Colección Health Policy Papers
2016 - 09

A PROPÒSIT DE LA REDISTRIBUCIÓ DE LA RENDA

Guillem López-Casasnovas
Catedrático del Departamento de Economía y Empresa
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona

La Colección Policy Papers, engloba una serie de artículos, en Economía de la Salud y
Política Sanitaria, realizados y seleccionados por investigadores del Centre de Recerca
en Economía y Salud de la Universitat Pompeu Fabra (CRES-UPF). La
Colección Policy Papers se enmarca dentro de un convenio suscrito entre la UPF y
Obra Social “la Caixa”, entre cuyas actividades se contempla el apoyo no
condicionado de Obra Social “la Caixa” a la divulgación de estudios y trabajos de
investigación del CRES-UPF.

Barcelona, Maig 2016

1

2

Colección Health Policy Papers 2016 – 09

A PROPÒSIT DE LA REDISTRIBUCIÓ DE LA RENDA
Guillem López i Casasnovas

La recent de la preocupació per la redistribució de la renda al nostre país que mostra el
Parlament de Catalunya ha derivat per alguns cap a una crisi poc més de govern. El tema és
complex i amb múltiples arestes. A la pregunta de si es pot avui redistribuir millor la pressió
fiscal, i a l'IRPF en particular, la resposta és crec unànime. A la de si per tancar el dèficit fiscal
cal pujar la pressió fiscal, i de l'IRPF en concret, l'acord no existeix, ni per part del govern ni de
molts analistes. En primer lloc, perquè la preocupació inicial –que és la desigualtat– té un focus
diferent si s'orienta a una pujada general d’impostos o a la seva redistribució, i no diguem ja si
es tracta de incorporar als qui avui l’eludeixen. Es passa així a distribuir més ingrés per gastar
més, i no de redistribuir l’ingrés actual, a despesa constant. La 'pujada' fiscal en aquest darrer
cas ja no seria necessàriament general. Contràriament, si fos el primer l'objectiu del debat,
caldria argumentar respecte de la bondat redistributiva de la despesa que es finança en primer
lloc, i de quines alternatives per a estendre la pressió fiscal a qui ara no paga, o de buscar nou
finançament fora de la fiscalitat, s’hagin contemplat. Aquesta distinció s’ha obviat al debat per
bé suposadament de millor propòsit: la ideologia darrera de redistribuir millor és diferent a la
de redistribuir més.
Si la qüestió és la distribució de la renda i de la riquesa, hauríem de centrar d'entrada el debat
en la seva assignació inicial: la que procedeix del mercat. Més enllà d’aquesta, i pel que fa a la
riquesa, les accions correctores –redistributives- no són immediates (es poden intervenir ‘ex
post’ en el moment de seva la transmissió o de la generació de la plusvàlua) i són
controvertibles, ja que sovint responen a decisions personals prou honestes (estalviar en lloc
de malbaratar), de manera que no resulta evident que el patrimoni hagi de ser penalitzat amb
tributacions reiterades. Pel que fa a la desigualtat a la renda, el que ens hauria de preocupar és
l’assignació inicial de l’ingrés, rendes de treball i de capital, abans que l’Estat hi incideixi –
reassignant -, ja que en aquest camp de ingressos declarats les actuacions negligeixen sempre
per definició els qui no declaren, que són els rics de veritat. I davant les diferències
escandaloses en aquella generació inicial de rendes –sovint retribucions auto assignades i
rendes de capital prou especulatives–, no confio jo en altre antídot que no sigui la condemna
social d’allò que és impossible que legítimament es guanyi, ja que intervenir directament el
mercat pot fer que el remei sigui pitjor que la malaltia. La condemna hauria d’afectar a aquells
3

qui només tergiversant la realitat –i els propis mercats– s’atribueixen uns salaris impossibles
de justificar pel valor real de la seva productivitat marginal. I en aquest combat hi hem de ser
tots, sense riure les gràcies a cap d’aquells aprofitats.
Pel que fa a la desigualtat de les rendes disponibles, finals, com hem dit, no és el mateix
justificar una major tributació per a gastar més, que per a igual despesa redistribuir-ne millor
les seves contribucions. Aquí el camp de millora és encara prou gran, contra els qui eludeixen,
fan frau, o per be dels contribuents front dels usuaris.
No mesclem per tant el tema de fer créixer la pressió fiscal amb la de ‘a igual pressió fiscal’
redistribuir-ne la càrrega. En aquest darrer cas es tractaria de que les rendes baixes
disminueixin la seva part i les altes l’augmentin; sempre en favor de qui menys renda té, qui ha
de consumir tot el que ingressa, i compta com a resultat després d’impostos amb una capacitat
adquisitiva inferior

a Catalunya en raó d'uns preus relatius a casa nostra més elevats.

Preocupar-se avui per la desigualtat requereix però una mirada més ampla que la de la
tributació. I si es decideix incidir-hi finalment per la via fiscal, hauria de contemplar-se quelcom
més que gravar la renda. Es pot fer també a través de l’IVA i dels especials, particularment si es
considera el cicle vital del consum de les persones. I d’altres impostos, en un context en que
amb la revolució tecnològica i les seves massives aplicacions, uns pocs aconsegueixen les
plusvàlues màximes. O dels qui amb ‘poder de mercat’ poden tergiversar l’eficient assignació
de recursos apropiant-se de guanys exuberants. És en aquest context quan la polarització
social mostra la seva pitjor cara i la distribució perd la 'normalitat' (front de la bipolaritat), amb
una classe mitjana cada cop més minsa en renda i amb uns extrems de la distribució en què
uns pocs ho posseeixen gairebé tot i gairebé tots amb prou feines posseeixen res. Això té, a
més, un efecte col·lateral important sobre els valors socials. Cada vegada més percentatge de
l’opinió pública menysprea l'esforç a favor del somni d'un talent innat o una eureka
sobrevinguda, inabastable per a gairebé tota la ciutadania. I sorgeix sovint la idea que l'èxit en
la vida és una loteria (el 60% al nostre país així ho creu) per part d'uns pocs “escollits” a una
riquesa sideral i no a una renda mitjana el resultat del treball esforçat i constant al que tothom
pot accedir. Per això, més enllà de garantir en la despesa social una meritocràcia efectiva en
l’assignació inicial de la renda, en la lluita contra la polarització abans comentada, diversos
autors han arribat a recomanar elevats impostos de fins al 70% sobre els guanys de capital en
el moment en que aquests són realitzats i el patrimoni deixa de complir la funció de generació
de nova renda, o quan com a renda no guanyada passa a tercers (herències). L'esmentada
tributació estaria especialment legitimada per eficiència i equitat en el moment en que les
plusvàlues es materialitzen i les rendes deixen de rendibilitzar-les esdevenint guanys liquiditats
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i sostrets dels mercats productius. Aquí, en l'assignació inicial dels ingressos, i en la revisió del
valor de la despesa que es finança en la seva capacitat de fer real una societat més
meritocràtica, és on possiblement hi ha la mare dels ous d'una redistribució futura més
efectiva.
Per tant, si parlem de redistribució ho hem de fer seriosament. Hem de referir primer la
distribució, una millor redistribució després i una redistribució més gran si és el cas, havent
contemplant totes les alternatives disponibles, de la que no és la menys important la manera
en que gastem allò que volem finançar.

INFORMACIÓ BÀSICA D’INTERÈS (fonts a peu de pàgina i als estudis de l'OCDE
Growing Unequal? 2008, Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising 2011 i In It
Together: Why Less Inequality Benefits All, 2015).

DEU PUNTS REMARCABLES DE LA SITUACIÓ ESPANYOLA
1.-La pauta redistributiva entre la desigualtat (segons coeficient de Gini) entre la distribució
inicial de la renda ('de mercat') i la final per Espanya es constata a continuació:

Figure 2. Fiscal redistribution, 1985–2005

Source: Caminada et al. (2012).

2- Més modernament i incorporant els ajustos fiscals per al conjunt de països europeus dona
el gràfic següent. Notis que els canvi (increment) de la desigualtat a Espanya son més elevats a
la distribució inicial que a la disponible final. A molts països la de mercat quasi bé no canvia, a
diferència d'Espanya on l'augment de l'atur marca un diferencial molt elevat que la
redistribució amorteix però no pot corregir en una etapa a més de consolidació fiscal.
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Sources: Euromod v G1.0+; Eurostat; and authors’ calculations.
Note: An increase in Gini coefficient indicates an increase in inequality. The Gini coefficient for market income is
estimated by Euromod based on post-tax income survey data by Eurostat and simulated figures for taxes, using the
Euromod micro-simulation model.
*Indicates that data for disposable income refer to 2007–11.

3- Així, la renda mitjana disponible per la llar es situava el 2011 poc més que al nivell del 2006
2003
Renta media por hogar
Renta media por persona
Renta media por unidad de consumo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20921

21793

22735

23712

25277

25556

25140

24176

7612

7903

8335

8766

9428

9627

9572

9306

23972
9326

11621

12008

12643

13266

14214

14483

14369

13907

13885

Notas:

1.- La renta disponible total del hogar se compone de los ingresos del trabajo por cuenta ajena, benef icios / pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales, rentas procedentes de esquem
Fuente:Instituto Nacional de Estadística

4- La contribució a la reducció de la desigualtat a partir de les actuacions en matèria de
despesa social dona el mapa següent. Es considera la distribució dels beneficis socials
monetaris per al quintil superior i inferior de les rendes de les llars. Destaca Espanya el poc pes
de les segones. Falta a l'anàlisi el que pot representar el pes de les rendes en espècie. La seva
composició s'inclou a continuació.
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5-El paper de l'educació en la desigualtat i en la mobilitat social s'aprecia en els gràfics adjunts.
Espanya mostra una mobilitat social (Gran Gatsby) relativament baixa i és relativament outlier
en l'efecte de l'educació en el coeficient de Gini, amb nivells baixos.
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6- Tot això es produeix amb diferències notables a l'evolució de la renda per grups d'edat
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7- I de la desigualtat (mesurada per la diferència entre renda mitja i mediana), per grups d'edat
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8- Entre les causes d'aquests diferents comportaments destaquen les relatives a la ocupació
per grups d'edat, tipus de contracte i nivells d'educació. A Espanya aquests influeixen
relativament poc, en canvi el tram d'edat de 15 a 29 mostra un tipus de contracte clarament
diferenciador.
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9- I pel que fa a la riquesa no sorprèn una distribució més desigual que la de la renda, tot i que
a Espanya el diferencial no és tant elevat coma la resta de països comparats.
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10- Per causes (nivells d' educació, propietat de l'habitatge i composició de la llar), Espanya es
mou, en general, entorn de les mitjanes dels països europeus.
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