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DESIGUALTAT I ESTAT DE BENESTAR 
Ferran Navinés i Bernat Riutort 
L’article d’Antón Costas “Que no nos digas que fue un sueño” (El País, 
Negocios, 29-9-2013, p. 25), posa l’accent en el problema que representa la 
creixent desigualtat, no només pel bon funcionament del capitalisme, sinó per 
la salvaguarda de la democràcia, ja que sense Estat de Benestar no es 
possible mantenir els valors democràtics que asseguren una mínima cohesió 
social. En paraules de Costas: “(…) la desigualdad es el factor potencialmente 
más peligroso para el funcionamiento del capitalismo y de la democracia. (...) 
Lo relevante de la desigualdad actual no es su existencia, sino la magnitud que 
ha alcanzado. Los economistas Thomas Piketty y Emmanuel Sáez, dos de los 
mejores estudiosos de esta cuestión, han elaborado un gráfico que nos permite 
comprender este riesgo. Medida en porcentaje de la renta total que queda en 
manos del 10% más rico, la desigualdad en los últimos cien años presenta dos 
picos en el inicio y el final de ese período y un valle de relativa igualdad en 
medio. Imaginen un gráfico en forma de “U” y tendrán una imagen fiel de esa 
evolución”. 
 
En els treballs de Piketty i Sáez (2004)1, on es descriu la metodologia emprada, 
el percentatge de la renda ingressada pels més rics es percep via salaris (que 
inclou bons de les empreses i participació en els beneficis procedents de les 
stockoptions) i rendes no salarials o del capital  procedents d’empreses de 
serveis professionals, de les rendes empresarials, rendes dels banquers i 
procedents d’activitats financeres i de la resta d’activitats lligades amb serveis 
immobiliaris i rendes de la propietat. És a dir, en general, són rendes que 
procedeixen dels excedents o que si procedeixen dels salaris inclouen una 
participació molt important en els excedents empresarials. Tant és així, que del 
propi estudi de Piketty i Sáez (2004), es desprèn que les rendes salarials del 
10% més ric s’han anat allunyant cada vegada més del salari mig, excepte pel 
període 1927-1945, ja que el percentatge d’aquest salari mig respecte a les 
rendes del 10% més ric presenta la següent evolució als EU: 
 
Forquilla entre el salari mig i les rendes del 10% més ric 

1927     2,96  (9,18) 
1945     2,66  (6,34) 
1964     3,04  (6,24) 
1970     3,21  (6,42)  
1980     3,59  (8,22) 
1991     4,08  (11,12)  
2002     4,38  (13,29) 

                                                            
1 http://elsa.berkeley.edu/~saez/saez‐UStopincomes‐2012.pdf 

 



Entre parèntesi es valora aquesta forquilla amb l’1% més ric (per exemple el 
2002 el salari mig anual en dòlars de l’any 2000 era de 34.702 dòlars, mentre 
les rendes pel 1% més ric era de 461.043 dòlars, és a dir, es multiplicava per 
13,29), la qual s’amplifica notablement respecte a la forquilla del 10% més ric, 
ja que és multiplica per 3 el 2002 (de 4,38 es passa a una forquilla de 13,29), el 
mateix multiplicador que hi havia el 1927 (de 2,96 es passa a una forquilla de 
9,18). 
 
Tornant al treball de Thomas Piketty i Emmanuel Sáez i a la seva corba en 
forma de U, tenim que la primera punta de la desigualtat es correspon als 
boixos anys 20 o primera febre d’or del capitalisme que va acabar amb el crak 
del 29. La segona punta de la desigualtat, fins i tot més accentuada que la 
primera, es dóna just abans de la Gran Recessió actual que s’inicià a partir de 
la segona meitat del 2007, i que també ha derivat en una greu crisi financera a 
partir del setembre de 2008 i que ha acabat d’afectar a l’economia real a partir 
de l’any 2009, crisi sistèmica de la qual, encara no n’hem sortit. 
 
Allò que no ens explica el treball de Piketty i Sáez es perquè: 
 

a) després d’una fase de creixent desigualtat es desencadena una greu 
crisi financera que acaba provocant una greu crisi econòmica real amb 
unes taxes d’atur i d’augment de la pobresa inacceptables en una 
societat occidental avançada que, fins a hores d’ara, ha fet valer 
arguments polítics i socials per tal de legitimar-se, adduint que es 
governa per valors democràtics i de cohesió social. 

 
b) entre dos períodes de forta desigualtat (anys 20 del segle XX i el període 

que avarca 1980-fins a l’actualitat), ha estat possible gestionar a les 
dites societats una forquilla distributiva que ha garantit els nivells bàsics 
de benestar i de cohesió social, especialment al llarg dels anys 1945-
1965, amb la consolidació dels Estats de Benestar i del keynesianisme 
als països capitalistes desenvolupats. 

 
c) es va trencar el consens social dels anys cinquanta i seixanta al voltant 

del Estat de benestar i del keynesianisme, a rel de la gran ofensiva 
contra el dit consens portada pels grans capitals financers i corporatius i 
per l’establishment polític-mediàtic al seu servei, a través de les 
polítiques neoliberals i la sistemàtica financiarització i globalització de les 
economies que han canviat el tipus de capitalisme a partir dels anys 
vuitanta del segle passat. 

 
Per respondre a aquestes tres qüestions centrals tres treballs són de 
referència,  els de Minsky, Sylos Labini i Kalecky, mereixedors tots tres del 
Nobel d’Economia, si aquest premi no hagués estat segrestat pel mainstream 



regnant en l’Acadèmia Econòmica des d’ inicis dels anys vuitanta i fins a 
l’actualitat. 
 
En relació a la primera qüestió el treball de referència és el de Minsky. Segons 
aquest autor al llarg de la història del capitalisme es produeixen episodis de 
febre d’or en els mercats financers que acaben provocant una bombolla 
especulativa, que quan esclata s’emporta per endavant a l’economia 
productiva, és allò que en sectors minoritaris del pensament econòmic es 
coneix amb el nom de crisi Minsky. Així, amb Crisi Minsky ens volem referir a 
un tipus de crisi financera que estaria directament vinculada amb les 
revolucions tecnològiques i les noves oportunitats de negoci i beneficis que 
generen, i on el capital financer representa el paper de sembrador de llavors 
que signifiquen els nous projectes empresarials. En aquest context de frenesí, 
en els mercats financers, es solen desenvolupar comportaments estafadors 
amb l’aplicació de mecanismes d’apalancament Ponzi, que acaben col·lapsant 
quan ja no és possible mantenir l’artifici de la inflació del preu dels actius. 
Aquests episodis de febre d’or solen anar acompanyats per augments molt 
importants de les desigualtats socials, ja que els guanys especulatius queden 
retinguts en poques mans, d’ací la U de Piketty i Sáez. 
 
Feta aquesta reflexió, com es pot justificar que un grapat de Premis Nobel 
hagin anat a parar en mans d’insignes economistes (?) que han estat defensant 
de manera irresponsable que els mercats financers s’autoregulen i que la millor 
intervenció pública és la no regulació d’aquests mercats, i continuem 
actualment amb el mateix compte de fades, que s’explica igualment que 
sempre, a les millors Facultats d’Econòmiques, convertint els seus llicenciats 
adoctrinats en la corretja de transmissió del mainstream a les principals 
institucions econòmiques nacionals i internacionals al passar a ocupar càrrecs 
molt importants de responsabilitat social. Cal destacar que no ha bastat amb la 
gran crisi que patim perquè el Nobel d’economia del 2013 hagi contat entre els 
seus honorats amb Eugene Fama destacat combatent de la Universitat de 
Chicago en favor dels mercats financers desregulats que ens ha deixat 
vertaderes perles del raonament absurd2 

                                                            

2 Ernesto Erkaiser a “El País, 14-9-13, apunta que el 2010 l’economista i periodista 
John Cassidy va entrevistar per la revista New Yorker a un dels tres premis Nobel 
d’economia del 2013, Eugene Fama, que va formular la teoria de l’eficiència del 
mercats financers, volia saber que pensa sobre la Gran Recessió. La conversa és la 
següent: (E.F) “¿Burbuja de crédito?”, "No sé ni lo que eso significa", se explica: "La 
gente que consigue crédito lo tiene que obtener en algún sitio. ¿Significa una burbuja 
de crédito que la gente ahorra demasiado durante ese periodo? No sé lo que significa 
una burbuja de crédito. Ni siquiera sé lo que significa una burbuja. Estas palabras se 
han vuelto populares. No creo que tengan significado alguno". (J.C) “¿Acaso dice que 
las burbujas no existen?”. (E.F) "Tienen que ser un fenómeno predecible. No creo que 
nada de esto fuese predecible”. (J.C) “Entonces, ¿qué ha pasado”. (E.F) "Lo que pasó 
es que entramos en una gran recesión, la gente no pudo pagar sus hipotecas y, por 
supuesto, aquellos con las hipotecas más riesgosas eran los que tenían más 



Per respondre a la segona qüestió els treballs de Sylos Labini són bàsics per 
entendre que la forquilla distributiva d’equilibri, que garanteix la pau social i 
l’Estat de Benestar, és aquella que fa compatible que el creixement dels salaris 
nominals s’ajustin al creixement de la productivitat del treball i al creixement de 
la inflació, que és justament la norma que es va acceptar al llarg dels anys 
cinquanta i fins a meitat dels anys seixanta del segle passat. Només un 
exemple. Els convenis col·lectius als Estats Units, tenien com a referència el 
conveni que es signava a la General Motors (GM) (“el que era bo per GM era 
bo pels Estats Units”), el qual s’ajustava a la regla d’or descrita per Sylos 
Labini, i la resta de convenis se signaven en cascada seguint la pauta del 
signat per GM. 
 
La tercera qüestió, seguint Kalecky, té fàcil resposta. L’èxit del keynesianisme i 
l’Estat del Benestar dels anys cinquanta i seixanta va portar a la plena ocupació 
i a l’assoliment de importants drets socials pels assalariats i per la majoria de la 
ciutadania, això va reforçar als sindicats, els quals varen poder forçar la 
negociació col·lectiva al seu favor a partir de la segona meitat dels anys 
seixanta del segle passat, trencat la forquilla distributiva d’equilibri de Sylos 
Labini, la qual cosa, junt amb l’esgotament del creixement basat amb la pauta 
de producció i consum fordista via la saturació que ja es produïa en els mercats 
de consum de masses, i la pèrdua de competitivitat de la gran empresa nord-
americana i britànica enfront de les japoneses i europees, va acabar provocant 
la crisi dels anys setanta amb l’estagflació (estancament amb inflació), crisi que 
va ser aprofitada pel pensament econòmic neoliberal per organitzar una gran 
ofensiva contra el treball i la ciutadania i recuperar el terreny perdut quan varen 
haver d’acceptar els pactes socials de la postguerra. La clau d’aquesta 
estratègia va ser atacar als sindicats i imposar les seves tesis neoliberals sobre 
la desregulació econòmica, la privatització, la liberalització dels mercats 
internacionals, les contrareformes fiscals i la reversió cap a sistemes fiscals 
cada cop més regressius,  i la reducció de l’Estat del Benestar  que es va fer 
efectiva a partir dels anys vuitanta del segle passat. El que va canviar el tipus 
capitalisme regulat amb un nou tipus de capitalisme global-financer que està en 
l’origen d’una nova crisi Minsky, que és la que va esclatar a partir de l’any 2007. 
 
Avui la frase esmentada abans sobre l’economia dels Estats Units i la GM seria 
la següent, “el que és bo per Wall Street és bo pels Estats Units”. La qual cosa 
destaca la distància que hi ha entre un capitalisme regulat basat amb la 
producció en comparació amb un capitalisme basat amb les rendes financeres i 
l’especulació. 
 
El contrast entre les dues frases destacades abans ens posa sobre la pista del 
que des dels anys vuitanta fins que va rebentar la bombolla el 2007 ha estat 

                                                                                                                                                                              
probabilidades de no pagar. Como consecuencia, hemos tenido una denominada crisis 
crediticia. No ha sido realmente una crisis crediticia. Ha sido una crisis económica". 

 



l’augment constant de la relació de guanys de l’economia financera per sobre la 
l’economia productiva, així com de  l’estancament relatiu dels salaris vers a 
l’augment constant dels guanys del capital. Aquest fenomen s’ha produït de tal 
manera que el fort augment de la relació de guanys dels capitals financers, en 
termes generals, s’ha fet a costa de detreure guanys empresarials a l’economia 
productiva i salaris reals als treballadors, ambdós presos a la trampa - 
falsament compensadora-  de la  nova dependència per deutes que 
l’abundància de crèdit i els forts incentius a l’endeutament han propiciat durant 
tot el període, substituint amb el dit mecanisme l ‘anterior de la “regla d’or” de 
Sylos Labini. La creixent distància entre els guanys financers i els guanys a 
l’economia real era insuportable. Això esta en el rerefons de l’actual crisi 
Minsky que ara ens afecta. 
 
D’altra banda, sobre l’atac que s’ha fet als sindicats i l’anàlisi de la racionalitat 
econòmica de què els sindicats tinguin més o menys poder a l’hora de regular 
el mercat de treball és interessant el punt de vista defensat per D. Acemoglu i 
J.A. Robinson (2013). Així, la reacció de l’Acadèmia i del mainstream al 
“descrèdit” del keynesianisme  i al poder dels sindicats  va ser la de teoritzar 
que uns sindicats forts eren un obstacle a l’eficiència econòmica, ja que, 
segons el seu plantejament, interfereixen negativament en la lliure fixació dels 
salaris per part del mercat, per la qual cosa, apel·lant a la racionalitat 
econòmica, seria desitjable que desapareguessin o tinguessin un paper 
marginal. Ara bé, en opinió d’Acemoglu i Robinson, el problema d’afeblir els 
sindicats és què el suposat guany en flexibilitat salarial i millora en el 
funcionament del mercat de treball, no compensa la concentració de poder en 
mans de grups econòmics i socials poderosos. A més a més, la creixent i 
enorme desigualtat social que destaca la “U” de Piketty i Sáez, més el gran 
afebliment dels sindicats, torna plantejar la dificultat de superar la crisi actual si 
no es resol abans l’insoluble  problema de la manca crònica de demanda 
efectiva agregada en termes keynesians, o de realització del valor produït en 
termes marxians.  
 
Aquesta concentració de poder en poques mans , entre d’altres processos, ha 
passat ja que esta directament relacionat amb l’enorme concentració i 
centralització de riquesa en poques mans dels capitals globalitzats i l’expansió 
global dels grans grups inversors i les grans corporacions , tot i això junt, amb 
la forta desregulació dels mercats financers, i amb la generalització arreu del 
món de la suposada independència dels Bancs Centrals. El resultat ha estat 
l’emergència d’una poderosíssima plutocràcia global dels negocis que indueix 
en el seu favor de manera quasi incontestable les polítiques dutes a terme pels 
estats democràtics, el que suposa marcar i orientar l’agenda i les decisions 
preses en els seus respectius parlaments, administracions i governs . Tot això, 
no només des legitima i afebleix la democràcia, sinó que també és l’antesala de 
l’actual  gran crisi econòmica.    
 
D’altre banda, aquestes polítiques no es poden dur a terme si no és mitjançant 
una forta violència institucional sobre la ciutadania i, en particular, sobre els 
treballadors. La qual cosa ens posa en el camí d’explicar molts dels nous 



fenòmens polítics de reducció de les llibertats civils i polítiques, de bloqueig i 
desaparició dels mecanismes democràtics de participació dels ciutadans i dels 
col·lectius socials, així com de l’oligarquizatció i control dels grans mitjans de 
comunicació de masses -convertits amb aparells de propaganda 
unidimensional, fins i tot,  d’explicar  l’expansió del nou populisme de dretes 
alimentant la xenofòbia, el fonamentalisme ideològic i afavorint les expressions 
d’autoritarisme en els aparells de l’Estat i  la proliferació de moviments 
antidemocràtics i colpistes entre les organitzacions civils de l’extrema dreta que 
capitalitzen la frustració social i fomenten l’odi a l’altre.  Fenòmens que, 
malauradament, tenen precedents força greus, recordem el que  es va produir 
com a conseqüència col·lateral de la gran crisi capitalista dels anys trenta. 
 
No és estrany que davant d’aquesta creixent desigualtat que s’està donant per 
igual en tots els països de l’OCDE, i a Europa especialment a Alemanya des de 
principis dels anys vuitanta, estiguin començant a sortir iniciatives populars com 
la defensada per David Roth a Suïssa, que via referèndum ha proposat la 
forquilla 1:12, és a dir, que cap assalariat d’una empresa pugui guanyar en un 
mes allò que a la resta dels seus companys els hi costa guanyar en un any. La 
proposta de Roth no deixa de ser agosarada si es té en compte que la relació 
entre allò que cobra l’executiu millor pagat i l’assalariat amb més baixa 
remuneració a Suïssa supera la ràtio 1:100. De fet, desigualtat i Estat de 
Benestar (que vol dir  democràcia amb contingut social) són dos termes 
antagònics. 
 
    
   
   
 


