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Introducció. 

L’objectiu d’aquest article es mostrar  el abans i desprès de la crisi econòmica en les rendes de 

les persones utilitzant els indicadors de la Unió Europea. La pobresa, desigualtat i discriminació 

per gènere són les pautes que es poden observar al llarg del període analitzat.  

1. La renda de les persones: La desigualtat augmenta. 

La renda mitjana de les persones al 2016 encara no ha recuperat el nivell que tenia en 2007 

malgrat els signes de recuperació dels dos darrers anys (2015 i 2016). Si abans de la crisis ja 

havia desigualtat, durant la crisi aquesta ha augmentat, i la recuperació econòmica no ha 

conduit a una disminució de la desigualtat. La OCDE alerta que Espanya és un del països a on 

ha crescut més la desigualtat i la pobresa durant els anys de crisis. 

Espanya és el quart país de la Unió Europea amb l’índex de desigualtat més elevat, per darrera 

només té països com Romania, Bulgària i empata amb Lituània. 

1.1. La desigualtat de les rendes. Índex S80/20. 

Un dels índex per copsar la desigualtat de les rendes el S80/S20, el qual mostra quantes 

vegades és superior la renda agregada del 20% de la població més rica, en relació a la renda 

agregada del 20% de la població més pobre. En general, els països més rics tenen un índex de 

desigualtat inferior al dels països més pobres. 

En relació amb els altres països de la UE, s’observa que Espanya és un dels països amb un índex 

de desigualtat (S80/S20) més elevat. Ocupa el quart lloc començant per la cua; és a dir, només 

Lituània, Romania i Bulgària mostren un índex S80/S20 superior al d’Espanya.  

Gràfic 1. Índex de desigualtat dels països de la Unió Europea. 

 

 

Amb la sortida de la crisi, el creixement de la desigualtat sembla haver-se estabilitzat. Les 

polítiques publiques de transferències socials, impostos i prestació de serveis han contribuït a 
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pal·liar les desigualtats i frenar  l’augment de la pobresa més severa. Malgrat tot, la desigualtat 

està per quedar-se. 

Entre les causes de les desigualtats  es subratllen:  

 La disminució del temps de treball realitzat- augment de la temporalitat i la 

parcialitat fa, en conjunt, una gran disminució del temps treballat . 

 La disminució dels salaris. Reforma laboral del 2012. 

 La dispersió salarial: Baixada general de sous treballs “ no creatius” i sous 

elevats a treballs “creatius”.  

 Augment de les rendes de capital i l’escassa reinversió en el factor treball. 

 

2. La desigualtat en les rendes del treball. Efectes de la crisi. 

La pobresa i la desigualtat van augmentar de forma important durant el temps de la crisi però, 

durant el període de recuperació econòmica 2014-2016 tampoc es veu una evolució positiva. 

D’acord amb l’ECV , la renda neta de les llars  va disminuir un 20% entre 2007 i 2013 i es manté 

estable en el 2014 i 2015. En paral·lel a la disminució de la renda disponible,  s’ha produït un 

augment de la desigualtat repartint-se de forma molt asimètrica. Les franges de renda baixa i 

intermèdia han estat les més castigades per la crisi. 

La renda “neta” a Espanya, a penes s’ha recuperat de la crisis. En el 2016 només mostra un 

increment de l’1% respecte al 2008 mentre que l’increment de la renda en els altres països ha 

estat de l’ordre del 6-7%. Veure gràfic. 

Gràfic 2. Evolució de la renda disponible entre Espanya i varis països de la Unió Europea. 
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2.1. La desigualtat per trams d’edat. 

S’observa que, a Espanya, l’augment de la desigualtat es manifesta més intensament en el 

grup de “menys de 65 anys” mentre que en el tram de “més de 65 anys, la desigualtat 

disminueix de forma continuada des de el 2008. Així, en el període 2008-2016, el tram de 

“menys de 65 anys” l’indicador S80/20 augmenta en un 1,7 punts percentuals mentre que el 

tram de “menys de 65 anys” la variació és negativa, “-0,9 punts”.   

Gràfic 3. Índex de desigualtat: Total i per grups d’edat. 

 

Germany Spain France Italy Portugal

2008 20.738 17.439 20.791 17.285 12.008

2009 20.502 17.928 20.945 17.554 11.806

2010 20.073 17.316 20.865 17.378 11.815

2011 20.815 16.858 21.692 17.928 11.906

2012 21.586 16.626 22.336 17.714 12.035

2013 22.352 16.475 22.669 17.455 11.887

2014 21.947 16.480 22.416 17.340 12.128

2015 23.155 16.691 23.196 17.380 12.226

2016 23.947 17.572 24.157 18.269 12.885

Dif 2008_2016 15% 1% 16% 6% 7%

Font: Eurostat. Labour and force survey i  elaboració pròpia .
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2.2. La desigualtat per barris. 

La desigualtat, també, es manifesta per barris. Un estudi recent de l’Ajuntament de 

Barcelona mostra que, per tercer any consecutiu, els districtes mantenen el seu lloc jeràrquic 

en ingressos (bruts): Sarrià-Sant Gervasi com a primer de la llista i Nou Barris com a últim.  

Els habitants del districte de Sarrià-Sant Gervasi tenen 3,3 vegades més ingressos que els de 

niu Barris. La Vila de Gràcia és el barri que més s’aproxima a la renda mitjana de la ciutat. Per 

sobre de la renda mitjana es situen 4 districtes mentre que per sota n’hi han 6. Per barris, un 

veí de Pedralbes tenia 7,26 vegades la renda d’un de ciutat Meridiana. 

Quasi un 50% de la població (47%) tenen ingressos dintre de la categoria de renda mitjana; 

un 17,5% de la població viu en barris de rendes altes, i un 35,5% en barris de rendes baixes.  

S’observa una petita disminució en la desigualtat entre 2015 i 2016 malgrat ser molt minsa. 

En 2015, Sarrià-Sant Gervasi tenia 3,5 vegades més ingressos que Nou Barris i, al 2016, és de 

3,3.  

Gràfic 4. Distribució de la renda per districtes a Barcelona. 

 

 

2.3. La taxa de pobresa i la recuperació econòmica. 

Malgrat els signes de recuperació econòmica a partir del 2014, no s’observa una reducció 

important de la pobresa en el grup de persones en edat laboral. Al 2016, la taxa de risc de 

pobresa o exclusió social “AROPE”1 de la població total era de 27,9%- uns 12,8 milions de 

persones, un 4,1pp superior a la del 2008.  

                                                           
1
 Percentatge de persones que viuen per sota del 60% de la mediana de la renda disponible 

Índex desigualtat (S80/S20). Espanya. Total. Menys de 65 anys i Més de 65 anys.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

S80/S20. Total 5,6 5,9 6,2 6,3 6,5 6,3 6,8 6,9 6,6

S80/S20. Menys 65 anys 5,6 6,1 6,5 6,7 7,0 6,8 7,5 7,6 7,3

S80/S20. Més 65 anys 5,2 4,9 4,8 4,7 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3
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El creixement econòmic i la disminució de la taxa d’atur no han impactat en la disminució del 

nombre de treballadors en risc de pobresa. Al 2016, la taxa de risc de pobresa de les persones 

en edat laboral arriba al 22.9% (6,4% per sobre de la del 2008), i es manté estable durant els 

anys “post-crisis”. La situació s’agreuja si observem el percentatge de persones que viuen en 

llars a on ningú treballa atès que aquest ha augmentat en el període de recuperació 

econòmica. (del 12,6% en 2008 al 13,1% al 2016). 

Gràfic 5. Taxa de risc de pobresa. 

 

 

Hi ha més creixement i menys atur però les polítiques desenvolupades fins el moment no posen 

fre  a la desigualtat econòmica i social, un problema que s’ha vist agreujat en els últims anys 

per l’augment dels treballadors pobres.  La no millora de la desigualtat, l’OCDE ho atribueix  al 

impacte que han tingut les rebaixes de les transferències social pels ajustos econòmics 

introduïts pel Govern aquets últims anys.  Malgrat que, en la fase inicial de la crisi va tenir lloc 

un augment de la redistribució, gràcies a les prestacions per desocupació, que van servir 

d’amortidor, a partir de 2010, aquesta redistribució es va estancar i es va a tornà disparar la 

desigualtat. La Comissió Europea també critica la limitada cobertura de les prestacions i, 

sobretot, el fet que les ajudes no estiguin concentrades de forma adequada en aquelles 

famílies amb les rendes més baixes.  

Espanya i Itàlia són dos dels Estat membres de la UE  en els quals la població amb una renda 

més baixa es beneficia menys de les  transferències socials. 

3. La recuperació econòmica i la precarietat laboral. 

Taxa risc  

pobresa. 

Tota la 

població (%)

Taxa risc de 

pobresa (%). 

En edat 

laboral 

Persones  en 

edat labora l  que 

viuen en l lars  

que ningú 

trebal la  (%)

Increment 

rea l  del  PIB 

(%)

2008 23,8 16,5 11,3 1,1

2009 24,7 17,2 11,7 -3,6

2010 26,1 18,1 10,8 0

2011 26,7 19 10,9 -1

2012 27,2 20,4 10,8 -2,9

2013 27,3 20,4 10,6 -1,7

2014 29,2 22,9 12,6 1,4

2015 28,6 22,8 13,2 3,2

2016 27,9 22,9 13,1 3,2

Font: Eurostat. (EU_SILC, LFS)
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L’atur disminueix amb la recuperació econòmica però a costa de crear treball precari i deixar 

un percentatge important d’aturats de llarga durada que, difícilment trobaran feina en el futur. 

Al tercer trimestre de 2017 encara hi havia 3.731.700 parats segons dades del 4º trimestre de 

l’EPA i, aproximadament, un 9,5% dels parats són de llarga durada (dos o més anys en atur). 

Veure gràfic. 

Gràfic 6. Evolució taxa d’atur i atur de llarga durada. 

 

 

 

3.1.Els contractes de treball: Creació de treball precari. 

La disminució en la intensitat del treball (atur i contractes temporals i a temps parcial) explica 

quasi el 80% del creixement de la desigualtat en les rendes del treball de les persones en edat 

laboral2. Els contractes han passat d’indefinits a contractes temporals o a jornada de temps 

parcial. D’altra banda, malgrat el contracte fos indefinit, la quasi desaparició de la 

indemnització per acomiadament, ha convertit aquets contractes, en pràcticament temporals, 

fent que les hores treballades a l’any hagin  baixat en “picat” per la majoria dels treballadors. 

                                                           
2
 Distribución de la renta, crisis econòmica y políticas redistributives. Fundación BBVA. 2016 
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3.1.1. Els contractes temporals.  

Espanya és el país que presenta una taxa de temporalitat més elevada dels països de la UE 

(27,5%) essent quasi el doble de la mitjana de la UE (14,4%). Aquesta taxa és encara més 

elevada en els joves; més de la meitat- el 60% de treballadors entre 16 i 30 anys- tenen 

contractes temporals, quasi el doble de la mitjana de la UE. 

Gràfic 7. Taxa de temporalitat dels contractes: Total i per sexe. 

 

 

Però, realment podem dir que ha augmenta la taxa de temporalitat a Espanya?. No, si veiem 

que aquesta era, encara, més eleva en el 2007 (31,6%), i ha disminuït en el temps de crisi 

situant-se en el 27,5% en 2017. En canvi, en aquest curt període de recuperació econòmica ha 

tornat a augmentar. 

Gràfic 8. Evolució de la taxa de temporalitat. 

 

La precarietat dels contractes (temporals) es concentra en els joves i en les dones. 

3.1.2. Taxa de contractació temporal per edats. 

Tal con s’observa el 63% del contractes dels joves (15-30 anys) tenen una duració inferior a 1 

any i el  40% a 1 mes. 
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Gràfic 9. Duració dels contractes dels joves. 

 

 

3.1.3. Taxa contractació temporal per gènere. 

La taxa de contractació temporal és major en les dones que en els homes. Però aquesta 

diferència s’ha anat reduint en el temps. Si en el 2007, la diferència era de 3.2punts 

percentuals, en el 2015 és del 0,7. 

Gràfic 10. Evolució de la taxa de contractes temporals per sexe. 

 

 

 

4. Els salaris: La devaluació salarial, la desigualtat i discriminació per sexes. 

 

Les reformes laborals efectuades en el període de recessió econòmica i especialment la del 

2012 van dirigides a desregular el mercat laboral i a reduir els drets dels treballadors. Les 

mesures més destacades són les de facilitar i abaratir l’acomiadament, modificacions salarials 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Homes 30,6 27,5 23,6 23,6 24,0 22,1 22,2 23,6 25,1 25,8

Dones 32,9 31,2 27,2 26,1 26,5 25,0 24,2 24,6 25,3 26,5

Dif. Dones-Homes 2,3 3,7 3,6 2,5 2,5 2,9 2,0 1,0 0,2 0,7
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a la baixa en les negociacions entre empreses i comitès d’empres i la possibilitat de la reducció 

salarial en les empreses que preveu l’art. 41 de la reforma laboral del 2012. 

Entre les conseqüències de la Reforma laboral del 2012 destaca la devaluació salarial fruït de 

la reducció de sous (pactats entre empresa i treballadors) i la substitució de càrrecs intermedis 

per altres “polivalents” amb salaris més baixos. 

 

Els salaris des de l’inici de la crisi han perdut poder adquisitiu i encara no han remuntat 

malgrat la recuperació econòmica. Entre el 2008 i 2016, els salaris han perdut un 11,17% del 

poder adquisitiu. En el quadre es pot observar com a partir del 2012, els salaris es situen per 

sota del nivell del 2008 continuant el descens de forma continuada fins el 2014, a partir del 

qual s’inicia una lleu remuntada que encara no ha superat el nivell salarial de l’inici de la crisi. 

Gràfic 11. Evolució dels salaris i preus. 

 

 

 

 

A l’any 2016, la mitjana del salari mensual va ser de 1.878,1€, la dels homes: 2.075,7€  i la de 

les dones: 1.661€ . Respecte l’any anterior, les dones han augmentat 2 euros i els homes han 

disminuït 15,6€. El salari de les dones representa el 80% el dels homes. Aquesta proporció ha 
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augmenta respecte a l’any anterior que va ser del 77,1%, la qual cos implica una lleugera 

disminució de la bretxa salarial. 

 

4.1. La pobresa i la desigualtat en els salaris. 

 

La pobresa i la desigualtat en els salaris es posa de manifest quan es comparen el salaris anuals 

amb el SMI. Quasi la meitat dels treballadors( 45%) guanyen menys de 2 SMI3. La pobresa 

salarial té rostre femení. Mentre un 7,4% del homes guanyen menys d’1 SMI, en les dones, la 

proporció és del 18,2%. Si en els salaris baixos, la proporció de dones es superior a la dels 

homes, la tendència s’inverteix a partir de 2SMI. 

 

Gràfic 12. Distribució dels salaris per trams del SMI. 

 

 

 

 

4.2. Bretxa salarial de gènere per tipus de contracte. 

La discriminació salarial per gènere es manifesta especialment en la categoria de “contractes 

indefinits/temporals”. En general, els salaris dels contractes temporals representen dues 

tercers parts dels contractes indefinits. La proporció del “temporal/indefinit” és superior en 

les dones que en els homes (74% i 62%, respectivament). Això és el resultat de que les 

diferències de gènere en els contractes temporals són minses (10%), i que l’import dels 

contractes indefinits de les dones és molt inferior al dels homes.  

                                                           
3
 SMI (2015) = 648,60 euros mes x 14 pagues. 

Salaris/SMI

Any 2015 Mujeres Hombres Ambos sexos Acumulat

De 0 a 1 SMI 18,19 7,36 12,62 12,62

De 1 a 2 SMI 36,86 28,07 32,34 44,96

De 2 a 3 SMI 22,78 30,09 26,54 71,5

De 3 a 4 SMI 11,45 15,33 13,45 84,95

De 4 a 5 SMI 5,7 9,33 7,57 92,52

De 5 a 6 SMI 2,23 4,03 3,15 95,67

De 6 a 7 SMI 1,26 2,34 1,82 97,49

De 7 a 8 SMI 0,79 1,62 1,21 98,7

Més de 8 SMI 0,74 1,83 1,3 100

Font: Encuesta  anual  estructura  sa laria l . 2015

SMI(2015)=648.60€ mes
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En el 2015, la bretxa salarial de gènere és del 23% i és molt més accentuada en els contractes 

indefinits  (24,3%) que en els temporals (9,9%). 

Els contracte per tipus de jornada posa de manifesta la pobresa dels contractes part-time”, els 

imports dels quals representen, en general,  una tercera part dels contractes a jornada 

completa. La bretxa salarial en els contractes “part-time” és relativament petita 6,5% i, en els 

contractes a jornada completa, el 12%. Veure gràfic . 

Gràfic 13.Salaris per tipus de contracte i sexe. 

 

 

 

4.3. La bretxa dels ingressos salarials: Diferència amb la bretxa salarial. 

 

Generalment, les dades oficial sobre la “bretxa de gènere” es la relativa a la diferència entre 

els salaris dels homes i dones segons tipus de contracte però no es té en compte que una 

persona, al llarg de l’any pot tenir diferents tipus de contracte o està aturada una part del 

temps. Així doncs, aquí es presenta una modalitat diferent que és la “bretxa dels ingressos 

salarials”, la qual  recull la diferència entre els ingressos anual d’un home i una dona. 

 

Les percepcions salarials anuals estan en funció del nombre de dies treballats i de la dedicació 

de la jornada- completa o parcial-; és a dir, del total d’hores treballades a l’any, tenint en 

compte que poden haver períodes sense activitat laboral. En el quadre següent es presenta els 

dies equivalents anuals (dies any * % dedicació jornada) i les percepcions salarials anuals 

rebudes depenent del tipus de contracte d’aquelles persones que durant l’any han tingut algun 

tipus de relació laboral per compte d’altri.  

 

Per tipus jornada Dones Homes Ambdòs sexes Bretxa salarial

Jornada completa 25.045,9 28.509,1 27.039,0 -12,15%

Jornada parcial 9.851,6 10.538,8 10.065,2 -6,52%

TOTAL 20.051,6 25.992,8 23.106,3 -22,86%

Part-time/complet (%) 39,33% 36,97% 37,22%

Per tipus contracte Dones Homes Ambdòs sexes Bretxa salarial

Indefinit 21.063,3 27.825,6 24.561,8 -24,30%

Temporal 15.571,8 17.274,9 16.422,5 -9,86%

TOTAL 20.051,6 25.992,8 23.106,3 -22,86%

Temporal/ indefinit (%) 73,93% 62,08% 66,86%

Font: Encuesta anual estructura salarial. 2015
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S’observa que, en realitat la bretxa dels ingressos salarials entre homes i dones és del 27% i no 

del 23% de quan es calcula segons els salaris teòrics, i la mitjana dels ingressos  salarials baixa 

de 23.106€ a 16.726€. Veure gràfic 

 

Gràfic 14.Ingressos salarials per tipus de contracte. 

 

 
 

 

El quadre següent resum les diferències entre el que guanyen les dones i els homes segons la 

comparació es faci amb els sous teòrics  (bretxa salarial) o entre les percepcions salarials 

anuals (bretxa ingressos salarials). Tal com es pot apreciar, la bretxa es fa més gran quan es 

compara les percepcions salarials. 

 

Quadre 1. Diferència entre bretxa salarial i ingressos salarials anuals. 

 

Ingressos salarials per dies dies equivalents de treball a l'any.

Homes Dones TOTAL
Bretxa 

ingressos

 (€ any)

Contractes indefinits

     Dies equivalents any 336 311 324

      Ing. salarials any 28.902 20.300 24.778 -29,8%

Contractes temporals

     Dies equivalents any 169 161 166

      Ing. salarials any 7.762 6.608 7.208 -14,9%

Mix indefinits+ temp.

     Dies equivalents any 263 252 257

      Ing. salarials any 15.045 11.427 13.215 -24,1%

TOTAL

     Dies equivalents any 264 246 255

      Ing. salarials any 19.244 14.018 16.726 -27,2%

Font: Elaboració propia a partir de dades de MCVL (2015).
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4.4. La bretxa salarial per edats.  

 

S’observa una relació positiva entre salari i edat, tant en homes com en dones. Els salaris 

creixen amb l’edat fins arribar als 60 anys que cauen a nivells dels salaris de 40 anys. Els joves 

entre 20 i 30 anys guanyen, aproximadament de mitjana, un 50% menys que els de 40 anys.  

 

“El sou anual d’un treballador de 26 anys guanya avui un 33% menys que al 2008”.(Informe 

OXFAM_2017). 

 

“Els joves ara estan millor formats  que la generació dels seus pares però guanyen menys. El 

sou més habitual d’un jove format es de 21.000, i no ha deixat de disminuir des de que es va 

iniciar la crisi”(Informe_ICSA,2017). 

 

Tal com es pot observar en el quadre següent, els salaris de les dones sempre està per sota 

del dels homes. No obstant això, en les franges d’edat joves (entre 20 i 40 anys), el gap entre 

els salaris dels homes i les dones és menor, la qual cosa reflecteix una major qualificació 

professional de les dones joves, les quals van ocupant llocs de la mateixa categoria 

professional que la dels homes. 

 

Gràfic 15. Salaris per grups d’edat. 

 
 

 

“La formació ha deixat de ser un “valor salarial”. Guanya més un comercial que un titulat 

amb dues o tres carreres. El que es premia és la capacitat per generar beneficis a l’empresa”. 

Bretxa salaris

 (%)

Bretxa ing. 

salarials (€ any).

(%) (*)

Contractes indefinits 24,30 29,8

Contractes temporals 9,86 14,9

Total 22,86 27,20

(*) Inclou Jornada completa  o parcia l
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Per sectors, la banca i la industria són els millors pagats, pel contrari, el comerç i el turisme 

són els pitjors pagats. Segons ICSA, el salari mitjà dels directius de banca és de 85.835 euros, 

el dels càrrecs intermedis de 44.265 i el dels empleats 25.820 euros. Tal com es pot observar, 

tots ells per sobre de la mitjana general (23.106€). Pel que fa als professionals de la indústria, 

aquest han tornat a recuperar els nivells salarials d’abans de la crisi; entre les causes, la 

major qualificació dels professionals, la internalització de les activitats i l’augment de les 

exportacions. Tot i així, els salaris són inferiors als de la banca. 

 

Segons ICSA, la dada més significativa es que les salaris dels càrrecs intermedis tornen a pujar 

atès que durant la crisi van ser una de les categories més castigades ja que fàcilment van ser 

reemplaçats per altres empleats amb sous més baixos. Això va ser degut, no només a la crisis 

sinó a la progressiva eliminació de jerarquies fent que qualsevol treballador assumeixi nous 

rols i responsabilitats. 

 

 

5. La desigualtat en el repartiment de la riquesa a Espanya. 

El 10% més ric de la població espanyola concentra més de la meitat de la riquesa total (53,5%)  

mentre que el 90% restant concentra menys de la meitat de la riquesa.  La desigualtat encara 

és mes palpable si s’observa que el 1% de la població més rica concentra una quarta part 

(25,1%) de la riquesa total. 

Gràfic 16. Distribució de la riquesa a Espanya. 2016 

 

 

5.1 Quins estrats de la població han perdut més i quins han guanyat més? 
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En el període 2008-20164, El 10% més pobre ha vist disminuir la seva participació en la renda 

nacional en un 17%, mentre que el 10% més ric ha augmentat la seva renda en un 5%, i el 1% 

més ric, ha incrementat la seva participació en la renda, en un 9%.  En resum, el 70% de la 

població ha vist empitjorar la seva situació durant aquest període, mentre que els rics i els més 

rics, han augmentat la seva riquesa. 

Les polítiques de redistribució de la renda no han estat efectives.  La sortida de la crisi 

econòmica no ha afavorit la recuperació de la renda de les classes mitjanes i pobres. En el 

període que va des d’inici de la crisi fins el moment actual (2007-2016)5, els grups de població 

situats en les 7 deciles inferiors han vist disminuir la seva participació en la renda nacional, 

mentre que la població situada en les deciles superiors  han vist augmentar la seva renda i 

acaparen un major percentatge de la riquesa.   

El quadre mostra, com els extrem són els mes perjudicats i els mes beneficiats.   Mentre que 

els pobres són cada vegada més pobres, els rics són cada vegada més rics, al com diu l’informe 

d’Oxfam.  

Gràfic 17. Evolució de la participació en la renda per deciles. 

 

 

5.2.Productivitat, rendes del treball i rendes del capital.. 

Des de 2012, s’evidencia una ruptura entre la productivitat per hora treballada  i el salari per 

hora treballada. La productivitat per hora treballada ha augmentat deu vegades més que el 

salari per hora treballada. Les millores de la productivitat han incidit en una millora dels  

beneficis empresarials, els quals mantenen una tendència alcista des del 2013. En el 2016, els 

beneficis van créixer un 200,7% respecte a l’any anterior. La millora de la productivitat s’ha 

destinat, en gran part, a la distribució de dividends, a la vegada que la massa salarial s’ha 

estancat, pràcticament, des de l’any 2008.  

 

                                                           
4
 Dades del quart trimestre 2016. 

5
Darrer quatrimestre. 2016.  
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Gràfic 18. Evolució dels salaris i de la productivitat. 

. 

 

 

El fet que les rendes de capital siguin les beneficiades en front de les rendes de treball, fa que 

la desigualtat augmenti atès que la riquesa financera està concentrada en poques mans. 

 

5.3. La desigualtat fa més multimilionaris. 

En el darrer any, 7.000 persones espanyoles han passat a figurar en la llista de milionaris, 20 

nous milionaris al dia, i 4 nous multimillonaris van entrar a formar part de la llista creada per la 

revista FORBES i ja són 25 els que estan en aquesta llista6. El percentatge de multimilionaris 

espanyol representa el 7% del total a nivell europeu (342).  

El patrimoni dels 25 multimilionaris espanyols s’estima en 105.811 milions d’euros.  Aquesta 

fortuna és equiparable al 9,5% del PIB espanyol.  

A nivell mundial, el nombre i la riquesa del milionaris va creixent any darrera any. Al 2016, el 

nombre de multimilionaris respecte a l’any anterior, va augmentar un 17% fins arribar a 1.542, 

estimant la xifra  global de patrimoni en uns 6 bilions de dòlars. Per primera vegada, el nombre 

de  rics asiàtics va superar al de rics americans però els americans continuant tenint més 

patrimoni que els asiàtics malgrat s’estima que en els propers anys poden canviar les tornes 

segons l’informe UBS i PwC. 

6. La relació entre la renda de les famílies i el consum saludable. 

Menjar be és una qüestió de classe social. A menys ingressos econòmics, les famílies gasten en 

proporció més diners en menjar però obtenen un volum inferior d’aliments i de pitjor qualitat.  

L’Enquesta de Pressupostos Familiars del 20167 mostra com el consum familiar és molt 

sensible als canvis de cicle econòmic de forma que, les llars reaccionen ràpidament a les 

condicions econòmiques de la família i a les expectatives sobre l‘evolució de la renda a curt  

termini. En termes general, durant el període crisi econòmica (2008-2013) el consum per llar 

                                                           
6
 Entre ells,Amancio Ortega, Marta Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig, J.M Entrecanales, Ana Botin, 

Isidoro Alvarez, hermanas Koplowitz, etc. 
7
 www.ine.es/prensa/epf_2015.pdf 

http://www.ine.es/prensa/epf_2015.pdf
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ha disminuït de forma progressiva i remunta lleugerament a partir del 2014 però encara no 

s’ha arribat al nivell previ de la crisi.  En 2016, les llars amb major despesa són els “ocupats” 

amb 31.880€ any, la qual cosa representa un 13% superior a la mitjana. En canvi, les llar amb 

menor despesa són els “parats” amb 17.552€ any, valor que es situa en el 37,8% per sota de la 

mitjana. L’evolució de la desigualtat en el “consum per llar” queda palesa amb les dades 

següents: 

“ Des de 2006 fins 2016, mentre que el consum en les llars  a on el sustentador principal estava 

ocupat va disminuir un 9,5%, en aquelles llars a on el sustentador principal estava aturat la 

reducció va ser del 22,3%.” 

La forta caiguda de la despesa  ha tingut conseqüències importants en l’estructura de la 

despesa que s’ha vist modificada amb una reorganització de les prioritats en les decisions del 

consum. A menys ingressos econòmics, les famílies gasten en proporció més diners en menjar 

però d’inferior qualitat. A Catalunya, la malnutrició afecta a un 4% dels menors de 16 anys amb 

una dieta pobre i sense la diversitat de nutrients necessària pel seu correcte 

desenvolupament8. 

Segons el CIS, la crisi ha modificat les pautes de comportament del consum. Un 41% de la 

població de l’Estat espanyol reconeix haver optat per altres  pautes alimentaries per estalviar. 

Primer, es canvia el lloc de comprar i després el que es compra, disminuint la quantitat i la 

qualitat. El consum de galetes, succedanis de xocolata, bolleria i pastisseria no han fet més 

augmentar, i són les famílies més pobres qui més despesa fa en aquest tipus de producte. 

Una qualitat deficient de la dieta provoca problemes de d’obesitat i sobrepès. L’obesitat està 

estretament relacionada amb dietes poc equilibrades que poden explicar-se per diversos 

factors: una deficient educació nutricional, la propaganda d’ingerir uns determinats productes 

i  la falta d’ingressos. És un fet que “la dieta, cada cop menys, segueix el patró de la 

mediterrània"9  i malgrat  els experts no es cansen d’insistir en les bondats d’aquesta dieta, la 

realitat és que, cada cop més, moltes famílies no poden comprar aquests productes. Productes 

frescos com la carn, el peix, la fruita i les verdures són productes cars en la cistella de la 

compra  i els seus preus s’han disparat en els darrers anys. Per contra, els productes ensucrats 

i begudes gasoses han baixat de preu. 

L’OMS assenyala que l’obesitat es un dels principal factor de discapacitats. Aquest problema 

no afecta  a tota la població per igual sinó que, en les classes socials amb menys renda 

augmenta en més d’un 30%. L’obesitat infantil està associada a una àmplia gama de 

complicacions greus en la salut i a un major risc de contraure malalties prematurament com la 

diabetis i les cardiopaties. També, es relaciona amb pitjors resultats psicosocials i educatius. 

                                                           

8
 http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170702/comida-para-ricos-y-para-pobres-por-esther-vivas-6142616 

9
 Beatriz Gonzalez(2006): Desigualdades territoriales en el Sistema Nacional de Salud en España. 

http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170702/comida-para-ricos-y-para-pobres-por-esther-vivas-6142616
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Segons l’OMS, les taxes d’obesitat i sobrepès infantil han augmentat significativament en els 

darrers quaranta anys. En Europa, ha augmentat del 19% al 49% en els nens i del 18% al 43% 

en les nenes, la qual cosa representa, aproximadament, entre 12 i 16 milions d’afectats10.  

La taxa d’obesitat a Espanya és una de les més elevades de la UE11; en 2014, un de cada sis 

adults (16,6%) pateix obesitat i representa un augment de quatre punts percentual respecte 

deu anys abans. Existeix una diferència substancial en les taxes d’obesitat segons el nivell 

d’educació: les persones  amb un nivell educatiu més baix tenen el doble de probabilitat de 

patir obesitat que aquelles amb un nivell educatiu superior. La taxa de sobrepès i obesitat 

entre els adolescents de 15 anys és del 20% i és superior al de la mitjana de la UE (18%)12. 

Aquesta taxa és superior en els nois (24%) que en les noies (15%). Les dades mostren com la 

taxa d’obesitat en els adolescents és un fenomen en alça; en 10 any ha augmentat un 4%.  

Però, la situació empitjora quan les dades es refereixen a l’obesitat i sobrepès  infantil a on 

Espanya ocupa el primer lloc de la UE segons l’Enquesta nacional de salut. Dos de cada 10 nens 

tenen  sobrepès i un de cada 10 pateix obesitat; és a dir, el 27,8% dels menors de nostre país 

presenta algun problema relacionat amb el pes. 

En 2011, el Govern espanyol va aprovar la Llei sobre seguretat alimentaria i nutrició, essent un 

dels principals objectius la reducció de sobrepès i l’obesitat entre els infants. Aquesta Llei 

incloïa la prohibició a les escoles de menjars i begudes  amb elevats nivells d’àcids grassos 

saturats, sal i sucres així com la regulació dels menús escolars. De moment, les estadístiques, 

tal com s’ha esmentat en els apartats anteriors, no donen xifres gaire positives, la qual cosa 

posa en evidència, que hi han altres factors com, per exemple, els hàbits de consum en la llar 

que tenen un pes molt important en la dieta dels infants. 

7. Conclusions. 

El 10% més ric de la població espanyola concentra més de la meitat de la riquesa total 

(53,5%)  mentre que el 90% restant concentra menys de la meitat de la riquesa.  La 

desigualtat encara és mes palpable si s’observa que el 1% de la població més rica concentra 

una quarta part (25,1%) de la riquesa total. Des de la crisi, les deciles amb baixos ingressos han 

vist disminuir la seva participació en la renda nacional mentre, la població situada en les 

deciles superiors  han vist augmentar la seva renda i acaparen un major percentatge de la 

riquesa.  Les franges de renda baixa i intermèdia han estat les més castigades per la crisi 

especialment a on el sustentador principal estava o està aturat tal com mostra les xifres sobre 

la reducció en el consum de les llars “mentre que, en aquelles a on el cap de família estava 

ocupat va disminuir un 9,5%, en les que estava aturat va disminuir un  22,3%”. 

Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb un major índex de  desigualtat en les 

rendes. Només països com Romania, Bulgària li superen. La desigualtat va augmentar de forma 

important durant el temps de la crisi però, durant el període de recuperació econòmica 2014-

2016 tampoc s’observa una millora en aquest aspecte, especialment, en la taxa de risc de la 

població en edat labora, la qual es situa en el 22.9% (6,4 punts per sobre de la del 2008).  La no 

                                                           
10

 Asociación europea de estudios para la obesidad (EASO).  
11

 OCDE. Perfil sanitario de España 2017. 
12

 OCDE. Perfil sanitario de España 2017. 
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millora de la desigualtat, l’OCDE ho atribueix  al impacte que han tingut les rebaixes de les 

transferències social pels ajustos econòmics introduïts pel Govern aquets últims anys.   

Espanya junt amb  Itàlia són dos dels Estat membres de la UE  en els quals la població amb una 

renda més baixa es beneficia menys de les  transferències socials. 

L’atur disminueix amb la recuperació econòmica però a costa de crear treball precari.Les 

reformes laborals efectuades en el període de recessió econòmica, especialment la del 2012, 

van anar dirigides a desregular el mercat laboral i a reduir els drets dels treballadors. Entre els 

principals efectes de la Reforma laboral del 2012 destaquen: la devaluació salarial fruït de la 

reducció de sous (pactats entre empresa i treballadors) i la precarietat contractual a on 

predomina el contracte temporal i el contracte a jornada parcial, modalitats que s’apliquen 

tant als nous contractes com als antics, els quals, sovint, es reconvertien en contractes de 

menys hores o de menys salari. Entre el 2008 i 2016, els salaris han perdut un 11,17% del 

poder adquisitiu.  

 

La pobresa en els salaris es posa de manifest quan es comparen el salaris anuals amb el SMI. 

Quasi la meitat dels treballadors (45%) guanyen menys de 2 vegades el SMI. La pobresa 

salarial té rostre femení. Mentre un 7,4% del homes guanyen menys d’1 vegada SMI, en les 

dones la proporció és del 18,2%. La desigualtat en els salaris es posa de manifest quan 

s’observa que un 1% dels assalariats cobren més de 8 vegades el SMI mentre que un 13% 

cobra menys d’una vegada el SMI. Els valors que comptem actualment, per fixar la retribució 

salarial han variat  respecte als tradicionals de la formació i de l’experiència.   

 

“La formació ha deixat de ser un “valor salarial”. Guanya més un comercial que un titulat amb 

dues o tres carreres. El que es premia és la capacitat per generar beneficis a l’empresa”. 

 

Espanya és el país de la UE amb la major taxa de temporalitat laboral (27,5%) essent quasi el 

doble de la mitjana de la UE (14,4%). Aquesta taxa és encara més elevada en els joves, el 60% 

dels joves treballadors (entre 16 i 30 anys) tenen contractes temporals, quasi el doble de la 

taxa mitjana de la UE. Quasi la meitat dels contractes del joves tenen una duració  inferior a un 

mes. 

La discriminació de les dones en el mon laboral es palesa en els salaris, cobren menys que els 

homes per les mateixes feines i tipus de contracte. La “bretxa salarial de gènere” és del 23% 

quan es comparen els sous teòrics però, atès que sovint les dones tenen una major proporció 

de contractes de jornada parcial i/o estan aturades durant una part de l’any resulta que la 

“bretxa de les percepcions salarials anuals” és encara més elevada, del 27%. 

La productivitat per hora treballada ha augmentat deu vegades més que el salari per hora 

treballada. La millora de la productivitat s’ha destinat, en gran part, a la distribució de 

dividends, a la vegada que la massa salarial s’ha estancat. 

La crisi ha modificat les pautes de comportament del consum. Un 41% de la població de l’Estat 

espanyol reconeix haver optat per altres pautes alimentaries per estalviar. Es disminueix la 

quantitat i la qualitat dels productes. El consum de galetes, succedanis de xocolata, bolleria i 

pastisseria no han fet més que augmentar, i són les famílies més pobres qui més despesa fa en 
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aquest tipus de productes. Una qualitat deficient de la dieta provoca problemes de d’obesitat 

i sobrepès. Aquest problema no afecta  a tota la població per igual sinó que, en les classes 

socials amb menys renda augmenta en més d’un 30%. La taxa d’obesitat a Espanya és una de 

les més elevades de la UE; en 2014, un de cada sis adults (16,6%). La taxa de sobrepès i 

obesitat entre els adolescents de 15 anys és del 20% i és superior al de la mitjana de la UE 

(18%) 

Més “milmillonaris” i més pobres és l’exponent de la pobresa i de la desigualtat en el nostre 

país que s’ha intensificat amb la crisi econòmica i que, malgrat la recuperació  iniciada al 2014, 

continua augmentant. 

 

 

 

 


