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UNA ECONOMIA AL SERVEI DE L'1% 

Acabar amb els privilegis i la concentració de poder per frenar 
la desigualtat extrema 

La desigualtat extrema al món està arribant a cotes insuportables. 

Actualment, l'1% més ric de la població mundial posseeix més riquesa que 

el 99% restant de les persones del planeta. El poder i els privilegis s'estan 

utilitzant per manipular el sistema econòmic i així ampliar la bretxa, deixant 

sense esperança centenars de milions de persones pobres. L'entramat 

mundial de paradisos fiscals permet que una minoria privilegiada hi oculti 

7,6 bilions de dòlars. Per combatre amb èxit la pobresa, és indefugible 

afrontar la crisi de desigualtat. 
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RESUM 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE L'1% 

La bretxa entre rics i pobres està assolint noves quotes. Recentment, Credit 

Suisse ha revelat que l'1% més ric de la població mundial acumula més riquesa 

que el 99% restant.1 S'ha arribat a aquesta situació un any abans del que Oxfam 

va predir abans del Fòrum Econòmic Mundial de Davos el 2015 en un informe 

amb gran repercussió. Alhora, la riquesa en mans de la meitat més pobra de la 

humanitat s'ha reduït en un bilió de dòlars al llarg dels últims cinc anys. Aquesta 

és només l'última evidència que actualment la desigualtat al món ha assolit uns 

nivells sense precedents en poc més d'un segle.  

Aquest informe “Una economia al servei de l'1%” analitza com i per què s'ha arribat 

a aquesta situació, a més de presentar noves i inquietants proves que demostren 

l'existència d'una crisi de desigualtat que està fora de control.  

Segons els càlculs d'Oxfam: 

• El 2015, només 62 persones posseïen la mateixa riquesa que 3.600 milions (la 

meitat més pobra de la humanitat). No fa gaire, al 2010, eren 388 persones. 

• La riquesa en mans de les 62 persones més riques del món s'ha incrementat 

en un 44% en només cinc anys, una mica més de mig bilió de dòlars (542.000 

milions) des de 2010, fins a arribar 1,76 bilions de dòlars. 

• Mentrestant, la riquesa en mans de la meitat més pobra de la població es va 

reduir en més d'un bilió de dòlars en el mateix període, una caiguda del 41%. 

• Des de l'inici d’aquest segle, la meitat més pobra de la població mundial només 

ha rebut l'1% de l'increment total de la riquesa mundial, mentre que el 50% 

d'aquesta "nova riquesa" ha anat a parar a les butxaques de l'1% més ric.  

• Els ingressos mitjans anuals del 10% més pobre de la població mundial, en 

què es concentren pobresa, fam i exclusió, han augmentat menys de tres 

dòlars en gairebé un quart de segle. Els seus ingressos diaris han augmentat 

menys d'un cèntim a l'any. 

La creixent desigualtat econòmica perjudica tothom, ja que debilita el creixement i 

la cohesió social. Però és la població més pobra la que en pateix les pitjors 

conseqüències. 
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Els qui defensen l'statu quo afirmen que la preocupació per la desigualtat està 

impulsada per una "política de l'enveja", i solen esmentar la reducció del nombre 

de persones en situació de pobresa extrema com a prova que la desigualtat no és 

un problema tan greu. És un error. La raó de ser d’Oxfam com a organització és 

acabar amb la pobresa i, com a tal, considera que els grans avenços que han 

contribuït a reduir el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la 

pobresa extrema entre 1990 i 2010 són rotundament positius. No obstant això, si 

durant aquest període de temps la desigualtat dins dels països no hagués 

augmentat, 200 milions de persones més haurien sortit de la pobresa, una xifra 

que podria haver-se incrementat fins a arribar als 700 milions de persones si les 

persones més pobres s'haguessin beneficiat més del creixement econòmic que 

els sectors més benestants. 

Gràfic: Creixement acumulat dels ingressos mundials que han anat a parar a cada 

decil entre 1988 i 2011: el 46% de l'increment total va anar a parar a mans del 10% 

més ric
2
 

 

És innegable que els grans beneficiats de l'economia mundial són els que més 

tenen. El nostre sistema econòmic està cada vegada més distorsionat i orientat a 

afavorir-los. Lluny d'arribar als sectors menys afavorits, els més rics estan 

absorbint el creixement dels ingressos i la riquesa mundial a un ritme alarmant. 

Un cop a les seves mans, un complex entramat de paradisos fiscals i tota una 

indústria de gestors de grans patrimonis garanteixen que aquesta riquesa no sigui 

redistribuïda, i queda fora de l'abast de la ciutadania en el seu conjunt i dels seus 

governs. Segons una estimació recent,3 la riquesa individual que es troba oculta 

en paradisos fiscals puja ja a 7,6 bilions de dòlars, una suma més gran que el PIB 

del Regne Unit i Alemanya junts.  
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Gràfic: La fortuna de les 62 persones més riques del món continua augmentant, 

mentre que la que es troba en mans de la meitat més pobra de la població mundial 

s'ha estancat
4
  

 

La creixent desigualtat econòmica també agreuja la desigualtat entre homes i 

dones. El Fons Monetari Internacional (FMI) ha revelat recentment que els països 

amb una major desigualtat d'ingressos solen tenir també majors diferències entre 

homes i dones en termes d'accés a serveis sanitaris, educació, participació al 

mercat laboral i representació a les institucions, per exemple als parlaments.5 

També s'ha demostrat que la bretxa salarial entre homes i dones és més gran en 

societats més desiguals. De les 62 persones més riques del món, 53 són homes.  

Així mateix, Oxfam ha demostrat recentment que, tot i que la meitat més pobra de 

la població mundial només genera al voltant del 10% de les emissions totals de 

gasos d'efecte hivernacle a nivell mundial,6 són les persones més pobres les que 

viuen en zones més vulnerables al canvi climàtic i en pateixen les pitjors 

conseqüències. La petjada de carboni mitjana de l'1% més privilegiat de la 

població mundial podria multiplicar fins a per 175 la del 10% més pobre. 

En lloc de tenir una economia que estigui al servei de la prosperitat de totes les 

persones, de les generacions futures i del planeta, hem creat un model econòmic 

que beneficia només l'1%. Com hem arribat a aquesta situació? I, per què? 

Una de les principals tendències que hi ha darrere aquesta enorme concentració 

de la riquesa i els ingressos és l'augment del rendiment del capital enfront del 

treball. En pràcticament tots els països més avançats, i en la majoria dels països 

en desenvolupament, la participació dels treballadors en la renda nacional s'ha 

anat reduint, la qual cosa significa que es beneficien cada vegada menys del 

creixement econòmic. Per contra, els amos del capital han vist com aquest ha 

anat creixent de forma constant (a través del pagament d'interessos, dividends o 

reserves) i a un ritme significativament més ràpid que el creixement de 

l'economia. L'evasió i elusió fiscal dels qui són amos del capital, i els incentius 

fiscals que se’ls apliquen, han contribuït a incrementar encara més els seus 

beneficis. Com va assenyalar el multimilionari Warren Buffett, a la pràctica, ell 

paga menys impostos que cap altra persona de la seva oficina, incloses la 

persona encarregada de la neteja i la seva secretària personal.  
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En l'àmbit laboral, la bretxa salarial entre el treballador mitjà i els llocs directius 

s'ha ampliat ràpidament. Mentre els salaris de la majoria dels treballadors s'han 

estancat, els dels alts executius s'han disparat. La majoria dels treballadors pitjor 

remunerats del món són dones, que exerceixen les ocupacions més precàries. 

L'experiència d'Oxfam amb treballadores de tot el món, des de Birmània fins al 

Marroc, revela que aquestes amb prou feines poden sobreviure amb els salaris de 

misèria que reben. Mentre les remuneracions dels presidents de les principals 

empreses nord-americanes han crescut un 54,3% des de 2009, els salaris mitjans 

amb prou feines han variat. El president de la principal empresa de tecnologia de 

la informació de l'Índia guanya 416 vegades més que un treballador mitjà 

d'aquesta mateixa empresa, i tan sols hi ha 24 dones entre els presidents de les 

companyies que figuren a la llista Fortune 5007. 

En diferents sectors de l'economia mundial, empreses i particulars solen utilitzar el 

seu poder i la seva posició per apropiar-se en excés dels beneficis econòmics. Els 

canvis en les polítiques que s'han produït en els darrers 30 anys (com la 

desregulació, el secret bancari i la globalització, especialment de les activitats 

financeres) han reforçat l'ancestral capacitat dels més rics i poderosos per aprofitar-

se de la seva posició de poder per concentrar encara més riquesa. Aquesta agenda 

política s'ha vist impulsada principalment pel que George Soros ha anomenat el 

"fonamentalisme de mercat", la causa que, en massa ocasions, els beneficis de les 

elits no siguin en absolut el reflex del mèrit o d'uns rendiments eficients o justos. 

L'entramat mundial de paradisos fiscals i la creixent indústria de l'evasió i l'elusió 

fiscal constitueixen el millor exemple de com el sistema econòmic s'ha contaminat 

per afavorir els interessos dels poderosos. El fonamentalisme de mercat, que és 

la cosmovisió predominant en l'actualitat, ha legitimat intel·lectualment la idea 

que, per estimular el creixement econòmic, cal que les empreses i les persones 

més riques estiguin subjectes a uns tipus impositius baixos que, d'alguna manera, 

beneficien el conjunt de la població. Aquest sistema floreix gràcies a un eixam de 

professionals molt ben remunerats de la banca privada i d'inversió, despatxos 

d'advocats o auditors. 

Només les persones amb més recursos i les grans empreses (aquells que haurien 

d'estar pagant més impostos) poden permetre’s econòmicament utilitzar aquests 

serveis i tota aquesta arquitectura mundial, per evitar tributar el que en realitat els 

correspon. En certa mesura, això ha empès els governs dels països que no són 

paradisos fiscals a competir en una incessant carrera a la baixa per reduir els 

tipus impositius que graven les empreses i les grans fortunes, castigant les arques 

públiques. 

Els impostos no recaptats per l'evasió i elusió fiscal generalitzades comprometen 

els pressupostos públics, la qual cosa es tradueix al mateix temps en retallades 

de serveis públics essencials com la sanitat o l'educació, i implica també que els 

governs depenguin en major mesura d'impostos indirectes com l'IVA, que afecta 

desproporcionadament més els sectors més pobres de la població. El problema 

de l'evasió i l'elusió fiscal s'està agreujant amb rapidesa.  

• Oxfam ha analitzat 200 empreses, entre elles les més grans del món i les 

sòcies estratègiques del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, i ha revelat que 9 

de cada 10 tenen presència en paradisos fiscals. 

• El 2014, la inversió dirigida a paradisos fiscals va ser gairebé quatre vegades 

més gran que el 2001. 
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Aquest sistema mundial d'evasió i elusió fiscal està absorbint recursos essencials 

per garantir l'estat del benestar dels països rics i privar els països pobres dels 

recursos imprescindibles per lluitar contra la pobresa, assegurar l'escolarització 

infantil i evitar que els seus habitants morin a causa de malalties que poden curar-

se amb facilitat.  

Gairebé un terç (30%) de la fortuna dels africans més rics, un total de 500.000 

milions de dòlars, es troba en paradisos fiscals. S'estima que això suposa per als 

països africans una pèrdua de 14.000 milions de dòlars anuals en concepte 

d'ingressos fiscals, una quantitat que permetria finançar l'atenció sanitària que 

podria salvar la vida de quatre milions de nens i nenes, i contractar professors 

suficients per escolaritzar tots els nens i nenes africans. 

La International Bar Association (IBA) o Col·legi d'Advocats Internacional, que 

agrupa els professionals del sector de tot el món, no s'equivoca a qualificar 

l'elusió fiscal com una vulneració dels drets humans;8 el president del Banc 

Mundial la considera "un tipus de corrupció que perjudica els pobres". Aquesta 

crisi de desigualtat no acabarà fins que els líders mundials no posin fi als 

paradisos fiscals d'una vegada per totes.  

Moltes empreses de les indústries extractives (gas, petroli i mineria) utilitzen 

diferents mecanismes per aprofitar-se del seu poder econòmic amb l'objectiu de 

protegir la seva posició dominant. Això té un altíssim cost per als països en què 

operen, ja que els garanteix uns beneficis molt superiors al valor que aporten a 

l'economia. Aquestes empreses duen a terme activitats de lobby amb l'objectiu 

d'obtenir privilegis fiscals, així com frenar l'avenç d'alternatives energètiques més 

netes i sostenibles. Al Brasil i Mèxic, els pobles indígenes són els majors 

perjudicats per la destrucció de les seves terres ancestrals a causa de la destrucció 

dels boscos, provocada per les activitats mineres o per l'agricultura intensiva a gran 

escala. La privatització de la terra (com va passar a Rússia després de la 

desaparició de la Unió Soviètica, per exemple) afavoreix el sorgiment sobtat 

d'enormes fortunes en mans d'uns pocs molt poderosos.  

El sector financer és el que més ràpid ha crescut durant les últimes dècades, i en 

l'actualitat concentra un de cada cinc milmilionaris9 al món. En aquest sector, la 

diferència entre les retribucions i el valor real que aporta a l'economia és més 

gran que en cap altre. Un estudi recent de l'OCDE10 ha revelat que els països 

amb sectors financers sobredimensionats pateixen una major inestabilitat 

econòmica i una desigualtat més elevada. No hi ha dubte que la crisi de deute 

públic provocada per la crisi financera, els rescats als bancs i les posteriors 

polítiques d'austeritat, han perjudicat en major mesura les persones pobres. El 

sector bancari continua estant al cor del funcionament dels paradisos fiscals: la 

major part de la riquesa offshore està gestionada per tan sols 50 grans bancs.  

Les empreses del sector tèxtil aprofiten invariablement la seva posició de força per 

continuar pagant salaris de misèria. Entre 2001 i 2011, els salaris dels treballadors 

del sector tèxtil van disminuir en termes reals en la majoria dels 15 principals països 

exportadors de productes tèxtils. El fet que es consideri acceptable pagar salaris 

més baixos a les dones s'ha assenyalat com un factor clau en l'augment de la 

rendibilitat del sector. A l'abril de 2013, data en què 1.134 treballadors van morir en 

l'ensorrament de la fàbrica Rana Plaza, el món va començar finalment a fixar-se en  

la precària situació laboral a les fàbriques tèxtils. Hi ha persones que estan perdent 

la vida perquè les empreses tracten de maximitzar els seus beneficis evitant aplicar 

les mesures de seguretat necessàries. Malgrat els discursos i l'atenció mediàtica, 

les activitats d'aquest sector continuen estant dominades pels interessos econòmics 

Gairebé un terç 
(30%) del 
patrimoni dels 
africans rics, un 
total de 500.000 
milions de dòlars, 
es troba en 
paradisos fiscals, 
la qual cosa 
genera unes 
pèrdues fiscals de 
14.000 milions de 
dòlars l'any. 
Suficient per cobrir 
l'atenció sanitària 
que podria salvar 
la vida de quatre 
milions de nens i 
nenes i contractar 
els professors 
necessaris com 
per escolaritzar 
tots els nens i 
nenes de l'Àfrica. 
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a curt termini dels compradors, i els informes posen de manifest que les normes de 

seguretat i contra incendis continuen sent molt deficients. 

Així mateix, la desigualtat es veu agreujada per la capacitat d'algunes empreses 

per utilitzar el control monopolístic i la propietat intel·lectual, manipulant el mercat 

per expulsar els seus competidors i disparar els preus que paguen els 

consumidors finals. Al 2014, les empreses farmacèutiques van destinar més de 

228 milions de dòlars a dur a terme activitats de lobby a Washington. Quan 

Tailàndia va decidir establir una llicència obligatòria sobre diversos medicaments 

essencials (una disposició que atorga als governs la flexibilitat de produir 

medicaments localment a un preu molt més baix sense necessitat de comptar 

amb el permís del titular de la patent internacional), la indústria farmacèutica va 

exercir pressió sobre el govern nord-americà i va aconseguir que inclogués 

Tailàndia en el llistat de països que poden ser objecte de sancions comercials.  

Tots aquests són exemples que expliquen com i per què el nostre sistema 

econòmic actual posa l'economia al servei de l'1%. Aquest sistema no beneficia la 

majoria de la població, i a més destrueix el planeta. Esta fora de dubtes que en 

l'actualitat estem travessant una crisi de desigualtat, fet en què coincideixen l'FMI, 

l'OCDE, el Papa i molts altres actors. Però la desigualtat no és inevitable. El 

sistema actual no és fruit de la casualitat, sinó el resultat de decisions polítiques 

deliberades, que els nostres líders escolten aquest 1% i els que els donen suport, 

en lloc d'actuar en defensa dels interessos de la majoria i de les necessitats dels 

més pobres. Ha arribat el moment de rebutjar aquest model econòmic que només 

funciona per a una minoria. 

El problema no és la manca de riquesa al món. Senzillament, no és raonable ni des 

del punt de vista econòmic, ni, per descomptat, ètic, que hi hagi tant en mans de tan 

pocs. Oxfam considera que la humanitat pot fer-ho millor: tenim el talent, la 

tecnologia i la imaginació necessaris per construir un món molt millor. Tenim 

l'oportunitat de construir una economia més humana que anteposi els interessos de 

la majoria. Un món en el qual hi hagi treballs dignes per a tothom, en què homes i 

dones visquin en condicions d'igualtat, en què els paradisos fiscals siguin una cosa 

que apareix als llibres d'història, i en què els que més tenen tributin el que els 

correspon per sustentar una societat que beneficiï el conjunt de la ciutadania. 

Oxfam insta els líders mundials a prendre mesures que posin fi a la crisi de 

desigualtat actual, defensant els interessos de la majoria. Està en mans dels 

responsables polítics posar solucions per acabar amb una economia al servei de 

l'1% i començar a construir una economia humana que beneficiï totes les 

persones, des d'establir uns salaris dignes fins a una major regulació de les 

activitats del sector financer: 

 

• Pagar als treballadors i treballadores un salari digne i reduir les bretxes 

amb les remuneracions dels alts directius: els salaris mínims s'han d'elevar 

fins que es converteixin en salaris dignes, assegurant una total transparència 

sobre la ràtio salarial i la protecció del dret d'associació i de vaga dels 

treballadors. 

• Fomentar la igualtat econòmica i els drets de les dones: compensant el 

treball de cures no remunerat; acabant amb la bretxa salarial entre homes i 

dones; afavorint la igualtat entre homes i dones en els drets d'herència i 

successió així com sobre la propietat de la terra, i millorant la recollida 

d'informació per avaluar els impactes de la política econòmica sobre nenes i 

dones. 
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• Mantenir sota control la capacitat d'influència de les elits més poderoses: 

creant registres públics de les activitats de lobby i establint normes més 

estrictes sobre els conflictes d'interessos; garantint la divulgació pública, 

gratuïta i accessible d'informació de qualitat sobre els processos administratius 

i pressupostaris; reformant el marc normatiu, especialment pel que fa a la 

transparència de la funció pública; delimitant la participació del sector 

empresarial en el finançament de les campanyes electorals, i aplicant mesures 

per posar fi a les portes giratòries entre les grans empreses i els governs.  

• Modificar el sistema mundial d'investigació i desenvolupament (R + D) i de 

fixació dels preus dels medicaments per garantir l'accés de totes les 

persones a medicaments adequats i assequibles: negociant un nou tractat 

mundial sobre R + D; incrementant la inversió en medicaments, incloent genèrics 

assequibles, i excloent les normes de propietat intel·lectual dels acords 

comercials. El finançament de l'R + D ha de deslligar-se de la fixació dels preus 

dels medicaments a fi d'acabar amb els monopolis privats; així mateix, s'ha de 

garantir un finançament suficient per a la R + D dels tractaments més necessaris i 

que els medicaments resultants siguin assequibles per a totes les persones que 

els necessitin. 

• Distribuir l'esforç fiscal de manera justa i equitativa: traslladant la càrrega 

tributària del treball i el consum cap a la riquesa i el capital; millorant la 

transparència sobre els incentius fiscals, i recuperant un gravamen sobre la 

riquesa. 

• Combatre la desigualtat a través d'una despesa pública progressiva: 

donant prioritat a aquelles polítiques, pràctiques i despeses que permetin 

incrementar el finançament destinat a uns serveis sanitaris i educatius públics i 

gratuïts, per lluitar contra la pobresa i la desigualtat a nivell nacional; abstenint-

se d'aplicar reformes de mercat inviables i d'eficàcia no demostrada en els 

sistemes públics de sanitat i educació, i ampliant la prestació pública de 

serveis bàsics (en lloc de la privada). 

Oxfam insta els líders mundials a posar fi a l'era dels paradisos fiscals i als 

seus efectes nocius per a la humanitat. 

Els líders mundials s'han de comprometre a desenvolupar una estratègia més 

eficaç per acabar tant amb els paradisos fiscals com amb altres règims 

preferencials nocius. Ha arribat l'hora de posar fi a la carrera a la baixa en la 

fiscalitat sobre els beneficis empresarials i d'arribar a un consens internacional per 

evitar la competència deslleial entre països. Al final, tots els governs, han 

d'establir les bases per crear un organisme fiscal mundial en què participin tots els 

països en igualtat de condicions.  
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1 CADA VEGADA HI HA MÉS 
RIQUESA, PERÒ UNS SE 
N’APROFITEN MÉS QUE D’ALTRES 

NOTABLES AVENÇOS A NIVELL MUNDIAL 

El volum de l'economia mundial s'ha més que duplicat en els últims 30 anys.11 Al 

2014 va assolir un valor de gairebé 78 bilions de dòlars. El producte interior brut 

(PIB) -un dels principals indicadors de la prosperitat econòmica- s'ha incrementat 

en termes absoluts en totes les regions del món durant aquest període. Al sud 

d'Àsia, el PIB conjunt al 2014 era més de cinc vegades més gran que al 1985.  

En els últims 30 anys, la taxa mitjana de creixement anual del PIB ha estat 

superior als països de renda mitjana i baixa que als països més rics.12 Els 

ingressos mitjans als països més pobres s'estan anivellant amb els dels més rics, 

i la desigualtat entre països està disminuint.13 Les noves potències econòmiques 

emergents estan liderant aquest procés de convergència: la Xina i l'Índia, per 

exemple, han impulsat gran part de l'espectacular increment del PIB conjunt de 

les economies asiàtiques. Entre 1990 i 2011, el creixement econòmic a la regió va 

contribuir a treure de la pobresa gairebé mil milions de persones, de les quals 700 

milions vivien només en aquests dos països.14 El percentatge de la població 

mundial que viu en situació de pobresa extrema va passar del 36% el 1990 al 

16% el 2010, complint així l'objectiu de desenvolupament del mil·lenni de reduir a 

la meitat la pobresa extrema cinc anys abans de la data límit, fixada inicialment 

per al 2015.15 Encoratjats per aquest avenç, aquest any els líders mundials s'han 

compromès a eradicar la pobresa extrema al 2030, en el marc dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS).16 

El nivell de riquesa mundial, constituït pel valor total de tots els actius financers i 

no financers menys el deute total, també ha registrat un fort creixement, i 

pràcticament s'ha duplicat en els últims quinze anys, passant de 160 bilions de 

dòlars a l’any 200017 a 267 bilions de dòlars al 2015.18 Malgrat els efectes 

negatius de la crisi econòmica mundial del 2008 sobre la riquesa, totes les regions 

del món van créixer durant aquest període, registrant alguns dels majors 

increments en països de renda mitjana i baixa. A Amèrica Llatina i Àfrica, el nivell 

de riquesa s'ha més que triplicat, de la mateixa manera que la riquesa a la Xina i 

l'Índia, dues de les economies emergents amb un creixement més ràpid.19  

EXCLOSOS DELS BENEFICIS DEL CREIXEMENT  

El creixement mundial i els avenços en matèria de desenvolupament humà ens 

porten a pensar que podem complir amb l'objectiu d'eradicar la pobresa per 

sempre. No obstant això, la realitat viscuda pels milers de milions de persones 

dels grups socioeconòmics més pobres i les seves expectatives, si les actuals 

tendències es mantenen, no presenten un panorama tan encoratjador. Una anàlisi 

més profunda de les estadístiques nacionals i mundials revela les enormes 
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diferències existents en termes d'ingressos i riquesa, tant a nivell individual com 

entre les llars. Les dades sobre la participació en els ingressos mundials posen de 

manifest que la desigualtat d'ingressos a nivell interpersonal és enormement 

elevada, i que els principals beneficiaris del creixement total són els individus que 

se situen a l'extrem superior de l'escala de distribució dels ingressos. 

Una distribució equitativa de l'increment dels ingressos mundials implicaria que 

aproximadament el 10% d'aquest increment anés a parar a mans de cada un dels 

decils (una desena part) de població. No obstant això, la realitat és que la 

distribució és enormement desigual: entre 1988 i 2011, el 10% més ric de la 

població ha acumulat el 46% de l'increment total dels ingressos, mentre que el 

10% més pobre només n’ha rebut el 0,6%.20 21 De fet, el 10% més ric de la 

població acapara més que el 80% més pobre, i més del quàdruple que el 50% 

més pobre. El desequilibri és encara més gran en analitzar les dades sobre l'1% 

més ric de l'escala de distribució dels ingressos mundials que, entre 1988 i 2011, 

va rebre un percentatge de l'increment dels ingressos mundials més gran que la 

meitat més pobra de la població (un nombre de persones 50 vegades més gran). 

Gràfic 1: Increment dels ingressos mundials acumulats que han anat a parar a 

cada decil entre 1988 i 2011: el 46% de l'increment total va ser a parar a mans del 

10% més ric 

 
Font: càlculs d'Oxfam basats en la base de dades del grup d'experts mundials sobre distribució dels ingressos 

(World Panel Income Distribution; LM-WPID) de Lakner-Milanovic (2013). Creat per C. Lakner and B. Milanovic 

(2013) "La distribució global de l'ingrés des de la caiguda del mur de Berlín a la gran recessió", Banc Mundial. 

Les dades de 2011 provenen de correspondència personal amb B. Milanovic al setembre de 2015. Els càlculs 

han estat realitzats per Sophia Ayele; pot trobar més informació sobre la metodologia utilitzada per elaborar 

aquest gràfic en la nota metodològica adjunta. 

Pot ser que les economies estiguin creixent i que els països més pobres estiguin 

aconseguint atrapar els més rics, però els ingressos de les persones més pobres 

del món no segueixen el mateix ritme, amb la qual cosa els avenços en la lluita 

contra la pobresa extrema són molt més lents del que serien de no donar-se 

aquests nivells de desigualtat. Una investigació de l'Overseas Development 
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Institute (ODI) ha revelat que, entre 1990 i 2010, els ingressos del 40% més pobre 

de la població en molts països en desenvolupament han augmentat a un ritme 

més lent que la taxa de creixement mitjana dels seus països. Si els ingressos 

d'aquest 40% més pobre haguessin augmentat al mateix ritme que la mitjana de 

tots els països, al 2010 hi hauria hagut 200 milions de persones menys vivint per 

sota del llindar de la pobresa extrema.22 I si el creixement hagués estat favorable 

a les persones pobres i els ingressos del 40% més pobre de la població 

s'haguessin incrementat dos punts percentuals per sobre de la mitjana, el nivell 

de pobresa se situaria en la meitat que actualment.23 Tot i haver-se reduït en els 

darrers anys, el nombre de persones en situació de pobresa extrema continua 

sent inacceptablement elevat. El Banc Mundial calcula que al 201524 hi havia 700 

milions de persones en situació de pobresa extrema (vivint amb menys d'1,90 

dòlars al dia).25 Els economistes del Banc Mundial preveuen que, llevat que en els 

propers quinze anys el creixement sigui favorable als pobres, al 2030 no haurem 

aconseguit eradicar la pobresa extrema i gairebé 500 milions de persones 

continuaran vivint per sota del llindar de 1,90 dòlars al dia.26 La desigualtat 

d'ingressos no només és perjudicial per a les persones amb els ingressos més 

baixos, que estan quedant excloses, sinó que també repercuteix negativament 

tant sobre el nivell de creixement general com sobre la durada dels períodes de 

creixement. L'FMI ha revelat, per exemple, que l'increment de la participació en 

els ingressos del 20% més pobre de la població d'un país s'associa amb un major 

creixement del PIB.27  

Comparar les taxes de creixement dels grups amb menors ingressos amb la 

mitjana, tal com pretén fer l'ODS 10,28 no serveix per fer front a la clara i creixent 

bretxa que separa rics i pobres en termes absoluts. Fins i tot, encara que els 

ingressos de la població més pobra s'incrementessin a un ritme igual o més gran 

que la mitjana, la bretxa entre rics i pobres continuaria augmentant en termes 

absoluts. D'entrada, els ingressos de la població més pobra són tan baixos que 

qualsevol increment d’aquests continuaria sent escàs en termes absoluts, mentre 

que, en el cas de les persones amb uns ingressos enormement elevats, fins i tot 

un creixement modest en termes percentuals pot redundar en enormes 

increments en termes absoluts. La investigació de l’ODI ha revelat també que, en 

les últimes tres dècades, quan els països han registrat períodes prolongats de 

creixement dels ingressos en tots els decils, la desigualtat en termes absoluts 

sempre s'ha incrementat. L'anàlisi d'una mostra de països en desenvolupament 

revela que, en les últimes dues dècades, el 10% més ric de la població s'ha 

beneficiat d'aproximadament un terç de l'augment dels ingressos derivats del 

creixement (en termes absoluts), mentre que el 40% més pobre de la població 

només va rebre aproximadament la meitat d'aquest increment.29 Al Brasil, on la 

desigualtat d'ingressos continua sent extremadament elevada, els ingressos del 

50% més pobre de la població s'han més que duplicat en termes reals entre 1988 

i 2011, s’han incrementat a un ritme lleugerament superior que els del 10% més 

ric. No obstant això, l'augment dels ingressos del 10% més ric de la població 

equival a una quantitat de dòlars molt superior en termes absoluts, de manera que 

la diferència absoluta entre els ingressos mitjans dels dos grups pràcticament s'ha 

duplicat.30  
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Gràfic 2: Al Brasil, els ingressos del 50% més pobre de la població s'incrementen a 

un ritme més ràpid que els del 10% més ric, però la bretxa entre els dos grups 

continua augmentant. 

 

Font: càlculs d'Oxfam basats en el la base de dades del grup d'experts mundials sobre distribució dels ingressos 

(World Panel Income Distribution; LM-WPID) de Lakner-Milanovic (2013). Creat per C. Lakner and B. Milanovic 

(2013) "La distribució global de l'ingrés des de la caiguda del mur de Berlín a la gran recessió", Banc Mundial. 

Les dades de 2011 provenen de correspondència personal amb B. Milanovic al setembre de 2015. Trobareu més 

informació sobre les fonts en el gràfic 1 i en la nota metodològica adjunta. 

L'anàlisi d'Oxfam per elaborar aquest informe posa de manifest que, si bé els 

ingressos per càpita tant de l'1% més ric com del 10% més pobre de l'escala 

mundial de distribució dels ingressos han augmentat entre 1988 i 2011 (el 31% i 

el 33% respectivament), aquest increment ha repercutit de manera molt diferent 

sobre les seves condicions de vida. Així, mentre que els ingressos per càpita de 

l'1% més ric de la població van augmentar d'una mica més de 38.000 dòlars 

internacionals amb PPA (paritat del poder adquisitiu) de 2005, a una mica més de 

49.800 dòlars (un increment d'11.800 dòlars),31 els del 10% més pobre només van 

passar de 196 a 261 dòlars (la qual cosa suposa un increment de només 65 

dòlars, que deixa aquest grup molt per sota del llindar de pobresa extrema d'1,90 

dòlars al dia). Encara que ambdós grups han registrat aproximadament el mateix 

increment percentual dels seus ingressos en aquest període, l'augment de 65 

dòlars per càpita en el cas del 10% més pobre de la població és ridícul en 

comparació amb el creixement registrat pels ingressos de l'1% més ric, que fou 

182 vegades més gran.  

Respecte als nivells de riquesa, la situació és encara més desigual. L'any passat, 

Oxfam informava que l'1% més ric de la població posseïa el 48% del total de la 

riquesa mundial i que, si les tendències es mantenien, al 2016 aquest grup 

concentraria més de la meitat d'aquesta riquesa.32 Aquesta situació s'ha produït 

un any abans del previst per Oxfam. La riquesa mitjana d'una persona que formi 

part de l'1% més ric de la població mundial és d’1,7 milions de dòlars, una 

quantitat més de 300 vegades superior a la mitjana dels que es troben entre el 

90% més pobre; i cal tenir en compte que la majoria de les persones que 

pertanyen al 10% més pobre de la població posseeixen una riquesa nul·la o 

negativa.33 L’any passat Oxfam va revelar que la riquesa conjunta de les 80 

persones més riques de la llista de milmilionaris elaborada per Forbes va passar 

d’1,3 bilions de dòlars al 2010 a 1,9 bilions de dòlars al 2014, de manera que 

aquestes persones posseïen la mateixa riquesa que la meitat més pobra de la 
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població mundial. Aquest any, la fortuna conjunta dels 80 milmilionaris més rics 

puja a més de dos bilions de dòlars. Mentrestant, la riquesa de la meitat més 

pobra de la població del planeta s'ha reduït en aproximadament un bilió de dòlars 

en els últims cinc anys,34 de manera que en l'actualitat només 62 rics milmilionaris 

posseeixen la mateixa riquesa que la meitat més pobra de la població mundial 

(3.600 milions de persones). Al 2010 aquesta xifra era de 388 milmilionaris, la 

qual cosa suposa una disminució provocada per la tendència a una major 

concentració de la riquesa en mans d'una minoria.35 

Gràfic 3: La riquesa de les 62 persones més riques continua augmentant, mentre 

que la que es troba en mans de la meitat més pobra de la població mundial s'ha 

estancat 

 
Fonts: Les dades sobre la riquesa del 50% més pobre de la població estan extretes del "Global Wealth Databook 
2015" de Credit Suisse. Les dades sobre la riquesa neta de les 62 persones més riques del món procedeixen de 
la llista anual de milmilionaris elaborada per Forbes. 

L'augment de la desigualtat econòmica també agreuja les desigualtats existents 

entre els grups socials, i especialment la desigualtat de gènere, que és alhora 

causa i conseqüència de la desigualtat d'ingressos. Recentment, l'FMI ha revelat 

que els països amb major desigualtat d'ingressos també es veuen afectats per un 

major nivell de desigualtat tant en qüestions de salut i educatives com en termes 

de representació i de participació en el mercat laboral.36 Així mateix, s'ha 

constatat que la bretxa salarial entre homes i dones, per la qual les dones cobren 

menys que els homes per la mateixa feina, és més gran en societats més 

desiguals,37 qüestió que es veu agreujada a més per la segregació professional i 

la càrrega de treball de cures no remunerat.38 Les dones es beneficien del 

creixement econòmic en molta menor mesura que els homes, que gaudeixen 

gairebé en exclusiva dels ingressos més elevats; de les 500 persones més riques 

del món, 445 són homes.39 En canvi, la majoria dels treballadors mal remunerats 

del món són dones, que es concentren en les ocupacions més precàries.40 A més, 

un estudi recent sobre les economies emergents ha revelat que als països on 

s'han registrat majors increments de la desigualtat econòmica a llarg termini, com 

Rússia i la Xina, la reducció de les desigualtats de gènere també ha estat més 

lenta que la mitjana.41  
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L'augment de la desigualtat és un problema per a tothom. L'OCDE assenyala que 

l'augment de la desigualtat d'ingressos constitueix un risc per a la cohesió social i 

amenaça a alentir l'actual recuperació econòmica.42 El Banc Mundial esmenta la 

"promoció d'una prosperitat compartida" com un dels seus dos objectius 

principals, complementant el de reducció la pobresa.43 Fins i tot l'FMI ha subratllat 

el fet que la desigualtat pot repercutir negativament no només sobre les persones 

més pobres, sinó sobre la solidesa de les economies.44 D'altra banda, per complir 

amb l'objectiu a llarg termini de reduir gradualment les emissions de gasos 

d'efecte hivernacle fins eliminar-les a la segona meitat del segle,45 recentment 

acordat, també és essencial abordar la distribució d'aquestes emissions. Oxfam 

ha demostrat recentment que, tot i que la meitat més pobra de la població mundial 

tan sols genera al voltant del 10% del total de les emissions a nivell mundial, les 

persones més pobres viuen en zones més vulnerables al canvi climàtic. La 

petjada de carboni mitjana de l'1% més ric de la població mundial podria 

multiplicar fins a per 175 la del 10% més pobre.46 

Hem de revertir aquestes tendències a través de polítiques progressistes que 

redistribueixin els beneficis econòmics entre el conjunt de la ciutadania, en lloc de 

reforçar la concentració del capital. Els ingressos i la riquesa que s’invertissin en 

infraestructures i serveis públics podrien servir per millorar l'accés i les 

oportunitats socials i econòmiques de la majoria de la població, així com per 

accelerar els avenços cap a l'eradicació de la pobresa extrema. Aquest seria una 

fita molt més positiva per a la societat que una major concentració dels ingressos i 

l'acumulació de la riquesa en mans d'una minoria.  

ELS AMOS DEL CAPITAL I ELS DIRECTIUS DE 
GRANS EMPRESES S'ENRIQUEIXEN A COSTA DEL 
TREBALLADOR MITJÀ 

A grans trets, els ingressos poden dividir-se entre els ingressos derivats del 

treball, que són els generats pels treballadors en forma de salaris i prestacions, i 

els ingressos derivats del capital, entre els quals es troben els dividends, els 

interessos i les reserves de les companyies. En les últimes tres dècades, la 

contribució del treball en la renda nacional s'ha reduït en la majoria dels països 

del món,47 mentre que la del capital ha anat augmentant, tal com va posar de 

manifest Thomas Piketty en el seu famós llibre “El capital al segle XXI”. Aquest 

llibre, publicat al 2014, va revelar que els beneficis dels amos del capital han anat 

incrementant més ràpidament que la taxa de creixement de les economies,48 la 

qual cosa significa que els treballadors acaparen un percentatge menor dels 

beneficis del creixement econòmic.  

Aquesta tendència afecta tant països rics com pobres: la participació del treball en 

la renda nacional s'ha reduït en pràcticament tots els països de l'OCDE en els 

últims 30 anys,49 i en dues terceres parts dels països d'ingressos mitjans o baixos 

entre 1995 i 2007.50 Amèrica Llatina és l'única regió que ha aconseguit 

desmarcar-se de aquesta tendència, i alguns països llatinoamericans fins i tot han 

registrat un increment durant aquest període.51 Les dades de la Penn World Table 

indiquen que la participació mitjana del treball en la renda nacional s'ha reduït en 

127 països, passant del 55% al 1990 al 51% al 201152. El gràfic 3 mostra que 

aquesta tendència està present a gairebé totes les regions del món. Alhora, 

l’increment dels salaris no manté el mateix ritme que la productivitat.53 La 



 15 

decreixent participació del treball en la renda reflecteix el fet que les millores en la 

productivitat i l'augment de la producció no s'han traduït en una millora 

proporcional dels ingressos dels treballadors. No es tracta d'una qüestió menor, ja 

que una de les seves conseqüències és la desaparició del vincle entre 

productivitat i prosperitat. Entre 1973 i 2014, la productivitat neta als Estats Units 

va créixer un 72,2% i, no obstant això, la retribució per hora del treballador mitjà, 

ajustada a la inflació, només va augmentar un 8,7%.54  

Gràfic 4: Ingressos derivats del treball com a percentatge del PIB en diferents 

països, 1988-2011

 

Font: Penn World Table. Feenstra, Robert C., Robert Inklaar i Marcel P. Timmer (2015), "The Next Generation of the 

Penn World Table" a lapropera American Economic Review, que pot descarregar-se a www.ggdc.net/pwt. 

Els salaris no només no remuneren degudament els esforços dels treballadors, 

sinó que tampoc no satisfan les necessitats de les persones i les famílies en 

termes d'ingressos. A la Unió Europea, aproximadament el 9% de les persones 

que treballen es troben en risc de pobresa, i aquest percentatge s'ha incrementat 

en l'última dècada.55 Diversos estudis d'Oxfam han posat de manifest els reptes 

als quals s'enfronten els treballadors pobres en diferents països i regions, recollits 

en el recent informe "Treballant però sumits en la pobresa" (In Work But Trapped 

in Poverty). Aquest document identifica les conclusions comunes als cinc sectors 

dels cinc països en desenvolupament analitzats, que presenten un panorama de 

treballadors sumits en la pobresa tot i estar sotmesos a jornades laborals 

extremadament llargues.56 En l'estudi més recent, de juliol de 2015, els 

treballadors del sector tèxtil a Birmània declaraven que, tot i fer hores extres, amb 

els seus ingressos a les fàbriques no es podien permetre pagar habitatge, 

alimentació i medicaments, i manifestaven la seva preocupació a causa dels 

baixos salaris, les llargues jornades de treball i els problemes de seguretat.57 El 

2009, Oxfam va revelar que les recol·lectores de maduixa al Marroc s'enfrontaven 

a nombroses vulneracions dels seus drets, com l'assetjament per part dels 

"proveïdors de mà d'obra", la perillositat del transport i uns salaris per sota del 

mínim establert,58 totes elles relacionades amb la seva extrema manca 

d'autonomia respecte als homes.  

En ocupacions precàries, els baixos salaris es poden veure agreujats per altres 

vulnerabilitats laborals. Això afecta especialment les dones: la majoria dels 

treballadors mal remunerats i amb feines més precàries són dones,59 sobre les 

quals recau més la major part de la càrrega del treball de cures no remunerat, la 
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qual cosa limita les seves possibilitats d'ocupar llocs de lideratge o ocupacions 

tècniques o especialitzades.60 De mitjana, les dones dediquen al treball no 

remunerat aproximadament 2,5 vegades més temps al dia que els homes,61 i hi 

ha estudis que demostren que la càrrega de treball de cures no remunerat 

realitzada per les dones no es redueix a mesura que aquestes augmenten la seva 

participació en el mercat laboral.62  El menor nivell salarial de les dones també té 

un efecte acumulatiu al llarg de les seves vides, que es tradueix en una major 

inseguretat general, pel fet que tenen menys estalvis i menors pensions 

disponibles quan són grans.63 A més, les dones tenen més dificultats que els 

homes per trobar una feina digna; al 2014, el 84,3% de les dones de l'Àfrica 

subsahariana es trobaven en situació d'ocupació vulnerable (incloent el treball 

domèstic no remunerat), enfront del 70,1% dels homes.64 En moltes regions en 

desenvolupament, el 75% de l'ocupació femenina és de caràcter informal.65  

L'estratègia adoptada pel Govern de l'Equador constitueix un bon exemple de 

com elevar de forma eficient el baix nivell salarial. La Constitució equatoriana de 

2008 incloïa un article relatiu a la necessitat d'un salari digne, i al 2014 ja s'havia 

posat en marxa una política de salaris dignes associada a aquest. Malgrat l'alt 

nivell d'inflació, el salari mínim ha augmentat tots els anys en termes reals; però, 

aquesta política no ha desenvolupat tot el seu potencial d'impacte sobre 

l'ocupació i els salaris a nivell nacional pel seu incompliment i l'elevat nombre de 

treballadors informals al país.66 La llei exigeix a les empreses que operen a 

l'Equador que paguin als seus treballadors un salari digne abans de repartir 

dividends entre els seus accionistes. Hi ha altres vies prometedores per millorar 

els salaris, com ara el Protocol per a la llibertat d'associació en el sector de la 

roba esportiva a Indonèsia;67 la col·laboració d'un grup de marques de roba amb 

la federació mundial de sindicats IndustriALL, coneguda com ACT, per promoure 

la negociació dins el sector;68 la coalició Malawi 2020, que s'ha compromès a 

reactivar el sector del te i a arribar a un nivell salarial digne al 202069; i el sistema 

d'acreditació de la Fundació per un Salari Digne (Living Wage Foundation) al 

Regne Unit.70 Malgrat això, els increments dels ingressos dels treballadors que 

s'han aconseguit fins al moment gràcies a aquest tipus d'iniciatives voluntàries 

són insignificants en comparació amb els assolits a través dels canvis a les 

polítiques públiques, com en el cas de l'Equador i, en menor mesura, a la Xina, i 

que beneficien el conjunt dels treballadors i no només aquells vinculats a les 

empreses multinacionals.71 

L'economia mundial no només ha d'oferir llocs de treball dignes i millor 

remunerats, sinó que ha de crear més llocs de treball. Això és especialment 

important en un context de creixement demogràfic constant i d'avenços 

tecnològics que en multitud de sectors generen una substitució d'ocupació per 

robots i autòmats. Les economies africanes, tot i gairebé vint anys de sòlid 

creixement del seu producte interior brut (PIB), no estan creant suficient ocupació 

en sectors on la productivitat és prou elevada com per contribuir a eradicar la 

pobresa.72 I, el que és encara més preocupant, els sectors amb un creixement 

més ràpid en termes d'activitat econòmica, com els serveis d'alta tecnologia, són 

els que tanmateix generen menys llocs de treball.73 L'Organització Mundial del 

Treball (OIT) calcula que al 2014 hi havia més de 201 milions de persones 

aturades a tot el món, la qual cosa suposa un increment de més de 31 milions de 

persones des del començament de la crisi econòmica.74 I, el que és pitjor, les 

previsions de l'OIT auguren que les perspectives mundials d'ocupació continuaran 

deteriorant-se, amb 3 milions més d'aturats a tot el món només al 2015. Els joves 

d'arreu del món, i especialment les dones, són els principals afectats pels elevats 
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índexs d'atur, amb un nivell d'atur juvenil gairebé tres vegades més gran que el 

dels adults.75 L'OIT assenyala que aquesta tendència és comuna a totes les 

regions del món, tot i la tendència general cap a un major nivell educatiu.  

Tanmateix, no a tots els treballadors els va malament. Encara que la participació 

del treball en la renda nacional està caient a marxes forçades, la contribució pel 

salari dels alts directius és més gran. L'OCDE va revelar en un informe de 2012 

que, mentre els ingressos dels treballadors pitjor remunerats han disminuït, els de 

l'1% dels assalariats que més guanyen han augmentat en un 20% en les darreres 

dues dècades,76 la qual cosa es reflecteix en els espectaculars increments 

salarials dels presidents de les empreses. Al 2014, el salari mitjà (més primes) del 

president d'una de les 350 majors empreses nord-americanes era de 16,3 milions 

de dòlars anuals, un 3,9% més que al 2013 i un 54,3% més que a l'inici de la 

recuperació econòmica al 2009 (gràfic 4).77 Es tracta d'un àmbit dominat gairebé 

exclusivament per homes, ja que només 22 dels presidents de les empreses 

cotitzades a l'índex S & P 500 són dones,78 la qual cosa significa que aquesta 

tendència està contribuint a ampliar la bretxa salarial entre homes i dones. Entre 

els efectes indirectes dels elevats salaris dels presidents de les empreses es 

troba l'increment de les remuneracions d'altres llocs directius, o haver contribuït al 

fet que la participació en la renda de l'1% i el 0,1% més ric de les llars nord-

americanes s'hagi duplicat entre 1979 i 2007.79 En els últims 30 anys s'han reduït 

els tipus impositius marginals sobre les rendes més altes -el tipus màxim en 

l'impost sobre la rendibilitat-, la qual cosa comporta un incentiu per a l'augment 

sense límit dels salaris més alts.80 S'ha constatat que la caiguda dels tipus 

impositius marginals està estretament vinculada amb el creixement de les 

remuneracions abans d'impostos, tant als Estats Units com en d’altres països.81  

Gràfic 5: Als Estats Units, els increments salarials dels presidents de grans 

empreses superen de molt els del salari mitjà

 

Font: Copiat de L. Mishel i A. Davis (2015) "CEO Pay Has Grown 90 Times Faster than Typical Worker Pay 

Since 1978" EPI. http://www.epi.org/publication/ceo-pay-has-grown-90-times-faster-than-typical-worker-pay-since-1978/82 
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Els salaris dels presidents de les empreses no només superen de molt el salari 

mitjà en els països rics. Al 2013, els legisladors indis van aprovar una llei de 

divulgació d'informació en virtut de la qual s'ha de publicar la ràtio salarial dels 

presidents de les empreses, la qual cosa implica un gran avenç cap a una major 

transparència en relació amb els nivells de desigualtat en el si de les empreses.83 

La Comissió del Mercat de Valors de l'Índia acaba de publicar les primeres dades, 

que revelen que el salari del president de la major empresa productora de tabac del 

país multiplica per 439 el salari mitjà dels empleats de la seva empresa, mentre que 

el seu homòleg a la principal empresa de serveis informàtics guanya 416 vegades 

més que l'empleat mitjà d'aquesta empresa.84 

 

ELS PRIVILEGIS, EL PODER I LA CAPACITAT 
D'INFLUÈNCIA PROMOUEN LA CONCENTRACIÓ 
DELS BENEFICIS ECONÒMICS 

La població de cada país depèn del desenvolupament econòmic per generar 

ocupació, béns, serveis i estabilitat, de manera que, per reduir la pobresa, són 

necessàries economies fortes, especialment als països més pobres. Sens dubte, 

aquest és un element important, encara que sense oblidar que els instruments 

utilitzats per mesurar l'economia i el creixement econòmic solen passar per alt els 

indicadors no monetaris del benestar i el progrés.85  

Tradicionalment, s'ha promogut el lliure mercat per considerar-se el model més 

eficaç per gestionar l'economia, amb les lleis de l'oferta i la demanda fixant els 

preus òptims de tots els béns i serveis.86 Aquesta perspectiva ha dominat 

l'ortodòxia econòmica i ha influït en els responsables polítics durant molt de 

temps, i especialment en la dècada de 1980, basant-se en el conegut Consens de 

Washington, que recomana als països en desenvolupament una estratègia 

centrada en la privatització, la liberalització i l'estabilitat macroeconòmica (la qual 

cosa es tradueix fonamentalment en estabilitat dels preus). Aquest enfocament 

propugna que els governs han d'intervenir el mínim possible en l'economia 

productiva, per així permetre el creixement dels mercats.87 Tanmateix, en la 

dècada de 1990 ja s'havien demostrat les greus deficiències del model impulsat 

pel Consens de Washington, que va provocar més perjudicis que beneficis en els 

molts països en desenvolupament que van aplicar aquest tipus d'estratègies.88 A 

Egipte, per exemple, el fonamentalisme de mercat i els programes d'ajustament 

estructural s'han vinculat estretament als impactes negatius sobre la capacitat de 

les dones per beneficiar-se del creixement econòmic, perquè es concentren en un 

reduït nombre de sectors econòmics, a més de la seva limitada mobilitat i la seva 

càrrega de treball de cures no remunerat.89  

Aquest model de "cafè per a tots" es basava en la premissa que vivim en una 

"economia perfectament competitiva", en la qual els recursos s'assignen de 

manera eficient, perquè hi ha informació accessible sobre totes les activitats 

econòmiques i qualsevol individu pot participar, cosa que evidentment no es 

compleix en la vida real. La veritat és que compradors i venedors tracten 

constantment d'avantatjar els seus competidors, distorsionant els mercats de 

manera que es converteix en una competència poc justa o equilibrada. Els 

proveïdors poden situar-se en una posició avantatjosa gràcies a les innovacions 
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tecnològiques i organitzatives, els nous productes i serveis i les noves maneres 

de prestar-los, però també poden obtenir aquest avantatge enfortint les seves 

relacions amb els poderosos, manipulant les lleis i normes a favor seu i aprofitant-

se dels errors del mercat en el seu benefici. 

Quadre 1: Rent-seeking 

"És possible utilitzar els recursos de forma improductiva amb l'objectiu d'apropiar-se 

de producció o riquesa ja existents, o d'afavorir l'aplicació de polítiques que creen 

privilegis. Aquest tipus de comportaments improductius es coneixen com a 

pràctiques rendistes o de captació de les rendes. Gran part d'aquestes pràctiques 

impliquen decisions governamentals o polítiques..., però també es produeixen en el 

marc de les relacions personals i en el si de les empreses i del sistema burocràtic ". 

Font: R.D. Congleton i A.L. Hilman (2015) Companion to Political Economy of Rent Seeking, Edward Elgar 

Publishing 

Per lucrar-se, obtenir poder econòmic i assolir una posició d'avantatge no sempre 

cal treballar molt i invertir en esforç i creativitat. De fet, la generació d'ingressos i 

riquesa pot estar gairebé totalment desvinculada de la productivitat o el valor 

afegit. Un exemple extrem d'això seria el cas d'un senyor de la guerra que 

col·loqui una barrera en un pont i cobri per creuar-lo, tot i no haver participat en la 

seva construcció. Tanmateix, sol ser més difícil identificar aquells casos en què 

els beneficis estan desvinculats del valor. Per exemple, una empresa petroliera 

podria adduir que, gràcies als seus coneixements tècnics i al capital inicial invertit, 

els beneficis obtinguts de l'extracció de petroli reflecteixen fidelment la contribució 

econòmica de les seves activitats. Tanmateix, els ingents beneficis de l'empresa i 

els sous milionaris dels seus directius també s'obtenen gràcies a la seva capacitat 

per excloure els seus competidors d'aquest mercat, o que la demanda 

internacional de petroli provoca l'alça dels preus, especialment quan la producció 

és menor. 

Seria pervers argumentar que les contribucions de 62 milmilionaris tenen el 

mateix valor que les dels 3.600 milions de persones restants. És inconcebible que 

el president d'una empresa tabaquera índia sigui tan productiu com 439 dels seus 

empleats junts, o que el propietari d'una empresa minorista de roba britànica 

pugui produir el mateix que més de 2.000 treballadors del sector tèxtil.90 

Tanmateix, la diferència entre les persones més riques i la resta no deixa 

d'augmentar. Al Regne Unit, l'augment de la ràtio entre el salari dels presidents de 

les empreses i el salari mitjà s'ha incrementat fins i tot després de la publicació de 

l'informe d'Oxfam sobre desigualtat el 2014, i actualment és de 183: 1.91 Els 

beneficis dels directius i els amos del capital no deixen d'augmentar92 mentre que 

els treballadors perceben menys fins i tot treballant més, a mesura que la bretxa 

entre la productivitat i els salaris s'amplia. 
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Gràfic 6: Als països desenvolupats, la productivitat dels treballadors ha 

augmentat, però els seus salaris no han mantingut el mateix ritme.  

 

Font: Reproducció del gràfic 7, Informe mundial sobre salaris de l'OIT 2014-15. Base de dades sobre salaris 

mundials de l'OIT; Tendència dels models economètrics de l'OIT, abril de 2014. 

Les pràctiques dels anomenats sectors clientelistes ajuden a entendre com és 

possible acumular semblant magnitud de riquesa sense generar beneficis per a la 

societat. Els sectors clientelistes són aquells que tendeixen al monopoli o que 

compten amb un alt grau de participació de l'Estat, per exemple, de l'organisme 

públic encarregat de concedir els permisos necessaris per operar. Així mateix, 

l'augment de riquesa que els milmilionaris obtenen en aquest tipus de sectors 

indica que l'acumulació de riquesa i ingressos s'està produint a través de 

mecanismes que no beneficien ni generen valor a la resta de la societat. A partir 

de dades de Forbes, The Economist ha calculat el volum de riquesa que es 

concentra en aquests sectors clientelistes, i ha revelat que els milmilionaris de les 

economies emergents la riquesa dels quals procedeix, almenys en part, d'aquest 

tipus de sectors, han duplicat la seva riquesa respecte a la mida de l'economia 

entre 2000 i 201493. The Economist assenyala també que determinades persones 

s'han beneficiat de la urbanització i del consegüent increment del valor de la terra 

i la propietat, de la mateixa manera que l'auge dels preus de les matèries 

primeres bàsiques ha enriquit els propietaris dels recursos naturals, des de Brasil 

fins a Indonèsia, i que les privatitzacions, algunes en condicions força 

qüestionables, han generat considerables beneficis per als nous propietaris 

privats.94  

Tenint en compte tant la riquesa obtinguda en sectors amb una forta dependència 

estatal i en països amb un alt grau de corrupció, com aquella que s'ha heretat i 

que per tant no s'ha "guanyat", Oxfam calcula que almenys el 50% de les fortunes 

dels milmilionaris de tot el món podrien haver-se pastat, almenys en part, a través 

de mitjans no meritocràtics.95 A l'Índia, el 46% dels milmilionaris han obtingut les 

seves fortunes en sectors que depenen del poder sobre el mercat, la influència o 

l'accés preferencial als permisos.96 A Mèxic, la riquesa conjunta de quatre 

multimilionaris ha passat de l'equivalent al 2% del PIB del país al 2002 al 9% al 

2014.97 Bona part de les fortunes d'aquestes quatre persones procedeix de 
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sectors que han estat privatitzats o que depenen de l'adjudicació de concessions 

i/o la regulació del sector públic. Germán Larrea i Alberto Baillères, per exemple, 

són els propietaris d'empreses mineres que es van aprofitar de l'auge dels preus 

de les matèries primeres bàsiques.98  

Les institucions econòmiques i polítiques tenen la capacitat tant de reduir com 

d'augmentar el grau de desvinculació que hi ha entre l'obtenció de beneficis i el 

mèrit i l'esforç. Aquestes institucions poden i han de mantenir sota control tant el 

poder de mercat que exerceixen els diferents sectors, empreses i persones, com 

la seva manera d’utilitzar-lo. La protecció de la propietat intel·lectual, per exemple, 

pot garantir que els que treballen dur i s'esforcen siguin recompensats 

adequadament, o bé donar l'oportunitat que determinades empreses i particulars 

dominin els mercats. Els canvis legislatius i de la regulació poden fer que els 

avantatges competitius temporals associats a la innovació passin a ser definitius, 

perpetuant així una situació de desequilibri. 

En principi, l'economia d'un país i el seu sistema polític estan separats, però, tal 

com Oxfam va posar de manifest en el seu informe de 2014 "Governar per a les 

elits", en realitat estan estretament lligats.99 La relació entre el poder econòmic i 

polític i la desigualtat crea un cercle viciós que influeix en la manera de dissenyar 

les institucions que regeixen les nostres economies.100 La riquesa pot apropiar-se 

dels processos d'elaboració de polítiques públiques i manipular les lleis en 

benefici dels que més tenen, normalment en detriment de la resta de la població. 

Això té conseqüències, com ara l'erosió de la governabilitat democràtica, o el 

debilitament tant de la cohesió social com de la igualtat d'oportunitats. En el 

passat, el poder dels sindicats i la seva influència sobre les institucions 

econòmiques servien per suavitzar alguns d'aquests excessos, però el declivi del 

nivell de sindicalització en el sector privat de tot el món ha debilitat aquest poder, 

la qual cosa s'associa estretament a l’increment de la desigualtat.101 

En els últims 35 anys, les decisions en matèria de desregulació i privatització, 

unides a l'adveniment de l'era de la informació i de la globalització, han generat 

noves oportunitats. No obstant això, aquestes tendències també han fet possible 

que determinats sectors, empreses i persones hagin adquirit un poder econòmic 

excessiu. La concentració del poder econòmic s'utilitza per afavorir els interessos 

d'aquests sectors, empreses i persones, creant un cercle viciós i injust que manté 

i incrementa el control de les elits sobre els mercats i recursos econòmics, a costa 

de la resta de la població, des les empreses de la competència fins als empleats. 

La situació de les dones és especialment desavantatjosa, donada la seva escassa 

representació en llocs de lideratge i la seva presència majoritària en sectors mal 

remunerats, així com en l'economia informal i en l'invisible treball de cures no 

remunerat. Per assolir una prosperitat compartida, una situació en què les 

persones tinguin l'oportunitat de participar en el creixement econòmic i es 

retribueixin els seus esforços laborals, les institucions que regeixen el 

funcionament de les nostres economies han de reflectir els interessos de la 

ciutadania, en lloc dels de qui tenen el poder polític i econòmic.  

Les dades analitzades en el capítol 1 posen de manifest unes tendències urgents 

i preocupants. No és una qüestió de manca d'ingressos, perquè aquests no 

deixen d'augmentar; ni de riquesa, que es continua acumulant. És injust que els 

que viuen en la pobresa no obtinguin l'increment d'ingressos que necessiten 

urgentment, mentre que els ja privilegiats amos del capital reben un major 

percentatge dels ingressos i la riquesa, concentrats cada vegada en menys mans, 

amb el consegüent augment de la desigualtat. 
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2 EL PODER I ELS PRIVILEGIS, 
EN ACCIÓ 

A partir de les tendències mundials i les dades analitzades a la primera part de 

l'informe, la segona part d'aquest informe se centra a presentar exemples 

demostrats de mecanismes, organitzacions i persones que utilitzen el poder polític 

i econòmic per influir en les normes i institucions en benefici de les elits 

minoritàries. El capítol 2.1 examina l'arquitectura del sistema fiscal mundial, que 

repercuteix sobre totes les empreses i persones. El capítol 2.2 analitza sectors 

concrets en els quals s'observen tant els considerables beneficis obtinguts per les 

persones amb poder i influència com els consegüents costos mediambientals, 

socials i econòmics als quals s'ha d'enfrontar la ciutadania. Aquests sectors, com 

l’extractiu i el tèxtil, difereixen en termes d'estructura i importància nacional, però 

comparteixen la tendència a excloure la ciutadania dels beneficis que generen. El 

capítol 2.3 identifica les estructures empresarials i les disposicions legals que 

faciliten la concentració del poder econòmic, mentre que el capítol 2.4 se centra 

en la capacitat de determinades persones per manipular les normes a favor seu. 

LA INFLUÈNCIA DE LES ELITS SOBRE EL SISTEMA 
FISCAL MUNDIAL I LES SEVES ACCIONS PER 
MANTENIR ELS PARADISOS FISCALS  

En tots els països del món, els ingressos fiscals serveixen per finançar els serveis 

públics, les infraestructures, l'estat de benestar i altres béns i serveis que 

mantenen el funcionament de l'Estat. Un sistema fiscal just és essencial per 

finançar el correcte i eficaç funcionament dels estats, així com per permetre que 

els governs compleixin amb la seva obligació de garantir als seus ciutadans el seu 

dret a comptar amb serveis essencials com la sanitat i l'educació. Especialment 

en els països en desenvolupament, on hi ha una major necessitat d'enfortir els 

serveis sanitaris i educatius per als centenars de milions de persones que encara 

es troben en situació de pobresa extrema, els ingressos fiscals constitueixen un 

mecanisme més sostenible de generació d'ingressos; a més, un sistema fiscal 

progressiu i ben dissenyat permet garantir que els que més tenen aportin més. 

Tanmateix, pot ser que els règims fiscals nacionals i l'estructura fiscal 

internacional no només no compleixin amb aquesta funció, sinó que tinguin 

l'efecte contrari i que la major càrrega tributària recaigui sobre els més pobres.102
 

103 

L'arquitectura fiscal mundial actual també soscava la capacitat dels governs per 

recaptar els impostos que els corresponen, facilitant l'evasió i elusió fiscal 

transfronterera i l'ocultació de riquesa, especialment a través dels paradisos 

fiscals104; aquestes jurisdiccions que, entre altres coses, es caracteritzen pel 

secretisme i la baixa o nul·la tributació, són una de les vies més òbvies que poden 

utilitzar tant individus com empreses per eludir les seves obligacions fiscals. Fins 

a la data, els governs no han aconseguit acabar amb l'evasió i elusió fiscal a nivell 

mundial, ni tampoc amb l'entramat de paradisos fiscals associat a aquestes 

pràctiques.105 Aquest és l'esquema que faciliten professionals de la banca privada 
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i d'inversió i de despatxos d'advocats o auditors, tots molt ben remunerats, per 

aprofitar-se d'una economia mundial cada vegada més globalitzada i amb menys 

traves. Amb un sistema fiscal progressiu, les empreses i persones més riques 

serien els majors contribuents; però, actualment són els que tenen més incentius 

per fer ús d'aquest entramat fiscal amb l'objectiu d'eludir el pagament dels 

impostos que els corresponen, a més de ser els qui poden permetre contractar 

aquest tipus de professionals que faciliten l'evasió i elusió fiscal. 

Aprofitar els buits legals en matèria impositiva per eludir impostos són dos 

components fonamentals de les estratègies de maximització de beneficis de 

moltes empreses multinacionals. Les empreses poden traslladar artificialment la 

propietat d'actius o el cost real de les seves transaccions a filials pantalla en 

jurisdiccions de baixa imposició o que no exigeixen la divulgació pública 

d'informació empresarial rellevant. Així, els guanys de les empreses 

"desapareixen" dels països on té lloc la seva "activitat econòmica real", per passar 

a existir només en paradisos fiscals. Per exemple, al 2012, les empreses 

multinacionals nord-americanes van declarar 80.000 milions de dòlars de 

beneficis a les Bermudes, una quantitat superior als beneficis que van declarar al 

Japó, la Xina, Alemanya i França juntes. Aquesta quantitat és tan gran -el 3,3% 

dels beneficis totals generats per aquestes empreses a tot el món- que clarament 

no reflecteix la seva activitat econòmica real a les Bermudes, on generen només 

el 0,3% de les seves vendes totals i on el nombre d'empleats i els costos salarials 

constitueixen un ínfim 0,01% -0,02% del total.106 

Les empreses que redueixen la seva càrrega fiscal (tant a través d'elusió legal 

com d'evasió il·legal) generen un avantatge deslleial enfront de la resta de 

competidors nacionals i les petites i mitjanes empreses (PIME). Així mateix, 

l'entramat de paradisos fiscals i la competència fiscal deslleial impliquen als 

governs un cost de milers de milions de dòlars anuals. Tot i que les quantitats 

exactes continuen sent un misteri, és evident que aquesta pèrdua d'ingressos 

implica un greu problema. Oxfam ha analitzat la informació pública disponible 

sobre més de dues-centes empreses, entre les quals les 100 més grans del món i 

les sòcies estratègiques del Fòrum Econòmic Mundial, i ha trobat proves que 9 de 

cada 10 tenen presència en almenys un paradís fiscal.107 Les dades de l'FMI 

revelen que la inversió empresarial en paradisos fiscals s'ha multiplicat gairebé 

per quatre entre 2000 i 2014.108 La utilització de paradisos fiscals i d'altres 

pràctiques d'evasió i elusió fiscal afecta països de qualsevol nivell de renda, 

també els més pobres. S'estima que els països en desenvolupament perden cada 

any almenys 100.000 milions de dòlars com a conseqüència de l'evasió 

d'impostos per part de les grans empreses.109  

Atès que la recaptació tributària generada per les multinacionals i els particulars 

rics està molt per sota del seu potencial, els governs solen optar per dues 

solucions: o bé retallen la inversió pública destinada a polítiques socials 

necessàries per a la reducció de la desigualtat i la pobresa, o bé compensen el 

dèficit pujant els impostos a sectors més pobres de la societat i a empreses 

nacionals de menor grandària. En tots dos casos, els majors perjudicats són les 

persones pobres, i la bretxa de desigualtat augmenta. D'altra banda, l'entramat de 

paradisos fiscals i l'opacitat que ofereix permeten blanquejar els fons que 

provenen de la corrupció política, el tràfic il·legal d'armes i el comerç mundial de 

drogues, contribuint al fet que s'estengui la delinqüència mundial i facilitant el 

saqueig dels fons públics per part de les elits corruptes. El Col·legi d'Advocats 

Internacional (International Bar Association, IBA) no s'equivoca en qualificar 
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l'elusió fiscal com una vulneració dels drets humans,110 i tampoc no ho fa el 

president del Banc Mundial, que la considera "un tipus de corrupció que perjudica 

els pobres". Aquesta crisi de desigualtat no acabarà fins que no es posi fi als 

paradisos fiscals d'una vegada per totes.  

Fa molt temps ja que s'hauria d'haver arribat a un acord mundial per acabar amb 

les "pràctiques fiscals perjudicials". Fa quinze anys, l'informe de l'OCDE 

"Competència fiscal perjudicial" proposava que els països "haurien de plantejar 

rescindir els seus convenis fiscals amb els territoris considerats paradisos 

fiscals".111 Malauradament, els estats membres de l'OCDE que en la pràctica 

funcionen com a paradisos fiscals, al costat d'altres poderosos membres de 

l'organització que són seu de les empreses més grans del món, van bloquejar 

l'acord i van impedir que s'avancés més en aquell moment. Lamentablement, 

seguim pagant el preu d'aquesta manca de voluntat política. L'intent més recent, 

el projecte de l'OCDE / G20 contra l'erosió de les bases imposables i el trasllat de 

beneficis (BEPS, les sigles en anglès), validat pels líders del G-20 al novembre de 

2015, tampoc no ha contribuït a frenar les pràctiques fiscals perjudicials,112 mentre 

que els intents per endurir les normes han quedat diluïts.113 Aquest procés oferia 

una oportunitat històrica per revertir tots els escàndols i les pràctiques abusives 

que han encapçalat els titulars a tot el món, però lamentablement s'ha 

desaprofitat l'ocasió. 

SECTORS PRIVILEGIATS 

Les indústries extractives 

Els recursos petrolífers, miners i de gas no renovables tenen un paper fonamental 

en les economies de molts països, on les oportunitats de generació d'ingressos i 

riquesa, els avenços tecnològics i els ingressos governamentals associats a les 

activitats d'aquest sector eclipsen altres sectors productius. Tanmateix, és 

possible que els enormes beneficis generats pel sector es concentrin 

majoritàriament en mans d'uns pocs, com de fet ha passat en alguns països, cosa 

que ha donat lloc a una economia centrada fonamentalment en extreure valor 

d'aquests recursos, en lloc d'anteposar la innovació, la creació d'ocupació i 

l'emprenedoria, en benefici de la majoria de la població. 

Governs i multinacionals guanyen diners amb els recursos naturals quan la 

tecnologia i els coneixements en permeten l’extracció a un cost econòmicament 

viable, i quan els mercats internacionals de matèries primeres bàsiques mantenen 

els preus alts. L'obtenció de grans beneficis també depèn de la legislació, les 

característiques geològiques i els coneixements especialitzats, factors que 

mantenen les activitats del sector aïllades de les forces competitives del mercat i 

que contribueixen a la creació de monopolis. El control del sector pot recaure 

sobre empreses estatals que, en casos com el de Sonangol a Angola, 

s'encarreguen tant de l'administració com de la regulació del sector.114 El control 

també pot concentrar-se en mans privades: per exemple, la venda del gegant 

petrolier rus Iukos a Mikhail Khodorkovsky el 1995 va crear, en la pràctica, un 

monopoli petrolier amb un domini total del mercat i un poder econòmic extrem.115  

I mentre els beneficis flueixen cap a les elits minoritàries, aquestes amb prou 

feines es veuen afectades pels costos econòmics, socials i mediambientals 
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associats a les activitats d'aquest sector, i de les quals la ciutadania de peu no pot 

escapar. A nivell local, les activitats de les indústries extractives afecten l'entorn i 

les llars de les persones. Al Brasil i Mèxic, per exemple, els pobles indígenes són 

els principals afectats per l'erosió dels boscos a causa de la mineria o de 

l'agricultura intensiva a gran escala, que destrueixen el seu espai vital.116 Els que 

treballen en altres sectors econòmics també es veuen afectats per aquests 

costos, ja que l'apreciació de les divises nacionals repercuteix sobre la 

competitivitat d'altres indústries exportadores; a més, es dóna prioritat a la 

inversió nacional i les subvencions dirigides a aquests sectors, a costa de la resta, 

i els elevats salaris que ofereixen atrauen els millors treballadors. A llarg termini, 

les conseqüències d'extreure aquests recursos afectaran les generacions futures, 

però també es percebran en el canvi climàtic, que transcendeix fronteres.117  

Els actors del sector de les indústries extractives estan més que disposats a 

aprofitar la possibilitat d'obtenir substanciosos beneficis, així com a utilitzar el seu 

poder econòmic i el seu accés polític per mantenir la seva posició i obtenir majors 

avantatges. Per exemple, es concedeixen subvencions o incentius fiscals a 

aquest sector per garantir-ne la solidesa econòmica, cosa de la qual no es 

beneficien en la mateixa mesura altres fonts d'energia més ecològiques i 

sostenibles. El valor de les subvencions que concedeixen tan sols els governs de 

països del G-20 a la producció de combustibles fòssils és de 452.000 milions de 

dòlars anuals.118 Els contractes i els fons associats a aquest sector estan 

embolicats en un vel de secretisme; els actors amb interessos creats dins del 

sector s'han emprat a fons per evitar que s'aprovin lleis dirigides a millorar la 

transparència en relació amb els beneficis obtinguts per les indústries extractives i 

a millorar la rendició de comptes. L'Institut Americà del Petroli (American 

Petroleum Institute, API), un dels principals detractors d'aquestes mesures, va 

dedicar almenys 360 milions de dòlars a finançar activitats de lobby per influir 

sobre el govern nord-americà entre 2010 i 2014.119 Tot i que hi ha proves 

concloents sobre el paper que exerceixen els hidrocarburs en l'acceleració del 

canvi climàtic, els interessos creats dins d'aquest sector continuen finançant 

centres de recerca que neguen l'existència del canvi climàtic.120 Pel que sembla, 

ExxonMobil ha negat intencionadament l'existència d'un vincle entre els 

combustibles fòssils i el canvi climàtic durant més de trenta anys.121  

Nigèria és el major exportador de petroli del continent africà; al 2011, els 

ingressos procedents del petroli van constituir el 70% dels ingressos públics del 

país122 i el 90% de les seves exportacions. Les activitats del sector, que generen 

milers de milions de dòlars de beneficis, estan dominades per empreses 

petrolieres internacionals, tot i que els nigerians que posseeixen recursos 

petroliers també s'han beneficiat enormement i alguns d'ells s'han fet 

milmilionaris.123 124 El sector es caracteritza per l'estreta i perniciosa relació entre 

el que és polític i el que és econòmic, que ha repercutit negativament impedint 

que els beneficis generats arribin també a la resta de la població nigeriana. Un 

informe donat a conèixer recentment a la premsa nigeriana ha revelat una llista de 

persones que posseeixen petroli gràcies a la seva capacitat per "segrestar" la 

maquinària de l'estat.125 Les elits polítiques corruptes s'han aprofitat de les 

condicions estipulades pels contractes amb les empreses petrolieres 

internacionals, a les quals s'exigeix que s'associïn amb empreses locals, creant 

empreses fantasma que els serveixen per quedar-se amb la seva part del pastís.  

Mentre els qui detenen el poder polític i econòmic s'aprofiten d'aquestes 

dinàmiques, més de la meitat de la població nigeriana no rep cap benefici del 
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sector i viu en situació de pobresa extrema, amb menys d'1,90 dòlars al dia.126 La 

malversació dels ingressos generats pel petroli i les activitats de lobby dutes a 

terme proactivament per les empreses per reduir la seva aportació al pressupost 

nacional (quadre 2) redueixen els fons disponibles per finançar infraestructures i 

uns serveis públics molt necessaris que podrien pal·liar la pobresa. A més, els 

ciutadans més pobres també es veuen obligats a conviure amb els danys 

mediambientals generats per l'activitat extractiva; per exemple, es preveu que 

netejar la contaminació al delta del Níger portarà al voltant de 30 anys.127 

Reconeixent l'existència d'aquests problemes i la importància de millorar la 

supervisió del sector, el nou govern que va arribar al poder al 2015 ha realitzat 

unes ambicioses declaracions de principis i ha adoptat mesures per corregir 

aquesta situació, com ara revitalitzar les petites refineries locals i obligar la 

corporació nacional de petroli nigeriana (Nigerian National Petroleum Corporation, 

NNPC) a publicar informes mensuals sobre els seus costos operatius per primera 

vegada a la història.128 

Quadre 2: A Nigèria, les empreses petrolieres s'han oposat activament a 

mesures fiscals que beneficiarien les comunitats 

La Llei sobre la indústria del petroli (PIB, les sigles en anglès) es va redactar per 

primera vegada al 2007 i s'ha debatut durant anys. La legislació proposada estableix 

un nou impost del 10% sobre els beneficis del sector, els ingressos es destinarien a 

les comunitats i un increment de les regalies. Diversos informes han confirmat que 

les empreses petrolieres (fonamentalment Shell, ExxonMobil, Chevron, Texaco i 

Total, totes membres del Consorci Comercial de Productors de Petroli - Oil 

Producers Trade Section, OPTS) porten molt temps oposant-se a aquesta nova llei. 

Segons un informe, "les empreses petrolieres internacionals han dedicat intensos 

esforços a les activitats de lobby amb l'objectiu de suavitzar les condicions fiscals 

plantejades pel ja famós Esborrany de llei sobre la indústria del petroli (PIB)".
129

  

El nou president de Nigèria, Muhammadu Buhari, va prendre possessió del seu 

càrrec el 29 de maig de 2015. El 4 de juny, la Cambra de Representants va aprovar 

per fi la Llei sobre la indústria del petroli. Tanmateix, el 9 de juliol es va informar que 

el nou govern tenia previst "començar de zero amb la Llei, revisant especialment les 

seves condicions fiscals",
130

 segons documents del partit en el poder filtrats.
131

 Pel 

que sembla, la campanya d'oposició ha tingut èxit i s'ha informat que "la nova 

administració encara ha de decidir què s'inclourà a la Llei, però afirma que estarà 

basada en les consultes a les empreses petrolieres internacionals".
132

 

Font: Estudi de cas recopilat per Mark Curtis, d'investigació Curtis 

El sector financer 

El sector financer ha crescut ràpidament en les últimes dècades, impulsat 

fonamentalment pel creixement dels grans bancs i d'altres empreses financeres 

als Estats Units, Canadà i Europa.133 Actualment, s'estima que el sector 

constitueix el 15% del PIB mundial.134 Així mateix, ha creat algunes de les majors i 

més rendibles empreses del planeta, incloent 437 de les 2.000 empreses més 

grans del món al 2014, segons les classificacions de Forbes Global 2000 

rankings; els actius de les entitats financeres incloses en aquest grup són, de 

mitjana, cinc vegades més grans que els de les empreses no financeres.135 A 

nivell mundial, el sector ha facilitat l'accés a serveis financers a més persones que 

mai: actualment, el 62% de la població adulta de tot el món té un compte bancari, 
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davant del 51% al 2011.136 Així mateix, ha contribuït a crear una ingent riquesa en 

mans d'alguns particulars: el 20% dels milmilionaris (en dòlars) del món al 2014 

tenien interessos o estaven involucrats en les activitats dels sectors financer i 

d'assegurances.137 

Des de la dècada de 1980, les activitats del sector financer van més enllà d'oferir 

serveis financers a ciutadans i empreses. En l'actualitat, inclouen també una sèrie 

d'eines i processos dissenyats per crear valor a partir de les transaccions, 

l'especulació i el valor dels actius; encara que aquests mecanismes no generen 

valor afegit ni estan vinculats a la producció o la productivitat en l'economia real, 

són els que en l'actualitat dominen el sector financer,138 en part gràcies a la 

desregulació d'aquest sector en els últims 30 anys.139 Actualment, tal com mostra 

el gràfic 7, el sector financer a l'ombra (per exemple, els intermediaris financers 

no bancaris, que no estan subjectes al control del regulador) domina les activitats 

del conjunt del sector.140 En l'actualitat, el sector financer als Estats Units 

representa un 30% del total dels beneficis d'explotació, duplicant el percentatge 

de la dècada de 1980,141 i tanmateix només genera el 10% del valor afegit a 

l'economia.142 A nivell individual, es calcula que la remuneració dels empleats del 

sector financer està entre un 30% i un 50% per sobre del valor que aporten 

valor.143 Un dels millors exemples del desajust entre el valor afegit i els salaris és 

la remuneració que rebien els equips directius de Bear Stearns i Lehman 

Brothers, que van guanyar entre 650 milions i 450 milions de dòlars 

respectivament entre 2003 i 2008 -una època en què les dues empreses anaven 

camí de protagonitzar un dels fracassos més estrepitosos de la història financera 

nord-americana.144 

Gràfic 7: El creixement del sector financer com a percentatge del PIB als Estats 

Units s'ha vist impulsat per l'increment de la banca a l'ombra, més que per 

l'augment del crèdit privat 

 
Font: R. Sahay et al. (2015) "Reconsiderant l'aprofundiment financer", FMI 

Els beneficis i les remuneracions del sector financer estan molt per sobre del que 

veritablement passa en l'economia real,145 la qual cosa es tradueix en un 

increment de la bretxa que separa els súper-rics que tenen interessos en aquest 

sector i la resta de la població, amb el consegüent augment de la desigualtat. Els 
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elevadíssims salaris dels treballadors del sector financer agreugen la desigualtat 

salarial i contribueixen a ampliar la bretxa salarial entre homes i dones, en un 

sector on els homes guanyen un 22% més que les dones amb perfils similars. El 

creixement del sector financer facilita l'accés al crèdit de llars que abans no el 

tenien, però, mentre les persones amb ingressos elevats es beneficien de millors 

oportunitats d'inversió i d'una major rendibilitat (gràfic 7), les persones de baixos 

ingressos obtenen préstecs a un cost molt més gran. Això constitueix un problema 

cada vegada més greu allà on la desregulació dels mercats financers és 

excessiva.146 L'existència de sectors financers de grans dimensions i 

escassament regulats pot portar que s'infravalorin els riscos, la qual cosa pot 

traduir-se a la vegada en el tipus de transaccions i comportaments que van 

provocar la crisi econòmica de 2008.147 S'han rescatat els bancs amb fons 

públics, un rescat que la ciutadania haurà de pagar durant generacions. L'estreta 

interconnexió entre el sector financer i les economies a nivell mundial148 ha fet que 

les conseqüències del perllongat alentiment del creixement econòmic 

repercuteixin sobre totes les persones. Per exemple, a Europa, les mesures 

d'austeritat adoptades en resposta a aquesta crisi han afectat principalment els 

més pobres,149 mentre que als Estats Units els més rics han estat els primers a 

recuperar-se (i amb força): l'1% més ric de la població acumula el 95% del 

creixement econòmic posterior a la crisi.150  

Gràfic 8: La maledicció financera - la major grandària del sector financer perjudica 

els més pobres i beneficia els més rics
151

 

 
Nota: Els efectes simulats de l'expansió del crèdit i del mercat borsari difereixen en funció dels nivells de renda; 

el gràfic mostra la relació entre l'augment dels ingressos de les llars en els diferents decils si es produeix un 

increment equivalent al 10% del PIB en el crèdit. Font: http://www.oecd.org/eco/How-to-restore-a-healthy-

financial-sector-that-supports-long-lasting-inclusive-growth.pdf 

Així mateix, la creació de sofisticats mecanismes de gestió dels fluxos financers a 

nivell global ha permès a empreses i particulars treure els seus diners de 

jurisdiccions de tot el món de forma il·lícita i sense deixar rastre.152 Cal destacar el 

cas del sector bancari, la forta presència en paradisos fiscals del qual ofereix un 

refugi segur per a l'evasió i elusió fiscal. La major part de la riquesa offshore està 
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gestionada per tan sols 50 grans bancs, i el 40% d'aquests actius estan 

gestionats pels deu bancs amb major volum de negoci.153 Els bancs han dut a 

terme intenses activitats de lobby amb l'objectiu de protegir el funcionament dels 

paradisos fiscals que faciliten l'evasió i elusió d'impostos per part de grans 

empreses internacionals.154  

A més s'ha revelat que, a llarg termini, el creixement de les economies en què 

predomina un sector financer de grans dimensions és més lent que el d'altres més 

equilibrades, ja que la preponderància del que és financer desplaça la resta de 

sectors productius.155 156 A nivell mundial, el creixement del sector financer 

repercuteix fins i tot sobre les economies en què no és predominant. Per exemple, 

en els mercats emergents, on la majoria dels ciutadans encara tenen una enorme 

necessitat d'un major accés al crèdit, ja es perceben símptomes preocupants que 

el sector financer està al servei de financers i inversors, ja que treballa amb grups 

empresarials amb alts marges en lloc de prestar els seus serveis al conjunt de 

l'economia.157 Les dones són les grans perjudicades quan el sector financer no 

s'adapta a les seves necessitats; per exemple, en els països en 

desenvolupament, les dones tenen un 20% menys de probabilitats que els homes 

de tenir un compte bancari oficial, i un 17% menys d'haver obtingut un préstec 

d'una entitat oficial en l'últim any.158  

L'èxit econòmic va acompanyat de poder i capacitat d'influència, especialment 

sobre les polítiques i institucions creades per controlar i regular les activitats del 

sector. Les empreses utilitzen els seus recursos econòmics per pagar milers de 

lobbistes i així influir directament sobre els responsables polítics. Al 2014, les 

entitats financeres i les empreses d'assegurances van dedicar una mica menys de 

500 milions de dòlars a finançar les seves activitats de lobby tan sols a 

Washington.159 La inversió de les entitats financeres en programes d'investigació i 

think tanks també els garanteix una enorme influència: per exemple, al 2014 el 

sector financer va dedicar almenys 1,3 milions de lliures a finançar els 18 think 

tanks més poderosos del Regne Unit, la qual cosa posa en dubte la seva 

independència.160 Segons un estudi, els reguladors governamentals han de fer 

front a "un exèrcit d'advocats, lobbistes i think tanks contractats, que disposen del 

temps i els diners necessaris per defensar els densos, tot i que enormement 

parcials, arguments legals i econòmics".161  

A nivell individual, els gestors financers també aprofiten les oportunitats per 

apropiar-se ells mateixos de part d'aquests beneficis generats, de vegades, de 

forma il·legal.162 Una enquesta recent a treballadors del sector financer dels Estats 

Units i el Regne Unit va revelar que més d'un terç (el 34%) dels que guanyaven 

500.000 dòlars anuals o més havien presenciat o tenien coneixement directe de 

males pràctiques en el seu lloc de treball. El 23% dels enquestats creia probable 

que els seus companys haguessin participat en activitats il·legals o poc ètiques 

per obtenir ingressos addicionals, un percentatge que pràcticament duplica el 

12% de 2012.163 De la mateixa manera, un terç dels professionals financers 

residents al Regne Unit senten pressió per comprometre els seus principis ètics al 

seu lloc de treball.164 Recentment, treballadors del sector bancari de tot el món 

s'han vist implicats en escàndols relacionats amb préstecs amb condicions 

lleonines i discriminatòries, pràctiques abusives en el servei de targetes de crèdit, 

manipulació dels mercats (per exemple, la taxa Libor) i una altra sèrie 

d'irregularitats, la qual cosa ha estès l'opinió que aquest sector també es 

caracteritza per una baixa moralitat i una elevada cultura de corrupció.165  
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El sector tèxtil  

La globalització i el consegüent increment del comerç internacional han afavorit 

que les economies caracteritzades pels baixos costos de mà d'obra puguin ser 

enormement competitives en els mercats internacionals d'aquells béns i serveis la 

producció i provisió dels quals requereix d'una gran concentració de mà d'obra. 

Diversos països, especialment a Àsia oriental, han aprofitat aquesta oportunitat, i 

han convertit l'ocupació mal remunerada en el pilar bàsic del seu creixement i 

desenvolupament. Xina, per exemple, ha registrat un ràpid creixement basat en 

l'exportació en les últimes tres dècades, creant milions de llocs de treball166 i 

permetent a milions de persones treballar per sortir de la pobresa. El creixement 

del sector tèxtil ha estat especialment important per a les estratègies de 

desenvolupament de moltes economies asiàtiques.  

Els baixos costos salarials i una productivitat elevada són dos elements clau per a 

l'èxit del sector tèxtil, caracteritzat per ser intensiu en mà d'obra. Les empreses 

minoristes, especialment als Estats Units i Europa, han adoptat deliberadament 

un model basat a externalitzar la producció a economies amb baixos costos 

salarials, aprofitant-se dels canvis polítics i de les polítiques globals. L'estructura 

resultant estableix una clara divisió entre les empreses minoristes, que fixen els 

preus i per als quals la seva reputació de marca és essencial, i la fase de 

producció, amb la qual cosa es dilueixen les responsabilitats i la rendició de 

comptes de l'empresa envers els treballadors i les seves condicions laborals. Les 

grans marques mundials poden recórrer a una gran varietat de possibles 

proveïdors tèxtils a tot el món, de manera que aquests proveïdors es troben en 

una situació de competència constant pels contractes i s'enfronten entre si als 

treballadors mal remunerats de tot el món, limitant la seva capacitat d'influència 

en la cadena de subministrament. 

Segons diferents estudis, un lleuger increment dels preus que paguen les 

empreses minoristes i els consumidors permetria millorar els salaris dels 

treballadors.167 No obstant això, les pressions sobre els preus i l'escàs poder de 

negociació dels treballadors fan que fins i tot la possibilitat de petits increments 

salarials trobi resistència, donat el seu impacte en la rendibilitat.168 Els governs, 

que tracten d'atreure la inversió i crear ocupació, també tenen incentius per 

mantenir aquest acord, pel qual els costos laborals es mantenen el més baixos 

possibles en favor dels inversors internacionals; de fet, els governs solen afavorir 

que les empreses multinacionals contractin mà d'obra local, oferint incentius 

fiscals i accés a la terra i ignorant els possibles riscos mediambientals. A la Xina, 

per exemple, la productivitat del sector tèxtil s'ha duplicat, però els salaris han 

augmentat en només la meitat (gràfic 9).169  

Entre 2001 i 2011, els salaris dels treballadors del sector tèxtil van disminuir en 

termes reals en la majoria dels 15 principals països exportadors de productes 

tèxtils.170 El fet que es consideri acceptable pagar salaris més baixos a les dones 

s'ha assenyalat com un factor clau en l'augment de la rendibilitat del sector, en 

aquells casos en què les dones ocupen els llocs pitjor remunerats, mentre que les 

desigualtats de gènere s’esmenten expressament com un factor que ha facilitat 

aquest procés.171 Això beneficia clarament les empreses de la part més alta de la 

cadena de subministrament, ja que els costos de producció es mantenen baixos i 

també disminueixen els preus que paguen els compradors de productes tèxtils.172 

La major part del valor afegit a la cadena de subministrament del sector tèxtil es 

trasllada a les empreses compradores, que controlen les activitats intangibles, 
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com el desenvolupament del producte, el disseny, la comercialització, la 

construcció de la marca i la gestió, que s'estima que constitueixen entre el 60% i 

el 75% del valor afegit.173 L'actual distribució dels beneficis en el si del sector tèxtil 

es manté gràcies als interessos creats dels actors que es troben a la part superior 

de la cadena de subministrament, i que exerceixen el seu poder econòmic i polític 

per maximitzar els seus beneficis a costa dels treballadors.  

Gràfic 9: Els llocs de treball i la productivitat del sector tèxtil xinès han augmentat, 

però els salaris reals no han mantingut el mateix ritme
174

 

 

El sector tèxtil ha contribuït enormement al creixement i la creació d'ocupació a 

Bangla Desh,175 on és el 75% del total de llocs de treball del sector industrial. La 

major part dels beneficis generats pel sector tèxtil van a parar a mans de les 

empreses situades a la part superior de la cadena de valor, però, malgrat això, 

queden reflectits a les estadístiques nacionals de creixement, la qual cosa 

emmascara els seus efectes distributius. En un sector on la major part de les 

ocupacions es caracteritzen per la baixa qualificació, la precarietat i unes 

perspectives de futur molt limitades, el 85% dels treballadors són dones,176 la qual 

cosa es veu agreujada pel fet que les dones de Bangla Desh també s'ocupen de 

la major part del treball de cures no remunerat i de les responsabilitats 

domèstiques, amb escàs suport tant dels homes de la seva família com de la 

provisió de serveis per part de l'estat. Per exemple, les treballadors del sector 

tèxtil tenen una probabilitat quatre vegades més gran que els homes de tenir cura 

dels seus fills malalts o de persones dependents.177 Resulta enormement 

decebedor que aquest sector no hagi creat les ocupacions de qualitat i les bones 

condicions laborals que sens dubte podria haver generat, amb els consegüents 

beneficis socials i de desenvolupament que això hauria comportat.  

La injustícia que afecta els treballadors del sector tèxtil de Bangla Desh va més 

enllà dels salaris. A l'abril de 2013, data en què 1.134 treballadors178 van morir en 

l'ensorrament de la fàbrica Rana Plaza de Daca, la precària situació laboral dels 

treballadors del sector tèxtil va atreure l'atenció internacional. Hi ha persones que 

estan perdent la vida perquè les empreses tracten de maximitzar els seus 

beneficis evitant aplicar les mesures de seguretat necessàries. Malgrat els 

discursos i l'atenció mediàtica després d'aquesta tragèdia, les activitats del sector 

continuen estant dominades pels interessos econòmics a curt termini dels 

compradors, i els informes posen de manifest que les normes de seguretat i 
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contraincendis segueixen sent molt deficients .179  

Actualment es reconeix la necessitat de distribuir de forma més equitativa els 

beneficis del sector tèxtil, de manera que arribin a la part inferior de la cadena de 

subministrament, i cada vegada més veus insten a fer-ho. En aquest sentit, hi ha 

hagut avenços en diferents països on els compradors han contribuït a promoure 

l'augment dels salaris i la millora de les condicions laborals, reconeixent la 

injustícia de l'actual equilibri de poder. A Birmània, per exemple, quan el Govern 

va publicar la seva proposta de salari mínim nacional al juliol de 2015, diversos 

productors tèxtils van sol·licitar-ne la retirada al·legant que el pagament de 

l'esmentat salari afectaria negativament la sostenibilitat de les seves empreses. 

Impulsades per Oxfam i liderades per la Iniciativa de Comerç Ètic (Ethical Trading 

Initiative, ETI) al Regne Unit i l'Associació per al Treball Just (Fair Labor 

Association) als Estats Units, 30 marques europees i nord-americanes (com 

Tesco, Marks & Spencer, Primark i Gap) van escriure al govern de Birmània 

defensant que "un salari mínim que hagi estat negociat per totes les parts atrauria 

les empreses internacionals, en lloc de desincentivar que comprin productes 

tèxtils birmans", cosa que va generar un animat debat en els mitjans de 

comunicació locals. La sol·licitud de retirar la proposta va ser rebutjada i l'1 de 

setembre de 2015 es va confirmar l'entrada en vigor del nou salari mínim.180  

La precarietat de les condicions laborals posa en perill la reputació de les marques, 

la qual cosa ha impulsat la creació d'una infinitat de mecanismes d'auditoria social i 

de sistemes de certificació. Les grans marques han augmentat el personal que, a 

nivell local, s'encarrega de supervisar les fàbriques i a assessorar les empreses 

locals sobre mecanismes per millorar les condicions de treball. Tanmateix, 

aquestes mesures no aborden els problemes estructurals que caracteritzen el 

funcionament del sector tèxtil. Tant les marques com els grans compradors tenen 

capacitat per reduir els costos en un extrem de la cadena de subministrament i 

apropiar-se dels beneficis en l'altre, aprofitant-se que alguns governs tracten 

deliberadament de mantenir els baixos costos salarials per així atraure les 

empreses.181 Cal reconfigurar l'estructura del sector perquè la distribució dels 

beneficis sigui més equitativa i el mercat retribueixi les empreses, les marques i els 

minoristes que generin llocs de treball de qualitat per a les persones que elaboren 

els seus productes.  

EL DOMINI EMPRESARIAL  

Monopoli: el poder, en mans d'una sola empresa 

Quan un mercat està dominat per una sola empresa, les seves activitats i 

estratègies poden determinar tant els preus com la quantitat dels productes en 

oferta. L'absència de competència brinda a les empreses l'oportunitat de fixar uns 

preus que els permeten obtenir beneficis molt per sobre del seu valor i productivitat 

reals. És poc habitual trobar un monopoli pur, en el qual una sola entitat controli el 

100% del mercat, però hi ha molts exemples d'empreses amb poder monopolístic, 

amb una quota de mercat superior al 25%. Entre aquestes hi ha empreses 

conegudes com Google, que controla el 69% del mercat mundial de motors de 

cerca d'Internet i que el 2014 va declarar uns beneficis de 4.000 milions de dòlars. 

Google no només defineix la manera com s'utilitza Internet, sinó que exerceix una 

enorme influència sobre la legislació en matèria de protecció de dades arreu del 
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món.182 Hi ha altres empreses menys conegudes per l'opinió pública i que tanmateix 

tenen un considerable impacte sobre la ciutadania. Per exemple, al voltant del 80% 

del blat de moro produït als Estats Units està genèticament modificat per Monsanto, 

una empresa que també domina l'agenda mundial de recerca sobre aliments 

transgènics i les seves normes de seguretat.183 Aquestes grans empreses 

monopolistes no només tenen la capacitat de fixar els preus per maximitzar els 

seus beneficis, sinó que també influeixen en les polítiques d'aquests mercats, cosa 

que té un impacte molt més ampli sobre les societats. 

El mercat mundial de les begudes alcohòliques ha experimentat una gran 

concentració des de finals de la dècada de 1970. Entre 1979 i 2006, els deu 

majors productors de cervesa han més que duplicat la seva quota de mercat a 

nivell mundial, passant del 28% al 70% .184 L'empresa belga Anheuser-Busch 

InBev (AB InBev) és la major cervesera del món, amb més de 200 marques 

diferents que ven a Europa, Àsia i Amèrica. Aquesta empresa no només domina 

el mercat, sinó que té també un important pes polític. Al 2014, AB InBev va 

dedicar 3,7 milions de dòlars a activitats de lobby per influir sobre el govern nord-

americà; 56 dels 141 informes de lobby que va presentar versaven sobre 

qüestions fiscals.185 AB InBev ha utilitzat el seu poder per influir deliberadament 

sobre legislació d'interès públic, per exemple, la introducció d'estàndards 

voluntaris en matèria de publicitat amb l'objectiu d'evitar les limitacions relatives a 

la publicitat dirigida a la població jove.186 Abans del Mundial de Futbol de 2014 al 

Brasil, l'empresa es va associar amb la FIFA per pressionar el govern brasiler 

amb l'objectiu que modifiqués la llei que prohibeix el consum d'alcohol als partits 

de futbol, i així poder vendre els seus productes.187 El predomini de les grans 

empreses també afecta els petits minoristes. Actualment, el Departament de 

Justícia dels Estats Units està investigant les acusacions formulades contra AB 

InBev, que afirmen que l'empresa compra a les empreses distribuïdores, limitant 

així la competència i dificultant que les petites empreses cerveseres 

aconsegueixin col·locar els seus productes a les prestatgeries de les botigues.188  

L’any passat, amb l'objectiu de reforçar la seva posició al mercat, AB InBev va fer 

una oferta de compra per adquirir SAB Miller, la segona major empresa del 

mercat mundial de cerveses (i la més gran d'Àfrica). Si l'acord tira endavant, 

l'empresa resultant de la fusió tindria unes vendes conjuntes de 73.000 milions de 

dòlars, i incrementaria encara més el patrimoni conjunt dels tres fundadors d’AB 

InBev, que al 2015 ascendia a 49.000 milions de dòlars. L'empresari brasiler 

Marcel Hermann Telles deu gran part de la seva fortuna al seu control sobre les 

accions d'AB InBev, de les quals és propietari a través del fons de capital privat 

3G Capital, al costat dels seus homòlegs milmilionaris Carlos Sicupira i Jorge 

Paulo Lemann. 189  

Tanmateix, el fet de dominar un mercat no condueix inevitablement a l'explotació i 

la ingerència política. El grup japonès YKK, per exemple, controla el 45% del 

mercat mundial de cremalleres, amb 132 filials a 62 països. No obstant això, en 

els últims anys no ha invertit en activitats de lobby als Estats Units i les seves 

activitats es regeixen per l'ètica empresarial molt dominada per la mateixa 

estructura de l'empresa, que reparteix els seus beneficis entre els empleats, en 

lloc d'entre els accionistes. 

Titulars de la propietat intel·lectual: tenir i retenir 

Els drets de propietat intel·lectual, com les patents, les marques registrades i els 
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drets d'autor, estan concebuts per incentivar la innovació a través d'un equilibri 

adequat entre els interessos dels qui innoven i l'interès general. Els drets de 

propietat intel·lectual es concedeixen a nivell nacional, però les normatives que 

els regeixen es decideixen a nivell mundial. La pertinença a l'Organització Mundial 

del Comerç (OMC) implica automàticament que els països subscriuen els 

Aspectes sobre els Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç 

(ADPIC), que estableixen una normativa comuna per a tots els països membres 

de l'OMC independentment del seu nivell de desenvolupament i de les necessitats 

del seu sistema sanitari. Les sol·licituds de títols internacionals de propietat 

intel·lectual no deixen d'augmentar, i al 2013 es van presentar 2.570.000 

sol·licituds de patent, la qual cosa suposa un increment del 9% respecte al 

2012.190 La immensa majoria d'aquestes sol·licituds (el 96%) les presenten 

sol·licitants procedents de països de renda alta o mitjana-alta, i només a l'oficina 

de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual a la Xina se’n van presentar 

més de 800.191 

Al món, 90 persones són multimilionàries gràcies a la indústria farmacèutica, una 

de les més rendibles del planeta, que protegeix ferotgement els drets de propietat 

intel·lectual, especialment les patents.192 193 Si bé és cert que el desenvolupament 

de nous medicaments és un procés que pot requerir molt de temps i diners, 

sembla que els drets de propietat intel·lectual són gairebé l'únic incentiu de les 

empreses farmacèutiques per invertir en investigació i desenvolupament. Els drets 

de propietat intel·lectual impedeixen que altres fabriquin els mateixos fàrmacs, i 

concedeixen als seus titulars un monopoli de facto i, per tant, la capacitat de fixar 

els preus - i, a la pràctica, determinar qui pot tenir accés als medicaments i qui no. 

En crear monopolis, els drets de propietat intel·lectual també generen incentius 

perquè les empreses farmacèutiques maximitzin el seu benefici inflant els preus a 

costa de les persones malaltes i vulnerables. Així, encara que se suposa que els 

drets de propietat intel·lectual estimulen la innovació, en realitat el sistema es mou 

per interessos comercials, i no pel bé de la salut pública.  

Un flagrant exemple d'això és el que ha passat amb el Daraprim (pirimetamina), 

un medicament desenvolupat fa ja 62 anys per tractar la toxoplasmosi, una 

malaltia parasitària mortal; al setembre de 2015, el preu d'aquest fàrmac es va 

incrementar de la nit al dia, va passar de 13,50 a 750 dòlars per comprimit, 

després que l'empresa Turing Pharmaceuticals es fes amb els drets de 

comercialització als Estats Units d'aquest medicament essencial. L'empresa, 

dirigida per un antic gestor d'un fons d'inversió, va identificar l'oportunitat d'obtenir 

majors beneficis gràcies als drets exclusius per a la producció d'aquest 

medicament. No hi ha proves que Actavis,194 una altra empresa farmacèutica, 

inverteixi en R + D, i la seva creació respon únicament a l'objectiu d'obtenir 

beneficis del mercat.195 Fins a la data, aquesta empresa ha generat ingents 

beneficis per als inversors, i el valor de la seva cotització s'ha incrementat en un 

350% en només una mica més de dos anys.196 El cert és que s'ha constatat que 

les grans empreses farmacèutiques cada vegada arrisquen menys en termes 

d'inversió en R + D; als Estats Units, aproximadament el 75% dels anomenats 

nous principis actius qualificats com a prioritaris (els fàrmacs més innovadors) 

deuen la seva existència a fons públics, no a la inversió de les grans empreses 

farmacèutiques,197 que gasten més en màrqueting que en R + D.198 

La intensa i exitosa activitat de lobby que duen a terme les empreses 

farmacèutiques per influir sobre els responsables polítics és ben coneguda i hi 

van dedicar més de 228 milions de dòlars tan sols a Washington.199 
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Concretament, les seves iniciatives de lobby se centren a ampliar els drets de 

propietat intel·lectual, tant en termes de durada de l'exclusivitat comercial com 

d'ampliar l'àmbit de les normes de propietat intel·lectual, servint-se sobretot de la 

pressió directa, com l'exercida pels Estats Units sobre l'Índia perquè aquest país 

canviés les seves normes de propietat intel·lectual, o dels tractats de lliure 

comerç.200 Així mateix, solen pressionar i mobilitzar-se en contra de les decisions 

adoptades pels governs en favor de la salut de la ciutadania. Per exemple, quan 

al 2006 Tailàndia va establir una llicència obligatòria sobre diversos medicaments 

essencials201 (una disposició legal prevista pels ADPIC que atorga als governs la 

flexibilitat de concedir llicències a les empreses per produir medicaments 

localment o per importar genèrics més assequibles sense necessitat de comptar 

amb el permís del titular de la patent internacional), les empreses farmacèutiques 

van exercir una forta pressió perquè el país revoqués la seva decisió. Influïts per 

aquesta campanya, l'Oficina de Representació Comercial dels Estats Units 

(USTR, les sigles en anglès) va incloure Tailàndia a la llista especial 301 de 

països que poden ser objecte de sancions comercials202, i la Comissió Europea va 

pressionar el govern tailandès perquè fes marxa enrere en la seva decisió.203 Una 

altra empresa farmacèutica, Eli Lilly, ha portat el govern canadenc als tribunals pel 

seu intent de fer que els fàrmacs siguin més assequibles.204  

Les empreses farmacèutiques són essencials per a la salut mundial, però la seva 

fortalesa econòmica també fa que tinguin una influència excessiva sobre les 

polítiques, fins i tot més enllà del que fa referència a l'accés a medicaments. 

Pfizer intenta constantment influir sobre el govern dels Estats Units en matèria de 

retallades fiscals, al·legant que el tipus exigit per l'impost de societats als Estats 

Units fa que no sigui competitiva davant de les seves competidores. Pfizer no ha 

convençut el govern que rebaixi el tipus d'aquest impost, però preveu traslladar 

els seus beneficis a una jurisdicció de baixa imposició a través de l'adquisició 

d'una altra empresa a l'estranger.205 L’anunci recent de la seva fusió amb 

l'empresa irlandesa Allergan és un exemple d'elusió fiscal de les empreses 

farmacèutiques. Encara Pfizer és el soci més gran en l'acord, presenta la fusió 

com una absorció per part de l'empresa irlandesa, fet que li permetrà traslladar la 

seva residència fiscal a Irlanda i tributar segons el tipus de l'impost de societats 

irlandès, molt més baix.206 

A l'Índia, però, els grups de pacients, al costat d'altres organitzacions de la 

societat civil i el govern, han fet front a la influència de les grans empreses 

farmacèutiques prioritzant l'accés de la ciutadania als medicaments. Per exemple, 

l’Onbrez (indacaterol) podria ajudar gran part dels 30 milions d'indis que, segons 

les estimacions, pateixen malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC.)207 Els 

grups de pressió de pacients van denunciar que Novartis, l'empresa suïssa que té 

els drets sobre el medicament, havia importat quantitats molt petites d'aquest 

fàrmac a l'Índia. Per satisfer la demanda, la multinacional índia Cipla, amb seu a 

Bombai, va començar a fabricar la seva pròpia versió d’Onbrez i a vendre-la a un 

preu molt inferior al de l'original.208 Una altra empresa Índia, Natco, venia Nexavar 

(sorafenib), un medicament per tractar el càncer renal i de fetge, per només 173 

dòlars mensuals, davant dels 5.500 dòlars de l'empresa alemanya Bayer.209 Bayer 

va acudir al Tribunal Suprem indi per oposar-se a la llicència obligatòria concedida 

a Natco, però el seu recurs va ser desestimat en favor de la producció del genèric.  
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RICS, PODEROSOS, I AMB CONTACTES 

Responsables polítics i investigadors, inversors i empresaris, tots contribueixen a 

impulsar la innovació i les estructures que la faciliten. Les persones que dirigeixen 

les empreses tenen una responsabilitat immensa i han de rebre una lògica i 

adequada compensació per això, igual que les persones que tenen habilitats i 

coneixements especialitzats, que desenvolupen productes i tecnologies de les 

quals tots ens beneficiem o les que assumeixen els riscos de fer inversions que 

afavoreixen el progrés. 

No obstant això, al mateix temps, els beneficis econòmics que perceben 

determinades persones són tan aclaparadors que difícilment es pot defensar que 

els seus ingressos i riquesa són un just reflex de la seva productivitat i del valor 

afegit que aporten. Al 2015, 62 persones posseïen la mateixa riquesa que la 

meitat de la població mundial -3.600 milions d'habitants del planeta-, i la seva 

riquesa conjunta s'havia incrementat en una mica més de 500 milions de dòlars 

en els últims cinc anys. L'any passat, Oxfam va calcular que la taxa de rendibilitat 

mitjana dels milmilionaris és del 5,3%, la qual cosa vol dir que els més rics 

guanyen 5 milions de dòlars al dia només en concepte d'interessos.210 Al Regne 

Unit, la remuneració dels directius de les empreses incloses en l'índex FTSE 

350211 s'ha incrementat en més del 250% entre els anys 2000 i 2013, 

aproximadament cinc vegades més ràpid que els dividends dels seus accionistes. 

Segons les dades del High Pay Centre, la relació entre el pagament d'incentius 

als llocs directius de les empreses i el rendiment obtingut pels accionistes és 

mínima, la qual cosa constitueix una prova més que les remuneracions individuals 

estan desvinculades del valor afegit.212 Als molt rics els va molt bé. Es preveu que 

el 2018 hi haurà més de 18 persones bilionàries a tot el món, amb control sobre 

uns actius financers personals per valor de prop de 76 bilions de dòlars, una xifra 

que supera en un 49% els nivells actuals i que multiplica per més de dos el seu 

nivell més baix posterior a la crisi; els mercats emergents suposaran 

aproximadament el 42% de la riquesa milmillonària a nivell mundial.213 

La gestió intel·ligent de la riquesa i l'arquitectura financera que la facilita també 

contribueixen que els més rics incrementin els seus beneficis econòmics, però de 

manera que aquest increment està totalment desvinculat de qualsevol tipus 

d'activitat productiva i a través d'uns mecanismes que exclouen el conjunt de la 

ciutadania, i especialment els més pobres. La gestió patrimonial és un sector en 

alça, que engloba activitats com el trasllat de fons a jurisdiccions de baixa 

imposició o protegides pel secret bancari. Així, aquestes activitats que, en lloc 

d'aportar valor a la societat, tracten proactivament d'evadir impostos, suposen un 

cost directe per a aquesta societat, ja que minven els ingressos que els governs 

necessiten per finançar els serveis públics. Donada la seva opacitat i (en alguns 

casos) el seu caràcter il·legal, és difícil calcular l'envergadura d'aquestes 

activitats, però s'estima que el 8% del patrimoni financer individual, 7,6 bilions de 

dòlars en total, es troba ocult en paradisos fiscals, fet que implica una pèrdua de 

190.000 milions de dòlars l'any en ingressos tributaris. Es calcula que fins al 30% 

del patrimoni financer d'Àfrica es troba en paradisos fiscals,214 la qual cosa 

comporta per als països africans una pèrdua fiscal estimada de 14.000 milions de 

dòlars l'any. Aquesta quantitat seria suficient per garantir l'atenció sanitària a 

mares i nens, la qual cosa podria salvar la vida de quatre milions de nens a 

l'any,215 i permetria contractar professors suficients per escolaritzar tots els nens i 

nenes africans.216 S'estima que la suma dels ingressos fiscals que perden Àfrica, 
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Àsia i Amèrica Llatina a causa de la riquesa oculta en paradisos fiscals ascendeix 

a aproximadament 70.000 milions de dòlars anuals. 

Els gestors patrimonials ja consideren que l'enduriment de les normatives 

relatives a la utilització de paradisos fiscals i a les obligacions en matèria de 

transparència constitueix "un repte".217 Tanmateix, s'ha de fer molt més per 

esmenar els buits legals que permeten la manipulació del sistema per part dels 

més rics, així com per impulsar sistemes fiscals més progressius que garanteixin 

que els que tenen més paguin més, sense els quals és difícil garantir que tots els 

ciutadans tinguin accés als serveis públics bàsics que necessiten. 

Les relacions personals poden ser importants per mantenir i incrementar el poder 

econòmic d'algunes persones, que aprofiten els seus contactes per trobar una 

nova feina, guanyar un contracte o rebre un tracte de favor per a si mateixos o per 

a la seva empresa. S'ha demostrat l'existència de les anomenades "portes 

giratòries": casos en què determinades persones ocupen al mateix temps 

responsabilitats dins de les empreses, organismes reguladors o altres entitats; o 

persones que passen d'ocupar una responsabilitat al sector públic a un càrrec en 

una empresa privada dins el sector, amb l'objectiu d'obtenir avantatges. Els 

presidents de les empreses determinen els salaris dels membres de les juntes 

directives en funció de la remuneració dels directius d'altres empreses, i tots ells 

estan més que disposats a apujar-se el sou entre si. Així, els presidents de les 

empreses sempre contracten els mateixos consultors perquè els assessorin sobre 

les estructures salarials, i aquests sempre suggereixen als directius que mereixen 

guanyar més.218 De la mateixa manera, els presidents de les empreses poden 

planificar estratègicament la divulgació de notícies positives sobre l'empresa 

perquè coincideixin amb els mesos en què la seva participació en el capital pot 

ser revocada. 

Evidentment, les organitzacions poden distribuir els seus beneficis econòmics de 

forma més equitativa, cosa que és més probable amb la presència de sindicats 

forts.219 Una distribució més justa no només beneficia els treballadors d'una 

organització, sinó també els seus propietaris, en la mesura que el compromís dels 

treballadors repercuteix positivament en la productivitat laboral.220 L'acció 

col·lectiva en el mercat de les verdures a Tanzània, per exemple, no només 

promou l'autonomia de les treballadores, majoritàriament dones, i millora els seus 

ingressos, sinó que també és beneficiosa per al benestar de les seves famílies i 

comunitats.221 Les organitzacions de productors i les cooperatives que pertanyen 

als seus membres i estan controlades per aquests,222 ofereixen un model 

empresarial alternatiu que no es caracteritza per les jerarquies verticals ni l'ànim 

de lucre, la qual cosa permet una distribució més equitativa dels beneficis que, al 

seu torn, contribueix a reduir tant les desigualtats econòmiques i de gènere com la 

pobresa.223 
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3 D'ECONOMIES EXLOENTS A LA 
INCLUSIÓ I LA JUSTÍCIA 

Aquest informe reconeix que l'economia global ha crescut, però, a mesura que els 

ingressos i la riquesa han deixat de reflectir la productivitat i el valor afegit real, les 

persones que treballen dur, però que no ocupen posicions de poder econòmic i 

polític, hi han sortit perdent. La participació en la renda nacional dels ingressos 

derivats del treball en comparació amb la dels rendiments del capital està en 

declivi, la bretxa entre els salaris i la productivitat està creixent i la desigualtat 

d'ingressos està frenant el creixement general de l'economia, perjudicant encara 

més les persones més pobres i evitant així que milions de persones puguin sortir 

de la pobresa. 

Cal una estratègia múltiple per reequilibrar el poder dins de les economies 

mundials i nacionals, que atorgui poder a les persones que actualment estan 

excloses i mantingui la influència dels rics i poderosos en escac. Només així es 

pot aconseguir que les economies funcionin millor a favor dels interessos de la 

majoria de les persones, i en particular de les persones més pobres. Són els que 

més profit obtindrien si es produís una distribució més justa dels ingressos i la 

riquesa. Els governs han de treballar per a les persones, atenent la voluntat de la 

ciutadania, en lloc d'anteposar els interessos de les grans empreses. Perquè un 

govern sigui plenament eficaç, ha de fer front a la desigualtat extrema. L'interès 

públic hauria de ser el principi rector de tots els acords globals, així com de les 

polítiques i estratègies nacionals. 

Per aconseguir-ho, Oxfam formula les recomanacions següents: 

• Pagar als treballadors i treballadores un salari digne i reduir les bretxes 

amb les remuneracions dels alts directius: Les grans empreses estan 

registrant beneficis rècord a tot el món i les remuneracions dels alts executius 

s'han disparat, mentre que massa persones no tenen un salari digne i unes 

condicions de treball decents. Entre els compromisos concrets que s'han de 

realitzar hi ha: els salaris mínims s'han d'elevar fins que es converteixin en 

salaris dignes, assegurant una total transparència sobre la ràtio salarial i la 

protecció del dret d'associació i de vaga dels treballadors. 

• Fomentar la igualtat econòmica i els drets de les dones: La política 

econòmica ha de fer front de manera conjunta a la desigualtat econòmica i a la 

discriminació de gènere. Entre els compromisos concrets que s'han de realitzar 

hi ha: compensar el treball de cures no remunerat; acabar amb la bretxa 

salarial entre homes i dones; afavorir la igualtat entre homes i dones en els 

drets d'herència i successió, així com sobre la propietat de la terra; recollida 

d'informació per avaluar els impactes de la política econòmica sobre nenes i 

dones. 

• Mantenir sota control la capacitat d'influència de les elits més poderoses: 

Treballar amb fermesa per garantir que els processos de formulació de 

polítiques es facin més democràtics i menys propensos a la captura per 

interessos creats. Entre els compromisos concrets que s'han de realitzar hi ha: 

la creació de registres públics obligatoris de les activitats de lobby i 
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l'establiment de normes més estrictes sobre els conflictes d'interessos; garantir 

la divulgació pública, gratuïta i accessible d'informació de qualitat sobre els 

processos administratius i pressupostaris; la reforma del marc normatiu, 

especialment pel que fa a la transparència de la funció pública, delimitant la 

participació del sector empresarial en el finançament de les campanyes 

electorals, i aplicant mesures per posar fi a les portes giratòries entre les grans 

empreses i els governs. 

• Modificar el sistema mundial d'investigació i desenvolupament (R + D) i 

de fixació dels preus dels medicaments per garantir l'accés de totes les 

persones a medicaments adequats i assequibles: La dependència de la 

propietat intel·lectual com a únic estímul per a la R + D atorga a les grans 

empreses farmacèutiques el monopoli de l'elaboració dels medicaments i la 

fixació dels seus preus, la qual cosa incrementa les diferències entre rics i 

pobres, a més de posar vides en perill. Entre els compromisos concrets que 

s'han de realitzar hi ha: negociar un nou tractat mundial sobre R + D; 

incrementar la inversió en medicaments, inclosos els genèrics a preus 

assequibles, i excloure les normes de propietat intel·lectual dels acords 

comercials. Les empreses farmacèutiques apel·len al cost de la R + D per 

justificar els elevats preus dels medicaments, sense prendre en consideració 

que, sovint, la investigació primària i fins i tot alguns assaigs clínics es financen 

amb diners públics. El finançament d'R + D ha de deslligar-se de la fixació dels 

preus dels medicaments a fi d'acabar amb els monopolis de les empreses; així 

mateix, s'ha de garantir un finançament suficient per a la R + D dels 

tractaments més necessaris, i que els medicaments resultants siguin 

assequibles per a totes les persones que els necessitin.  

• Distribuir l'esforç fiscal de manera justa i equitativa: Hi ha massa riquesa 

concentrada en mans d'una minoria. Són els ciutadans els que suporten el 

gruix de la càrrega fiscal, mentre les persones i empreses més riques aporten 

menys del que haurien. Els governs han d'adoptar mesures conjuntes per 

corregir aquest desequilibri. Entre els compromisos concrets que s'han de 

realitzar hi ha: traslladar la càrrega tributària del treball i el consum cap a la 

riquesa i el capital; millorar la transparència sobre els incentius fiscals, i 

recuperar un gravamen sobre la riquesa. 

• Combatre la desigualtat a través d'una despesa pública progressiva: 

donant prioritat a aquelles polítiques, pràctiques i despeses que permetin 

incrementar el finançament destinat a uns serveis de salut i educació públics i 

gratuïts, per així lluitar contra la pobresa i la desigualtat a nivell nacional; 

abstenint-se d'aplicar reformes de mercat inviables i d'eficàcia no demostrada 

en els sistemes públics de salut i educació, i ampliant la prestació pública de 

serveis bàsics (en lloc de la privada). 

De manera prioritària, Oxfam insta els líders mundials que posin fi a l'era 

dels paradisos fiscals i als seus efectes nocius per a la humanitat. 

Aquest informe ha examinat com els rics i poderosos han utilitzat els sistemes i 

les estructures econòmiques en el seu propi benefici a costa d'excloure d’altres. 

Aquesta dinàmica es fa més evident en els sistemes fiscals, on grans empreses i 

grans fortunes busquen de manera activa com reduir la seva càrrega fiscal 

mitjançant l'ús de complexos mecanismes comptables i dels buits legals 

internacionals: amb això, augmenten els seus guanys, canalitzant els beneficis 

cap als propietaris del capital en comptes de fer-ho cap a la societat en general. 

Però la societat necessita els ingressos fiscals per finançar infraestructures i 
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serveis públics essencials, dels quals també depenen aquestes empreses i 

individus. L'existència de paradisos fiscals, en particular, permet que s'escapin 

fluxos d'ingressos i de riquesa fora de les fronteres nacionals, sota una gran 

opacitat i escapant del pagament d'impostos. És una forma de fer legal que els 

rics es mantinguin rics, però que frena la redistribució de la riquesa necessària per 

reduir la desigualtat i beneficiar el conjunt de la societat. Els paradisos fiscals són 

una injustícia que soscava els principis progressistes sobre els quals s'erigeixen 

la majoria dels sistemes fiscals. Fins que les regles no canviïn i s'aconsegueixi un 

sistema fiscal internacional just, l'evasió i l'elusió fiscal continuaran drenant els 

pressupostos públics i soscavant la capacitat dels governs per fer front a la 

desigualtat. Canviar aquesta situació requereix una coordinació global.  

Cal que tots els governs es comprometin a llançar una segona generació de 

reformes fiscals que posi fi de manera efectiva a les pràctiques fiscals perjudicials 

en la fiscalitat de les grans empreses, i cal aconseguir-ho de manera que beneficiï 

tots els països per igual. Entre els compromisos concrets que s'han de fer hi ha: 

• Mesures definitives contra els paradisos fiscals i els règims fiscals perjudicials 

que faciliten l'evasió i elusió fiscal, i posar fi a la carrera a la baixa en la fiscalitat 

empresarial. Aquest enfocament requereix que tots els països -inclosos els 

països en desenvolupament - participin en peu d'igualtat. 

• Posar fi a la carrera a la baixa i a la proliferació d'incentius fiscals improductius 

que resulten perjudicials: mitjançant una major transparència dels incentius 

oferts a les empreses multinacionals (incloent exempcions i exoneracions fiscals, 

i tot tipus de rebaixa fiscal que afecti l'impost de societats, l'IVA i els aranzels 

duaners). Abans d'aprovar qualsevol política d'incentius, s'ha de fer una anàlisi 

de cost-benefici per mesurar l'impacte social. El clima per a la inversió es pot 

millorar sovint a través de mesures més eficaces que els incentius fiscals. 

• Promoure la transparència fiscal a tot el món exigint a les companyies 

multinacionals que elaborin informes país-per-país, accessibles públicament, per 

a cada país on operen, incloent una relació dels seus empleats, actius físics, 

vendes, beneficis i impostos (deguts i pagats), de manera que pugui realitzar-se 

una valoració precisa de si estan pagant la seva part justa d'impostos allà on 

realment operen. 

Per acabar amb l'era dels paradisos fiscals en què domina l'opacitat, els governs 

han de garantir: 

• l'establiment de registres públics dels beneficiaris reals i últims de totes les 

empreses, fundacions, comptes bancaris i fons fiduciaris;  

• la posada en marxa d'un sistema multilateral d'intercanvi automàtic 

d'informació fiscal, que inclogui els països en desenvolupament sense 

compromisos de reciprocitat (és a dir, sense l'obligació d'enviar la seva 

informació fins que hagin adquirit la capacitat de fer-ho). 

• Al final, tots els governs, han d'establir les bases per crear un organisme fiscal 

mundial en què participin tots els països en igualtat de condicions  
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