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La consellera Bassa va defensar 
l’ús d’aquest índex afirmant que 
permet triar més fàcilment “quins 
programes tirar endavant que afec-
tin el dia a dia de la gent”, i es va pre-
guntar en veu alta “on va” l’augment 
del 3,3% del PIB català.  

Jordi Angusto, membre de la 
Fundació Catalunya Europa, va 
qüestionar l’indicador tradicional 
amb cruesa: “Un índex que de cop i 
volta creix perquè s’hi inclou la pros-
titució és sospitós”, va dir. Angusto 
va voler recordar que el PIB “no me-
sura el patrimoni, ni l’autoproduc-
ció i autoconsum, ni el que es fa de 
manera gratuïta”, com ara l’atenció 
a altres membres de la família. En la 
seva crítica, es va referir a “la tira-
nia del PIB, que si creix s’assumeix 
que és bo per a tothom”. El seu com-
pany de fundació Francesc Colomé 
va afegir que l’IPS mira de ser “una 
mesura del creixement de la inclusi-
vitat”, i va recordar que Kuwait té un 
PIB altíssim però un IPS molt baix. 
Aquesta paradoxa també es dóna a 
dins d’Espanya: Catalunya, quarta 
en PIB per càpita, cau a la 12a posi-
ció en l’IPS. Per a Angusto, “les co-
munitats receptores hi surten molt 
benparades, i les donants  molt per-
judicades”, com també és el cas de 
les Balears.  

La directora general d’anàlisi 
econòmica del departament d’Eco-
nomia i Hisenda, Natàlia Mas, va 
vincular la mala posició que ocupa 
Catalunya en l’IPS (liderat clara-
ment per Madrid, Euskadi i Navar-
ra) amb el finançament català. “És 
rigorós posar sobre la taula el greu-
ge econòmic de Catalunya i d’altres 
comunitats”, va dir, abans de refe-
rir-se a l’“infrafinaçament crònic” 
que pateix la Generalitat.  

A l’acte també hi va intervenir el 
secretari d’Afers Socials, Francesc 
Iglesies. La seva anàlisi de la situ-
ació econòmica catalana va posar 
l’accent en “l’increment especta-
cular de la desigualtat” al llarg dels 
últims anys. Segons va dir, la mit-
jana de despesa social a l’Europa 
dels 28 és del 28% del PIB, mentre 
que a Catalunya és del 21%. Aques-
ta situació es capgira amb la despe-
sa en prestacions d’atur: Catalu-
nya hi destina un 3% del seu PIB, el 
doble de la mitjana europea. “Des-
tinem recursos a polítiques pal·li-
atives, i el que caldria fer són inver-
sions per atacar els problemes”, va 
concloure.e 

L’altre PIB despulla Catalunya
Catalunya, 58a regió europea en PIB, cau fins al lloc 165 quan es mira l’índex de progrés social 

Catalunya i Espanya són al podi del 
creixement europeu i superen folga-
dament potències com Alemanya, 
França o Itàlia. Malgrat això, el mis-
teri ha persistit en els últims dos 
anys: per què hi ha tants ciutadans 
que no tenen percepció d’aquesta 
millora econòmica? Les explicacions 
tradicionals anaven en la línia de re-
marcar la distància entre la macro-
economia i la microeconomia. La raó 
podria ser molt més senzilla: que el 
producte interior brut (PIB), l’hege-
mònica i universal mesura de la ri-
quesa, senzillament no és un instru-
ment prou vàlid. 

Així ho van defensar ahir un grup 
d’experts i polítics en un acte cele-
brat a Barcelona organitzat per la 
Fundació Catalunya Europa. Apa-
drinat per la consellera de Treball, 
Afers Socials i Família de la Gene-
ralitat, Dolors Bassa, i per l’eurodi-
putat Ernest Maragall, la taula rodo-
na volia introduir una mesura alter-
nativa, l’índex de progrés social 
(IPS), que té un enfocament més 
global per calcular la riquesa.  

La mateixa Comissió Europea ha 
promogut aquest índex com a “alter-
nativa a les mesures 
tradicionals”, amb 
uns resultats demo-
lidors per a Catalu-
nya. Si en termes de 
PIB el Principat és la 
58a regió de les 272 
en què l’estudi divi-
deix Europa, en ter-
mes d’IPS la patacada 
és forta i Catalunya queda la 165a. Dit 
d’una altra manera: passa d’estar cò-
modament instal·lada en el terç més 
ric de les regions europees a estar a 
la meitat baixa del segon terç. El ràn-
quing IPS l’encapçalen regions de Su-
ècia, Dinamarca, Finlàndia i Holan-
da, i al nivell de Catalunya hi ha àre-
es de la República Txeca, la Valònia 
belga, Estònia, Portugal i Eslovènia. 

Les diferències entre el PIB i l’IPS 
són moltes. L’índex tradicional me-
sura econòmicament el valor afegit 
dels béns i serveis que produeix un 
país, i es fa amb un enfocament 
comptable. L’IPS, en canvi, té un en-
focament més social. Combina l’es-
tadística amb entrevistes, i s’elabo-
ra a partir de diferents paràmetres 
en tres grans eixos: cobertura de les 
necessitats humanes, benestar i 
oportunitats. Catalunya surt amb 
una bona puntuació en l’apartat de 
nutrició i cobertura mèdica bàsica, 
però es veu penalitzada per altres 
criteris com la contaminació de l’ai-
re, la confiança en les institucions o 
l’accés a internet, entre d’altres.  
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D
elaware és el segon estat 
més petit dels Estats 
Units, darrere de Rhode 
Island i el número 46 de 

50 en població, amb 935.000 resi-
dents. El 2014 tenia registrades 1,1 
milions d’empreses, de les quals 417 
són filials d’empreses de l’Ibex 35, 
exactament gairebé la meitat de les 
891 societats que tenien les compa-
nyies d’aquest índex en paradisos 
fiscals i territoris amb baixa o nul·la 
tributació el 2014, segons l’oenagé 
Intermon Oxfam.
 Però aquest estat nord-americà 
no només atrau filials de països es-
trangers. Es calcula que les princi-
pals companyies nord-americanes 
incloses a l’índex Fortune 500 dels 
Estats Units han instal·lat a Delawa-
re 19.000 filials, el 65% de les subsidi-
àries que tenen als Estats Units són 

en aquest territori. La xifra és molt 
exagerada si es té en compte que els 
dos estats que aporten més diners 
al PIB del país, Califòrnia i Texas, al-
berguen només 1.160 i 1.540 filials 
de les empreses de l’índex Fortune, 
segons l’informe Delaware, un pa-
radís dins el país, portat a terme per 
l’Institute on taxation and econo-
mic policy.

Evidents avantatges fiscals

¿Què té Delaware que resulta tan se-
xi per a tantes empreses? Els fiscalis-
tes experts expliquen que no és un 
territori amb una tributació de zero, 
ja que s’hi paga l’impost federal dels 
Estats Units que és superior a l’im-
post de societats espanyol, encara 
que no es tributa per l’impost estatal 
ni pel local i hi ha evidents avantat-

ges fiscals, per exemple, no hi ha im-
postos sobre actius intangibles com 
la propietat intel·lectual.
 Però el que és realment atractiu 
de Delaware és la facilitat amb què 
es crea empresa (ara poques), la poca 
informació que es requereix per fer-
ho (menys que per fer un carnet de 
biblioteca) i la confidencialitat dels 
pactes entre socis.
 De fet, els experts expliquen que 
a Delaware tot és possible en termes 
de flexibilitat mercantil, la qual co-
sa resulta especialment atractiva 

per a les empreses que busquen con-
fidencialitat i barra lliure en matè-
ria de regulació. Finalment, Delawa-
re compta amb uns tribunals (chan-
cery court) que són extremadament 
àgils i experts en resolució de con-
flictes mercantils.
 Tot això fa, que sense ser un pa-
radís fiscal, segons la consideració 
de l’Organització per a la Coopera-
ció i el Desenvolupament Econò-
mics (OCDE), les empreses hagin re-
cargolat les lleis de Delaware fins a 
convertir-lo en un forat negre pel 
qual s’evadeixen milers de milions 
d’euros i en el qual les multinacio-
nals fan i desfan com volen sense do-
nar cap mena d’explicació. També 
les 417 filials de les 35 empreses de 
l’Ibex 35.

El que és realment 
atractiu és la facilitat 
amb què s’hi creen 
empreses

¿Què té 
de sexi el 
paradís fiscal 
de Delaware?
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Però, ¿com és possible? Catalunya 
està classificada, en termes esta-
dístics de la UE (Eurostat), com la 
regió numero 52 per la seva capaci-
tat de producció anual (PIB) entre 
les 272 regions europees, segons 
la divisió d’administracions que 
es fa servir a Brussel·les. I no obs-
tant, és la regió que ocupa el vergo-
nyant lloc 162 pel que fa a la seva 
capacitat de compartir el creixe-
ment econòmic amb els seus efec-
tes benèfics per als més desafavo-
rits. Per a això no s’ha de partir de 
les dades macroeconòmiques sinó 
de les que descriuen millor la rea-
litat social dels ciutadans que no 
entenen per què l’augment del PIB 
no està relacionat amb el seu esta-
tus vital. Aquesta diferència es va 
presentar fa uns dies a la Casa Ma-

De l’índex al dit petit

caya de Barcelona (fundació La Cai-
xa), a partir d’una dada que a poc a 
poc s’imposa entre els investigadors 
socioeconòmics, l’SPI, sigles angle-
ses de l’indicador de progrés soci-
al, concebut fa uns anys als Estats 
Units i que ha arribat a Europa a tra-
vés dels grups parlamentaris pro-
gressistes. A Catalunya, la Funda-
ció Catalunya Europa i un dels seus 
impulsors, l’eurodiputat Ernest Ma-
ragall. 

3 PUNT DE PARTIDA. Va ser el pre-
mi Nobel d’economia més popu-
lar dels últims anys, Joseph Stiglitz 
(bon coneixedor de Catalunya i la 
seva gastronomia de tres estrelles), 
qui va posar a discussió el significat 
del PIB com la unitat mètrica uni-
versal del creixement dels països. En 

El Nobel Stiglitz opina que utilitzar el PIB per mesurar la riquesa dels països i, 
encara pitjor, usar-lo per calcular la seva solvència financera, és un error immens
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ha desviació: amb la riquesa tam-
bé apareixen efectes nocius com la 
contaminació, l’obesitat o l’aban-
donament escolar. Pel que fa al ter-
cer grup, sí que s’aprecia una més 
bona correlació entre riquesa i co-
neixement, encara que l’SPI ten-
deix a estancar-se.

3 SOBRE EL CONTEXT ESPA-
NYOL, objecte del debat a la Casa 
Macaya, es confirma una vegada 
més que el sistema de finançament 
amb comunitats receptores i apor-
tadores té efectes clars sobre l’SPI. 
Comunitats amb finançament in-
suficient, com Catalunya i les Ba-
lears presenten dèficits socials su-
periors als del País Basc i Madrid 
(efecte de ser la capital). És molt 

probable, si s’afinés encara més 
l’SPI dins de Catalunya, que sigui 
l’àrea metropolitana de Barcelona 
la zona que té una correlació PIB-
SPI més dolenta. Només cal pensar, 
per exemple, en la contaminació, 
l’abandonament escolar o l’espe-
rança de vida.

3 CAL ADVERTIR que l’SPI espa-
nyol no té com a prioritat subrat-
llar les diferències en funció de 
les aportacions fiscals, sense des-
conèixer-ne tampoc la influència. 
La verdadera utilitat d’aquest indi-
cador és per detectar errors en els 
models de govern, les ineficiènci-
es en la gestió pública i la necessi-
tat de canviar determinades políti-
ques. La crisi ha servit per compro-
var que posar la política al servei 
de l’economia és una equivocació,  
perquè no garanteix un bon SPI. 
Serveix de ben poc fixar-se només 
en el dit índex (PIB) sense tenir en 
compte l’excessiva diferència amb 
la del dit petit (SPI). H

33 Presentació de les dades de l’indicador de progrés social (SPI) a la Casa macaya a Barcelona, dijous passat.
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El producte interior brut català contrasta amb el seu deficitari progrés en equitat

L’indicador SPI 
ajuda a detectar 
ineficiències 
en els models 
de govern

molts textos, conferències i fins i tot 
per convocatòria de Nicolas Sarko-
zy quan era president, Stiglitz ha ad-
vertit (amb un altre Nobel, Amartya 
Sen, i l’investigador social Jean-Paul 
Fitussi) que utilitzar el PIB per me-
surar la riquesa dels països i, enca-
ra pitjor, utilitzar aquesta mesura 
per qualificar-los en la seva solvèn-
cia financera, és un error immens 
que acaba afectant centenars de mi-
lions de persones.
 Quan va tenir lloc aquesta adver-
tència, fa set anys, també va sortir 
dels Estats Units un model de me-
surament del grau de desenvolupa-
ment d’un país sense utilitzar ni una 
sola dada econòmica, l’SPI, centrat 
en paràmetres socials i ambientals. 
Es tracta de 52 indicadors agrupats 
en tres grups: necessitats bàsiques 

(nutrició, aigua potable…); bases del 
benestar (accés a la formació, salut 
i benestar); i oportunitats al llarg 
de la vida (llibertats, accés a estudis 
especialitzats). Al confrontar el PIB 
amb l’SPI de cada país (i a Europa, 
les regions, un equivalent a les auto-
nomies espanyoles) el primer que es 
comprova és que hi ha correlació bà-
sica entre renda per càpita i SPI, pe-
rò, i aquesta és la novetat, no sempre 
és així: a més riquesa no es corres-
pon més benestar segons els 52 pa-
ràmetres utilitzats. Un país pot ser 
molt ric però amb escàs progrés so-
cial (Kuwait). Sí que és cert que el ni-
vell de riquesa permet satisfer amb 
més eficiència el primer grup de ne-
cessitats, la nutrició. Catalunya obté 
una bona nota en aquest apartat. Pe-
rò en el segon grup de necessitats, hi 
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Catalunya és la 58a regió europea per PIB però
la 165a en desenvolupament social
El Principat destaca en necessitats mèdiques bàsiques, però és a la cua en accés als coneixements

07.05.2016 | 07:41

EFE | BARCELONA Catalunya ocupa la 58a posició en el rànquing de regions europees amb una taxa
més gran del Producte Interior Brut (PIB) i, no obstant això, és la regió europea número 165 en l'Índex
Europeu de Desenvolupament Social de la Comissió Europea, que mesura el progrés social de les 272
regions de la UE. Amb aquest índex de desenvolupament social, analitzat ahir a Barcelona en un acte
organitzat per la fundació Catalunya Europa titulat "Líders en PIB i a la cua en desenvolupament
social?", la Comissió Europea busca desglossar les xifres de benestar a nivell regional.
Segons la fundació Catalunya Europa, l'Índex Europeu de Desenvolupament Social (SPI, en les seves
sigles en anglès) suma indicadors que mesuren accés en tres grans àmbits: necessitats bàsiques,
fonaments del benestar i oportunitats. Per als impulsors de l'SPI, una de les finalitats d'aquest índex és
valorar els esforços que es fan per millorar la vida dels ciutadans amb la distribució dels Fons de
Cohesió de la Unió Europea.

Fortaleses i debilitats
Entre altres dades, l'SPI indica les fortaleses i debilitats de cada territori en diferents camps en
comparació amb altres regions europees amb un desenvolupament similar. Catalunya, és forta en
"nutrició i necessitats mèdiques bàsiques" (posició 11 de 272), també en esperança de vida i respecte
a les minories, però és a la part baixa en categories com "accés als coneixements bàsics", que analitza
l'abandonament escolar, on ocupa la posició 250.
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va assenyalar durant l'acte de
presentació de l'SPI que "és habitual parlar del PIB, però sabem que no és suficient per mesurar el
progrés social d'un país i dels seus habitants". "Hem d'explicar la realitat, i és aquesta", va afirmar
Bassa, que va reconèixer que, segons el seu parer, les xifres que llança l'SPI no són bones per a
Catalunya.
Susana Franco, investigadora de l'Institut Basc de Competitivitat que ha col·laborat en l'elaboració de
l'índex, va apuntar que Catalunya "està pitjor que altres regions del nord i el centre d'Europa, també
entre la 'meitat pitjor' de les regions espanyoles, però millor que altres zones del sud d'Europa".

El nord, al capdavant
Suècia, Noruega i Dinamarca es reparteixen les regions que lideren l'índex SPI: Övre Norrland,
HovedstadenHelsinkiUusimaa, Midtjylland i Åland, totes per damunt dels 80 punts (Catalunya en té
63).
Les zones més ben puntuades de l'índex se situen totes als països nòrdics i als Països Baixos. Al
rànquing, Catalunya figura per sota de regions com el País Basc (69 punts), Navarra, Cantàbria,
Castella i Lleó, Astúries, Aragó, La Rioja, Comunitat Valenciana, Galícia i Múrcia. Tanca la llista, amb
38 punts, la regió búlgara de Yugoiztochen
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POLÍTICA

El "maragallisme" es reconverteix en "think tank"

Seminari sobre la unió fiscal europea de la Fundació Catalunya Europa, amb Ernest Maragall i Jordi Angusto, el novembre de l'any passat.   |   F.C.E.

 

per Bernat Ferrer
27 de Maig 2016 a les 12.10 h

La implosió del que s'havia anomenat "sector catalanista" del PSC no ha acabat de quallar en una opció electoral nítida. En el
seu moment, del PSC en va sortir NECat, Avancem i Moviment Catalunya. Més tard, el novembre del 2014, NECat i Moviment
Catalunya es van fusionar en MES-Moviment d'Esquerres, que va formar part de la coalició Junts pel Sí (JxSí). Però, fa uns
dies, una desena de dirigents van abandonar la cúpula directiva del partit. La intenció d'aquest grup de "maragallistes", ara
per ara, no és tant la de fundar una nova opció electoral, sinó dedicar-se a la batalla de les idees a redós de la Fundació
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Catalunya Europa.

"Vam muntar un partit per treballar per a un país, i ara ens adonàvem que treballàvem pel partit, no pel país", explica a El
Món Jordi Angusto, exdirigent de MES i membre de la Fundació Catalunya Europa -presidida precisament per l'expresident
català Pasqual Maragall. Ara, havent sortit ja de la direcció de MES, aspiren a reconvertir la fundació en un think tank amb
voluntat d'incidència política en el conjunt de l'esquerra catalana. Esquerra entesa en el sentit ampli, des de la
socialdemocràcia a ERC, passant també pels "comuns" o per determinades sensibilitats que encara resten 鯥죃dels al PSC o ICV.

"De la mateixa manera que a ningú no se li escapa que la FAES té una capacitat d'inₕ覴uència a Espanya, arreu d'Europa també
hi ha think tanks -progressistes o liberals- amb molta incidència en les respectives realitats", ressalta Angusto. I, en tant que
a Catalunya aquesta estructura no acaba de ser-hi, es proposen de bastir-la.

I des de quina perspectiva? "Hi ha hagut un socialisme que ha estat còmplice de la dreta neoliberal més bèstia, i que ha tocat
fons", descriu Angusto. Enfront a aquesta realitat, entenen que també està naixent una alternativa arreu del continent que se
sent còmoda tant amb les idees sobre la construcció europea que està formulant l'exdirigent de Syriza Yanis
Varoufakis com amb els postulats de Joseph Stiglitz. I que està trobant complicitats en determinats sectors del SPD alemany,
del PS francès, dels Verds d'arreu... I que, en canvi, a l'Estat espanyol "ha estat molt patrimonialitzada per Podemos", apunta
Angusto. Reₕ覴exionar sobre tot aquest nou fenomen polític, des d'una òptica catalana i "més enllà del politiqueig del dia a dia",
és el nou repte que s'imposen aquests crítics de MES.

"Mantenir l'etiqueta de socialista no té sentit" 

El propi eurodiputat Ernest Maragall ja va explicar a El Món que les deu persones que havien plegat de la direcció no estaven
disposades "a contribuir més a la fragmentació de l'esquerra nacional". També apuntava que "mantenir l'etiqueta de
socialista no té cap sentit, més quan està molt discutida", i que amb MES no s'havia aconseguit  "l'eixamplament de l'espai
social i ideològic".

Entre les últimes activitats que ha dut a terme la Fundació Catalunya Europa, hi ha hagut la presentació de l'Índex Regional
de Desenvolupament Social que impulsa la UE arreu del continent -contraposat al PIB-, la presentació d'un llibre del director
adjunt de la Fundación Alternativas, Vicente Palacio, amb la presència de Javier Solana, un debat sobre el TTIP amb el cònsol
nord-americà, debats sobre la FP europea, la crisi dels refugiats, desigualtat i 鯥죃scalitat...
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