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DESIGUALDADE 

  Vivimos nun mundo cada vez máis avanzado, máis tecnolóxico, máis 
rico... pero para todos?A desigualdade é unha característica que tamén define 
ao mundo actual: a día de hoxe hai 800 millóns de perosas que viven na 
pobreza extrema. 
  
 A desigualdade non só se refire ao desigual reparto de ingresos, riqueza 
e beneficios económicos, senón tamén a diferentes niveis de benestar e 
dereitos. A desigualdade dificulta enormemente a xustiza social, é decir, a 
procura do equilibrio entre a poboacíon con axudas á xente máis desfavorecida.   

 Podemos medir a desigualdade?  

En certa maneira, podemos facelo en diferentes planos. Dous deles son o P.I.B. e o I.D.H. 
 
 O P.I.B. é un indicador económico que amosa en valor monetario (normalmente en dólares $) a 
produción de bens e servizos dun país durante un ano. Vexamos se hai desigualdade neste sentido entre 
países e diferentes zonas do mundo. Comparemos datos (fonte banco Mundial, ano 2018 en millóns de 
dólares) e extraiamos conclusións. 
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 Mais o que nos pode amosar o PIB (máis ben o desenvolvemento da economía dun país), 
compleméntase co  Índice de Desenvolvemento humano ( IDH) que  é un indicador non só do nivel de 
desenvolvemento económico, senón tamén válido para avaliar as condicións de vida dos cidadáns dun país , 
tendo en conta tres aspectos: 
 

1. Esperanza de vida ao nacer. 
2. Educación. Recolle o nivel de alfabetización adulta e o nivel de estudos alcanzado . 
3. PIB  per  Cápita : indica o nivel de recursos económicos por persoa e o seu nivel de vida. 

 
O índice  IDH achega valores entre 0 e 1,  sendo 0 a cualificación máis baixa e 1 a máis alta, clasificando aos 
países en tres grandes grupos: 
 

-Alto IDH:  + 0,80.   Medio IDH: 0,50 - 0,80  Baixo IDH:  - 0,50 
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 Xa que logo, podemos falar de igualdade económica? 

No mundo existe unha pobreza estrutural, é decir, unha pobreza crónica na cal, á falta de ingresos 
se lle suman as carencias en necesidades básicas, tales como vivenda, saúde, alimentación, educación, 
infraestruturas (p.ex. vías de comunicación, novas tecnoloxías …) … 
 Así, hai unha brecha entre ricos e pobres, fenda que cada vez se fai máis e máis grande. Bo exemplo 
disto son os seguintes datos: 
 

 8 persoas concentran tanta riqueza como a metade máis pobre da 
humanidade (3.700 millóns de persoas) 

 En Vietnam o home máis rico do país gaña nun día máis que  persoa 
máis pobre en 10 anos 

 En España o 10% máis rico concentra perto dun 60% da riqueza, 
mentres que o 60% dos fogares viven ao día (sen teren nada aforrado) 

 No 2015 as dez maiores empresas do mundo obtiveron unha 
facturación superior aos ingresos públicos de 180 países xuntos. 

 Os 1.810 milmillonarios das lista Forbes 2016 posúen en conxunto 6,5 billóns de dólares, a 
mesma riqueza que o 70% da poboación máis pobre da humanidade. 

- En España 3 persoas acumulan tanta riqueza como a poboación de Catluña e Madrid. 
 

 Pero … a riqueza é o problema?  

Non en si mesma. O problema é a distribución e o acaparamento da mesma. A non redistribución da 
riqueza xera desigualdade, pobreza, exclusión social, xunto a corrupción, acumulación desmedida, 
consumismo compulsivo e un termendo impacto ambiental. 
 Unha das causas da desigualdade está nas políticas ao servizo dos intereses económicos e non do 
ben común, debido á presión das grandes empresas. 
 Reflexiona sobre o que di o artigo 128 da Constitución española: Toda a riqueza do país nas súas 

distintas formas e sexa cal fose a súa titularidad está subordinada al interés general  

 E que ocurre coa igualdade de dereitos?  

A desigualdade conleva o incrumpimento dos dereitos 
humanos.  
 A desigualdade supón dificultades no acceso a educación, 
sanidade, empleo ou protección social (máis do 70% da poboación 
mundial carece de protección social) 
 A desiguladade provoca tamén discriminación, sexa por 
raza, sexo, orixe, relixión, discapacidade, ideoloxía …  

 
Poñamos o exemplo da muller: As mulleres … 

 
 … realizan o 66% de traballo do mundo 
 … só reciben o 10% dos ingresos 
 … reciben de media un salario 30% polo mesmo traballo 
 … adican o dobre de tempo que os homes a traballos remiunerados 
 … só posúen o 1% da propiedade 
 … representan o 70% das pèrsdoas pobres do planeta 
 … o 38% das mulleres no mercado laboral non contan con protección social 
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Causas da desigualdade económica  

Entre outras, estas son algunha das  causas da desigualdade económica: 
 
 1.- A globalización 
 
 O proceso de deslocalización industrial favorece que as empresas (multinacionais na maioría dos 
casos) eliminen postos de traballo e a cren outros con condicións e soldos deficientes en áreas menos 
desenvolvidas do planeta , como Sur e Sueste de Asia (India, Pakistán, China …)  
 
 2.- A irrupción da tecnoloxía 
 
 As novas tecnoloxías poden crear unha brecha profesional e salarial. Aquelas persoas que coñezan 
estas ferramentas e saiban usalas poderán aproveitar as súas posibilidades , mentras que aquela xente que 
non ten acceso nin ás novas tecnoloxías nin á formación no se uso, atoparase en  desigualdade. Como 
consecuencia diso, os ingresos entre unhas e outras persoas serán moi desiguais. 
 Ademais, podemos ampliar esta situación non só a persoas senón tamén a áreas do planeta: os 
países máis desenvolvidos economicamente tamén son os punteiros en novas tecnoloxías. Pola súa parte, 
os países máis pobres non teñen acceso nin ao uso nin á investigación e innovación tecnolóxica.  
 
 3.- A distribución da riqueza 
 
 Desde a década de 1980 produciuse unha transformación na propiedade da riqueza: pasou do 
ámbito público ao privado. Agora as persoas controlan máis riqueza que os gobernos, polo que a rriqueza 
pública (activos menos débeda) minguou.Resultado? Unha menor capacidade dos gobernos para 
enfrontarse e poñer solucións á desigualdade. 
 
 4.- Os empregos e salarios 
 
 Neste punto poderiamos falar de varias custións, pero ímos a centranos en 3: 
 
 Desigualdade de salarios segundo o nivel que se ocupa na empresa: en Europa, o 10% con mellor 
remuneración recibe preto do que percibe o 50% con menor salario. En España, os directivos das empresas 
máis importantes cobran de media 123 veces máis que os seus empregados. 
 
 Precariedade laboral. A saída desta última crise económica apoia a recuperación económica, en 
mans dunha minoría, transformando o mercado de traballo:  fomento de traballos temporais (implican 
peores salarios e protección social), a diminución da negociación colectiva (favorece que as persoas 
empresarias poidan reducir de forma unilateral os soldos) ou  subcontratación de servizos (as persoas 
contratadas por este sistema perciben un 31% menos) 
 
 Situación da muller no mundo laboral. As mulleres atópanse nunha situación máis vulnerable. Elas 
ocupan os postos con peores soldos (cobran un 30% menos de media que os homes) e son contratadas a 
tempo parcial ou de forma temporal. 
 
 5.- Os sistemas fiscais 
 
 Téndense a sustentar as políticas públicas mediante as achegas das persoas traballadoras e as 
familias, mentres que se busca reducir a fiscalidade ás persoas podentes e grandes compañías. No caso de 
España, a recadación procede: 
 

- Un 12%, do imposto de sociedades (impostos das empresas) 
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-  Un 83%, do IRPF (imposto sobre o soldo do/da traballador/a) e o IVE (imposto sobre o consumo) 
 
 Se se manteñen os sistemas fiscais abusivos non é posible loitar contra a desigualdade económica. 
 
 6.- A evasión fiscal 
 
 É algo tan sinxelo como non pagar os impostos correspondentes. E algo tan grave que pon en risco o 
acceso aos servizos básicos de toda a cidadanía. 
 
 As persoas adiñeiradas e grandes empresas poñen en marcha complexas estruturas de planificación 
fiscal para evitar o seu desembolso. 
 
 Os paraísos fiscais son un instrumento para a evasión fiscal:   Son rexións con nula ou escasa 
tributación e sen control ou transparencia, impedindo que os estados poidan incrementar a recadación e 
investimento en políticas sociais e axudar de diferentes formas a persoas, xa que as grandes fortunas e 
empresas empregan sociedades  offshore con sede nestes paraísos para sortear o pago de impostos . 
 
 No informe Guerras fiscais de Oxfam Intermón cifrábase en 100.000 millóns de dólares a cantidade 
anual que os países desenvolvidos perdían polo uso dos paraísos fiscais por parte das grandes compañías. 
 
 7.- A escaseza de políticas contra a desigualdade 
 
 O desenvolvemento de políticas sociais e de igualdade favorecería unha sociedade máis inclusiva, e 
aumentaría a protección das familias e colectivos máis desfavorecidos evitando que vivisen en condicións 
de vulnerabilidade ou pobreza. 
 
 Medidas para garantir os dereitos dos menores, a igualdade das mulleres ou a cooperación ao 
desenvolvemento evitarían que aumentasen as diferenzas entre os sectores sociais. Non crees que valería a 
pena tentalo? 
 

 
Fontes: 
Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org) 
Intermpon Oxfam (https://blog.oxfamintermon.org/desigualdad-economica-en-el-mundo-consecuencias-y-
mucho-por-hacer/) 
Pobreza cero (http://www.pobrezacero.org/problema/) 
Elaboración propia 
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