
Espanya puja al 15è lloc en la classificació 

mundial de benestar  
• Noruega i Austràlia repeteixen a dalt de la taula, i el Níger i 

l’Afganistan, a la cua 
• La nova llista de l’ONU encara no reflecteix els efectes de la crisi 

econòmica 
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Del 16è al 15è. Espanya ha pujat un lloc en detriment de Dinamarca en l’índex 

de desenvolupament humà, un diagnòstic mundial del benestar del Programa de 

Desenvolupament de les Nacions Unides (PNUD) que mesura des de fa gairebé 

dos decennis les expectatives d’una vida llarga i saludable, l’accés a l’educació, 

la sanitat i uns nivells de vida dignes, o al contrari, la pobresa, la misèria i 

l’abandonament d’una població. Els últims anys Espanya es manté, amb alts i 

baixos, en les primeres 20 posicions dels països més pròspers del globus. Una 

classificació que lideren novament aquest any Noruega, Austràlia i Islàndia. 

 

La llarga llista, confeccionada amb dades del 2007, sotmet a anàlisi un total de 

182 països, amb Sierra Leone, l’Afganistan i el Níger al final de la classificació. 

El progrés més destacat el registra laXina, que avança set places, fins al 92è 

lloc; seguida de Colòmbia i el Perú, que pugen cinc posicions cadascun per 

col·locar-se en els llocs 77 i 78. En el costat oposat hi ha Jamaica, que baixa 

vuit posicions i ocupa el lloc número 100.  

 

Les coses poden canviar l’any que ve, quan l’informe tingui en compte l’efecte 

a Espanya i la resta de països de la crisi financera mundial i l’explosió de la 

bombolla immobiliària, fenòmens que no es reflecteixen en l’actual edició.  

 

ENTRE ELS MÉS RICS Espanya, que va escalar fins al 9è lloc en l’índex publicat 



l’any 1995 –amb dades del 1992, l’any dels Jocs Olímpics de Barcelona i l’Expo 

de Sevilla, però també el de l’arrencada de l’anterior crisi, quan la taxa d’atur es 

va disparar fins al 22% de la població activa–, va retrocedir posicions a finals 

d’aquella dècada, i des d’aleshores s’ha mantingut estable a la zona mitjana del 

bloc dels més rics. A principis dels 2000 es movia al voltant del lloc número 20, 

però en l’edició de fa tres anys va guanyar posicions fins a arribar al lloc 13.  

 

L’informe mesura, entre altres paràmetres, l’esperança de vida, l’accés a 

l’ensenyament i el nivell educatiu, la sanitat i la despesa sanitària pública, la 

capacitat de despesa i el nivell de vida, la inversió en recerca i 

desenvolupament i la penetració de telèfons mòbils i internet en cadascun dels 

països. No es mesuren circumstàncies com ara el respecte als drets humans o 

el nivell de democràcia al país, però sí la correlació entre el creixement 

econòmic i el benestar dels ciutadans. Així, Espanya, on el nivell de renda per 

càpita és de 21.616 euros, té un IDH molt semblant al dels EUA (13è), on la 

renda puja a 31.227 euros. 

 

ALTA ESPERANÇA DE VIDA Liechtenstein (19è), el petit principat de 35.000 

habitants, 15 bancs i més de 100 companyies financeres, disfruta de la renda 

per càpita més alta del món, amb 60.987 euros, mentre que el salari mitjà més 

baix el té la República Democràtica del Congo, amb 204 euros anuals. 

 

Espanya apareix entre els 10 primers països en esperança de vida, amb 80,7 

anys de mitjana, només superada pel Japó (82,4) Austràlia, Suïssa, Hong Kong, 

Islàndia, Itàlia, França i Suècia. L’esperança de vida als països amb pitjor índex 

és de només 46 anys, 33 menys que la mitjana dels països alts de la 

classificació. Respecte a la taxa d’adults que saben llegir i escriure, Espanya 

arriba al 97,9%, molt semblant a anys anteriors. Tampoc varia la despesa 

pública en sanitat, un 5,5% del PIB. 

 

«Tot i haver aconseguit millores significatives, els avanços han estat diversos 

abans que es fes notar la crisi econòmica mundial», va advertir Jeni Klugman, 



directora de l’estudi. Els retrocessos han estat deguts a factors com la guerra i 

la sida, segons va explicar.  

 

TAULA 

 

1r  NORUEGA  0,971 

2n  AUSTRÀLIA  0,970 

3r  ISLÀNDIA  0,969 

4t  CANADÀ  0,966 

5è  IRLANDA  0,965 

6è  HOLANDA  0,964 

7è  SUÈCIA  0,963 

8è  FRANÇA  0,961 

9è  SUÏSSA  0,960 

10è JAPÓ   0,960 

11è LUXEMBURG  0,960 

12è FINLÀNDIA  0,959 

13è EUA   0,956 

14è ÀUSTRIA  0,955 

15è ESPANYA  0,955 

16è DINAMARCA  0,955 

 

segueixen Bèlgica, Itàlia, Liechtenstein, Nova Zelanda, Regne Unit, Alemanya... 

 


