2012).

d’una banda, al llarg dels darrers anys, s’ha produït un fenomen 

de dispersió creixent dels salaris, que en bona part s’explica per 

un progrés tecnològic esbiaixat a favor dels treballadors més qua-

lificats. Segons els informes de l’OCDE, els canvis en el sector de 

les tecnologies de la informació i la comunicació i en altres sec-

tors d’innovació tecnològica haurien fet augmentar la demanda 

d’aquest tipus de treballadors i les seves hores de treball anuals, 

cosa que ampliava la dispersió del ventall salarial.

5 Com Ayala (2014) ha posat de manifest, un tret diferencial d’aquesta crisi respecte d’episodis de recessió anteriors és el creixement enorme de l’atur entre els principals 

sostenidors de les llars espanyoles.

6 Als països del sud d’europa, els índexs de pobresa dels més grans se situaven, l’any 2011, entre el 7 i el 8 % de la població dels majors de 65 anys, en gran part com a 

conseqüència de la caiguda del llindar arran de la crisi i del funcionament dels sistemes de garantia d’ingressos en aquests països.
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d’altra banda, altres factors que expliquen la desigualtat salarial 

creixent són l’augment de les importacions procedents de països 

amb salaris baixos entre els països de l’OCde, en un context de 

globalització creixent de l’economia, o l’augment dels fluxos finan-

cers internacionals i la seva desregulació, amb conseqüència als 

diversos mercats i, especialment, al mercat laboral (OCde, 2011).

A més, des de la dècada dels anys vuitanta del segle passat, els 

canvis institucionals que s’han aplicat al mercat de treball –que 

s’han caracteritzat, entre d’altres factors, per l’augment de la fle-

xibilitat dels mecanismes de contractació i d’acomiadament, la 

disminució de la capacitat d’actuació dels sindicats o la minora-

ció del salari mínim respecte del salari mitjà– ajuden a explicar 

també el creixement de la desigualtat salarial, encara que com-

portessin, paral·lelament, a fer augmentar l’ocupació. La creació 

de nous llocs de treball va donar entrada a nous col·lectius de 

treballadors amb salaris baixos, com els joves, les dones o els 

immigrants, la qual cosa va incrementar la desigualtat dels sa-

laris i la precarietat de molts llocs de treball i, en alguns països, 

va estendre els anomenats salaris de pobresa.

Un altre factor que explica la desigualtat creixent de la renda és 

l’augment de la desigualtat de les rendes de capital davant dels 

fenòmens de concentració de la riquesa, que l’OCde també es-

menta i Piketty (2013) explica al seu llibre. Segons els informes 

de l’OCde, la desigualtat de les rendes de capital és sensible-

ment superior a la de les rendes del treball.

Finalment, alguns canvis sociodemogràfics, com l’envelliment 

de la població, la reducció de les llars o l’augment de les llars 

monoparentals, també han afectat la desigualtat, si bé de forma 

complementària als factors anteriors.

els factors que incideixen en la transformació de la renda de 

mercat en renda disponible són un altre component essencial 

per entendre la desigualtat. L’efecte redistributiu dels impostos 

i de les transferències monetàries entre els països de l’OCde 

s’ha constatat reiteradament, si bé sembla que ha tingut menys 

incidència des de la meitat de la dècada dels noranta, com es 

mostra al quadre 1 ja esmentat.

Cal dir, però, que la menor capacitat de compensació dels in-

gressos i les despeses públiques ha estat desigual entre els 

països. Segons l’OCde (2014), els increments més grans en la 

desigualtat de la renda disponible entre els anys 2007 i 2011 

es van produir a espanya, França, Hongria, eslovàquia, Suècia, 

Alemanya i els estats Units. en altres països, els impostos i les 

transferències van continuar acomplint el paper moderador de 

la desigualtat de la renda de mercat, i fins en alguns es va obser-

var una millora dels indicadors de desigualtat de la renda dispo-

nible –per exemple, a Finlàndia, Holanda, Polònia o Portugal. Se-

gons la mateixa font, entre 2007 i 2011, les transferències van 

augmentar pràcticament a tots els països membres de l’OCde 

(només van caure a Grècia, Hongria i Itàlia) i, juntament amb els 

impostos (aquests, en menor grau), van contribuir a compensar 

la desigualtat creixent de la renda de mercat a la majoria dels 

països de l’OCde.

5. LA dESIGUALTAT I LA PObRESA A ESPANYA: 
hI hA ELEMENTS dIFERENCIALS?

La intensitat i la prolongació de la crisi econòmica als països 

del sud d’europa i, d’una manera especial, a espanya, han tin-

gut conseqüències importants en termes de desigualtat i de po-

bresa. després de la fallida del sector immobiliari espanyol i la 

necessitat de reestructurar el sector financer, l’estancament de 

la producció, amb índexs de creixement negatius durant quatre 

dels sis anys de la crisi (de 2007 a 2013), i el creixement enorme 

de les taxes d’atur, que ha arribat a superar els sis milions d’atu-

rats, van repercutir també en les xifres d’ingressos de les llars. 

Segons l’Ine, amb les dades corregides de l’enquesta de con-

dicions de vida, la renda mitjana de la llar va passar de 30.045 

euros l’any 2009 a 26.775 el 2013.7 Aquesta caiguda mitjana, 

però, oculta desviacions significatives entre les llars situades en 

diferents punts de la distribució de la renda.

7 Si la variable fos la renda mitjana per persona, la renda hauria caigut d’11.318 euros l’any 2009 a 10.531 el 2013. Sobre el canvi esmentat, vid. nota 7.
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A la secció segona, ja hem esmentat alguns dels trets diferenci-

als d’espanya en el context internacional. Si tornem a fixar-nos 

en les dades de l’OCde, l’any 2011, el 40 % de les llars amb in-

gressos inferiors representaven a espanya el 18,3 % de tota la 

renda, mentre que el 40 % de les llars amb més recursos acumu-

laven el 64,3 % del total. Aquests percentatges dibuixaven una 

situació pitjor, des del punt de vista distributiu, que els valors 

mitjans de tots els països integrats a l’OCde: el 20,6 % a la part 

baixa de la distribució i el 62,1 %, a la zona més elevada. A espa-

nya, aquell mateix any tenia el dubtós honor de registrar el per-

centatge més baix d’ingressos obtinguts pel primer decil entre 

tots els països europeus de l’OCde (l’1,8 %) i un dels més alts en 

el cas de l’últim decil (el 24,6 % dels ingressos totals). diferents 

treballs han assenyalat (Ayala, 2012) que, en iniciar-se la crisi 

econòmica, la recessió va afectar tots els col·lectius, de mane-

ra que la disminució de la renda es va notar a tots els decils 

de renda. Tanmateix, el repartiment dels costos va anar lliscant 

progressivament cap a la part més baixa de la distribució.

GRÀFIC 4: 

diferència en la participació dels ingressos entre el percentil 80 i el 20

GRÀFIC 5: 

evolució de l’índex de Gini a espanya (2004-2012)

Font: eCV (diversos anys)

Els gràfics 4 i 5, mesurats a partir de la informació subministrada 

per l’enquesta de condicions de vida entre 2004 i 2012, expres-

sen el creixement de la desigualtat. Tant l’indicador de distància 

emprat (quocient entre els ingressos del percentil 80 i el 20) com 

l’evolució de l’índex de Gini mostren aquest augment a partir de 

l’esclat de la crisi.

Com es veu al gràfic 4, la distància entre els extrems de la distribu-

ció augmenta dos punts entre el primer any i el darrer de la sèrie, 

per bé que l’augment es concentra entre 2007 i 2010, i a partir 

d’aquest any la tendència creixent sembla que s’amorteix.

Per la seva banda, com s’observa al gràfic 5, l’evolució de l’índex de 

Gini amb la sèrie homogènia de les enquestes de condicions de vida 

entre 2004 i 2012 mostra una tendència clarament ascendent, fins 

i tot més enllà de l’any 2010, cosa que indicaria un augment interno 

de la desigualtat entre les agrupacions de la distribució de la renda.8

8 Cal advertir, però, que l’INE, organisme encarregat d’elaborar cada any l’ECV, va incloure a l’enquesta de 2013 una modificació de les dades d’ingressos de les famílies després 

d’intentar complementar la informació obtinguda amb els registres de renda procedents de l’Agència Tributària. Aquest canvi afecta els resultats obtinguts sobre desigualtat i 

pobresa, i suavitza l’evolució dels índexs fins a 2012 (el propi INE ofereix una retrospectiva dels anys 2009 a 2012, incrementant, a partir de les seves noves dades, la renda mitja-

na per llar i per persona) i fins i tot indica l’existència d’una certa millora de l’índex de pobresa l’any 2013.
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5,2 5,5 5,5 5,5 5,7 6,4 7,2 7,1 7,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,310 0,321 0,317 0,318 0,315 0,325 0,338 0,342 0,347

S80/S20

Gini
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Per intentar completar el dibuix de la situació de la societat espa-

nyola en el període de crisi, utilitzarem el gràfic 6, obtingut a partir 

de l’enquesta de condicions de vida a espanya. La informació que 

conté el gràfic no es limita a donar compte de la pobresa relativa, 

sinó que es completa amb els indicadors integrats a l’AROPe. 

Com s’explica a Martínez i Ruiz-Huerta (2014), l’indicador selec-

cionat a la Unió europea per supervisar l’objectiu de reducció de 

la pobresa en el marc de l’estratègia 2020 s’anomena AROPe (“At 

Risk of Poverty or Social Exclusion”). Amb aquest indicador, es volia 

ampliar l’anàlisi de la pobresa, reforçant la idea que, en tractar-se 

d’un concepte multidimensional, com també passa amb l’exclusió 

social, calia recórrer a un indicador també multidimensional.

GRÀFIC 6: 

Indicadors de pobresa i exclusió social

Font: eCV (diversos anys).

L’AROPe inclou, doncs, tres subindicadors. el primer, que cerca 

mesurar les situacions de “baixa renda”, és semblant a l’índex tra-

dicional que es fa servir per mesurar la pobresa relativa i inclou 

les llars amb una renda disponible equivalent l’any anterior inferior 

al 60 % de la renda mitjana equivalent.9 el segon és un índex de 

privació material, que mesura algunes necessitats bàsiques (ha-

bitabilitat dels habitatges, menjar, transport...) no cobertes per les 

famílies; en aquest indicador s’hi inclouen les famílies amb quatre 

mancances o més d’una llista de nou. Finalment, el tercer intenta 

mesurar la baixa intensitat laboral dels membres de la unitat fami-

liar que pertanyen a la població activa; en aquest cas, n’estan afec-

tades les famílies en què el temps de treball durant l’any anterior és 

inferior al 20 % del temps de treball potencial total. 

Segons el nou indicador, es consideren en risc de pobresa i ex-

clusió les llars que, com a mínim, mostren una de les mancances 

esmentades; per obtenir-lo, s’utilitza un mètode d’unió, cosa que 

explica l’entitat de les seves xifres.10

 

9 Per poder comparar la situació de les diferents llars, cal aplicar escales d’equivalència que recullin i ponderin la situació dels diversos membres de la llar. L’escala aplica-

da és l’anomenada escala de l’OCDE modificada.

10 Vid. Martínez i Ruiz-Huerta (2014a i b) per a una valoració de l’AROPe.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

AROPE 25,0 24,3 24,0 23,3 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 28,0

Pobresa 20,1 20,1 20,3 19,7 20,8 20,1 21,4 22,2 22,2 21,6

Treball 4,8 4,1 4,1 3,5 3,6 4,5 4,9 4,5 5,8 6,2

Privació 8,4 7,3 6,7 7,0 6,7 7,6 10,9 13,5 14,6 15,9
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Com s’il·lustra al gràfic 6, l’indicador general de risc de pobresa 

i exclusió social a espanya, que manté un nivell elevat en el con-

text comparat, augmenta novament la seva incidència des del 

començament de la crisi econòmica l’any 2007. Majoritàriament, 

tant l’entitat com la seva dinàmica s’expliquen pel comportament 

de l’índex de pobresa monetària, si bé els altres dos indicadors, 

especialment el de la intensitat del treball a la llar, també con-

tribueixen a explicar la tendència alcista de l’índex general entre 

2009 i 2012. Segons les dades d’eurostat, el 2005, l’indicador de 

AROPe mitjà de la Ue-27 era del 25,7 % de la població total, men-

tre que el percentatge espanyol era del 24,3 % aquell any. Set 

anys més tard, els percentatges respectius eren el 24,8 a la Ue 

(27) i el 28,2 a espanya.11

Per comprendre l’augment de la desigualtat i de la pobresa a es-

panya, a més dels factors estructurals que ja s’han esmentat, cal 

assenyalar alguns elements singulars, característics del país. en 

aquest sentit, la naturalesa de la crisi econòmica a l’estat espa-

nyol i el qüestionament del model productiu preexistent, junta-

ment amb el creixement notable de la desocupació (creixement 

de la taxa general, de l’índex d’atur dels principals sostenidors 

i del nombre de llars en què tots els integrants estan en situa-

ció d’atur), s’han de veure com uns factors decisius, però no els 

únics. Cal afegir-hi els efectes que ha provocat la reforma del 

mercat laboral, que ha facilitat, d’una banda, l’amortització de 

llocs de treball i, de l’altra, l’augment de la precarització de les 

condicions de treball i de retribució de molts treballadors.

I, a diferència del que ha succeït en altres països, el sector públic 

ha perdut part de la seva capacitat per compensar l’efecte desi-

gualador dels mercats en els ingressos de les famílies. Als pri-

mers anys de la crisi, la recaptació d’alguns tributs, com l’impost 

de societats, l’IVA o els impostos més relacionats amb el sector 

immobiliari, van disminuir sensiblement. davant del dèficit públic 

creixent i de l’augment de l’endeutament (agreujat per la crisi del 

deute sobirà), primer el govern socialista i després el popular van 

començar a aplicar polítiques de consolidació fiscal, fins i tot con-

sagrant constitucionalment la prioritat de la càrrega del deute en 

els pressupostos. 

La política d’austeritat aplicada s’ha orientat a apujar els tipus 

d’alguns impostos i a retallar els serveis públics i les transferèn-

cies. Les retallades de la despesa han afectar, amb intensitat 

diversa, pràcticament tots els capítols pressupostaris. Tant les 

transferències monetàries com les despeses en espècie se n’han 

vist afectades, cosa que pot explicar la pèrdua de capacitat com-

pensadora de la desigualtat per part del sector públic. Per la seva 

banda, les mesures d’increment de la recaptació en els grans im-

postos tampoc no sembla que hagin millorat l’efecte redistributiu 

de l’acció pública.

encara que la majoria dels estudis assenyalen que, en la correc-

ció de les desigualtats, l’efecte de les transferències és més gran 

que el dels impostos –un argument que a vegades s’ha esgrimit 

per justificar unes reformes basades en retallades de la progres-

sivitat formal–, no és fàcil separar els efectes dels ingressos i 

les despeses sobre la distribució de la renda. el repartiment de la 

despesa, des d’una perspectiva d’universalitat, té un efecte redis-

tributiu molt potent que es pot veure molt afectat si, a través de 

retallades de la progressivitat, es limita la capacitat redistributiva 

dels impostos directes.

Alguns treballs, com el de Cantó (2012), assenyalen que els can-

vis a l’IRPF han generat uns efectes redistributius que d’alguna 

manera han compensat les retallades de les despeses. Tanma-

teix, caldria valorar també els impactes provocats pels impostos 

indirectes i, més concretament, per l’augment del tipus a l’IVA i 

l’aplicació de tipus superiors en alguns béns i serveis de consum 

popular, que abans estaven sotmesos a tipus impositius privile-

giats. el conjunt de tots aquests factors pot ajudar a entendre 

els resultats que s’han observat en la desigualtat durant la crisi. 

 

11   Després de l’ajust efectuat per l’INE, el indicador mostraria un comportament decreixent l’any 2013, en baixar fins al 27,3 %.
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6. CONSIdERACIONS FINALS I PERSPECTIvES

La capacitat econòmica limitada d’espanya, especialment després 

de la crisi, en un entorn cada vegada més competitiu, planteja al-

guns dubtes sobre la possibilitat de mantenir la cohesió social i 

els serveis del benestar. Les dades que s’han manejat per intentar 

copsar l’evolució de la pobresa i la desigualtat mostren un empitjo-

rament clar de la situació, amb diferències significatives respecte 

d’altres països. La informació utilitzada posa de manifest que la 

desigualtat de la renda de mercat tendeix a empitjorar a la majoria 

dels països de l’OCde, mentre que la desigualtat de la renda dispo-

nible presenta més diferències de comportament. espanya sembla 

que no tan sols empitjora la desigualtat de la renda de mercat, sinó 

que a més mostra una menor capacitat per compensar l’efecte de-

sigualador dels mercats.

Aquests resultats tenen a veure, en bona part, amb la pèrdua de 

capacitat redistributiva del sector públic espanyol, tant en el ves-

sant de les despeses (transferències i despeses en espècie) com 

en el dels impostos. Una part d’aquesta pèrdua és conseqüència 

de la crisi i de les polítiques d’austeritat aplicades, especialment 

les retallades de prestacions i serveis, cosa que ha tingut reper-

cussions negatives per als ciutadans que se situen a la part baixa 

de la distribució de la renda, els quals s’han distanciat més d’altres 

col·lectius que han patit menys els efectes de la recessió.

Si l’economia confirma la recuperació, no hi haurà cap justificació 

per continuar mantenint les polítiques d’austeritat, i els responsa-

bles polítics hauran de recuperar la capacitat redistributiva de la 

intervenció pública per evitar que la desigualtat i la segmentació 

social augmentin.

D’altra banda, davant l’augment de la desigualtat i les dificultats 

creixents per aplicar alguns instruments redistributius, sembla ne-

cessari tornar a pensar en la revisió de les regles bàsiques de joc 

dels mercats. Això és el que es proposa, en part, el Partit Laborista 

britànic, seguint una estratègia que ha presentat amb el nom de 

“predistribució”. Aquest concepte, que procedeix de Hacker (2012), 

es defensa com una resposta davant l’augment de la desigualtat, 

la caiguda creixent de la mobilitat social a molts països i l’estanca-

ment dels salaris reals d’un gran nombre de treballadors.

Com a alternatives a aquesta situació, es plantegen, entre d’altres 

aspectes, la necessitat de reorientar la política macroeconòmica i 

de controlar els mercats financers; la reforma dels serveis públics, 

intentant garantir la qualitat i l’eficiència, o la introducció de meca-

nismes de compensació als mercats, per tal de millorar-ne el funci-

onament i evitar-ne desviacions, sobretot assegurant la protecció 

bàsica dels treballadors en els mercats laborals (revisar els salaris 

mínims en clau de retribucions que assegurin unes condicions de 

vida digna, augmentar la transparència, facilitar la conciliació de la 

vida personal i la laboral o recuperar la capacitat compensadora 

dels treballadors i dels sindicats en un marc que eviti les rigideses 

però que garanteixi uns drets).

Aquestes propostes no es plantegen com a alternatives als instru-

ments redistributius tradicionals, sinó com a complements neces-

saris davant dels nous reptes econòmics i davant la importància 

de mantenir la cohesió social a europa. I són especialment interes-

sants per a un país com espanya, on sembla que és imprescindible 

revisar moltes de les regles de joc sobre les quals s’ha fonamentat 

la nostra societat.
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L’augment de les desigualtats socials és el gran repte de la po-

lítica moderna la propera dècada. Hi ha un consens ampli per 

incloure la lluita contra les desigualtats en l’agenda política no 

tan sols per imperatiu ètic de justícia social, sinó també pel risc 

de convertir-se en el principal obstacle per al creixement i la re-

cuperació econòmica. 

Suportem sis anys de la pitjor crisi de la història contemporània 

(2008-2014), que s’allarga i s’agreuja per les dures polítiques 

d’austeritat aplicades. ens deixen el pitjor escenari possible: 

més desigualtats, un atur desbocat i més empobriment. davant 

un ritme de recuperació econòmica molt lenta que tensarà la 

conflictivitat distributiva dels costos de la crisi, cal refermar i 

garantir la xarxa social bàsica, però, alhora, cal activar i pensar 

noves polítiques d’equitat i cohesió social. 

Contra l’atur, l’empobriment i la devaluació social, cal respondre 

amb una combinació de polítiques redistributives (per actuar 

sobre els efectes) i de polítiques predistributives (per actuar 

sobre les causes estructurals i prevenir la reproducció de les 

desigualtats). Aquest segon enfocament és el paradigma de 

la “predistribució” que ha estat proposat pel professor de Yale 

Jakob Hacker (2012). La predistribució defensa una nova fun-

ció de l’estat com a instrument preventiu de les desigualtats 

socials per tal que la despesa social i redistributiva posterior 

sigui menor, reforçant un model de competitivitat econòmica no 

extractiva i amb cohesió social. 

Suposa una revisió institucional profunda que neix de pregun-

tar-se com influir en els mercats perquè generin menys desi-

gualtat de partida i com redefinir el model de welfare per redis-

tribuir millor i apoderar les capacitats de manera més inclusiva. 

Aquesta perspectiva recupera l’estat com a agent clau i respon-

sable del model d’igualtat d’oportunitats i de justícia social a 

què aspirem; no tant com un estat reparador, sinó com un estat 

anticipatiu i previsor de les desigualtats.

1. ESTAT I MOdEL dE bENESTAR: 
UNA RELACIÓ dUAL

L’estat del benestar o welfare va néixer per tal de pal·liar i de 

compensar les situacions de necessitat i de desigualtat que ge-

nera el mercat laboral, atès que és incapaç de produir benestar 

material per a tots els individus i les famílies. La protecció soci-

al contra l’atur, la malaltia o l’envelliment s’han instituït com a 

drets bàsics i constitucionals, juntament amb el dret a l’educa-

ció. Són els pilars clàssics del model de benestar que, a espanya 

i a Catalunya, s’han consolidat en les darreres dècades. 

Ara bé, sovint aquest caràcter protector ens fa oblidar que l’es-

tat té una funció dual i ambivalent davant les desigualtats. no 

només acompleix una funció redistributiva o compensadora de 

les desigualtats generades pel mercat laboral, i actua ex post 

un cop es produeixen. L’estat també té una funció constitutiva o 

legitimadora de la desigualtat social i laboral (ex ante), atès que 

regula i legisla com han de ser el sistema educatiu, les relaci-

ons laborals, les modalitats de contractació i cotització, la ne-

gociació col·lectiva o el sistema fiscal. Les polítiques públiques 

actuen com a mecanismes d’integració i de promoció social, 

però també intervenen produint i reproduint desigualtats. no cal 

oblidar la bidireccionalitat mútua entre l’estat i les desigualtats: 

no podem separar-los com si fos una simple dicotomia de bons 

i dolents (Adelantado, 2000; Lessenich, 1996). Per tant, l’estat 

predistribueix quan impulsa reformes laborals o reformes edu-

catives (condiciona un marc de més o menys desigualtats) i 

també redistribueix renda per tal de contenir i de reparar el ma-

teix marc de desigualtats que ha regulat i produït. 

Tal com ho demostra esping-Andersen (1993), els diferents mo-

dels de welfare a europa depenen de variables sociopolítiques i 

de la funció reguladora que tenen els estats a l’hora de deixar 

més o menys protagonisme al mercat com a proveïdor de ben-

estar. És a dir, en funció del context històric, cultural i polític, 

els estats han desenvolupat formes diferents a l’hora de mer-

cantilitzar o de desmercantilitzar les necessitats vitals. La taula 

següent presenta els diferents règims de benestar que es deri-

ven de la recerca empírica comparada i la multidimensionalitat 

constitutiva de cada welfare nacional.

XAVIER MARTÍNEZ-CELORRIO, 

Professor de Sociologia. Universitat de Barcelona

bONA PREdISTRIbUCIÓ I MILLOR REdISTRIbUCIÓ 
CONTRA LES dESIGUALTATS
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TAULA 1: 

Trets principals dels models 

o règims dels estats del benestar

el model liberal anglosaxó pivota entorn del mercat com a principal 

proveïdor social (sigui per convenis d’empresa o per assegurança 

privada), i força els individus a responsabilitzar-se de si mateixos. 

L’estat es limita, exceptuant la sanitat, a proveir una assistència de 

mínims a grups segregats, minories i exclosos en programes fo-

calitzats, i sempre amb la comprovació prèvia de recursos (means 

tested). Es confia en el mercat de treball com a mecanisme distri-

butiu, en l’autoocupació personal i en el voluntariat assistencial, 

però mantenint un esquema residual per part de l’estat. 

Règim benestar LIBERAL CONTINENTAL ESCANDINAU MEDITERRANI

Ideologia Individualisme Corporatisme Igualitarisme Modernització 

PREDISTRIBUCIÓ

Referents i objectius
Apoderament i elecció

 individual
Mantenir rendes 
i seguretat social

Xarxa universal 
serveis públics

Universal, fràgil 
i Familista

Mercat laboral Desregulat Regulat Alta regulació Desregulat

Divisió laboral Ocupats / aturats
Estables/ precaris /

 inactius
Feina pública / privada

Estables/precaris 
/ submergits

Estructuració social
Segregació de col·lectius 

i minories
Segmentació

integrada
Inclusió i ciutadania Dualització i precarització

REDISTRIBUCIÓ

Provisió de benestar Mercat i tercer sector Estat i agents socials Estat
Estat, mercat 
i tercer sector

Finançament Impostos i copagaments Cotitzacions laborals Impostos
Impostos, cotitzacions 

i copagaments

Prestacions i cobertura Assistencial Contributiva Universal
Contributiva, universal 

i assistencial

Impacte redistributiu REGULAR REGULAR POTENT FEBLE

Països Regne Unit/ Estats Units Alemanya / França Suècia / Dinamarca Espanya / Itàlia

Font: elaboració pròpia a partir de Moreno (2014), González (2005) i Lessenich (1996).
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el model continental o corporatiu prioritza el manteniment de la renda dels 

treballadors que hagin cotitzat al llarg de la vida laboral seguint una norma 

de treball estable. el sistema de protecció social està esglaonat per grups 

contributius (esquema bismarckià) i força una segmentació integrada entre 

treballadors estables i atípics. els sindicats i els agents socials mantenen 

una pauta continuada de concertació social. La cobertura social depèn de 

la condició laboral individual i els familiars es beneficien com a titulars de 

drets derivats (del cap de família). És un model conservador que no prioritza 

la reducció de la desigualtat entre grups contributius i classes socials. 

el model escandinau socialdemòcrata s’assenta en la idea nòrdica de la 

“casa ciutadana comuna” (folkhemmet), en l’objectiu de la plena ocupació 

i en la provisió universal de serveis personals no dependents de la condi-

ció laboral dels individus. el paper actiu de l’estat com a empresari creador 

d’ocupació pública facilita la desfamiliarització i el treball de les dones a l’Ad-

ministració i els serveis públics. La disparitat salarial i la desigualtat social 

són més baixes que a la resta de models amb una àmplia classe mitjana 

que defensa la igualtat d’oportunitats, l’escola pública i la meritocràcia en un 

context d’inclusió i de drets universals per a la ciutadania. 

el model mediterrani es caracteritza per un ideal de modernització retarda-

da sobre la resta de països avançats a causa del seu passat polític autori-

tari i de paternalisme social. Pivota sobre el familisme com a factor central 

de solidaritat que complementa i queda compenetrat amb l’acció pública i 

estatal, el mercat privat i el tercer sector. És un model mixt que tracta de 

combinar l’esquema universalista (educació, sanitat i pensions) amb pres-

tacions contributives de tipus bismarckià (seguretat social), on es barregen 

el corporatisme dels agents socials, un elevat frau fiscal i una extensa eco-

nomia informal.

S’ha discutit i teoritzat molt si el model mediterrani és una configuració di-

ferenciable o no de la resta de règims de benestar o si es tracta d’una versió 

retardada i perifèrica del model corporatiu continental (Moreno, 2014; 2001; 

González, 2005; Lessenich, 1996). els quatre països meridionals (espanya, 

Grècia, Itàlia i Portugal) es caracteritzen per la rellevància històrica d’haver 

viscut dictadures i governs autoritaris al llarg del segle xx, i comparteixen 

trajectòries institucionals, culturals i polítiques de modernització retardada, 

tot i que la singularitat de Catalunya i les regions del nord italià serien una 

excepció que afegeix més complexitat a aquest model.w

en tot cas, Catalunya està encaixada en una matriu espanyola que és hereva 

del corporatisme franquista i dels pactes de la transició de 1978. d’aques-

tes dues influències es nodreix un welfare espanyol que no es va construir 

ex novo ni va permetre grans marges de maniobra política per canviar-ne 

les bases i les lògiques de finançament (González, 2005). Per això el model 

espanyol és fragmentari, amb un universalisme incomplert, garantista en la 

cobertura, però amb prestacions modestes. És un model insuficient però 

incrementalista, amb un fort protagonisme dels ajuntaments i d’un tercer 

sector de proximitat amb respostes més flexibles per atendre noves neces-

sitats allà on no arriben ni el govern central ni els governs autonòmics. 

2. LA REdISTRIbUCIÓ dEFICIENT 
dEL MOdEL ESPANYOL dE bENESTAR

Hi ha un ampli consens científic entorn del paper positiu que té 

una major despesa social en la reducció de les taxes de pobresa 

i en la producció d’igualtat (Moreno, 2014; Comissió europea, 

2010; Wilkinson, 2010). Ara bé, no tots els nivells similars de 

despesa social tenen la mateixa capacitat redistributiva i reduc-

tora del risc de pobresa. L’efectivitat redistributiva de la des-

pesa social és variable en funció de: 

a) l’estructura productiva i sociodemogràfica: si la que tenen els 

països mediterranis la traspasséssim als països escandinaus, 

aquests tindrien una taxa més alta de pobresa i de desigualtat 

com a nou punt de partida.

b) el règim nacional de benestar: els països escandinaus i certs 

països de model continental (França i Bèlgica) tenen un alt 

nivell de despesa social i taxes baixes de pobresa. Catalunya, 

espanya i Itàlia són el cas contrari.

c) com s’aplica la despesa: Irlanda i Grècia tenen un mateix ni-

vell de despesa social (26 % del PIB), però la primera té una 

capacitat reductora de la taxa de pobresa del 60 %, i Grècia 

només la redueix un 15 %. 

Com a país de model mediterrani, Catalunya es caracteritza 

per: a) mantenir un nivell baix de despesa social (22 % del PIB el 

2011), molt condicionat pel dèficit fiscal i l’asfixia financera auto-

nòmica; b) disposar d’una estructura productiva amb sectors de 

qualificació mitjana-baixa molt turbulents que produeixen un atur 

elevat en temps de crisi, i c) mantenir uns programes socials de 

tipus pal·liatiu i de poca eficàcia redistributiva. 



MONOGRÀFIC “LES DESIGUALTATS SOCIALS”

113

GRÀFIC 1: 

Impacte redistributiu comparat: 

capacitat per reduir la taxa de pobresa 

sense tenir en compte les pensions (2010)

Font: Idescat (2010) i Moreno (2014)

L’impacte redistributiu del model social català actual només 

redueix un 25,8 % la taxa de pobresa després de transferències 

(sense tenir en compte les pensions). Lluny de la mitjana europea 

i de països propers com França (la redueix un 47 %) i molt lluny 

de Suècia (la redueix quasi un 52 %), tal com ho mostra el gràfic 

1. Catalunya, espanya i la resta de països mediterranis se situen 

en la franja més baixa d’eficàcia redistributiva, compartint posició 

amb països postautoritaris com Romania i Bulgària. 

Les inèrcies i les disfuncions característiques del model espanyol 

de benestar han rebut una dura crítica per part de l’OCde (2014). 

L’informe Society at a Glance 2014 dedica un capítol per a espa-

nya en què critica la mala preparació del sistema de protecció 

social per respondre amb eficàcia i equitat als efectes de l’atur, 

l’empobriment i l’augment de les desigualtats. A més, constata 

com beneficia més a qui més té. 

GRÀFIC 2: 

Transferències de l’estat del benestar rebudes 

pel terç superior de renda i pel terç inferior en 

percentatge sobre la mitjana total (2010)

Font: OeCd Income Distribution Database 

<http://www.oecd.org/els/societyataglance.htm>

         Terç inferior 
(llars més pobres: decils 1-3)

      Terç superior 
(llars més riques: decils 8-10)

Grècia 66% 132%

Portugal 71% 152%

Luxemburg 72% 120%

Espanya 75% 115%

Polònia 81% 106%

Japó 84% 89%

Hongria 84% 103%

França 89% 124%

Irlanda 98% 102%

Eslovènia 102% 101%

Alemanya 113% 91%

Corea 113% 115%

Estats Units 115% 84%

Finlàndia 117% 80%

Bèlgica 123% 81%

Canadà 129% 69%

Regne Unit 135% 46%

Suïssa 137% 72%

Suècia 138% 66%

Holanda 147% 61%

Dinamarca 176% 38%
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els pensionistes i les altres classes passives han estat millor 

protegits com a conseqüència del model contributiu de segure-

tat social lligat a l’ocupació. Però les llars més pobres i de baix 

nivell de qualificació i cotització prèvia a la crisi són les més 

castigades i desprotegides. entre el 2017 i el 2010 han perdut 

un 30 % de la seva renda, mentre que la mitjana de pèrdua de 

renda de les llars més pobres a l’OCde ha estat d’un 2 % (OCde, 

2014). És un altre efecte del feble i fràgil universalisme del mo-

del espanyol, agreujat per les retallades en serveis socials i en 

polítiques actives d’ocupació.

L’informe destaca com les transferències distributives a espa-

nya beneficien més (diferencial de 35 punts) el terç superior de 

renda que el terç poblacional més pobre, tal com ho recull el 

gràfic. Fins i tot països amb un model liberal de benestar com 

els estats Units o els Regne Unit tenen un esquema distributiu 

més equitatiu que el nostre, malgrat les crítiques rebudes pel 

caràcter residual del seu welfare. 

La poca capacitat redistributiva del model espanyol depèn tant 

del disseny del sistema de seguretat social com del model fle-

xible i precari de mercat de treball. no sempre els models de 

benestar són progressius per als sectors més pobres (Korpi i 

Palme, 1998), i menys encara quan un mercat dual de treball no 

està compensat amb un universalisme de serveis públics ben 

dotat, efectiu i de cobertura inclusiva. 

el model espanyol de benestar o welfare s’ha definit com una 

“via intermèdia” entre el corporativisme bismarckià (sistema de 

seguretat social de caràcter contributiu) i l’universalisme de la 

tradició de Beveridge (salut, educació i pensions garantits), però 

amb una protecció social baixa i fragmentada. La insuficiència 

de prestacions queda compensada pel protagonisme forçat de 

les famílies i de les dones, i per la funció assistencial del tercer 

sector amb lucre o sense. 

el caràcter híbrid del model espanyol fa que s’accentuïn els trets 

menys atractius del model corporatiu continental i que, en para-

l·lel, l’universalisme quedi molt curt i mal dotat, amb prestacions 

poc generoses (González, 2005). Les principals disfuncions estan 

interconnectades entre si i es podrien sintetitzar així:

a) la dualitat estructural del mercat de treball entre els treballa-

dors estables (insiders) i precaris (outsiders) provoca una major 

reproducció de la desigualtat, atès que les prestacions socials 

(atur i pensions) depenen del poder contributiu de les trajectò-

ries laborals seguides, i afavoreixen els treballadors estables. 

b) el model distributiu de transferències de renda afavoreix 

els ancians i els pensionistes, en detriment dels joves i de 

les famílies amb nens, i provoquen el familisme solidari com 

a estil de vida i estratègia adaptativa davant les necessitats 

vitals no cobertes o no desfamiliaritzades per l’estat (edu-

cació infantil 0-3 anys, cura dels dependents o rendes joves 

d’emancipació...). 

Si les polítiques públiques no cobreixen les necessitats de cura 

i de petita infància se sobrecarrega les dones de tasques assis-

tencials al si de les famílies, i se’n limita la plena participació 

laboral. en paral·lel, si no hi ha prou oferta d’habitatge social i 

es dificulta l’emancipació dels joves, es retarda la formació de 

noves famílies, amb un resultat agregat final de baixa natalitat 

que només es compensa amb la immigració. 

L’universalisme del model espanyol queda molt curt i mal do-

tat amb prestacions mal planificades per un estat central que 

legisla i acostuma a centrifugar l’aportació de despesa social 

cap als governs autonòmics (la Llei de dependència en seria un 

exemple clar). d’aquí que el repte a mitjà termini sigui construir 

un universalisme amb més despesa social, però amb major im-

pacte redistributiu real. Una opció expansiva i eficient que supo-

sa desfamiliaritzar el model de welfare i crear nova ocupació, tal 

com ho planteja el paradigma de la inversió social anticipativa 

(esping-Andersen, 2010). 
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3. PREdISTRIbUCIÓ I PARAdIGMA 
dE LA INvERSIÓ SOCIAL ANTICIPATIvA

Per atacar les majors desigualtats familiars, educatives, laborals 

o d’ingressos no n’hi ha prou amb redefinir el model de welfare 

si, en paral·lel, no es repensen les polítiques predistributives que 

l’estat té a les seves mans. Sovint les discussions entorn de l’es-

tat del benestar a casa nostra estan esbiaixades per apriorismes 

que ignoren el seu impacte real sobre l’estructura social d’oportu-

nitats i obliden per complet la funció predistributiva:

a) des del maximalisme es creu que les polítiques de benestar 

o la inversió en més educació, per exemple, produeixen per se 

més igualació social, però sense tenir en compte la baixa capa-

citat redistributiva del nostre model de welfare; 

b) per contra, des del minimalisme s’ataca la generositat dels 

programes socials per induir a una major dependència assis-

tencial dels sectors més vulnerables, però obviant els avantat-

ges i les apropiacions que el model corporatiu garanteix per als 

contribuents més acomodats, com ja hem vist.

Totes dues posicions queden neutralitzades per l’evidència em-

pírica i haurien de girar cap a una nova perspectiva o pregunta: 

com influir en el mercat perquè generi menys desigualtat i com 

redefinir el model de welfare per ser més inclusiu i menys corpo-

ratista. Aquesta perspectiva recupera l’estat com a agent clau i 

responsable del model d’igualtat d’oportunitats i de justícia social 

a què aspirem. 

La desregulació dels mercats financers, el rescat bancari i l’esclat 

d’una gran recessió global posen el poder regulador dels estats, 

de nou, al centre del debat. Però, en un context molt restringit, 

amb un endeutament públic elevat (60.000 milions d’euros a Ca-

talunya) i una austeritat forçada de dèficit públic zero, la sobi-

rania macroeconòmica dels estats mediterranis ha quedat molt 

afeblida i exposada. Les condicions d’austeritat i de dèficit públic 

es podrien revisar sense tant rigorisme per tal d’injectar una recu-

peració més sòlida a mitjà termini. Però, en tot cas, cal redefinir 

el paper regulador i protector que els estats han d’acomplir d’ara 

endavant amb grans canvis institucionals. 

La resposta davant les desigualtats que han generat els mercats 

desbocats i desregulats no pot reduir-se a les polítiques redis-

tributives i pal·liatives ex post que fan uns estats del benestar 

pensats per a la societat industrial que ja no existeix. Cal incidir 

abans en les causes estructurals i de mercat que generen desi-

gualtat des d’un paper més actiu i preventiu per part de l’estat. 

Com hem vist comparant els règims de benestar, la funció consti-

tutiva de la desigualtat social que acompleix l’estat (ex ante) varia 

molt segons com legisla la regulació de mercats i actius, el siste-

ma fiscal o les relacions laborals.

el paradigma de la predistribució que proposa Jakob Hacker 

(2012) suposa una revisió profunda de la funció constitutiva 

i reguladora dels estats. defensa àmplies reformes del mercat 

econòmic i del mercat de treball que fomentin en si mateixes una 

distribució més equitativa de resultats per enfortir una democrà-

cia de classes mitjanes. de fet, la predistribució té com a objectiu 

fer que els mercats treballin per al benestar comú i produeixin 

una menor desigualtat de partida. Si la distribució a priori del po-

der econòmic i de mercat es fa de manera més justa i equitati-

va, la necessitat de redistribució ex post es redueix i genera, des 

del principi, més ocupació, prosperitat, cohesió social i eficiència 

(Hacker, 2014; 2012). 

La taula 2 presenta de forma esquemàtica un conjunt de mesu-

res per àmbits que ajuden a entendre el paper constituent que la 

lògica de la predistribució pot tenir per a Catalunya. Més aviat és 

un exercici d’exemplificació i no ha de ser pres com una recepta 

tancada. Ben al contrari. La lògica predistributiva té una gran uti-

litat provocadora o generativa perquè els agents socials i polítics 

puguin repensar un model propi de bona predistribució que seria 

complementari a un millor impacte redistributiu del welfare. 
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TAULA 2: 

Mesures predistributives i impactes positius per al benestar 

Mesures Impactes positius

Mercats competitius i cooperatius
L’augment de la bretxa de desigualtat es produeix 
per l’extracció de rendes (Stiglitz) en mercats 
protegits i sense competència real. 

Cal un entorn sense elits extractives, amb 
més aliances interempresarials, teixit local i 
cooperatiu, i serveis competitius per fer créixer 
la renda disponible, l’ocupació i les exportacions. 
Competitivitat no extractiva. 

• Neutralitzar elits extractives de rendes

• Sectors estratègics ben regulats

• Aliances interempreses col·laboratives

• Mercat hipotecari garantista

• Desregular sectors protegits dels serveis
    amb llicències de negoci

• Suport a l’economia social i local

Mercat públic eficient i transparent

La despesa de consum de les administracions 
públiques a Catalunya (32.708 M€) és el 16 % del PIB. 

Les clàusules socials de contractació forçarien 
canvis amb efectes multiplicadors en les empreses 
i el teixit productiu. Mercats públics transparents i 
lliures de corrupció.

• Discriminació positiva segons clàusules 
    socials en la contractació pública

• Transparència i fiscalització d’obra pública
     i subministraments

Fiscalitat justa
Cal un sistema fiscal progressiu i equitatiu que faci 
aflorar l’economia submergida (18.000 M€) i elimini 
el frau fiscal i les exempcions per grans contribuents. 
Una fiscalitat amb discriminació positiva per al medi 
ambient, R+d, sector cultural i economia social que 
no penalitzi els emprenedors autònoms i la petita 
empresa. Un marc fiscal adient per crear ocupació de 
qualitat. 

• Fiscalitat progressiva sense exempcions
• Gravar alts patrimonis i herències
• Facilitats fiscals per al treball autònom, 
    els emprenedors i la petita empresa
• Fiscalitat ambiental
• Fiscalitat singular per la cultura, la ciència,
    la filantropia i l’economia social 

Relacions laborals per a la inclusió social
Cal revertir el dualisme del mercat laboral i 
simplificar les modalitats de contractació o 
adoptar el model de contracte únic. Cal un model 
de negociació col·lectiva adient per a un país petit 
com Catalunya, amb canvis innovadors de cogestió 
i flexiseguretat. 

Reforç dels drets laborals, salaris decents i aposta 
per activar el capital humà i la productivitat de tots 
els actius. 

• Contracte laboral únic o quasi únic
• Elevació del salari mínim
• Model centralitzat de negociació col·lectiva
• Models de cogestió a l’empresa
• Inspecció laboral efectiva
• Integració de les polítiques actives 
    i els serveis socials per a aturats

Igualtat de gènere
La igualtat de gènere porta més eficàcia, 
cohesió i benestar. Cal superar els 
problemes de conciliació i apostar per una 
major inversió social pública en favor de les 
famílies i les dones.

• Paritat salarial homes-dones

• Conciliació i desfamiliarització 
    per crear nova ocupació d’utilitat social

Educació i formació en equitat

elevar els nivells de coneixement i de titulació i 
apostar per la formació al llarg de la vida com a dret 
de ciutadania. Cal un gran pacte social per la ciència, 
la formació i l’educació. Inversió en educació infantil 
i en una secundària menys selectiva i més qualificant 
per a la societat del coneixement. Cal un esquema 
propi de beques i programes de pobresa infantil zero 
als barris i les escoles més vulnerables.

• Inversió en professorat innovador

• Inversió pública en educació infantil de 0 a 6 anys

• Plans integrals i d’entorn contra la pobresa 
    infantil-adolescent

• Beques i ajuts per a l’equitat

• Èxit educatiu per a tothom de 6 a 16 anys

• Formació professional integrada i comptes individuals
     de formació al llarg de la vida

• Inversió pública en universitats i ciència

    

Font: Elaboració pròpia 



MONOGRÀFIC “LES DESIGUALTATS SOCIALS”

117

La proposta predistributiva no entorpeix el funcionament dels 

mercats: més aviat els emmarca en un camp de joc més com-

petitiu i lliure i, si volem, també més cooperatiu. Stiglitz (2012) 

ha destacat com el funcionament real dels mercats no és lliure, 

sinó que està centrat en l’extracció massiva de rendes i provoca 

una concentració excessiva de la riquesa, molt ben radiografiada 

i mesurada per Piketty (2014). Aquests dos autors coincideixen 

amb d’altres (Goldthorpe, esping-Andersen o Krugman) per recla-

mar un marge d’actuació considerable per a la política pública i la 

intervenció de l’estat davant els mercats. Una intervenció encara 

més justificada als països mediterranis que reprodueixen una he-

rència de corporativisme regulat, però poc visible i discutit.

Les disfuncions extractives del model espanyol han de ser supe-

rades. Patir els preus més alts de l’energia en el context europeu, 

per exemple, és injust per a la ciutadania i per a les petites i mitja-

nes empreses, i en limita la competitivitat i la creació d’ocupació. 

Heretar el corporativisme i el gremialisme de certs sectors dels 

serveis sotmesos a la concessió limitada de llicències tampoc 

no sembla racional quan el benefici de determinats grups d’inte-

rès va contra el benestar comú, el creixement i l’eficiència dels 

mercats.1 Potser el paradigma de la predistribució té molt a fer 

i a canviar en països mediterranis i anglosaxons en què l’estat 

ha tingut una funció extractiva o residual en cada cas i que ara 

s’enfronten a noves prioritats d’eficiència. 

A un país petit com Catalunya, potser li convé un model centralitzat 

de negociació col·lectiva com el dels països escandinaus, i deixar 

enrere el model híbrid espanyol o francès, que també té molts ele-

ments del model descentralitzat anglosaxó (demostrat com el més 

desigualitari). Alhora, el paper tractor de l’estat com a provocador 

directe de canvis a les empreses i les relacions laborals es pot ins-

trumentar amb les clàusules socials de contractació i de compra 

pública, especialment tenint en compte que la despesa de consum 

de les administracions públiques és el 16 % del PIB català i suposa 

una poderosa eina predistributiva si es planifica bé.

Per tant, les mesures predistributives que podem imaginar per-

metrien alliberar actius, reduir preus, millorar serveis i crear 

ocupació de qualitat. Les interaccions entre els àmbits que hem 

exemplificat són multiplicatives. Recordem que introduir una lò-

gica predistributiva no implica abandonar la política redistributi-

va clàssica, sinó fer-la més eficient, alhora que la complementa 

i la precondiciona. Si els agents civils i polítics són capaços de 

consensuar un mix combinat de predistribució i de redistribució, 

quedaria més reforçada i garantida la pauta catalana de fluïdesa 

i ascens social per a l’educació. es produiria menys desigualtat i 

més eficiència per reduir-la.

Un tret definitori de l’estratificació social catalana es la pauta 

meritocràtica predominant i la centralitat que té l’educació en les 

oportunitats socials, tal com hem constatat a les nostres recer-

ques (Martínez-Celorrio i Marín, 2012; 2010). d’aquí que sigui ca-

pital com es concreta el disseny institucional del sistema educa-

tiu si volem que actuï com a instrument efectiu de predistribució 

contra les desigualtats d’origen. 

Invertir i dissenyar un sistema educatiu inclusiu i equitatiu és un 

altre repte que s’ha de consensuar des d’una lògica predistributiva 

més justa i multinivell, i no pas com una esfera institucional aïllada 

de la resta; ans al contrari. no podem esperar que tot l’esforç con-

tra les desigualtats recaigui en el sistema educatiu, i encara menys 

després de rebre en herència una reforma educativa segregado-

ra (LOMCe) i una política de beques injusta i antiredistributiva. Si 

una reforma educativa o una reforma laboral predistribueixen per 

multiplicar les desigualtats, el cost redistributiu posterior serà molt 

superior i quasi col·lapsat, atesa la poca eficiència redistributiva 

del nostre welfare. Per tant, resulta capital pensar com fer la pre-

distribució perquè generi més igualtat d’oportunitats i com fer la 

redistribució més efectiva, en tant que ajuda directa per sortir de la 

pobresa i de la vulnerabilitat, no pas per cronificar-s’hi. 

el paradigma de la inversió social anticipativa (Morel, 2012; es-

ping-Andersen, 2010) és un nou enfocament de les polítiques de 

benestar que defensa centrar-se no tant en la reparació pal·lia-

tiva, sinó, sobretot, en la preparació i l’apoderament anticipatiu 

(preparing rather than repairing). Implica invertir en educació 

i en benestar de la infància per tal de garantir més igualtat de 

partida (a good start), així com potenciar segones oportunitats 

formatives als adults mal qualificats. Implica dissenyar i orientar 

el sistema educatiu i els serveis socials no pas per gestionar o 

administrar la desigualtat i la pobresa existent, sinó per apoderar, 

desenvolupar capacitats i actuar de forma integral i comunitària. 

1   en el cas d’Itàlia, els economistes Forni, Gerali i Pisani han calculat que la liberalització dels sectors protegits dels serveis incrementaria 1,3 punts percentuals la taxa de 

creixement del PIB 
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L’estratègia anticipativa i predistributiva té com a objectiu reduir 

les desigualtats socials d’origen i potenciar la fluïdesa social (so-

cial openness), oferint un marc real d’igualtat d’oportunitats. La 

desigualtat vital d’una generació és la desigualtat d’oportunitats 

de la generació següent. els models institucionals de benestar 

han de garantir protecció social, però també han de lluitar con-

tra l’herència social i la reproducció familiar de les desigualtats. 

Aquest és el repte pendent a què respon una iniciativa recent del 

Consell d’europa que defensa impulsar el mix de polítiques que 

lluiten contra l’herència social i la transmissió de la desigualtat 

(nunn, 2012). Sumen multitud d’intervencions que impacten 

d’una manera directa per igualar les oportunitats vitals i les con-

dicions de partida. Inclouen accions que han de ser integrades, 

coherents i transversals:

 les polítiques de mercat de treball que afavoreixen la requali-

ficació al llarg de la vida, les segones oportunitats, l’equitat 

salarial, les condicions dignes de treball, els incentius a l’em-

prenedoria, la innovació i la llibertat d’oficis i de serveis;

 les polítiques d’habitatge i urbanisme per promoure ciutats col-

laboratives i més interclassistes, cohesionades en diversitat i 

amb una oferta universal de serveis públics de qualitat; 

 les polítiques educatives que garanteixen la igualtat d’oportuni-

tats en totes les etapes acadèmiques, així com beques i ajuts 

per als alumnes més desafavorits, i escoles interclassistes 

(social mixing) sense segregacions per origen;

 les polítiques d’infància de pobresa zero, d’escolarització pre-

coç, de lleure i de participació familiar en ciutats educadores i 

inclusives;

 les polítiques de suport a les famílies i a la criança dels fills, amb 

permisos de criança més llargs, rendes mínimes garantides, 

contractes família-escola de mútua responsabilitat i activació 

laboral de progenitors aturats, i

 les polítiques d’inclusió social i apoderament per a famílies en-

deutades, classes mitjanes necessitades i minories social-

ment vulnerables. 

el desenvolupament coherent i coordinat d’aquest mix de polítiques 

de predistribució, cohesió i benestar social implica canvis a l’Ad-

ministració pública i noves formes de gestió interdepartamentals. 

Hem heretat estructures i burocràcies del benestar pensades per al 

patriarcat i l’estabilitat homogènia de la societat industrial que hem 

deixat enrere, i que no s’ajusten als nous riscos i canvis familiars i 

sociolaborals del postpatriarcat i de la globalització. el nou welfa-

re no només ha de donar resposta a necessitats vitals tradicionals, 

sinó que també ha de respondre a nous riscos de la trajectòria vital 

i a una herència social de la pobresa i la desigualtat que es pronos-

tica més endurida i tancada. Són reptes assumibles i pensables des 

d’una nova política pública que aposti per una bona lògica predistri-

butiva i anticipativa i per un millor welfare redistributiu i qualificant.  
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1. RESUM

Un element central de la doctrina liberal és que s’oposa a les polí-

tiques distributives pro-igualitàries perquè tenen un efecte negatiu 

sobre l’eficiència econòmica i el creixement. L’evidència empírica 

que s’aporta en aquest article no permet afirmar que la igualtat 

sigui un obstacle per al creixement. 

Quan analitzem totes les economies en conjunt, l’efecte de la igual-

tat sobre el creixement no és significatiu. I quan analitzem les eco-

nomies en funció de les seves rendes, com més alts són els nivells 

d’igualtat més positivament incideixen en la probabilitat de creixe-

ment de les economies de rendes mitjanes-baixes.

A més, no hi ha un patró únic de relació entre el creixement i la 

igualtat, sinó que coexisteixen diferents nivells de creixement amb 

diferents nivells d’igualtat. Hi ha economies que creixen i alhora 

augmenten els seus nivells d’igualtat (creixement inclusiu-equita-

tiu), mentre que altres economies creixen i disminueixen aquests 

nivells (creixement exclusiu). Aquestes combinacions i d’altres ma-

tisen encara més l’afirmació que sosté que la igualtat és negativa 

per al creixement.

Si analitzem l’efecte d’altres variables sobre el creixement, veiem 

que la competitivitat tampoc no sembla que tingui un efecte signi-

ficatiu sobre el creixement a totes les economies. Tanmateix, quan 

hi ha més competitivitat sembla que el creixement millora en les 

economies de rendes mitjanes-baixes, però disminueix en les de 

rendes altes. Les TIC tampoc no sembla que condicionin un pa-

tró de creixement específic. Les economies més desenvolupades 

digitalment han crescut de forma moderada, mentre que d’altres 

economies amb un nivell de desenvolupament digital menor han 

crescut més i durant més temps.

Això indica que els patrons de creixement no són universals, sinó 

que estan molt condicionats per les “etapes” de desenvolupament 

en què es produeixen i per l’estructura institucional (jurídica, política 

i redistributiva) que els empara. els futurs estudis sobre creixement 

i igualtat haurien de plantejar les seves anàlisis des de perspectives 

més graduals –etapes de desenvolupament– i institucionals.

 

2. INTROdUCCIÓ

els darrers trenta anys, el debat sobre la relació entre el creixe-

ment i la igualtat ha estat condicionat per l’expansió de la globa-

lització –entesa com un procés d’interdependència econòmica 

i geopolítica–, el predomini d’una visió neoliberal de l’economia 

–sintetitzada en l’anomenat “consens de Washington”– i el 

desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comu-

nicació (TIC), que estan canviant la nostra manera de produir, 

distribuir, consumir i créixer.

L’expansió d’aquest model de capitalisme “global-liberal-digital” 

es fonamenta en la idea que la desigualtat afavoreix el creixe-

ment, el qual, una vegada consolidat, redueix la desigualtat –és 

l’anomenat “consens Kaldor-Kuznets-Solow”. el neoliberalisme 

ha aportat a aquest consens la crítica de les polítiques redistri-

butives de l’estat del benestar basant-se en la idea que hi ha una 

incompatibilitat evident entre l’eficiència econòmica i la igualtat 

social, teoria que es recull en obres com Equality and Efficiency: 

The Big Trade-off, d’Arthur Okun.

Les polítiques redistributives comporten més impostos, més 

garanties salarials i més assegurances socials que redueixen 

l’eficiència de l’economia en conjunt, i això dificulta el creixe-

ment sostenible. en canvi, si les economies s’integren en pa-

trons inicials de desigualtat i de desregulació econòmica, totes 

es beneficien, a mitjà termini, d’una eficiència més gran en la 

producció i en la distribució, de les economies d’escala i d’uns 

ajustos més ràpids als cicles econòmics.

en aquest escenari, els incentius a la inversió s’incrementen, el 

nombre de treballadors que s’incorporen al mercat laboral creix 

i els fluxos productius i comercials augmenten. Més economies 

s’incorporen al mercat internacional i el món esdevé cada vega-

da més horitzontal, com explicava Friedman a la seva famosa 

obra The World is Flat (2005).

els avantatges comparatius de les economies en via de desen-

volupament són uns costos laborals i socials menors i una càr-

rega fiscal més baixa. Això afecta les economies més avança-

des. Si no hi ha un ajust a la baixa dels salaris en els sectors 

poc qualificats de les economies centrals, el creixement caurà 

JAvIER RAMOS, 
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i l’atur augmentarà perquè hi haurà menys competitivitat i més 

incentius a la deslocalització productiva. Tanmateix, si els sala-

ris s’ajusten, augmentarà la desigualtat.

La innovació sempre ha estat l’instrument que les economies 

centrals han fet servir per competir en costos amb les econo-

mies emergents. no obstant això, el canvi de model productiu 

que han experimentat algunes economies emergents, capaces 

de produir i d’exportar productes d’alt valor afegit, està canviant 

l’estructura econòmica mundial.

el resultat d’això és un desplaçament del centre de gravetat eco-

nòmic d’Occident als anomenats “vencedors de la globalització”, 

principalment la xina i l’Índia, la qual cosa genera un canvi en 

els patrons de riquesa (“shifting wealth”, en paraules de l’OCde, 

2010). La balança comercial xinesa, amb saldos positius amb 

Occident i negatius amb altres economies veïnes, i l’increment 

de les relacions econòmiques sud-sud, que creixen a un ritme 

del 50 % i representen ja el 20 % del comerç mundial (UnCTAd, 

2011), donen una idea dels canvis que s’estan produint en l’eco-

nomia mundial i dels nous patrons que condicionen la relació 

entre el creixement i la igualtat.

el paper de les TIC en l’expansió d’aquest model de globalitza-

ció és molt important. L’economia global, tal com l’entenem, no 

seria possible si no existissin les TIC. Aquestes tecnologies són 

un factor decisiu en l’augment de la productivitat i de la compe-

titivitat, perquè permeten alhora concentrar el procés de presa 

de decisions i descentralitzar-ne l’execució. Resolen així la tra-

dicional contradicció entre grandària i flexibilitat organitzativa i 

productiva. A més, permeten a les empreses treballar en temps 

real, a escala global i amb un alt nivell de descentralització in-

terna, ja que compartir informació s’ha convertit en un element 

central del funcionament empresarial (Castells, 1998).

Això facilita ajustar-se als cicles econòmics i afavoreix les des-

localitzacions, tot cercant indrets més atractius per invertir i 

produir. La creixent estructura productiva nodal típica de les TIC 

està afectant també les grans empreses de la revolució industri-

al. el treball individualitzat és substituït progressivament per un 

treball més socialitzat i connectat (Castells, 2002). 

davant d’aquest nou escenari, cal preguntar-se:

1. La igualtat és un obstacle per al creixement econòmic?

2. Hi ha un patró global i relativament homogeni de creixe-

ment i igualtat en el període que s’ha analitzat? 

3. Quin efecte tenen la competitivitat i el desenvolupament de 

les TIC en les pautes de creixement observades?

3. EL dEbAT ENTRE EL CREIxEMENT I LA IGUALTAT

LA IGUALTAT ÉS NEGATIvA PER AL CREIxEMENT

els anys cinquanta i seixanta del segle passat, un grup d’autors 

molt influïts per les teories funcionals estructuralistes i per les 

teories del creixement d’inspiració neoclàssica van afirmar que 

el creixement era un procés lineal associat a uns patrons de 

modernització econòmica i de consolidació industrial.

La famosa obra de W. W. Rostow The Stages of Economic Growth 

(1962) és un bon exemple d’aquesta visió funcionalista. A través 

de diverses etapes, les economies passen des de la producció i el 

consum de subsistència, caracteritzats per una producció de poca 

inversió i escassa mà d’obra qualificada (societat tradicional), fins 

a una societat de consum de masses en què la producció s’orienta 

majoritàriament al consum de béns i serveis que requereixen una 

alta inversió, formació tècnica i mà d’obra abundant.

en aquesta última etapa, apareix l’estat de benestar per garantir 

els estàndards de benestar i de seguretat social necessaris per 

a la sostenibilitat de la societat industrial. d’alguna manera, el 

desenvolupament econòmic segons els patrons industrials porta 

la llavor de la igualtat, no tan sols perquè el creixement es tradu-

eix en llocs de treball i salaris, sinó també perquè la complexitat 

tècnica de la industrialització requereix mecanismes redistribu-

tius, educatius i sanitaris per tal de garantir-ne l’estabilitat.1 
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La coneguda corba de Kuznets (1955) exemplifica perfectament 

aquesta visió que vincula la industrialització, el creixement eco-

nòmic i la igualtat social. en la seva anàlisi dels casos d’Alema-

nya, els estats Units i el Regne Unit durant el període de 1880 a 

1974, Kuznets observa un patró de creixement-igualtat en forma 

de U invertida. A mesura que les economies es van desenvolu-

pant i creixent, la desigualtat primer augmenta i arriba a un pic 

màxim de desigualtat, però després decreix.

Segons aquesta visió, les societats més desiguals, en què els 

recursos estan en poques mans, tenen més probabilitats de 

créixer més i durant més temps. Això s’explica perquè hi ha una 

propensió marginal més gran a l’estalvi per part dels qui posse-

eixen les rendes més altes, mentre que els salaris es tendeixen 

a estancar amb l’arribada de mà d’obra barata del camp als cen-

tres industrials (l’exèrcit de reserva). Això dificulta l’estalvi entre 

els assalariats.

en aquesta línia, Kaldor (1958) planteja un model que suposa 

que les ràtios d’estalvi entre els treballadors són de 0. Aquesta 

diferència d’estalvi entre les rendes baixes i les més altes porta 

a una ràtio d’equilibri entre el capital i el treball (quocient K/L). 

Qualsevol intent de transferir estalvi a les rendes més baixes 

(disminuir el numerador i augmentar el denominador) compor-

tarà una reducció de les ràtios d’acumulació de capital, cosa 

que farà disminuir la inversió i el creixement.

Tanmateix, segons Solow (1956), no són els factors endògens 

(l’estalvi, l’acumulació de capital i la inversió) els que expliquen 

el creixement econòmic a llarg termini, sinó més aviat els fac-

tors exògens. Tant el capital com el treball estan subjectes a 

una disminució progressiva dels seus rendiments marginals. 

Aquesta disminució permet a les economies menys desenvolu-

pades atrapar les economies centrals atraient la inversió inter-

nacional que cerca els rendiments marginals més alts.

La crisi del petroli va tornar a situar la relació entre el creixement 

i la igualtat al centre del debat econòmic, però ara amb una for-

mulació més radical de les polítiques redistributives i igualitàri-

es promogudes per l’estat del benestar. Per al neoliberalisme, la 

igualtat és econòmicament ineficient a causa dels seus elevats 

costos de finançament i dels problemes de governabilitat que 

genera.

La necessitat d’obtenir beneficis en condicions econòmiques 

més restrictives durant la dècada dels setanta va obligar els em-

presaris a augmentar la productivitat de les seves empreses, ex-

pandir els mercats i descentralitzar el treball. Això va exigir uns 

processos més intensos de flexibilitat laboral, innovació tecnolò-

gica i mobilitat de capital, que al seu torn van afavorir l’aparició de 

mercats laborals més interdependents i menys regulats.

L’alt índex d’atur a europa respecte dels estats Units fou inter-

pretat com el resultat dels salaris alts i igualitaris, les restricci-

ons legals a la contractació i a l’acomiadament, l’elevat sistema 

impositiu i el gran abast de les prestacions socials. el que li va 

passar a europa en la dècada dels vuitanta fou que, malgrat la 

crisi, encara mantenia les restriccions a l’acomiadament i ga-

rantia una cobertura social que no feia sinó afavorir el dèficit, la 

pressió impositiva i la inflació (Krugman, 1993; Siebert, 1997).

La percepció dels canvis estructurals que estaven afectant as-

pectes substancials de la producció fordista fou interpretada 

com l’arribada d’una nova època d’“especialització flexible”, que 

requeria la substitució de la rígida estructura laboral per una 

de més adaptable als nous canvis en el mercat, el consum i la 

innovació (Piore i Sabel, 1984).

Aquesta estratègia empresarial responia a la nova lògica eco-

nòmica imperant, que es justificava per la forta incompatibilitat 

existent entre l’eficiència econòmica i la igualtat social (Okun, 

1975). Segons aquest autor, les polítiques redistributives són 

com una galleda foradada, que va perdent els recursos neces-

saris que garanteixen el creixement econòmic i la prosperitat.

1 La industrialització va suposar l’erosió dels patrons tradicionals de les societats agràries i els seus mecanismes de solidaritat informal. Però, a mesura que els salaris 

assoleixen un paper cada vegada més central, sorgeixen noves vulnerabilitats entre els exclosos del mercat laboral (els treballadors de més edat i menys ben preparats 

tècnicament, les dones, les persones malaltes, etc.), que requereixen patrons més formals d’assistència. Això justifica la necessitat d’expandir l’estat i les seves polítiques 

públiques per tal de consolidar una força laboral que satisfaci les necessitats tècniques de la industrialització (Kerr et al., 1960). Com afirma Wilensky (1975) en la seva 

anàlisi de 64 països, el creixement econòmic és l’origen i la raó última de l’aparició dels estats del benestar. d’altres variables explicatives, com la ideologia, o categories, 

com el socialisme-capitalisme, el col·lectivisme-individualisme o els sistemes democràtics-autoritaris, cauen amb el pes del creixement com a raó última de l’estat del 

benestar i els seus efectes redistributius.
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els costos marginals de la redistribució són molt elevats, perquè 

han d’afrontar elevats costos administratius i alhora generen 

importants desincentius econòmics. Alguns estudis han esti-

mat que, per a cada dòlar que es destina a redistribuir recursos 

a les rendes baixes, es necessitarien entre 5 i 9,51 dòlars en 

transferències des de les rendes més altes (Browning i Johnson, 

1984; Burtless, 1986).

Però, a més, la redistribució canvia el comportament respecte 

a l’estalvi i la inversió dels més rics i té efectes negatius sobre 

l’esforç personal, la formació contínua i l’assumpció de riscos 

dels més pobres (Lazear i Rosen, 1981). determinades políti-

ques socials, com les assegurances per malaltia, propicien que 

hi hagi més absentisme laboral, fan augmentar els accidents 

laborals i incrementen les jubilacions anticipades. I les assegu-

rances per atur tendeixen a desincentivar la cerca de treball i 

a augmentar els períodes de desocupació (Katz i Meyer, 1990; 

Jaimovich i Rebelo, 2012).

Aquests efectes repercuteixen en el creixement. els augments de 

la desigualtat en un període t tendeixen a coincidir amb els aug-

ments del creixement en el període t1, una tendència que es man-

té a curt-mitjà termini (Forbes, 2000). La redistribució perjudica 

el creixement a mitjà termini de tal manera que la seva variació, 

tant si la desigualtat augmenta com si no, afecta negativament el 

creixement als anys posteriors (Banerjee i duflo, 2003).

LA IGUALTAT ÉS POSITIvA PER AL CREIxEMENT 

Tanmateix, altres anàlisis mostren uns resultats oposats. La de-

sigualtat s’associa a creixements més lents (Alesina i Rodrik, 

1994; Wade, 2004; easterly, 2007) i menys duradors (Berg i Os-

try, 2011; Berg, Ostry i Zettelmeyer, 2012). 

Si bé la desigualtat tan aviat pot fomentar com obstaculitzar el 

creixement a curt termini, a mitjà termini és més un problema 

que un avantatge per al creixement (Fisher i erickson, 2007: 60). 

Segons aquests autors, el fet que hi hagi una gran varietat de 

tendències pel que fa a la relació entre el creixement i la igualtat 

palesa la feblesa argumental dels qui defensen que són dues 

realitats incompatibles (trade-off).

els motius que expliquen aquestes tendències són diversos. La 

desigualtat dificulta l’accés als serveis sanitaris i educatius, els 

quals són molt importants per desenvolupar sectors innovadors 

i evolucionar d’un model productiu a un altre. nissanke i Thor-

becke (2005) sostenen que una gran desigualtat afavoreix la 

cerca de rendes improductives, la qual cosa redueix la seguretat 

i la confiança econòmica i, al seu torn, la inversió, i afavoreix la 

subinversió, especialment entre les rendes més baixes.

el propi interès com a centre de la moralitat pública i motor del 

comportament econòmic es considera ineficient en conjunt. 

Cada vegada hi ha més dades que demostren que la majoria 

dels ciutadans estan compromesos amb valors com la justícia i 

el benestar general, i que estan disposats a sacrificar part de les 

seves rendes a favor d’una societat més justa i igualitària. nous 

estudis, no tan sols en el camp de l’economia o de la sociologia, 

sinó també en psicologia i neurologia, mostren que la nostra 

racionalitat econòmica va mes allà de l’homo economicus que 

proposa el liberalisme i tendeix a afavorir pautes més cooperati-

ves i redistributives (Singer, 2011; Sandel, 2012).

La desigualtat no és el preu inevitable del creixement, sinó el 

resultat d’una elecció política, normalment amb un cost social 

elevat. en el context actual de crisi econòmica, la desigualtat 

creixent permet que les rendes més altes acumulin una quan-

titat cada vegada més gran de recursos per als quals cerquen 

una major rendibilitat, cosa que explica els excessos financers 

que s’han produït, principalment el palanquejament excessiu i 

l’augment de la inversió especulativa (Stiglitz, 2012).

Les conclusions d’un dels darrers treballs sobre el tema (Ostry, 

Berg i Tsangarides, 2014) sintetitzen molt bé la posició dels qui 

defensen que la igualtat és positiva per al creixement. Segons 

aquests autors, una major igualtat neta es relaciona fortament 

amb un creixement més ràpid i més durador, per a un nivell de 

redistribució determinat. en general, la redistribució té un im-

pacte benigne sobre el creixement. Així, els efectes combinats 

(tant directes com indirectes) de la redistribució –inclosos els 

efectes de creixement que resulten de la reducció de la desi-

gualtat– són, de mitjana, bons per al creixement.

després de presentar les postures principals amb relació a 

l’efecte de la igualtat sobre el creixement, cal preguntar-se: en 

el context global-liberal-digital actual, la igualtat és nociva per al 

creixement? Hi ha alguns patrons de creixement i d’igualtat que 

siguin semblants a totes les economies analitzades?
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4. RESULTATS 

La taula 1 ens permet observar almenys quatre patrons dife-

rents de creixement i d’igualtat, que sembla que qüestionen la 

incompatibilitat (trade-off) entre el creixement i la igualtat.

Al model 1, conviuen un creixement moderat (per sota de la 

mitjana mundial) amb una alta igualtat (per sota de la mitjana 

mundial). És un model predominantment europeu, principal-

ment de les economies de la Ue-15 i l’OCde (quadre inferior 

esquerre del gràfic).

Al model 2, conviuen un creixement moderat i una baixa igual-

tat. És un model predominantment americà –inclosos els es-

tats Units– i, en una proporció menor, africà (quadre superior 

esquerre del gràfic).

el model 3, que es caracteritza per un creixement intens i una 

baixa igualtat, és un model predominantment asiàtic i, en una 

proporció menor, nord-africà (quadre superior dret). Les anti-

gues economies comunistes com la xina, Rússia, Ucraïna o 

Cambodja estarien més a prop del model 4 que del model 3 

pels seus nivells comparativament més baixos de desigualtat.

el model 4, que es caracteritza per un creixement intens i una 

alta igualtat, és el que predomina entre els països europeus 

de l’est i els escandinaus, i entre les grans economies del 

subcontinent indi (quadre inferior dret). 

en aquest sentit, la pluralitat de patrons que s’hi observen sem-

bla suggerir que la igualtat no és un bon predictor del creixe-

ment. diferents nivells d’igualtat coexisteixen amb diferents 

nivells de creixement, sense cap patró clar de relació. Ambdues 

variables mostren una correlació molt baixa i negativa (-0,11) i, 

en el model estadístic que es planteja en la regressió lineal (ta-

bla 3), la igualtat no és estadísticament significativa en la pre-

dicció del creixement de les 96 economies analitzades.

Però aquesta anàlisi és una mica “estàtica”, perquè indica quant 

han augmentat o han disminuït, de mitjana, el creixement i la 

igualtat a les economies analitzades. Seria interessant analitzar 

les dinàmiques de creixement i d’igualtat perquè aportarien una 

visió més dinàmica a aquesta pauta.

Com ja que la majoria de les economies registren evolucions 

positives del creixement (només tres economies de les analit-

zades mostren creixements negatius: Burundi, Costa d’Ivori i 

Tadjikistan), hem classificat les economies d’acord amb la in-

tensitat del creixement i la igualtat. S’evita així fer l’anàlisi de les 

mitjanes i es mesura quant han augmentat o han disminuït el 

creixement i la igualtat en el període 1980-2011.

d’aquesta anàlisi, es dedueix que a cadascun dels quatre mo-

dels hi ha patrons de creixements prodistributius –en què el crei-

xement produeix una reducció significativa de la desigualtat– i 

patrons de creixements antidistributius –en què el creixement 

coexisteix amb una desigualtat creixent.

Les taules 2>A i 3>A (v. apèndix) mostren els resultats d’aquesta 

anàlisi, que sintetitzem a continuació: 

Model 1. Creixement inclusiu-equitatiu (amb reducció de la desi-

gualtat). espanya, Austràlia, Àustria, Holanda, Bèlgica, França, Itàlia

Model 1. Creixement exclusiu (amb augment de la desigualtat). 

Alemanya, Canadà, Israel, nova Zelanda, noruega, Suïssa, dinamar-

ca, Japó, Portugal

Model 2. Creixement inclusiu-equitatiu. Brasil, nicaragua, xile, el 

Salvador, Argentina, Guatemala, Mèxic, Bolívia, Paraguai, Sud-àfrica, 

Burkina Faso, Senegal, Camerun, Mauritània, Guinea

Model 2. Creixement exclusiu. Rep. dominicana, Hondures, equa-

dor, Colòmbia, Guatemala, Veneçuela, Uruguai, Jamaica, estats 

Units, nepal, Turquia, Algèria, Mauritània, Zàmbia

Model 3. Creixement inclusiu-equitatiu. Tailàndia, Malàisia, Perú, 

Tunísia, Mali

Model 3. Creixement exclusiu. Singapur, Indonèsia, Laos, Sri Lanka, 

Costa Rica,Panamà, Marroc, Moçambic, Filipines, nigèria

Model 4. Creixement inclusiu-equitatiu. Índia, Cambodja, Vietnam, 

Bangla desh, egipte, Letònia, Luxemburg, Irlanda, Croàcia, Grècia, 

Corea del Sud, Mongòlia

Model 4. Creixement exclusiu. xina, Singapur, Indonèsia, Azerbaid-

jan, Albània, Ucraïna, Costa Rica, Panamà, Bulgària, Romania, Hon-

gria, Sèrbia, Rússia, Lituània, estònia, Polònia, eslovàquia, Txèquia, 

Pakistan, Finlàndia, Suècia
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TAULA 1: 

Creixement - Igualtat (totes les economies) en porcentatge sobre la mitjana total (2010)

Albània, Azerbaidjan, Iran, Kazakhstan, Tadjikistan, Uzbekistan i Ucraïna formen part de l’anàlisi, però no apareixen en la taula perquè se solapen amb altres

economies, fet que en dificulta la visualització.
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Novament, no sembla que hi hagi cap pauta de relació específica 

entre el creixement i la igualtat. Al contrari, són múltiples les formes 

en que coexisteixen en diferents models econòmics. Això canvia la 

hipòtesi del debat. Si la igualtat no sembla que sigui un bon predictor 

del creixement, hi ha d’haver necessàriament altres variables que ens 

ajudin a explicar les pautes de creixement que hem observat.

La hipòtesi seria que les pautes de creixement no responen només a 

qüestions de distribució de rendes, sinó també als esforços d’adaptació 

tècnica a les exigències del mercat. Atesa la importància que aquesta 

anàlisi dóna a la centralitat del neoliberalisme i de les TIC en la configu-

ració del capitalisme global, intentarem mesurar l’efecte que aquestes 

variables poden tenir a l’hora d’entendre les pautes de creixement.

És difícil sintetitzar el neoliberalisme en un sol indicador. de fet, ens 

sembla impossible fer-ho. Tanmateix, ens podem aproximar a les se-

ves propostes a través d’alguns informes amb què alguns organis-

mes de governança global classifiquen les diferents economies, en 

funció de com responen a les exigències del mercat global.  

en aquest sentit, l’indicador que sintetitza millor aquesta visió és l’ín-

dex de competitivitat anual que elabora el Fòrum econòmic Mundial 

des de 1979 –si bé inicialment només analitzava 19 països–, titulat 

The Global Competitiveness Report.2 Aquest informe utilitza una sèrie 

d’indicadors,3 que dibuixen una competitivitat que combina algunes 

de les propostes centrals defensades pels esmentats organismes in-

ternacionals, favorables a l’anomenat “consens de Washington”.

2 <http://www3.weforum.org/docs/WeF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf>.

3 Institucions, infraestructures, context macroeconòmic, salut i educació primària, educació superior, formació i aprenentatge, eficiència al mercat de béns i serveis, 

eficiència al mercat de treball, desenvolupament del mercat financer, preparació tècnica i tecnològica, grandària del mercat, sofisticació dels negocis, innovació..
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S’hi valoren positivament les institucions públiques que afavorei-

xen l’expansió del mercat, protegeixen la propietat privada i ofe-

reixen serveis que afavoreixen els negocis, limiten la burocràcia 

i eviten una regulació excessiva. També es valoren positivament 

l’estabilitat macroeconòmica –el dèficit i la inflació–, l’educació 

primària i la salut, perquè els treballadors malalts són menys pro-

ductius i agafen més sovint la baixa laboral.

S’hi valoren positivament els mercats laborals flexibles, capaços 

de recol·locar la força laboral d’un sector a un altre amb ajustos 

laborals ràpids, econòmics i sense produir tensions socials. S’hi 

valoren negativament la rigidesa dels mercats de treball i la legisla-

ció que l’afavoreix. Tanmateix, es consideren molt positivament els 

mercats financers sofisticats i que garanteixen que l’estalvi arribi 

als empresaris i als inversions. Aquesta valoració i d’altres sintetit-

zen molt bé la línia defensada pel “consens de Washington” en les 

darreres dècades.

Pel que fa a les TIC, s’ha fet servir l’Information Society Index,  cons-

tituït per onze indicadors  que analitzen el progrés de les TIC tant 

als països desenvolupats com als països en via de desenvolupa-

ment, les diferències entre països i el nivell de capacitats en l’ús i 

l’aplicació de les TIC, a fi d’esbrinar com afavoreixen el creixement.

RESULTATS ESTAdÍSTICS 

L’efecte estadístic d’aquestes variables sembla que confirma que 

cap de les variables explicatives proposades en el model –compe-

titivitat, desenvolupament i TIC– és significativa a l’hora de predir 

el creixement. No hi ha una relació estadística significativa entre el 

creixement i la competitivitat. La correlació és molt baixa i l’efecte 

de la variable competitivitat en la probabilitat de predir el creixe-

ment econòmic en el model de regressió lineal plantejat (taula 3) 

no és estadísticament significatiu. 

Les economies europees més competitives (Suïssa, Ue-15), junt amb 

el Japó i Corea del Sud) han tingut un creixement moderat, mentre 

que les economies que han crescut més presenten uns nivells de 

competitivitat mitjans i baixos (la xina, Rússia, algunes repúbliques 

exsoviètiques, l’Índia i algunes economies asiàtiques veïnes).

I el mateix succeeix amb la variable TIC. Les economies més de-

senvolupades digitalment han crescut de forma moderada, mentre 

que economies amb un nivell de desenvolupament digital menor 

han crescut més i durant més temps.

Això ve a suggerir que unitats addicionals de competitivitat i el desen-

volupament de les TIC no tenen un efecte significatiu sobre la proba-

bilitat de creixement a totes les economies analitzades en conjunt. 

TAULA 2: 

Coeficients de correlació 

TAULA 3: 

Regressió lineal

4 <http://www.itu.int/ITU-d/ict/publications/idi/>

5 Accés a les TIC: subscripcions a telèfons fixos/100 habitants; telèfons mòbils/100 hab.; banda ampla d’internet per usuari d’internet; percentatge de llars amb ordinador; 

percentatge d’ordinadors amb accés a internet; Ús de les TIC: percentatge d’individus que fan servir internet; subscripcions de banda ampla/100 hab.; subscripcions de 

banda ampla en mòbils actius/100 hab.; Capacitats en el maneig de les TIC: ràtio d’alfabetització dels adults; ràtio de registre a l’educació secundària; ràtio de registre a 

l’educació universitària.

      Creixement

Igualtat -0,11

Competitivitat 0,15

Desenvolupament de les TIC 0,12

Variable dependent

Creixement

      Model 1

Totes les economies

Igualtat -0,01948

Competitivitat 0,37837

Desenvolupament de les TIC 0,09856

R2 ajustat -0,019

N 96

***P<0.10, **P<0.05, ***P<0.001
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TAULA 4: Creixement - competitivitat

TAULA 5: Creixement – desenvolupament de les TIC (1995-2010). Totes les economies
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Malgrat aquesta falta d’inferència causal, hem observat agrupa-

cions de països amb algunes similituds –normalment, els paï-

sos de rendes altes, d’una banda, i els de rendes mitjanes-bai-

xes, de l’altra. Per això, seria interessant analitzar separadament 

les “economies de rendes altes” i les “economies de rendes mit-

janes i baixes”, i comprovar que el model de regressió plantejat 

guanya en significativitat estadística quan dividim la mostra en 

funció de la renda dels països analitzats. 

I, en efecte, és el que passa amb algunes variables, especial-

ment la igualtat i la competitivitat. La relació entre la igualtat 

(desigualtat més gran) i el creixement és negativa i significativa, 

cosa que suggereix que una desigualtat més gran redueix la pro-

babilitat de creixement. en efecte, les economies llatinoameri-

canes amb nivells d’igualtat baixos (alta desigualtat) han cres-

cut menys que les economies asiàtiques, que són més iguals. 

TAULA 6: 

Coeficient de correlació  

TAULA 7: 

Regressió lineal sobre la probabilitat de creixement en tres models  

Respecte a la competitivitat, l’efecte és significatiu en tots dos 

models, però de signe contrari. Als països de rendes mitjanes-bai-

xes, els que són més amunt en el rànquing de competitivitat crei-

xen més. no obstant això, les economies líders en competitivitat 

als països de rendes altes han crescut de forma moderada.

Això referma la idea que no hi ha un patró clar de creixe-

ment-igualtat que afecti de forma similar les economies amb ni-

vells de renda diferents, sinó diferents patrons de creixement que 

es beneficien o es veuen perjudicats pels seus nivells d’igualtat, 

de competitivitat i de desenvolupament de les TIC per créixer.

      Creixement

Igualtat -0,11

Països de rendes mitjanes-baixes -0,31

Països de rendes altes 0,24

Competitivitat 0,15

Països de rendes mitjanes-baixes 0,52

Països de rendes altes -0,62

Desenvolupament de les TIC 0,12

Països de rendes mitjanes-baixes 0,28

Països de rendes altes -0,44

Variable 
dependent
Creixement

 Model 1

Totes les 
economies

Model 2

economies 
de rendes 

mitnes-baixes

Model 3

economies 
de rendes  

altes

Igualtat -0,01948 -0,05707 * -0,05707 *

Competitivitat 0,37837 2,36164   ** 2,36164   **

Desenvolupament 
de les TIC

0,09856 -0,09762 -0,09762

R2 ajustat -0,019 0,27 0,38

N 94 63 31

***Probabilitat significativa <0.10, **P<0.05, *** P<0.001
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5. CONCLUSIONS

no podem afirmar que la igualtat sigui perjudicial per al creixe-

ment. Quan s’analitzen totes les economies en conjunt, l’efecte 

de la igualtat sobre el creixement no és significatiu. en canvi, 

si s’analitzen les economies de rendes mitjanes-baixes, l’efecte 

és negatiu i significatiu, cosa que suggereix que com més desi-

gualtat hi ha, hi ha menys probabilitats de creixements positius 

en aquestes economies.

Tampoc no hi ha un patró únic de relació entre el creixement i 

la igualtat, sinó quatre almenys. els països de l’OCde han seguit 

un patró de creixement feble i alta igualtat, mentre que Amèrica 

(inclosos els estats Units) i algunes economies africanes han 

seguit un model de creixement feble i baixa igualtat. A Àsia i a 

part d’Àfrica, s’observa un creixement fort i baixa igualtat, i, fi-

nalment, els antics països comunistes de l’est (inclosa la xina), 

els països escandinaus i el subcontinent indi mostren patrons 

de creixement fort i alta igualtat.

Però, dins de cada model, hi ha economies en què el creixement 

coexisteix amb reduccions significatives de la desigualtat (crei-

xement inclusiu-equitatiu) i d’altres en què el creixement coexis-

teix amb augments de la desigualtat (creixement exclusiu-no 

equitatiu). Aquest fet qüestiona la incompatibilitat aparent (tra-

de-off) entre el creixement i la igualtat que alguns àmbits acadè-

mics i institucionals han assenyalat.

La competitivitat tampoc no sembla significativa a l’hora d’ex-

plicar els nivells de creixement de l’economia global analitzats 

en conjunt; tanmateix, quan s’analitzen les economies de ren-

des mitjanes-baixes, l’efecte de la competitivitat és positiu i 

significatiu, la qual cosa suggereix que una competitivitat més 

gran augmenta el creixement positiu. no obstant això, a les eco-

nomies de rendes altes, l’efecte és el contrari.

Les TIC no sembla que expliquin els diferents nivells de creixe-

ment que s’han observat; tant si analitzem totes les economies 

en conjunt com el seus nivells de rendes, les TIC no semblen 

que tinguin un efecte significatiu sobre el creixement.

Això suggereix que el creixement segueix pautes diferents en fun-

ció del desenvolupament econòmic i institucional de cada país. 

els patrons de creixement no són universals, sinó que sembla 

que estan altament condicionats per les “etapes” de desenvolu-

pament en què es produeixen i per l’estructura institucional (ju-

rídica, política i redistributiva) que els empara. els estudis sobre 

els patrons de creixement i la igualtat que es facin en el futur 

haurien d’adoptar perspectives graduals i institucionals.

Les TIC no sembla que tinguin un efecte clar sobre el creixe-

ment. Les economies que ocupen els llocs més alts del ràn-

quing de desenvolupament de les TIC han crescut de manera 

moderada, mentre que les economies que se situen als llocs 

centrals i baixos han crescut amb més vigor. Quan analitzem 

les economies en funció de les rendes, tampoc no hi apreciem 

un efecte significatiu. Això suggereix que l’efecte de les TIC so-

bre el creixement podria estar influït per altres variables, com la 

competitivitat, que en limiten la independència causal.

És evident que les TIC milloren la competitivitat, però no sabem 

com, amb quina intensitat ni en quina direcció. novament, les pers-

pectives graduals i institucionals ens ajudaran a matisar-ne els efec-

tes i a entendre millor les condicions en què el desenvolupament 

tecnològic, la competitivitat i la igualtat milloren el creixement.

en definitiva, hi ha molts dubtes sobre la idoneïtat de les re-

ceptes econòmiques que han guiat l’economia mundial des d’un 

patró de creixement-igualtat molt restrictiu i altament optimista 

sobre els efectes distributius del creixement. Seria aconsellable, 

especialment en un període de crisi com l’actual, que es recon-

siderés el patró de creixement-igualtat que ha defensat el libe-

ralisme i es tendís cap a fórmules més proinclusives, especial-

ment en les economies més castigades per la crisi.

Caldria un nou consens que superés el de Washington i que impul-

sés les potencialitats d’una globalització més orientada cap a un 

creixement inclusiu, com hem vist en aquest estudi. no cal partir 

de zero. Institucions de govern com l’OIT han proposat algunes 

iniciatives molt importants, com el Pacte Mundial per l’Ocupació, 

l’Agenda d’Ocupació digna i l’Agenda de despesa Social Mínima, 

les quals, malgrat que no són definitives, sí que poden establir els 

fonaments d’un nou patró de creixement més proinclusiu.
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APÈNDIX

TAULA 1: 

Classificació de països en funció de la seva renda

Renda baixa Renda mitjana Renda alta

Mitjana baixa Mitjana alta

Bangladesh Bolivia Albània Austràlia

Burkina Faso Camerún Argèlia Àustria

Burundi Costa de Marfil Argentina Bèlgica

Cambodja egipte Botsuana Canadà

Guinea el Salvador Brasil xile

Malaui Georgia Bulgària Croàcia

Mali Ghana xina R. Txeca

nepal Guatemala Colòmbia dinamarca

níger Hondures Costa Rica estònia

Ruanda Indonèsia Rep. dominicana Finlàndia

Tadjikistan Índia equador França

Uganda Mauritània Hongria Grècia

Zàmbia Mongòlia Iran Irlanda

Marroc Jamaica Alemanya

nicaragua Jordània Israel

nigèria Kazajistan Itàlia

Pakistan Malàsia Japó

Paraguai Mèxic Corea Sud

Filipines Panamà Letònia

Senegal Perú Lituània

Sri Lanka Rumanía Luxemburg

Ucrania Sèrbia Holanda

Uzbekistan Sud-àfrica nova Zelanda

Vietnam Tailàndia noruega

Turquia Polònia

Portugal

Rússia

Singapur

eslovàquia

eslovènia

espanya

Suècia

Suïssa

Regne Unit

estats Units
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TAULA 2: 

evolució del creixement i la igualtat (economies de renda mitjana-baixa)

Augment de la desigualtat disminució de la desigualtat

Creixement per damunt de la mitjana
xina

Singapur

Indonèsia

Laos

Sri Lanka

Azerbaidjan

Albània

Acrània

Rep. dominicana

Costa Rica

Panamà

Marroc

Moçambic

Bulgària

Romania

Hongria

Sèrbia

Índia

Cambotja

Vietnam

Bangladesh

Tailàndia

Malàisia

Perú

Iran

egipte

> Creixement de la mitjana (≥ 2,8)

> Creixement de la mitjana (≥ 2,5)

Ghana

Ucrania

Crecimiento por debajo de la media
Hondures - equador

Colòmbia - Guatemala

Veneçuela

Uruguai

Jamaica

Filipines

Pakistan

nepal

Tadjikistan (-)

Uzbekistan

Kazakhstan

Geòrgia

Turquia

Jordània

Algèria

Mauritània

nigèria

Zàmbia - Ghana

Burundi (-) - Mali

Brasil

nicaragua

xile

el Salvador

Argentina

Guatemala -

Mèxic

Bolívia

Paraguai

Sud-àfrica

Tunísia

Burkina Faso

Senegal

*Mali

Camerun

Mauritània

Guinea

Costa d’Ivori (-)

Mongòlia

> Crecimiento de la mediana (≥ 2,8)

> Crecimiento de la media (≥ 2,5)
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TAULA 3: 

A. evolució del creixement i la igualtat (economies de renda alta)

Augment de la desigualtat disminució de la desigualtat

Alt creixement

Rússia

Lituània

estònia

Polònia

eslovàquia

Txèquia

Letònia

Luxemburg

Irlanda

Croàcia

Grècia

Corea del Sud

> Creixement de la mitjana (≥ 2,8)

> Creixement de la mitjana (≥ 2,5)

Baix creixement

Finlàndia

Suècia

Canadà

Israel

nova Zelanda

Alemanya

estats Units

noruega

Suïssa

dinamarca

Japó

Portugal

espanya

Austràlia

Àustria

Holanda

Bèlgica

França

Itàlia

> Creixement de la mitjana (≥ 2,8)

> Creixement de la mitjana (≥ 2,5)
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TAULA 4: A. Creixement - Igualtat (economies de rendes mitjana i baixa)

TAULA 5: A. Creixement - Igualtat (economies renda alta)
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TABLA 6: A. Creixement - Competitivitat (països de renda mitjana-baixa)

TAULA 7: A. Creixement - Competitivat (països de renda mitjana-baixa) 
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TAULA 8: A. Creixement - desenvolupament de les TIC (1995-2011). (economia renda mitjana-baixa)

TAULA 9: A. Creixement - desenvolupament de les TIC (1995-2011). (economies renda alta) 
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existeix el reconeixement, per part dels mitjans anglosaxons, que 

Piketty ha traslladat al debat públic i àdhuc a l’agenda política –tot 

i que això encara s’ha de veure– un problema social que fins ara 

quedava reclòs bàsicament a l’esfera acadèmica. La tesi de l’eco-

nomista francès, que ha estat exposada a bastament als mitjans 

de comunicació el darrer any, és que el capitalisme, lluny de ser 

una via per reduir la desigualtat, l’agreuja; el capital creix ara més 

ràpidament que el PIB, i ens encaminem cap a un món més perillós 

i inestable. Aquesta tesi és, alhora, inquietant i pertorbadora. 

És just reconèixer que el fenomen de la desigualtat, malgrat la pro-

fusió de textos que se n’han publicat últimament, ha hagut de pas-

sar per una crisi i un ulterior estancament econòmic per esdevenir 

un tema central d’anàlisi als països desenvolupats. Queden enrere 

els nombrosos informes i manifestacions d’organismes, com el 

Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial o l’Organització per a 

la Cooperació i el desenvolupament econòmics, que van encendre 

les alarmes perquè apuntaven un increment de la desigualtat, prin-

cipalment als països desenvolupats. Aquí també podem recordar 

bastants estudis globals, que mostraven una preocupació trans-

versal pel tema,1 com també el més recent Informe de desenvolupa-

ment humà (2014)2 de les nacions Unides, que analitza l’increment 

de la desigualtat. Així doncs, resulta evident que ens trobem da-

vant d’un problema social greu i persistent.

en aquest context, les ressenyes següents pretenen ser una 

petita mostra de la gran varietat de direccions que han seguit 

els estudis sobre la desigualtat els darrers anys. Abunden les 

aportacions d’economistes, dos dels quals han treballat al Banc 

Mundial, i la presència de textos d’origen nord-americà. Amb tot, 

s’ha procurat trobar un cert equilibri, més enllà de les afinitats 

acadèmiques i ideològiques. Així, en un primer bloc, s’inclouen 

els textos de Piketty, El capital al segle XXI (2014), ressenyat per 

Martin Wolf; Stiglitz, El preu de la desigualtat (2012), i Milanovic, 

The Haves and the Have-nots (2011), que ofereixen una perspec-

tiva global de la desigualtat i emmarquen el seu tractament en 

l’esfera política. A l’altre extrem de l’espectre, hi ha els textos de 

Cowen, The Great Stagnation (2011) i Average is Over (2013), que 

presenten la desigualtat com un fenomen vinculat als canvis tec-

nològics, incorregible, però no per això perillós. 

A continuació, s’ofereixen altres textos amb una perspectiva més 

clarament social. Aquest apartat, s’obre amb la crònica inclassi-

ficable del desmembrament social dels estats Units, escrita per 

Packer a The Unwinding (2013), i li segueix el retrat de les tendèn-

cies que assenyala la Memòria socioeconòmica i laboral 2013 del 

Consell econòmic i Social. Finalment, s’inclou una compilació de 

textos sobre desigualtat, inspirats en la doctrina social de l’esglé-

sia (a partir de 2005). 

es tracta, en definitiva, d’una composició de lloc plural, amb múl-

tiples claus de lectura, que esperem que pugui servir per iniciar 

una sèrie de lectures específiques sobre el tema que ens ocupa.

LA dESIGUALTAT A LA LITERATURA RECENT | PReSenTACIÓ

ReSSenYeS

dAvId MURILLO bONvEhÍ, 

departament de Ciències Socials d’eSAde 

1 Vegem-ne un darrer exemple: segons el Pew, prop del 60 % dels ciutadans consideren que la desigualtat és un problema social greu. Aquesta opinió difereix poc entre els 

països emergents i els desenvolupats, i situa la interpretació principal de l’origen del fenomen en la mala actuació dels poders públics. Vid. Pew Research Center (2014): 

“emerging and developing economies Much More Optimistic than Rich Countries about the Future”. Global Attitudes Report, 9 d’octubre de 2014. <http://www.pewglobal.

org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/> 

2 <http://hdr.undp.org/en/2014-report> 
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UNA hISTÒRIA ECONÒMICA, SOCIAL I POLÍTICA 

dE L’EvOLUCIÓ dELS INGRESSOS I dE LA RIQUESA 

L’economista francès Thomas Piketty ha escrit un llibre molt im-

portant. els lectors de ment oberta segurament no podran passar 

per alt les proves i els arguments que hi exposa.

Capital in the Twenty-First Century aconsegueix quatre fites desta-

cables. Primer, pel seu abast i dimensió, ens remunta als funda-

dors de l’economia política. Piketty mateix veu l’economia “com 

una disciplina subsidiària de les ciències socials, al costat de la 

història, la sociologia, l’antropologia i la ciència política”. el resul-

tat de tot plegat és un treball de gran abast històric, fonamentat 

en una recerca exhaustiva basada en fets i ple de referències bi-

bliogràfiques. Al mateix temps, és una anàlisi normativa i políti-

ca. Piketty no vol teoritzar sense basar-se en dades. I insisteix 

que els científics socials “han de prendre partit i manifestar-se 

respecte de determinades institucions i polítiques, ja sigui l’estat 

social, el règim fiscal o el deute públic”. 

Segon, el llibre es fonamenta en un programa de recerca empírica 

que ha desenvolupat al llarg de 15 anys amb altres acadèmics. 

el resultat és la transformació del que coneixem sobre l’evolució 

dels ingressos i la riquesa (que ell anomena capital) al llarg dels 

darrers tres segles als països de rendes més altes. Això fa que 

sigui una historia econòmica, social i política fascinant. 

Una de les lliçons que es desprenen és que no hi ha cap tendència 

general a una igualtat econòmica més gran. Una altra és que el 

nivell d’igualat relativament alt que es va registrar després de la 

Segona Guerra Mundial fou degut, en part, a una política delibe-

rada, especialment a la progressivitat fiscal, però sobretot a la 

destrucció de la riquesa heretada, particularment a europa entre 

1914 i 1945. Una altra lliçó és que estem recreant cada vegada 

més el “capitalisme patrimonial” –el món dominat per riquesa he-

retada– de finals del segle xIx. 

Alguns autors sostenen que incrementar el capital humà reduirà 

la importància econòmica d’altres formes de riquesa. Tanmateix, 

com Piketty assenyala, “el ‘capital no humà’ sembla gairebé tan 

indispensable al segle xxI com ho era als segles xVIII o xIx”. d’al-

tres sostenen que la “lluita de classes” donarà lloc a una “lluita 

generacional”. Però la desigualtat intra-generacional encara és 

més gran que la desigualtat intergeneracional. Finalment, altres 

autors assenyalen que la mobilitat intrageneracional resta impor-

tància a la desigualtat creixent dels salaris, sobretot als estats 

Units. Això també és fals: l’augment de la desigualtat salarial en 

aquest país en les darreres dècades ha continuat essent el ma-

teix, independentment de l’extensió del període d’ingressos que 

s’analitzi. els alumnes amb fracàs escolar rarament arribaran a 

president de Ge. 

Una conclusió important és que la proporció de la riquesa respec-

te als ingressos ha pujat novament per sobre dels nivells regis-

trats als estats Units, especialment a França i al Regne Unit. Una 

altra és l’increment notable que han experimentat darrerament 

els ingressos de l’1 % més ric als països anglosaxons (especial-

ment als estats Units) des de 1980. L’estadística més cridane-

ra és la que assenyala que “l’1% més ric s’ha apropiat del 60 % 

de l’increment de la renda nacional nord-americana entre 1977 i 

2007”. La tecnologia i la globalització difícilment poden explicar 

aquest fenomen, atès que ja existien a tots els països de rendes 

altes. en definitiva, les dues conclusions de més impacte són l’au-

ge del “superdirectiu” als estats Units i el retorn del capitalisme 

patrimonial a europa. 

Tercer, Piketty se serveix de models econòmics simples per ex-

plicar el que està passant. Per exemple, assenyala que el gran 

increment dels salaris a la franja més alta de la distribució d’in-

gressos als estats Units s’explica, sobretot, no pels sous de las 

grans estrelles esportives o de l’espectacle, sinó per l’increment 

de la remuneració dels directius. Sosté que això és conseqüència 

del descens de la tributació marginal, que ha proporcionat més 

incentius per negociar un increment salarial, a més dels canvis en 

la normativa social. L’alternativa –que la productivitat marginal 

dels alts directius s’hagi disparat– no és, en opinió seva, convin-

cent, en part perquè la producció marginal d’un directiu no es pot 

mesurar i en part perquè l’acompliment econòmic global no ha 

millorat des dels anys seixanta. 

Més interessant resulta la teoria de Piketty sobre l’acumulació ca-

pitalista. Sosté que la ràtio de capital sobre els ingressos creixerà 

sense límits mentre la taxa de rendibilitat sigui bastant més alta 

que la taxa de creixement de l’economia. normalment, sempre ha 

estat així, segons Piketty. Les úniques excepcions s’han produït 

als darrers segles, quan una part substancial del rendiment de la 

“EL CAPITAL AL SEGLE xxI”, 
de THOMAS PIKeTTY (2014)

MARTIN WOLF, 

Chief economics commentator, Financial Times 

Ressenya publicada al Financial Times, 15 d’abril de 2014
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riquesa ha estat expropiat o destruït, o quan l’economia ha pas-

sat per unes oportunitats excepcionals de ràpid creixement, com 

a l’europa de la postguerra o en les economies emergents d’avui. 

Aquesta teoria es basa en dos fets evidents. Un és que la taxa de 

rendibilitat es veu molt poc afectat per la ràtio de capital sobre els 

ingressos. Utilitzant el llenguatge dels economistes, diríem que 

l’“elasticitat de substitució” entre el capital i el treball és bastant 

superior a la unitat. A llarg termini, això sembla plausible. A més, 

a l’era de la robòtica, l’elasticitat pot créixer encara més. 

L’altre és que, almenys en els períodes normals, els capitalistes 

reserven una part prou àmplia dels seus rendiments a garantir 

que el seu capital creixi almenys tan ràpidament com l’econo-

mia. Això sembla que és especialment així en el cas dels que són 

realment rics, que són probablement també els que obtenen les 

rendibilitats més elevades. Les petites fortunes s’esvaeixen; les 

grans, no. La tendència del capital a créixer més ràpidament que 

l’economia també és més probable quan el creixement de l’eco-

nomia és relativament lent, ja sigui per raons demogràfiques o 

perquè el progrés tècnic és feble. A més, les societats dominades 

pel capital tenen unes economies de creixement lent. 

Quart, Piketty fa recomanacions polítiques agosarades i, evi-

dentment, “poc realistes”. en concret, reclama tornar a uns tipus 

impositius marginals més alts per a les rendes més altes i un 

impost global progressiu sobre la riquesa. el motiu d’aquesta 

darrera mesura és que els ingressos declarats pels més rics són 

bastant inferiors als seus ingressos econòmics reals (la quanti-

tat que poden consumir sense reduir la seva riquesa). A més, els 

rics poden escapar de qualsevol jurisdicció tributària i, per tant, 

gaudeixen d’una posició fiscal similar a la dels aristòcrates de la 

França prerevolucionària. Aquest fet matisa una de les crítiques 

que s’han fet al llibre pel fet de basar-se en dades abans d’impos-

tos: amb el temps, la capacitat del diferents països de redistribuir 

els recursos cap a les franges mitjanes i més baixes en la distri-

bució de la renda nacional pot quedar reduïda a no-res. 

Tanmateix, el llibre té també alguns punts febles. el més impor-

tant és que no explica per què preocupa la desigualtat creixent 

–d’altra banda, sobradament demostrada. essencialment, Piketty 

es limita a assumir que es un fet que es produeix. 

Un argument que s’esgrimeix a favor de la desigualtat és que 

constitueix un estímul per a (o un producte de) la innovació. Les 

proves en contra d’això són evidents: la desigualtat actual i, so-

bretot, la riquesa heretada són innecessàries a aquest efecte. Un 

altre argument és que el producte d’un procés justo ha de ser 

just. Tanmateix, encara que tots els processos que provoquen 

la desigualtat fossin justos –cosa molt dubtosa–, aquest no és 

l’únic principio de la justícia distributiva. Un altre argument –que 

trobo més plausible– en contra del que Piketty sosté és que la 

desigualtat és menys important a l’economia actual, que és vint 

vegades més productiva que les que hi havia cent anys enrere: 

fins i tot els pobres gaudeixen de béns i serveis que no tenien ni 

els més rics d’abans. 

Trobo que l’argument més convincent en contra de la desigual-

tat econòmica creixent és que és incompatible amb l’autèntica 

igualtat com a ciutadans. Si, com creien els habitants de l’antiga 

Atenes, participar en la vida pública és un aspecte fonamental de 

l’autorealització humana, les grans desigualtats la destruiran. en 

una societat dominada per la riquesa, els diners compren el po-

der. Les desigualtats no es poden eliminar. Són inevitables i, fins 

a cert punt, desitjables. Però, com deien els grecs, la moderació 

ha de presidir totes les coses. I no veiem increments moderats de 

la desigualtat. Això ho hauríem de tenir en compte.

.
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Per què importa la desigualtat econòmica? Per què hauria de se 

una qüestió rellevant des del punt de vista moral, polític i eco-

nòmic? Més encara, si reconeixem que la desigualtat econòmica 

s’agreuja no perquè els més pobres s’allunyin “de la resta”, sinó 

perquè són els més rics els qui ho fan, i de forma notable, què és 

el que en resulta més preocupant o àdhuc intolerable? 

Alguns, de fet, respondran aquestes preguntes amb la pretensió 

de reduir la rellevància de la desigualtat i, més encara, rebutjant 

que sigui un fenomen negatiu. normalment ho fan apel·lant a dos 

arguments:

1. Que l’origen d’aquestes desigualtats en una economia 

en què predominen la llibertat i els drets de propietat seria 

el resultat, sobretot, de com la societat valora les diverses 

aportacions o productivitats dels seus agents. La competèn-

cia que es genera en aquests sistemes fa que siguin difícils 

de mantenir una infraretribució o una supraretribució a mitjà 

termini. d’altra banda, es poden donar canvis bruscos en la 

distribució quan es produeixen canvis estructurals a causa 

de la irrupció de nous actors o canvis tecnològics, però finis i 

tot en aquest cas la desigualtat estaria associada, originària-

ment i en aquest tipus d’economies, a un cert mèrit.

2. Que el fet que hi hagi aquesta desigualtat, en aquests ter-

mes, té com a conseqüència que serveix com un incentiu per-

què les persones s’esforcin per aportar més a l’economia, ja 

que n’obtindran a canvi un premi. Per tant, si s’hi actua en 

contra, això n’afectarà l’eficiència econòmica, de manera que, 

encara que pogués semblar raonable intervenir en la lliure 

distribució de béns, cal ser conscient dels efectes negatius 

que això tindria.

Ara bé, aquest diagnòstic sobre la justícia i la rellevància de la de-

sigualtat és molt diferent del que en fan altres autors, en concret 

el que Joseph Stiglitz, guardonat amb el nobel d’economia l’any 

2001, exposa a El precio de la desigualdad (2012). Aquest econo-

mista nord-americà (Indiana, 1943), reconegut en l’àmbit científic 

per les seves aportacions al coneixement dels mercats financer i 

laboral, en aquesta obra, i també a El malestar en la globalización 

(2002), Cómo hacer que la globalización funcione (2006) i Caída li-

bre (2010), s’allunya del debat acadèmic intern i assumeix el rol 

d’intel·lectual públic per polemitzar amb la visió que hem exposat 

anteriorment i intentar mostrar per què la desigualtat hauria de ser 

una qüestió de la màxima importància.

LA CRISI ECONÒMICA, EL CREIxEMENT 

dE LA dESIGUALTAT I LES SEvES vINCULACIONS

Stiglitz va escriure aquest llibre en el context del desplegament 

de la crisi econòmica que va irrompre als estats Units l’any 2008. 

Les dades que s’hi presenten i els processos que s’hi expliquen 

s’enfoquen prioritàriament en aquest context. Ara bé, com es diu 

al pròleg de l’edició castellana, les reflexions del llibre es poden 

fer extensives –i, segons ell, s’han de fer extensives– a la realitat 

espanyola i europea i, més de fons, han de servir, igual com els 

seus llibres anteriors, per avaluar com s’està gestionant el procés 

de la globalització.

La realitat de la crisi econòmica ha coincidit, a més, amb una 

desigualtat econòmica creixent als països més desenvolupats 

i a escala global, sobretot com a conseqüència del creixement 

persistent la riquesa entre l’1 % més ric del món. Així s’explica 

per què Stiglitz subtitula el llibre amb aquesta frase: “L’1 % de la 

població té el que el 99 % necessita.” 

Ara bé, el que intenta mostrar al llarg dels deu capítols del llibre 

és que ambdós fenòmens, el de la crisi i el de l’augment de la 

desigualtat, estan relacionats l’un amb l’altre: la desigualtat eco-

nòmica fou una causa important de la crisis econòmica; la crisi 

econòmica ha afectat més els més pobres, i les polítiques que se 

segueixen agreugen les desigualtats, estanquen el creixement i 

propicien noves crisis. Com ha estat possible això? Perquè, en el 

disseny d’aquestes polítiques, hi han tingut un pes desproporci-

onat els més rics. 

Per fonamentar aquesta tesi, aporta arguments a tres nivells: pri-

mer, esmenta molts anàlisis de dades i estudis economètrics a 

les més de 120 pàgines de notes que conté el llibre; segon, relata 

la seqüència dels fets, especialment al primer capítol, que titu-

la “el problema dels estats Units amb l’1 %”, i, en tercer lloc, es 

basa en explicacions de caràcter més teòric. Aquest darrer nivell 

d’argumentació li serveix per estructurar el llibre des del capítol 

2 fins al 9, en què va teoritzant des de diferents camins, que es 

reforcen entre si: “La cerca de rendes i la creació d’una societat 

desigual” (cap. 2), “els mercats i la desigualtat” (cap. 3), “Per què 

“EL PRECIO dE LA dESIGUALdAd”, 
de JOSePH STIGLITZ (2012). MAdRId: TAURUS, 498P.

PAbLO ROMERO bUCCICARdI, 

Universidad Pontificia Comillas
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és important” (cap. 4), “Una democràcia en perill” (cap. 5), “1984 

està a punt d’arribar” (cap. 6), “Justícia per a tothom? de quina 

manera la desigualtat està erosionant l’imperi de la llei” (cap. 7), 

“La batalla dels pressupostos” (cap. 8) i “Una política macroeco-

nòmica i un banc central per i per a l’1 %” (cap. 9).

Quina és la visió de fons de Stiglitz sobre els orígens i les conse-

qüències de la desigualtat?

LA QüESTIÓ dE L’ORIGEN dE LA dESIGUALTAT

Stiglitz no creu que la distribució de productivitats i els canvis 

estructurals expliquin la majoria dels canvis que s’han produït 

en matèria de desigualtat que s’experimenten com a resultat de 

l’augment en la riquesa de l’1 % més rico. Considera que la realitat 

supera aquestes teories, les quals no resolen, entre d’altres fenò-

mens rellevants, dos assumptes clau:

1. Els mercats fallen i produeixen rendes no tan sols a curt termi-

ni. I això és així perquè, bàsicament, la competència perfecta 

no es dóna espontàniament en els mercats. Se’n coneixen els 

motius i Stiglitz els analitza detalladament i amb exemples: les 

asimetries d’informació entre els diversos actors; la presència 

d’externalitats que no són internalitzades a nivell de costos/

ingressos pels agents; els monopolis naturals en què només 

és eficient que hi actuï una empresa, i l’absència de mercats de 

risc, que fa que la gent no pugui competir en igualtat de con-

dicions amb els qui ja operen en el mercat. Aquestes fallades 

fan que es produeixin “rendes” que es caracteritzen perquè són 

percebudes no per què una persona faci alguna cosa, sinó pel 

simple fet de controlar una determinada propietat. Així, hi ha 

dues maneres de ser ric: creant riquesa o traient-la als altres. 

Les fallades del mercat fan possible que això passi. 

2. L’acció i la inacció dels governs. Per què els governs podrien 

permetre o promoure polítiques que promouen la desigual-

tat? Una via és la captació de l’autoritat a través dels diners, 

ja sigui a través de suborns o fent pressió indirectament a 

canvi de la contribució efectuada a les campanyes polítiques, 

i una altra, tan eficaç o més que aquesta, és la captació cog-

nitiva del regulador amb la introducció decidida d’un pensa-

ment que té una fe excessiva en l’autoregulació dels mercats, 

els beneficis únics de l’estabilitat monetària i pressupostària, 

junt amb i el menysteniment de les qüestions igualitàries. 

Tant és així que, d’una manera o altra, s’han justificat senzi-

llament “regals” del govern als sectors més rics, amb els argu-

ments de l’“estabilitat” i el “creixement”. Stiglitz analitza amb 

detall el suport als bancs en la crisi dels derivats. Si el que es 

vol garantir és l’estabilitat, diu, el que s’hauria de prohibir és 

que un banc fos tan gran que amb la seva caiguda arrosse-

gués el mercat: “Si és tan gran per caure, és massa gran per 

existir.” Així, a mesura que les societats són més desiguals, 

els més rics tenen més poder en tots sentits, i sobretot per 

poder perpetuar i aprofundir aquesta desigualtat. S’arriba així 

a la dramàtica conclusió que una de les causes de la desi-

gualtat és la desigualtat anterior. 

LES CONSEQüÈNCIES (O EL PREU) dE LA dESIGUALTAT

La gran desigualtat que hi ha en molts països, amb mercats amb 

poca regulació, és injusta, en primer lloc, perquè el seu origen 

ho és –i això seria així encara que assumíssim que la distribució 

de productivitats fos aleatòria o justa! Ara bé, si a més hi afegim 

les conseqüències que se’n deriven, la qüestió resulta més greu. 

Quines són aquestes conseqüències? Stiglitz n’analitza tres, que 

ja s’endevinen en la reflexió sobre els seus orígens:

1. La inestabilitat i la ineficiència econòmica. Si la desigualtat 

econòmica va acompanyada de la “cerca de rendes” i de la 

“captació del regulador”, genera distorsions enormes sobre 

l’economia i, contra la intuïció que parla dels “incentius a l’es-

forç”, afecta la moral dels treballadors, cosa que incideix en la 

seva baixa productivitat. Més encara, els diners concentrats 

redueixen el consum, i això redueix la demanda agregada, fa 

créixer la desocupació i redueix els salaris. La tesi de Stiglitz 

és que la desigualtat va influir, de fet, en l’origen i en el desen-

volupament de la crisi que va esclatar l’any 2008. 

2. L’afebliment de la democràcia. Stiglitz tracta un tema crucial en 

fer la valoració moral de la desigualtat. Aquesta mina els proces-

sos polítics democràtics, a través del pes excessiu que tenen els 

diners en les campanyes i la desconfiança en els electors. Però 

també a través d’una modelació de les percepcions de les perso-

nes a favor de l’1 %. Això és el resultat de la distorsió del “mercat 
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de les idees” a càrrec d’uns mitjans de comunicació controlats 

per grans grups econòmics i cooptats cognitivament per les te-

ories econòmiques anomenades ortodoxes. 

3. L’erosió de l’imperi de la llei. La legislació econòmica a favor 

dels més rics i la seva aplicació a través del sistema judicial no 

tan sols són injustes, per les seves conseqüències polítiques i 

econòmiques, sinó que desvirtuen el sentit mateix del sistema, 

que és la protecció dels més febles. Stiglitz s’atura en dues 

àrees crucials per a l’economia: el mercat financer i el crèdit 

usurer, i la legislació sobre fallides i els crèdits a l’educació.  

EL CAMÍ QUE CAL SEGUIR

el llibre es tanca amb un capítol dedicat al “Camí que cal seguir: 

un altre món és possible”. Si el diagnòstic sobre la desigualtat eco-

nòmica en ambients on predomina el mercat lliure de regulació és 

dur, el camí que proposa, com es pot intuir a partir de la lectura 

d’aquesta ressenya, és el de les reformes. La majoria d’aquestes 

reformes es refereixen a la gestió de la crisi als estats Units, que 

consideren un gir cap a una inversió pública més gran, finançant-la 

amb reformes tributàries que augmentin la progressivitat i eliminin 

els privilegis; una intervenció més gran en les fallades del mercat, i 

reformes polítiques i “nous pactes socials” per assegurar que real-

ment es compleixi la promesa d’“una persona, un vot”. 

endinsar-se en la lectura d’aquestes propostes polítiques i, en 

general, de tot el llibre, serà especialment útil per ordenar les ide-

es sobre la situació de la desigualtat econòmica que es viu avui; 

entendre per què preocupa cada vegada més, i contribuir així al 

diàleg públic i a l’acció política. 
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Heus aquí un llibre escrit per un expert en la matèria, però ac-

cessible a tots els públics amb una mínima cultura: no cal ser un 

economista per entendre’l bé, ni cal saber grans coses d’història 

o geopolítica per entendre’n els motius. n’hi ha prou de mirar els 

diaris amb una certa curiositat, cercant de desxifrar què passa 

al món a partir de les diverses notícies i opinions.

Però comencem parlant de l’autor. Branko Milanovic (n. 1953) 

és un economista americà d’origen serbi que fins l’any 2013 fou 

economista en cap del departament de desenvolupament del 

Banc Mundial, en què va dirigir on va dirigir la Unitat de Pobresa 

i desigualtat. Actualment, és acadèmic sènior del Luxembourg 

Income Study Center i professor convidat del Graduate Cen-

ter de la City University of new York, i pronuncia conferències 

arreu del món. Per exemple, està previst que a finals d’octubre 

de 2014 dicti la ponència inaugural del Congrés sobre exclusió 

i desenvolupament Social de la Fundación FOeSSA a Madrid.

Comentem justament el llibre que el va situar al primer pla de la 

notorietat mundial. Si bé pel subtítol sembla que es tracti d’una his-

tòria de la desigualtat, la distribució del llibre és bastant sistemà-

tica. S’estructura en tres parts: la primera tracta de la desigualtat 

entre els habitants de cada país; la segona, de la desigualtat entre 

els països, i la tercera, de la desigualtat entre totes les persones de 

la Terra, que lògicament es deriva de les dues anteriors. 

dins de cada una d’aquestes tres parts, el material s’organitza 

d’una manera curiosa. els llibres americans recents de divul-

gació, àdhuc els escrits per acadèmics, acostumen a barrejar 

els desenvolupaments teòrics amb històries il·lustratives, que 

arriben fins a l’anècdota. Milanovic manté separades aquestes 

dues realitats. Cada part s’obre amb un assaig teòric, seguit 

d’una sèrie d’escrits creus (que anomena “vinyetes”), que il·lus-

tren diferents aspectes del desenvolupament anterior, de mane-

ra que la teoria i les històries il·lustratives queden separades i 

identificades. Òbviament, les vinyetes es poden llegir gairebé en 

qualsevol ordre; tenen una rellevància diferent per a cada lector, 

i se’n podrien fer més o menys per cobrir temes no tractats. 

Aquesta distribució original deixa a les mans del lector la ‘dis-

tribució’ de la lectura i dóna al text un caràcter més obert que el 

d’una teoria acabada.

Com hem assenyalat, malgrat el que diu al subtítol, el llibre de 

Milanovic no és realment una història de la desigualtat. Tanma-

teix, moltes vinyetes tracten de fenòmens relacionats amb la des-

igualtat en el passat, en si mateixa o comparada amb el present: 

per exemple, com situar les grans fortunes de l’Imperi romà, per 

comparació a les de la Revolució Industrial americana i a les que 

s’han amassat recentment amb la informàtica (vinyeta 1.3); en 

què es va equivocar Marx en avaluar l’evolució previsible del capi-

talisme naixent (vinyeta 2.1), o quin impacte va tenir la colonitza-

ció sobre la desigualtat (vinyeta 3.7). I així moltes altres.

Milanovic tracta més sistemàticament de la història recent de 

la idea i l’estudi de la desigualtat (que és, òbviament, quelcom 

diferent de la desigualtat en si). després d’esmentar unes ob-

servacions d’Alexis de Tocqueville, en situa el punt de partida 

en Vilfredo Pareto (1848-1923), que va proposar un concepte 

feble d’optimitat econòmica, i servint-se de les estadístiques 

fiscals disponibles, també una distribució dels ingressos a les 

zones industrialitzades d’europa. L’interlocutor teòric immediat 

de Milanovic és Simon Kuznets (1901-1985), que va fonamentar 

empíricament la seva proposta sobre unes dades fiscals més 

completes i sistemàtiques que les que manejava Pareto. La teo-

ria de Kuznets vincula el grau de desigualtat al grau de desenvo-

lupament, a través d’una U invertida en el temps: la desigualtat 

d’una societat nacional comença en un nivell relativament baix, 

en què la immensa majoria és a prop del nivell de subsistència; 

creix a mesura que la societat es va desenvolupant i diferents 

famílies tenen èxits dispars en la modernització econòmica, i 

torna a decréixer quan el desenvolupament estén l’educació 

dins la mateixa societat.

en les darreres dècades, es pot observar que, fins i tot als països 

en què les dades s’ajustaven a la corba de Kuznets, ara torna a 

créixer la desigualtat. Aquest llibre és anterior a la publicació 

de l’estudi complet de Piketty (2013)1 sobre la desigualtat, que 

parteix d’una constatació similar. Milanovic (p. 10-12) critica 

l’aproximació metodològica de Piketty i d’altres economistes 

associats, perquè utilitzen dades fiscals, en comptes de dades 

d’enquestes de llars, que és la metodologia que l’afavoreix a ell. 

el propi autor reconeix que aquest és un debat difícil, que dista 

molt d’estar intel·lectualment tancat: les dades de les enquestes 

“THE HAVES AND THE HAVE-NOTS:  
A bRIEF ANd IdIOSYNCRATIC hISTORY OF GLObAL INEQUALITY”, 
de MILAnOVIC, B. (2011). nUeVA YORK: BASIC BOOKS. xIV + 258 P.

RAúL GONzÁLEz FAbRE, 

ICADE - Universidad Pontificia Comillas

1 Piketty, T.; Goldhammer, A. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press. L’original francès és de 2013.
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mesuren els ingressos disponibles de tots els habitants, però 

les sèries de què es disposa són bastant més curtes que les de 

les dades fiscals, que al seu torn mesuren els ingressos abans 

d’impostos només dels qui fan la declaració dels seus impostos, 

de manera que en queden excloses les rendes més baixes. 

A banda d’aquest tecnicisme metodològic, el lector acaba pre-

guntant-se si la teoria de Kuznets ha estat refutada, d’alguna 

manera, per aquesta anomalia que és el fet que la U invertida 

generi un nou braç cap amunt, o bé és que això només vol dir 

que l’impacte de la globalització econòmica és semblant al de la 

modernització. La modernització genera en qualsevol societat, en 

primera instància, guanyadors i perdedors, entre els quals el su-

peràvit augmentat es distribueix de manera diferent. Així doncs, 

genera desigualtats, que després són reabsorbides en part per la 

difusió dels recursos necessaris perquè una economia moderna 

sigui productiva, en especial l’educació. ens podríem si passa al-

guna cosa semblant amb la globalització. Més encara, potser ens 

hauríem de preguntar per les condicions polítiques que s’han de 

donar per tal que la corba de Kuznets es torni a generar i, en algun 

moment, el propi sistema faci reduir la desigualtat.

Potser Kuznets només va mesurar l’efecte dels governs nacio-

nals sobre els mercats nacionals. Milanovic (9) toca aquest 

punt per refutar una hipòtesi de Kuznets estesa. Amb això, 

assenyala la que és potser la deficiència més important de la 

seva aproximació a la desigualtat: és descriptiva, econòmica i, 

fins i tot, històricament correcta, però és limitada en propos-

tes polítiques. I, de fet, ell mateix dóna pistes per a una més 

gran elaboració política. Molt més endavant (vinyeta 3.8), l’autor 

critica la posició de Rawls, el qual considera el ‘principi de la 

diferència’ com una condició de justícia només a l’interior de les 

societats, no entre elles i, per tant, tampoc entre tots els habi-

tants del món. es podria pensar que, com el borratxo de l’acudit, 

Rawls cercava les claus on hi havia la llum (en aquest cas, les 

estructures polítiques de redistribució: l’estat nacional), i no on 

les havia perdut (en aquest cas, en aplicació del ‘principi de la 

diferència’, hauríem de concloure en la necessitat de crear una 

autoritat política mundial, com la que reclamava Benet xVI a 

Caritas in Veritate (2009:67)).2 Però, des del punt de vista polític, 

el llibre de Milanovic majoritàriament no entra a proposar com 

s’han de fer les coses.

el tractament de la desigualtat en si, sobretot dels seus aspec-

tes socioeconòmics, sí que es fa amb dades, comparacions i 

relacions molt pertinents. Per exemple, a la p. 12, l’autor iden-

tifica una bona i una mala desigualtat des del punt de vista de 

l’eficiència econòmica (com també hi ha un colesterol bo i un 

de dolent per a la circulació). A la vinyeta 2.3, s’indica la con-

clusió dels econometristes del Banc Mundial que prop del 80 % 

dels ingressos de cada persona vénen determinat pel seu lloc 

de naixement (el país i la família) i només el 20 % restant, per 

altres factors, inclosos els relacionats amb el mèrit i l’esforç de 

cadascú (i també amb la sort, etc.). Tot plegat constitueix, al 

nostre entendre, un repte empíric de primer nivell a qualsevol 

concepte llibertari de justícia econòmica, com el que proposa 

nozick, i a qualsevol afirmació sobre la seva irrellevància, com 

la que fa Hayek. el significat polític de les dades que Milanovic 

ofereix ens sembla molt important.

L’autor dedica l’última part del llibre a tractar de la desigualtat 

entre les persones a escala global, que és el compost de la des-

igualtat social a cada país amb la desigualtat entre països. Si bé 

tots dos components s’han estat estudiant des de fa dècades, 

l’indicador compost ho ha estat molt menys. en fer-ho, l’autor 

realitza una afirmació antropològica de primer ordre, que coinci-

deix amb la visió catòlica: totes les persones són iguals en dig-

nitat i, per tant, en una societat econòmica globalitzada s’ha de 

procurar una idea de justícia que accepti només les desigualtats 

justificables també a escala global. el llibre explica bé alguns 

fenòmens socials (com les migracions internacionals creixents, 

vinyeta 2.4) i econòmics (com les diverses sorts en la compe-

tència internacional, vinyeta 3.5) que hi estan relacionats, i fins 

i tot esmenta els grans reptes geopolítics pendents (vinyeta 3.9, 

amb la qual es clou el text).

de fet, només hem esmentat algunes de les idees del llibre de 

Milanovic, les que hem trobat més interessants des del nostre 

punt de vista personal. d’altres poden ser més suggeridores per 

a d’altres lectors, perquè l’estructura mateixa de l’obra permet 

l’autor fer esbossos en moltes direccions. el resultat és un text 

molt accessible, de lectura absolutament recomanable, que, a 

més, conté una bibliografia abundant, ordenada per seccions, 

per a qui vulgui aprofundir més els temes que s’hi tracten.

2 <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html>
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EL MÓN POSTERIOR A LA CRISI

Tyler Cowen és un economista americà, professor de la George 

Mason University i autor del popular blog Marginal Revolution, de 

tendències llibertàries i conservadores. el primer llibret, The Great 

Stagnation, d’escassament cent pàgines, va aparèixer a principi 

de 2011 i mirava de fugir de les explicacions usuals de la crisi per 

centrar-se en els seus aspectes tecnològics. La crisi de 2008 i 

l’estancament que ens espera no es poden entendre només com 

un conjunt de mals provinents del sector financer (palanqueja-

ment elevat, increment del deute públic i privat, excessiva confi-

ança col·lectiva en el sector, etc.). Contràriament al que sembla, 

l’estancament econòmic ve de lluny, s’inicià en la dècada dels se-

tanta i té molt a veure amb l’exhauriment dels fruits madurs que 

la tecnologia ha proporcionat. La seva tesi central és que som en 

una vall tecnològica. 

Històricament, als estats Units, els grans increments de producti-

vitat han vingut per tres fronts: una terra abundant i de lliure dis-

posició; un desenvolupament tecnològic massiu durant el període 

1880-1940, i, d’una manera molt important, l’expansió de l’educa-

ció. Cowen sosté que aquestes tres onades ja fa temps que s’han 

aturat. La terra ja està tota ocupada o ja ha estat plenament expro-

piada als americans nadius. L’extensió de la formació superior ja 

fa temps que va arribar al seu màxim. Finalment, la innovació ha 

quedat progressivament en més poques mans i, des d’una pers-

pectiva macroeconòmica, ja no genera increments importants del 

PIB. Internet seria el millor exemple d’aquesta tendència.

Què ens salvarà d’aquest estancament econòmic? només una 

nova revolució tecnològica, que ara podria venir de les noves po-

tències emergents, la xina i l’Índia, amb les noves fornades de 

científics i l’expansió de l’educació superior. Mentrestant, als pa-

ïsos desenvolupats ens espera un estancament a la japonesa. 

d’una banda, la redistribució d’ingressos que proposa l’esquerra 

resulta cada cop més difícil a causa de la crisi fiscal permanent. 

d’altra banda, en el context actual, les promeses de baixades 

d’impostos de la dreta són senzillament impossibles. només la 

ciència pot oferir una via de sortida a la situació actual. 

 

TOT ESPERANT LA TECNOLOGIA SALvAdORA

Si, com a diagnosi, la tesi de Cowen és globalment fàcil de compar-

tir, la seva fe en la ciència com a miracle salvador és un punt més 

fosc i més difícil de comprendre. A això dedica el seu segon llibre, 

Average Is Over, on veritablement desenvolupa la seva tesi sobre la 

desigualtat que arriba. Aquest segon text es divideix en tres parts, 

d’interès molt desigual. La primera i la tercera fan referència als 

canvis en el món del treball i entren de ple en la discussió sobre la 

desigualtat. La segona és una llarga digressió sobre com serà el 

nostre futur en un món fet per i per a les màquines.

Anem a pams. el text s’inicia amb una defensa del que ell anomena 

el naixement de la hipermeritocràcia. L’automatització dels proces-

sos de producció, la robotització i els avenços continuats en l’àrea 

de la intel·ligència artificial no tan sols canviaran profundament 

les nostres vides sinó, sobretot, l’esfera laboral i productiva. A di-

ferència del que ha succeït en els sectors sanitari i de l’educació, la 

manca d’un constrenyiment regulador és una font d’esperança per 

a nous desenvolupaments. en el nou context, els béns escassos 

seran, com fins ara, la terra i els recursos naturals, però sobretot 

la capacitat d’innovar i la mà d’obra qualificada, particularment la 

d’aquells que sàpiguen treballar en la interfície entre la màquina 

i l’home: és a dir, que sàpiguen treballar amb elles i ajustar-ne el 

funcionament al llenguatge i als objectius dels profans.

UN MÓN FET PER A LES ELITS

Cowen s’atreveix a fer-nos un retrat dels nous perfils de 

l’ocupabilitat en un món creixentment tecnificat. Caldran persones 

fiables, meticuloses en l’execució, honrades, positives i obedients. 

el talent serà un bé preuat i les cultures corporatives esdevindran 

cada cop més exclusivistes. “Tots els centres de treball seran com 

Google”, diu: no tothom estarà capacitat per treballar-hi. La ten-

dència dels mercats laborals (sempre referint-se als estats Units) 

és ja la que mostren les estadístiques. Vegem-ne algunes dades. 

disminueixen les ocupacions de salari mitjà (funcionaris, adminis-

tratius, vendes) i pugen les de salari baix. el salari mitjà continua a 

la baixa (durant el període de 1969 a 2008, el salari d’un treballador 

home ha baixat, de mitjana, un 28 %). els ingressos de les famílies 

provinents del treball baixen, amb una excepció: els de les famílies 

en què els seus membres treballen en els àmbits de la tecnologia i 

la gestió, és a dir, el que Cowen anomena l’elit cognitiva. 

“ThE GREAT STAGNATION”,  de TYLeR COWen (2011). nOVA YORK: dUTTOn, 109 P. 
“AvERAGE IS OvER”,  de TYLeR COWen (2011). nOVA YORK: dUTTOn, 290 P.

dAvId MURILLO bONvEhÍ, 

eSAde
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Les oportunitats d’ascendir en l’escala laboral i salarial variaran 

segons els sectors. La consultoria, el dret i les finances aniran 

cap amunt, perquè cada cop: a) hi ha més lleis; b) les cadenes 

de subministrament són més llargues, i c) els bancs són més 

grans i prenen més riscos. en el panorama actual, Cowen sosté 

que gran part de la feina de menys valor afegit continuarà essent 

absorbida pels països emergents. els llocs de treball que s’han 

destruït en la darrera crisi ja estan perduts per sempre i no torna-

ran. També podem afirmar que la desmotivació laboral d’una part 

important de la població (que estima en un 40 %, particularment 

en el perfil més jove) serà una constant, i que el desfasament 

entre la formació rebuda i les necessitats del mercat creixerà. Hi 

ha algunes tendències que es mantindran: l’increment dels llocs 

de treball en el camp dels serveis d’atenció a les persones, la ge-

neració d’ocupació a temps parcial i l’augment de l’autoocupació, 

no sempre desitjada. 

Com encarar, com a societat, el problema de la desocupació? 

Per a la desesperació dels defensors de les humanitats, com 

nussbaum o Fumaroli, Cowen no dóna cap més alternativa que 

capgirar el món educatiu per adaptar-lo als dictats d’aquest nou 

món robotitzat i tecnificat. Tanmateix, ni tan sols aquest espai 

d’especialització, en el nínxol del treball amb màquines (ordina-

dors, software i altres), sembla cap garantia de res. Les relacions 

home-màquina vénen històricament marcades per una constant 

que, si la interpretació de Cowen és certa, dibuixa un panorama 

fosc per a l’àmbit del treball. La introducció de la màquina al llarg 

del temps, entre els sectors i les indústries, aporta una productivi-

tat molt baixa en les primeres etapes i demana una gran inversió. 

en una segona fase, l’home bàsicament se centra a complemen-

tar la feina que no pot fer la màquina. Més endavant, la persona 

esdevé l’expert en el funcionament de la màquina i funciona com 

a proveïdor d’informació per a la producció. Finalment, aquest es-

devé innecessari. La visualització de la utopia/distòpia de Cowen 

donaria la raó a l’acudit sobre la fàbrica del futur, que només té 

dos empleats: un home i un gos. L’home hi serà per alimentar el 

gos i el gos, per evitar que l’home toqui la màquina.

Si, fins aquí, la lectura de Cowen encaixa amb la del neoliberalisme 

en voga, en què el qüestionament del sistema o la reflexió social i 

política acostumen a ser absents, a la darrera part del seu assaig 

és quan el text adopta un to més proper a la tradició llibertària. 

Això resulta evident en: a) la seva defensa de la immigració per 

mantenir els preus baixos i arrelar part de la producció de manera 

que no marxi fora; i b) la legitimació de la deslocalització, que 

permet incrementar el salari real (valor adquirit pel preu pagat) 

dels ciutadans del país. Com en altres parts del text, aquestes 

reflexions es basen més en convenciments i valoracions de ten-

dències que en anàlisis globals i serioses de l’impacte d’aquests 

fenòmens en el ciutadà del carrer. 

QUINA EdUCACIÓ PER A QUIN MÓN?

els canvis educatius que l’autor preveu s’orientaran a formar en el 

treball amb màquines intel·ligents. Gràcies a internet, sosté, més 

gent que mai té accés a una educació gratuïta. el futur, doncs, 

serà cada cop més meritocràtic i dependrà menys de la capa-

citat de formar-se a Harvard <sic> gràcies al patrimoni familiar. 

La formació del futur serà, sobretot, autoformació i autodisciplina 

(per formar-te sol). el nou rol dels professors serà convertir-se en 

motivadors, psicòlegs i entrenadors personals, tot alhora. A mig 

camí entre el venedor entusiasta de continguts i l’entertainer, però 

amb la sagrada missió d’inculcar una ètica del treball adaptada a 

l’autoformació i d’enculturar en els valors de la classe educada. 

L’assaig de Cowen inclou altres reflexions interessants, però ex-

temporànies si del que es tracta és d’avaluar l’impacte dels can-

vis sobre la desigualtat. Hi ha apartats curiosos i sorprenents 

sobre com el treball amb les màquines està canviant no tan sols 

la nostra manera de pensar, sinó també la nostra manera de con-

sumir i de relacionar-nos amb els altres. d’altres en què vaticina 

una ciència cada vegada més incomprensible, lluny de l’abast de 

la majoria de científics (incapaços de comprendre-la, doncs) i ela-

borada directament per una intel·ligència artificial que tampoc no 

podem entendre ben bé. els grans models teòrics, diu, cauran en 

desús i la ciència se centrarà a treballar amb dades empíriques i 

amb un ampli aparell estadístic. Gràcies als big data i a internet, 

tots plegats serem una base de dades amb cames, proveïdors a 

l’instant de tota mena d’informació mèdica, curricular, sobre apti-

tuds, capacitats, gustos i preferències. 

el darrer capítol del text és una declaració d’intencions de final 

poc feliç. es titula “Un nou contracte social” i novament és més 

una premonició que un contracte que requerís la signatura de les 

parts. el que arriba és una societat més desigual, amb una des-

pesa social cada vegada més condicionada per l’augment de les 
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despeses sanitàries (fruit de l’envelliment poblacional) i la crisi 

fiscal, en què les engrunes de la despesa social es repartiran de 

manera desigual entre dos blocs. el majoritari, integrat per vo-

tants envellits, zelosos de les seves pensions i de les seves asse-

gurances de salut insostenibles. I el dels més pobres, format per 

immigrants i per la base de la piràmide salarial, incapaços de fer 

valdre el seu pes demogràfic i polític a favor d’una redistribució 

més equitativa dels recursos. el futur, sosté, és Texas. Ciutats 

lletges però barates, amb barris pobres però amb accés a inter-

net. I és que el votant “s’estima més tenir els diners a la butxaca 

que disposar de millors serveis públics”, pagant alts impostos i un 

preu desorbitat per l’habitatge. On són les bones notícies, si n’hi 

ha? en el fet que, gràcies a internet, l’educació i l’entreteniment 

seran pràcticament gratuïts. 

L’última càrrega del text, ara sí, es dirigeix de ple contra els 

intel·lectuals elitistes, els acomodats progressistes dels estats 

rics, els seguidors d’Occupy Wall Street i tota aquella classe 

mitjana alta composta d’antics estudiants d’humanitats (libe-

ral arts), frustrats per un futur que no accepten. La dada: en un 

context de desigualtat creixent, el nombre de crims (sempre als 

estats Units) no augmenta, sinó que es redueix. el futur és te-

nir societats cada cop més desiguals, envellides però pacífiques, 

això sí. I el lector, en arribar al final d’aquest relat barreja de fun-

cionalisme, mística tecnològica i inevitabilitat, no pot deixar de 

pensar en l’acudit que la ciència pot ajudar-nos a fer reviure un 

Tyrannosaurus rex, però les humanitats ens poden fer pensar que 

potser no és una bona idea avançar per aquest camí.
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LITERATURA dE GÈNERE INdEFINIT

The Unwinding és un assaig particular, de format sorprenent i de lec-

tura electritzant, que ha rebut un ampli reconeixement de la crítica 

nord-americana. És un text elaborat a partir del que el lector imagina 

que són centenars d’hores de conversa amb els seus protagonistes 

principals: ciutadans americans d’origen i professió diversos, que des-

granen les seves variades biografies. Aquest és també un text sobre 

la desigualtat, tot i que s’allunya dels estudis acadèmics habituals so-

bre la matèria, per raó de la seva estructura interna. 

Som davant d’un relat a múltiples veus, que adopta la forma de mo-

saic de la nova Amèrica. Una Amèrica que s’inicia, segons l’autor, al 

final de la dècada dels setanta i perdura fins avui. El retrat que n’ofe-

reix explora, sobretot, les conseqüències dels canvis estructurals del 

paisatge socioeconòmic en personatges concrets. Hi desfilen la tre-

balladora d’una cadena de muntatge d’Ohio, un broker de Wall Street, 

un advocat de Florida, un petit empresari del sector dels biodièsels, 

un fundraiser del partit demòcrata, un congressista reformista en un 

estat majoritàriament conservador... 

Al costat d’aquests personatges, veritables protagonistes de la història 

de Packer, en format més breu i com a contrapunt s’hi inclouen algunes 

de les biografies dels vencedors de tots aquests canvis: Oprah Winfrey 

(l’estrella televisiva convertida en empresària), newt Gingrich (un dels 

pares del Tea Party), Sam Walton (el fundador de Walmart), Robert Ru-

bin (conseller econòmic de Clinton i gran paladí del mercat) o Jay-Z (el 

traficant esdevingut estrella del rap). I encara hi ha lloc per a unes breus 

biografies inclassificables en aquest espectre de proximitat gens dis-

simulada (o distància ideològica) que l’autor dibuixa. en aquest grup, 

apareixen Colin Powell (exsecretari d’estat amb Bush Jr., l’home de 

principis sacrificat pel sistema), Alice Waters (promotora de l’elitisme 

ecològic a Califòrnia), elisabeth Warren (la jurista defensora dels drets 

del consumidor) o Peter Thiel (un dels impulsors de Facebook, ideòleg 

del moviment llibertari i fustigador de la fallida institucional).

Per a un format literari complex com aquest, el referent de Packer 

no el trobem en la literatura assagística en voga, sinó en la narrativa 

americana d’entreguerres, en la Trilogia americana de John dos Pas-

sos: un retrat, a mig camí entre el periodisme i la novel·la, del període 

que va de la Primera Guerra Mundial a la Gran depressió. Aquest és el 

model que Packer duu al nostre temps a The Unwinding. Una barreja 

de crònica de successos, periodisme carregat de crítica social i re-

cull biogràfic, que busca despertar consciències i guanyar simpaties 

per a la causa dels perdedors d’aquest terrabastall. I és que tots els 

personatges centrals de l’obra tenen en comú el fet d’haver-se vist ar-

rossegats per un vendaval, el dels canvis estructurals que l’economia 

nord-americana i la globalització han deixat en la societat americana, 

amb les seves múltiples vessants polítiques, morals i socials. Uns re-

trats bàsicament de perdedors, de personatges perjudicats per una 

transformació social contra la qual lluiten, ja sigui per mantenir els 

seus ideals o bé per mantenir la seva supervivència.

ASSAIG... SENSE ANÀLISI? 

¿És aquest, doncs, un llibre sense tesi? A The Unwinding certament 

no trobem, en cap dels retrats cronològicament estudiats, un desen-

volupament teòric dels mals que l’autor diagnostica. en la llarga 

desfilada de dècades i personatges, el lector queda tot sol davant 

la interpretació de les causes d’aquesta Amèrica aspra i desigual 

que es transforma amb el rerefons de les campanades sincopades 

de les diferents crisis borsàries (la de 1987, la de l’any 2000, la de 

2008). Malgrat aquesta aproximació subjectiva i paisatgística a la 

història social dels Estats Units, l’ampli ventall de biografies permet 

copsar les raons que s’amaguen darrere del que l’autor presenta 

com el desballestament de l’estructura social del seu país. 

Així, en l’àmbit polític, el testimoni central ens els dóna la transfor-

mació de l’assistent del vicepresident Biden: de jove idealista i recap-

tador de fons per a les campanyes demòcrates a broker expert en 

la gestió de l’espai estret i privilegiat on conflueixen el món polític i 

les grans finances. En la trajectòria de Connaughton veiem com es 

despleguen, en tot el seu apogeu, la porta giratòria, el tràfic d’influ-

ències i el col·lapse final de les idees polítiques davant del poder del 

diner. En el món del treball, hi desfilen els treballadors de coll blau de 

les cadenes de muntatge, dels magatzems de baix cost i dels fast 

foods. La seqüència és la coneguda: primer fou l’obertura dels mer-

cats, després l’externalització i la robotització de les plantes. Final-

ment, la lògica financera i maximitzadora, que acabaria fent-se amb 

el control de les companyies. els llocs de treball per als segments 

socials més baixos es reduirien cada vegada més, la competència 

internacional pressionaria els salaris a la baixa i la supervivència re-

sultaria més cara i desagradable.

A The Unwinding també hi ha lloc per a l’esfera judicial, present en 

el retrat de l’activitat dels lobbies d’advocats i, sobretot, en unes 

“ThE UNWINdING. AN INNER hISTORY OF ThE NEW AMERICA”,  
de GeORGe PACKeR (2013). nUeVA YORK: FARRAR, STRAUSS And GIRAUx

dAvId MURILLO bONvEhÍ, 
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estampes particularment dures de la crisi immobiliària a l’estat de 

Florida, on vells jutges retirats han de tornar a dictar sentències de 

desnonament –fins a cent vint al dia– a canvi de sis-cents dòlars 

diaris. en aquest context, la polarització ideològica i el partidisme 

polític creixent apareixen al rerefons de les dues Amèriques, cada 

vegada més depauperades, les quals, malgrat patir igual l’auge de 

la desigualtat, s’alineen de manera diferent a l’hora de retratar les 

causes de la crisi. d’una banda, l’esquerra, el progressisme, incapaç 

de contenir l’increment del poder dels mercats i de Wall Street. de 

l’altra, la dreta, el conservadorisme, impotent davant d’un govern 

central (federal) que consideren corrupte i malbaratador. en aquest 

sentit, els passatges dedicats al Tea Party, al rol dels mitjans de co-

municació populistes i incendiaris, amb els seus comentaristes-pre-

dicadors, més que denotar la poca simpatia de Packer per aquesta 

branca ideològica, serveixen al lector per observar la divisió actual 

de la societat americana.

UN CRIT dE dENúNCIA

el que fa essencialment George Packer al llarg de les més de 400 

pàgines del llibre és filar cadascuna d’aquestes històries davant del 

que ell considera els grans mals de la societat nord-americana. La 

deshumanització i la solitud del americà mitjà, escombrat per l’au-

ge de l’individualisme. La transformació del codi de valors davant 

la força del lucre, que esdevé l’objectiu vital i el motor omnipresent 

de la societat nord-americana. La corrupció sistèmica, veritable 

càncer de les institucions, que permet que un activista social de 

Chicago pugui arribar a president i amb prou feines aplicar cap de 

les seves promeses de reforma estructural. Què va ser primer: la 

revolució conservadora, l’auge de les finances o la deserció de la 

classe política davant de la força dels mercats? L’autor no en dóna 

pistes. en el relat de Packer, no es percep cap flux, cap causalitat 

ni cap altre fil conductor que no sigui el pas del temps. Cap teoria 

ni cap anàlisi dels canvis estructurals; només paisatge. Frustrant i 

exasperant, però, malgrat tot, representatiu d’una part creixent de 

la societat nord-americana, que, des del peu de la piràmide, veu 

com es van desplegant canvis que no pot controlar.

Així doncs, The Unwinding és, sobretot, un crit de denúncia, sense 

el propòsit de resoldre els problemes que descriu i sense cap altra 

pretensió que captar l’amplitud del problema. Les conseqüències 

personals del trencament de la cohesió social, la captura instituci-

onal de les elits econòmiques, l’anquilosament del sistema polític i 

l’auge d’uns valors que l’autor deplora: el populisme, el materialis-

me i la desesperança. no ha d’estranyar, doncs, que les crítiques 

més aspres que el llibre ha rebut hagin fet èmfasi en la manca 

d’anàlisi política, social o econòmica del text. efectivament, no és 

aquest l’objectiu de Packer, que obvia les teories a canvi de deixar 

caure, molt de tant en tant, alguns brins d’interpretació. 

Unes píndoles: l’any 2007, l’1 % més ric dels estats Units concen-

trava el 40 % de la renda, mentre que el 80 % més pobre, amb prou 

feines el 7 % (p. 224). el principal camí que porta a la pobresa és la 

pèrdua del lloc de treball; darrere li segueixen la casa i la salut (p. 

260). Als estats Units, si has nascut a Amèrica, et trobes amputat 

dels lligams socials, objectivament més aïllat que els immigrants 

(p. 276) i maldant per sobreviure tot sol, forçat a mirar per tu ma-

teix (p. 339). Si, l’any 1980, tot just el 50 % de la gent pensava que 

els seus fills viurien pitjor que ells; el 2011, aquest percentatge ja 

era del 80 % (p. 382). després de la crisi, el nombre de lobbistes al 

sector financer de Washington DC ascendia a 3.000 (p. 291). L’artí-

fex principal de la desregulació que acompanyaria el nou segle no 

fou el partit conservador, sinó Bill Clinton, amb la intervenció d’as-

sessors arribats del sector financer, com Robert Rubin (p. 226)... 

Seguiríem. 

En finalitzar la lectura de The Unwinding, per acabar de donar forma 

a aquest terrabastall social, al lector li costa no pensar en el docu-

mental del qui fou secretari del departament de Treball del primer 

Govern Clinton, Robert Reich: Inequality for all (2013). On un hi posa 

paraules, seguint la mateixa línia ideològica l’altre hi posa imatges, 

taules i indicadors. Tornen a aparèixer aquí els sospitosos habitu-

als: la baixada dels salaris, la desaparició dels sindicats, l’augment 

de l’ocupació femenina com a conseqüència de la baixada del po-

der adquisitiu de les famílies, l’augment del crèdit per compensar 

la baixada del consum i, és clar, la crisi. Primer una i després l’altra.
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EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL:     

EL vALOR dEL CONSENS AvUI

el Consejo económico y Social (CeS) es un órgano consultivo del 

Gobierno del estado en materia socioeconómica y laboral. entre 

sus funciones, se incluye la elaboración de una memoria anual, 

que, en vista de la extensión de los ámbitos que le son de interés, 

se convierte en una amplia compilación de las principales magni-

tudes y novedades políticas y legislativas de un variado abanico 

de temas. Más allá de su calidad técnica, el valor de la labor del 

CeS también se deriva de lo que este órgano representa, pues-

to que en su composición figuran representantes de los agentes 

económicos y sociales (principalmente, sindicatos y patronales), 

por lo que es uno de los mecanismos de participación de estos. 

Así pues, la Memoria del CeS tiene interés por sí misma, pues 

es el resultado de un esfuerzo de consenso de los agentes eco-

nómicos y sociales para emitir una diagnosis compartida de la 

situación económica, social y laboral en españa. La de 2013 es 

la memoria de un año complejo, no solo porque se trata del sexto 

año consecutivo de crisis, sino también porque en él se registran 

algunos datos menos negativos que pueden ser interpretados de 

formas muy diversas. La complejidad interpretativa de los mis-

mos resulta evidente desde el momento en que el CeS considera 

2013 como el año de “la salida de la recesión y la continuidad de 

la crisis”. Además del interés que suscita la Memoria del CeS por 

sí misma, la de 2013 también ha despertado especial interés en 

los MITJAnS de COMUnICACIÓ, ya que ha puesto de relieve dife-

rencias en el producto interior bruto (PIB) de las distintas comu-

nidades autónomas (en forma de decrecimientos menores), así 

como en sus correspondientes rentas per cápita, y ha observado 

un comportamiento “muy desigual” entre ellas.

Las diferencias o desigualdades, sin embargo, no se limitan a las 

observadas entre territorios. Si hacemos una lectura transversal 

del informe del CeS, podemos ver que el relato de los años de 

la crisis es también el relato de unas crecientes desigualdades 

entre los ámbitos sociales y laborales, al tiempo que se pone de 

manifiesto que existe una clara relación entre ellos.

REPARTIMENT dESIGUAL ENTRE LES RENdES SALARIALS  

I ALTRES RENdES NO SALARIALS

des de l’inici de la crisi l’any 2007, pel que fa al repartiment del PIB 

entre la remuneració dels assalariats, d’una banda, i la resta de 

rendes no salarials, de l’altra, s’observa que la participació de la 

primera s’ha reduït un 2,4 %, mentre que la segona ha augmentat 

un 2,9 %. Així doncs, el pes de la remuneració dels assalariats a 

espanya queda ara 5 punts per sota de la mitjana de la zona euro. 

Aquesta caiguda de la participació dels salaris al llarg dels anys de 

crisi té dues causes: la caiguda de l’ocupació i l’ajust dels salaris.

L’informe constata un “procés sostingut de devaluació salarial” 

que economistes de renom com Olivier Blanchard, actual econo-

mista en cap del Fons Monetari Internacional (FMI), veien com 

una mesura necessària per assolir una devaluació interna que 

tenia com a objectiu últim millorar la competitivitat externa de la 

nostra economia. els ajustaments salarials que el mateix Blanc-

hard veia com a “poc probables per traumàtics” han estat possi-

bles. Podríem dir que el nou marc regulador en matèria laboral 

(Reial decret llei 3/2012) ha obert la porta dels ajustos de les con-

dicions laborals i que la crisi ens hi ha empès. 

L’informe del CeS, però, fent-se ressò de dades de la Comissió 

europea, també apunta que l’ajust salarial no s’ha traslladat total-

ment en els preus de venda, la qual cosa comportat un increment 

dels marges de beneficis. Malgrat que moltes empreses han 

ajustat els salaris com a mal menor per al bé comú de mantenir 

els llocs de treball, les dades agregades indiquen que, en conjunt, 

part d’aquest esforç dels treballadors ha comportat un major be-

nefici empresarial.

REPARTIMENT dESIGUAL dE LA FEINA

entre els anys 2008 i 2013, el nombre de persones sense feina a 

espanya gairebé s’ha triplicat. Aquest fort desajust quantitatiu entre 

l’oferta i la demanda de treball ha tingut una incidència generalit-

zada, però la seva intensitat ha estat desigual en funció d’algunes 

variables, com l’edat o el nivell d’estudis de les persones.

Malgrat que el pes dels joves sobre el conjunt de les persones atura-

des no és ni majoritari ni ha augmentat en aquests anys de crisi –se-

gons dades de l’enquesta de població activa (ePA) del segon trimes-

“MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LAbORAL 2013”, 
deL COnSeLL eCOnÒMIC I SOCIAL (CeS) d’eSPAÑA (2013) 

ÀNGELS vALLS,

eSAde
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tre, el percentatge de les persones menors de 25 anys ha passat del 

25 % l’any 2007 al 15 % el 2014–, s’ha generalitzat la percepció 

que l’atur de les persones joves és el problema més gran que s’ha 

de resoldre, fins al punt que s’ha arribat a assimilar el problema 

de l’atur en general amb el problema de l’atur juvenil. Certament, 

aquest ha estat i continua essent un problema greu, però l’impac-

te de l’atur al llarg dels anys de crisi, amb increments encara for-

ça elevats el 2013, és especialment destacat entre els més grans. 

el pes dels majors de 45 anys sobre el conjunt de les persones 

sense feina ha passat del 23 % al 33 % des del 2007 –segons 

dades de l’ePA del segon trimestre– i s’observa, en els diversos 

trams d’edat, una correlació clara amb l’augment del nombre de 

persones aturades. Així, entre 16 i 19 anys, el nombre d’aturats 

gairebé es manté; entre 20 i 24 anys, es multiplica per 2,4; entre 

25 i 34 anys, gairebé es triplica; entre 35 i 44, es multiplica per 3,5, 

i, entre els majors de 45 anys, ho fa per 4,5. 

La memòria del CeS veu “especialment preocupant” el grup de 

persones més grans de 45 anys, per dos motius: perquè és on 

majoritàriament es troba la persona de referència de la llar i per-

què és un grup que tendeix a tenir una menor ocupabilitat i, per 

tant, a convertir-se en un atur de molt llarga durada (més de dos 

anys sense feina), una situació que entre el 2008 i el 2013 s’ha 

multiplicat per 8,5 i afecta més de 2 milions de persones. L’atur 

de llarga durada (més d’un any sense feina), que afecta més de 

3,5 milions de persones, representa gairebé el 60 % de les perso-

nes aturades. Com que és la situació en què es troben més de la 

meitat de les persones sense feina, ha passat a ser el tipus d’atur 

majoritari. La cronificació de l’atur entre les persones de més 

edat també queda reflectida en l’increment del 8,1 % el 2013 dels 

que l’ePA classifica com els “desanimats” (persones que deixen 

de buscar feina perquè creuen que no en trobaran), un augment 

provocat majoritàriament per persones de més de 45 i, sobretot, 

per les de més de 55 anys.

Igual que en el cas de l’edat, i amb una situació de partida ja desi-

gual, la crisi ha comportat una major desigualtat en l’atur segons 

el nivell formatiu de les persones. Segons el CeS, respecte del 

2007, la relació inversa entre l’atur i el nivell formatiu s’ha incre-

mentat. Així, si l’any 2007 l’atur de les persones amb estudis pri-

maris era un 114,8 % superior a l’atur de les persones amb estu-

dis universitaris, el 2013 era un 140 % més gran.

REPARTIMENT dESIGUAL dELS COSTOS SOCIALS dE LA CRISI

L’increment de l’atur de llarga durada té com a conseqüència 

l’esgotament de la prestació de l’atur i la reducció de la taxa de 

cobertura (percentatge de persones en atur que cobren la presta-

ció respecte del total de persones desocupades), que l’any 2013, 

amb un 62 %, se situava al nivell més baix des de 2004 i amb una 

tendència a la baixa des del 2010. L’esgotament de la prestació 

contributiva ha esdevingut, amb la crisi, la porta principal d’accés 

a les prestacions assistencials. el daltabaix del mercat de treball i 

les limitacions dels serveis socials per atendre una situació inten-

sa i sostinguda en el temps han comportat un augment del risc 

de pobresa i d’exclusió social a la Ue-27, especialment a espanya, 

on l’increment del risc de pobresa té, com a motiu principal, l’in-

crement de persones en llars amb molt baixa intensitat de treball, 

que del 2007 al 2012 han passat del 6,8 % al 22,2. 

La relació entre la situació del mercat de treball i la pobresa s’ha 

intensificat tant en el cas de les persones sense feina, amb un 

fort increment del risc de pobresa entre elles (del 45,8 % el 2007 

al 63,3 % el 2012), com en el cas de les persones amb feina, en 

augmentar tres punts el seu risc de pobresa i situar-se prop del 

15 % al llarg dels anys de crisi, un símptoma clar que el problema 

quantitatiu del mercat de treball comporta un problema qualitatiu 

en forma de més precarietat.

La memòria del CeS destaca que la caiguda de les rendes que 

acompanya l’evolució de la pobresa no s’ha distribuït de forma 

equitativa. Així, han estat els trams de les rendes més baixes els 

que han concentrat els descensos més importants, mentre que 

els trams més alts no ho han fet tant. Aquest augment de la de-

sigualtat a espanya ha estat el més alt dels països de la Ue-27. 

dE LA dESIGUALTAT A LA PERCEPCIÓ d’INIQUITAT

el fet que algunes dades econòmiques de 2013 i del primer se-

mestre de 2014 siguin menys negatives fa especialment neces-

sari anar més enllà de l’anàlisi merament analítica de les dife-

rències i ampliar la mirada vers l’equitat. Parlar d’equitat ens 

interpel·la sobre si les diferències són raonables.
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Justament en el moment de la recuperació serà especialment 

necessari tenir en compte la percepció de manca d’equitat. Tot 

i l’augment de les diferències, la percepció que la crisi ha tingut 

una incidència generalitzada ha estat una mena de consol per a 

moltes persones que veien com la seva situació difícil no era una 

excepció. en el moment de la recuperació, però, el fet de cons-

tatar que només alguns comencen a millorar pot ser complicat 

d’entendre i d’acceptar per aquells altres que es queden enrere.
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I.  INTROdUCCIÓ

1. Què és i què no és la doctrina social de l’església: els seus dos nivells

Anomenem doctrina social de l’Església (dSI) el conjunt doctri-

nal que ha formulat l’església en els temps moderns (segles 

xIx-xxI) en relació amb l’organització justa de la vida social 

(econòmica, política, cultural, etc.). La dSI no és: a) una doc-

trina política ni econòmica, sinó teologia moral; no proposa 

solucions tècniques (per part de l’estat o d’institucions de la 

societat civil, amb la participació dels cristians catòlics com 

una veu més); b) una ideologia o una “tercera via”; el seu objec-

tiu és interpretar la vida de l’ésser humà en societat, observant 

si s’ajusta o no a l’evangeli, a fi d’orientar la conducta cristiana. 

no ha de pretendre construir un “ordre social cristià” (encara 

que a vegades hagi caigut en la temptació de fer-ho). el Concili 

Vaticà II reconeix l’autonomia de les realitats temporals. La dSI 

es mou en dos plans: 

a) el nivell antropològic: en la seva reflexió ètica, parteix de 

la dignitat humana –de la qual deriven els drets humans– i 

considera l’ésser humà com un ésser relacional, i des d’aquí 

concreta els grans principis de la convivència, en què són pos-

sibles punts de contacte amb altres concepcions i visions de 

la realitat. 

b) el nivell teològic: aporta un fonament teològic a l’experiència 

de la fe, motor de la dSI, en què Jesús és l’horitzó i el nou àmbit 

de comprensió i de vivència de la realitat.

2. Permanència i dinamisme de la dSI

La dSI no és un cos de doctrina estàtica i immutable; ha 

d’il·luminar i interpretar situacions canviants. Les categori-

es ètiques, construïdes al llarg dels segles, són: a) la caritat 

(amor), que ha d’arribar a les estructures per transformar-les 

(la “caritat política”); b) la justícia, que brolla de la fe i n’és 

consubstancial, i que s’ha anat configurant com a categoria 

organitzadora de l’ètica social; c) el bé comú o bé de les per-

sones, en la mesura que estan obertes a realitzar en comú 

un projecte unificador que beneficiï a tothom, abasta tota la 

persona (tant les exigències del cos com les de l’esperit) i 

totes les persones. I els principis ètics, inspirats en la Bíblia i 

enriquits amb la reflexió i la praxi, són: a) la primacia de cada 

ésser humà, basada en la dignitat; b) els principis de solidari-

tat i subsidiarietat; c) el dret-deure de participació democrà-

tica; d) la primacia del treball sobre els beneficis del capital; 

e) la destinació universal dels béns i la funció social de la 

propietat, i f) l’opció preferencial pels pobres. 

II. IN IUSTICIAS, SISTEMA ECONÒMIC I dSI

La dSI s’arrela en l’AT i té com a punt de referència la manera 

de ser i d’actuar de Jesús, que ens revela el ser i l’actuar de déu. 

Aquestes són algunes de les seves aportacions al pensament so-

cial: a) Legitima la idea d’igualtat (tots som fills d’un mateix pare 

i, per tant, germans). b) desenvolupa la idea de dignitat humana: 

tots els éssers humans mereixen respecte, perquè han estat cre-

ats a imatge i semblança de déu. 

el desenvolupament de la persona humana i el creixement de la 

societat estan mútuament condicionats. els últims documents 

emeten judicis cada vegada més crítics sobre el (des)ordre eco-

nòmic mundial actual. Així, l’encíclica de Benet xVI Caritas in Ve-

ritate (CA) (2009), que es desenvolupa i s’aprofundeix en textos 

del Consell Pontifici de Justícia i Pau –a la nota Por una reforma 

del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de 

una autoridad pública con competencia universal (2011) i a l’article 

de Mn. Mario Toso. el papa Francesc prepara una encíclica sobre 

l’ecologia i ha fet intervencions i ha publicat documents que con-

tenen al·lusions socials.

dESIGUALTAT, SISTEMA ECONÒMIC I dOCTRINA SOCIAL dE L’ESGLÉSIA 

CONSELL PONTIFICI dE JUSTÍCIA I PAU: 
COMPendI de LA dOCTRInA SOCIAL de L’eSGLÉSIA, LIBReRIA edITRICe VATICAnA, 2005 

CONSELL PONTIFICI dE JUSTÍCIA I PAU I TURKSON, PETER:
“POR UnA ReFORMA deL SISTeMA FInAnCIeRO Y MOneTARIO InTeRnACIOnAL  
en LA PROSPeCTIVA de UnA AUTORIdAd PÚBLICA COn COMPeTenCIA UnIVeRSAL”.

CONSELL PONTIFICI dE JUSTÍCIA I PAU I TOSO, MARIO: 
“ReFLexIOneS SOBRe LA ReFORMA deL SISTeMA MOneTARIO Y FInAnCIeRO”,  
en COMISIÓn GeneRAL de JUSTICIA Y PAZ de eSPAÑA: POR UnA ReFORMA deL SISTeMA FInAnCIeRO  
Y MOneTARIO InTeRnACIOnAL. MAdRId: CáRITAS eSPAÑOLA, 2012

bENET xvI: CARITAS In VeRITATe (CV). CARTA enCÍCLICA, 2009

M. dOLORS OLLER SALA,

eSAde
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1. La igualtat segons la dSI

el tema de la igualtat i les desigualtats apareix molt aviat a la his-

tòria de l’església. en els anomenats pares de l’Església (segles 

I-VII) ja en trobem alguns ensenyaments, que s’han mantingut 

essencialment com a punts de referència i han regit la reflexió 

moral i social de l’església. Són aquests: a) les relacions socials 

i econòmiques s’han de sotmetre a les normes de la justícia i de 

la caritat; b) la primacia de la utilitat general o bé comú per sobre 

de l’interès particular; c) la igualtat i la unitat essencials de tots 

els éssers humans, sigui quina sigui la seva condició social; d) la 

diversitat i la pluralitat de condicions socials (la desigualtat acci-

dental dels éssers humans en aquestes); e) la voluntat de déu 

que les desigualtats es vagin anivellant en el desenvolupament 

de la vida social; f) la imposició per déu d’una funció social a tota 

superioritat que sigui motiu de desigualtat, i g) l’obligació de la 

comunicació (posar al servei dels altres qualsevol preeminència 

individual i qualsevol do personal, i fer-lo participar). Tot això fou 

reprès i aprofundit, entre d’altres, per sant Tomàs d’Aquino.

2. el funcionament del sistema econòmic vulnera   

    la dignitat humana

Segons la DSI, la persona humana ha de ser el principi i el fi de 

tota l’activitat econòmica. Però el funcionament del sistema 

econòmic afavoreix l’afany desmesurat de lucre i de poder. Se-

gons CV, la crisi té l’arrel en una ideologia individualista i utilita-

rista (el neoliberalisme), que s’ha mostrat en comportaments 

caracteritzats per l’egoisme, la cobdícia individual i col·lectiva, 

i l’acaparament de béns a gran escala, que generen grans de-

sigualtats mundials. Reclama un canvi radical, cosa que s’ha 

anat aprofundint amb documents i intervencions posteriors, 

com la nota. Les finances i l’economia s’han de reorientar no-

vament cap a les seves finalitats (a protegir i promoure la digni-

tat i el benestar de les persones). És necessari un ordenament 

jurídic internacional nou i més sòlid en matèria econòmica i 

financera, que asseguri que el funcionament de l’economia ser-

veixi per al bé comú o per al desenvolupament integral de tots, 

com també la primacia de la política sobre l’economia. 

III. CARITAS IN vERITATE, L’ENCÍCLICA dE LA GLObALITzACIÓ 

CV que tracta de la globalització i assenyala que l’experiència gra-

tuïta de sentir-se estimat per déu és la font de la presència del 

cristià a la societat. Vol reorientar les dinàmiques de la globalitza-

ció en un sentit de més equitat i humanització, davant dels nous 

desequilibris i exclusions que s’han generat. 

Aportacions:

a) el desenvolupament com a vocació i la lògica del do. La 

qüestió del desenvolupament no és només tècnica; és voca-

ció: en déu descobrim el veritable sentit de la vida com a dinà-

mica de desenvolupament i progrés. Això suposa la llibertat 

responsable de la persona i dels pobles, i exigeix que se cer-

qui i es respecti la veritat, que dimana de Jesucrist (ens revela 

què és l’ésser humà). Així, el centre del desenvolupament és 

la caritat (l’amor) i l’arrel última del subdesenvolupament, la 

manca de fraternitat. L’ésser humà està fet per al do, força 

que fonamenta la comunitat i supera barreres. Formem part 

d’una sola família humana en la qual tothom és responsable 

de tothom. el desenvolupament ha de ser sostenible. el con-

cepte de desenvolupament integral de la dSI és molt proper al 

concepte de desenvolupament humà del PnUd. 

b) donar un espai al do i a la gratuïtat per reorientar l’economia. 

Benet xVI intenta mostrar que la categoria del do i la gratuïtat 

pot acomplir un paper decisiu en la reorientació de l’economia 

(CV, cap. 3). Contraposa la lògica de la solidaritat –la gratuïtat 

de l’amor– a les lògiques del mercat –“donar per tenir”– i de 

l’estat –“donar per obligació. es necessita la primera, expressió 

de la fraternitat, com a complement de les altres. La lògica mer-

cantil és insuficient per a la cohesió social; l’estat ha assumit 

històricament un paper sobretot de caràcter redistributiu, però 

no n’hi ha prou amb els reptes que es plantegen avui. CV propo-

sa una certa “contaminació” del mercat i de l’estat pel principi de 

la solidaritat i la seva lògica de la gratuïtat –en la línia apuntada 

pel professor Stefano Zamagni, un dels redactors del text. Com 

a exemples, s’esmenten els microcrèdits, les inversions ètiques 

i l’economia de la comunió –un model per a tota l’economia.

c) La proposta d’una autoritat mundial (CV, cap. V). Prové de 

Joan xxIII i deriva de la dimensió social de la persona huma-

na, que avui s’ha de mundialitzar. Parla fins i tot del “govern 

de la globalització”, al qual exigeix la doble condició de ser 

subsidiari i solidari, creant condicions de convivència amb la 

col·laboració i la participació de tothom. Així doncs, és neces-

sari i urgent que els estats nació vegin la seva impotència da-

vant la desigualtat creixent. Aquesta autoritat és concebuda 

com un poder superior als estats, constituïda per aquests de 

comú acord sobre la base de la representativitat i la divisió 

de poders, fonamentada en la raó moral, regida pel dret, de 

caràcter democràtic i participatiu, i articulada en diferents 

nivells (regionals, estatals i subestatals), que han de col·la-

borar recíprocament. S’hauria d’articular un govern mundial 

de les finances, mitjançant la reforma de les actuals instituci-

ons financeres internacionals, exercint un control sobre elles 

i creant un marc legal per frenar l’especulació i ajudar a con-

nectar novament les finances mundials amb l’economia real. 

La nota i l’article esmentats n’aprofundeixen alguns punts, 

aclarint-los i matisant-los. el papa Francesc ha clamat –per 

exemple, a Evangelii Gaudium (2013)– contra la idolatria del 

diner que no serveix, sinó que oprimeix. 
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