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Et presentem una antología de les "Propostes innovadores per repensar 
l'economia" que hem recollit de diversos autors. Hi ha propostes que coincideixen, 
d'altres que divergeixen o, fins i tot, que son contradictóries. Queden molts temes 
oberts, i alguns hi son poc tractats o oblidats. Amb aquesta publicació no es pretén 
altra cosa que servir de guió per suscitar i impulsar el diáleg. És per aixó que et 
convidem a llegir-la. 

Ens sentirem complaguts de conéixer els teus comentaris, critiques i contra-
propostes -si ho creus convenient, pots guiar-te peí qüestionari adjunt Totes les 
respostes rebudes formaran part del procés de contrastado que, al llarg de l'any 1995, 
ens conduirá a una jornada de posada en comú, que tindra Uoc al mes de novembre a 
Barcelona. 

En cas que la lectura d'aquestllibre et susciti interés i vulguis fer-ne partícip 
altres persones, tenim a la teva disposició unes versions reduídes (80 pág., 500 ptes.) 
en diferents idiomes (cátala, castellá, francés i angles). Si vols contribuir a preparar 
la jornada de reflexió, necessitem que ens facis arribar els primers comentaris i 
contra-propostes abans del 30 de maig. Aportacions mes extenses deis qui hagin 
mostrat interés, podran arribar fins el 5 de setembre. Amb totes les respostes rebudes 
farem un recull, que enviarem a tots els qui hagin manifestat voler participar en la 
jornada de la posada en comú del novembre. 

Esperant que vulguis participar en aquest procés coMectiu de repensar 
P economia, 

Cordialment, 

Marti Ollvella 
Director d'EcoConcern 

PLACA CATALUNYA, 9, 4RT - 08002 BARCELONA - CATALUNYA 

FAX: (93) 317 26 91 - TEL: (93) 317 81 21 - E-MAIL: A00476@servicom.es 

** 

mailto:A00476@servicom.es






. . . " . ^ . . ^ # j * . . S,\ 

6. Quines propostes -prdples o d'artres- pots aportar? 
( ) adjunto documenta, retalla de premsa, referdncles 

7. Altres comentaris, critiques o suggeriments: 

Tinc interés en rebre exemplars de la versió reduída en cátala II , castellá 
francés II, anglés II de "Propostes innovadores per repensar reconomia" 
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Tinc interés en participar en la jornada de posada en comú que se celebrará el mes 
de novembre de 1995 a Barcelona. 

• _ • _ • • _ 

* • • L _ ' _ 

Vull participar en el "Seminan permanent per repensar reconomia" que se celebrará 
cada dimecres a la tarda, a partir de 1' 1 de marc,, a EcoConcem. 

NOM COGNOMS 
-.-. i ' : * : * : - : * : * : * :* :* :* :* : - . *:*x<*ü-:*:':*tf*w:«>L*:*:':*>:*:':*:*:-rtv.-«,,.... ri • h úm ú- + í . l . fc k_H 4¡ 4_4 • _ • . _ * 4 4_4- 4 h b t ú h 4 úú ú_i* k h ! _ • _ • 4_ri_a l_4 4 - 1 1 4 4 h h 4 a a J a 4 a 4 " a ^ 4 r 4 - a a a a a n n r a v:*^Xv;':'>tfX';';';:'>X'tt:o::'>::-:::'::x:v:*x^ •\-yyyyyyyy-y.yyyy-

ORGANITZACIÓ 
•;'»:-;'>;:vX-^'X":'::':x:v::^:"::":^:^:->::': 

J + ' " 4 J + L J L h " J 4 1 b h t - - H - h • • i - - H • ^ • + - ^ ; - > ! >:- ; ->:- : - : ->;+i>v.: . :^i - i . ** í * 4..- ,:--+-•-* o - * o 4. 4_> ,.4..- *> - > - * •_*:•:•:•> 4 _ ^ : B • _ • 4_._4._-_h + . + . • " + - : - : - _ - ^ < 

••---+-v-v¿.v--.vfc-,v _ • • J • _ ' _ . ^ W - ^ V • V i , l i * , l ^ , ^ l ^ l . , . ^ v , , . , . , ^ l ^ • • V l , 

*x*:*:*ttx«*:*:v;^^ : ^ ^ ^ ; ; ^ ^ : ^ ^ ^ ^ > ^ : v ^ ^ X ' ! - : ^ ^ ! - : ^ : v ^ : ^ • : ^ : ^ : • ; • : ^ • ^ 

CIUTAT PAÍS 
h r 4- • 4- + + fa h + 4 1 1 1 - 4 - l n b B r i a r b 

. r . . . w ú, T * • _ • _ • _ • _ • • _ • _ • * H 

TELÉFON 
x 4- x • * . • . • _ • • - _ " _ " h 4¡ r n * 

. - . . h . L . 
a a

, r - - r B - - - i a a B a
, - h 4 r a a a - 4 a

, 4 ^ 4 - 4 - h - r 4 h 4 l 4 l h 4 4 
- r • - 4" •*_ • • *_ • *• n_4- -_4_- " .h 4_-_ 

4 I i i i 4 • h T i 
H.H. ' .H ^ i • 

FAX E-MAIL 
H 4 - 4 - I 4 * •. F •; ' : ' ;^>:-;-^»»:A:' :-:-: ' :- :-;->>»: ' t*:*>:-:-: ' :->:->:-:-:*»>:-:-:-:-:-»: '>:-:^> '-• •-' _•. I - l_l_4 h h l_4- * _ h _ - • . , , , . . _ , , - . . . . . . . . . . . . . . ' - ' , ; , ; .> ; , : . : ^ j ,»» :» :<> : *> i • ' - - • -•_4 I I ¥ h h 4- •_ I_ I_F 4_h_-_- - 4_-_-_- l_4- + + *_4" b_4i 4_4- l_4- l_h I • w - w - V i W - s y i V i V 

i J • • • t • •X->V-:*V-_-_»_-_ _'_L_"_fc_'_ j j j ^ ú y w y . ^W-X^X-X^-*-^*'-1^***É • h • • • • • • • • • • T F F 

F l"d I 4- h - 4"á"4-" a
rh' I ^ " d W á " ^ " » " » ' & " • " • " 

ACTIVITAT PRINCIPAL 
*>x*:*:*:*;->x- -^s*-iS%;."-'i.*-*+v-:-:"í-:-!-x-:-!-:-i-!-t'->í- _ " _ " _ " _ L • _ " _ J _ J _ l •*_ 

• _ • _ • _ • _ + _ • _ • _ • 
r i l i i i i i i + i i i i b t i b U i H 

V . ' i",V . • V4-4 -V,VISV*\ V>*l W - W - V - V • : • : •» : • X V : * : * M * : - : - : - X *>:*:*:«:•:•:«:: > > x * : * : - : * ; * i -

W W W r t W 

Envieu-lo a EcoConcern abans del 30 de maig de 1995 
Pla$a Catalunya, 9, 4rt - 08002 Barcelona - Catalunya - Fax: (93) 317 26 91 

http://4_._4._-_h


PROPOSTES INNOVADORES 

Una invitado al dialeg 

J. 

Basades en els escrito dê  
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Nota preliminar 

"Contrast de models sdcio-econdmics" és un projecte d'EcoConcern, associació per a la 
innovació social. 

L'equip del projecte Contrast, és coordinat per Emil HERBOLZHEIMER (Professor d'ESADE, 
Doctor en Economía i Enginyer Técnic), Martí OLIVELLA (Director d'EcoConcern i Llic. en 
Ciéncies de la Comunicado) i Stefano PUDDU (Dissenyador, Llic. en Pedagogía), i inclou 
Maite GIMÉNEZ (Llic. en Economía), Anna LATORRE (Llic. en Biología i Master en 
Empresarials), Pere MORA (Llic. en HISTORIA) i Marc PINTOR (Llic. en ECONOMÍA). 

El projecte Contrast compta amb el suport especial del Consell d'EcoConcern i el d'altres 
col-laboradors, entre el quals destaca la Fundació Jaume Bofíll. 

Podeu fer arribar els vostres suggeriments, critiques i propostes a: EcoConcern, Associació 
per a la Innovació Social, P9a. Catalunya, 9, 4rt - 08002 Barcelona. Si teniu interés en 
participar al procés de contrastado, us demanem feu arribar la vostra aportado escrita abans 
del 15 de setembre de 1995. 

© EcoConcern, associació per a la Innovació Social 
© Propietat d'aquesta edició (incloent-hi el disseny de la coberta): Publicacions de la 
Fundació Jaume Bofíll, Provenga 324,1er. 08037 Barcelona 
Disseny de la coberta: Cristina TOMÁS 

ISBN: 84-8557-43-3 
Dipósit legal: B-9256/95 
Imprimeix: MULTITEXT S.L. 

Prohibida la reproducció total o parcial per qualsevol mitjá, sense l'autorització escrita de 
r editor. 
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PRÓLEG 

Ara fa deu anys, per a la majoria de la gent encara hi havia certeses, teories i 
ideologies de referencia. Pero, alguns comeníávem a teñir dubtes sobre la validesa 
de les teories -categóriques i enfrontades- que guiaven la política i 1'economía, tant 
en l'escenari europeu com en el mundial. El 1984 un petit grup de persones creárem 
a Barcelona el Centre d'Estudis Joan Bardina, per intentar entendre i posar en ordre 
la ingent obra d'Agustí Chalaux, un desconegut genial. Des d'aquest petit centre 
d'estudis descobrírem la importancia d'escoltar altres enfocaments, altres propostes, 
altres models d'organització social. 

Durant 10 anys hem tingut l'orella parada per escoltar veus innovadores. Hem 
descobert persones que están cultivant, des de fa décades, dubtes i propostes sobre 
els models que dominen la política i P economía. No ens preocupa si poden ser 
catalogades de dretes o d'esquerres. No mirem si son d'un premi Nobel o de gent 
ignorada. Ens interessen perqué no es queden només en l'análisi o en la crítica. 
Cerquem veus que facin propostes, tant per intentar resoldre problemes socials 
concrets com per assajar d'organitzar la societat d'una altra manera. 

Especialment, des de 1992, hem potenciat aquesta recerca amb la creació 
d'EcoConcern, associació dedicada a promoure la innovació social. Amb 
EcoConcern cerquem conéixer i contrastar nous enfocaments i noves propostes en 
qualsevol camp d'interés huma -economía, ecologia i ecumene (relacions 
interculturals). L'objectiu és mostrar que els problemes están interrelacionats i que 
per resoldre'ls hem de poder escollir entre diverses propostes i models que tinguin 
en compte aquesta interrelació. 

Cercar alternatives ais problemes sócio-económics, per la seva cabdal importancia 
en la societat actual, ha estat el primer tema que hem tractat. Les propostes sócio-
económiques s'aniran integrant en un ampli projecte de disseny de models que 
tinguin en compte tots els altres aspectes de la societat. 

Tot aquest procés, s'ha concretat en el projecte "Contrast de models sócio-
económics" que, s'ha anat preparant des de 1990, i que ha aplegat en el darrer any 
un equip de 7 persones que han estudiat, sintetitzat i contrastat les propostes d'una 
desena d'autors. 
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Les "propostes innovadores per repensar reconomía" están pensades per a unes 
societats en transformado. Aquesta transformado de les societats ens obliga a 
repensar 1'economía, com un intent d'oferir camins per superar els carrerons sense 
sortida ais quals ens han conduít les teories económiques d'aquest segle: tant les 
aparentment fracassades, com les aparentment triomfants. Pero, també hem de 
repensar 1'economía en el sentit d'alliberar-nos de la dictadura de la "rao 
económica", a qué es redueix avui qualsevol tema polític, social i cultural. 

Les "propostes" recullen un conjunt d'objectius i dispositius concrets, com a 
mitjans per transformar les societats del segle XXI. 

Indicar camins de partida no vol dir saber els Uocs d' arribada. Comencem a saber 
alió que no volem, alió que no té futur, alió que fracassa... I, per tant, cal intentar 
obrir pistes per sortir d'aquesta situado. I en aquest intent no podem rebutjar cap 
proposta. Per mes que xoqui amb els nostres models fets. No pot sortir res de nou si 
no és escoltant altres plantejaments. 

Avui, comen?a a ser una visió comuna que no hi pot haver un sol model universal i 
defínitiu d'organització social. D'aquesta visió es deriven, pero, dues opcions ben 
diferents. La primera assevera que no cal esfor?ar-se a inventar res de nou: que alió 
que hi ha -neo-capitalisme democrátic- és l'únic que pot haver-hi -i s'ha demostrat 
que és el sistema mes natural... quan no s'intervé- Pero podem defensar una segona 
opció mes realista: el neo-capitalisme democrátic és una construcció histórica i com 
a tal té un comengament i un final. Tal com s'ha desenvolupat, mostra els seus límits 
perqué no está garantint la seva utopia de fer possible el benestar per a tothom 
mitjangant el mercat lliure i la democracia representativa. Calen, per tant, nous 
enfocaments per a un món complex i per a una realitat intercultural. 

Una societat que és económicament liberal, tecnológicament revolucionaria i 
socialment conservadora, está condemnada a uns conflictes irresolubles. No podem 
continuar vivint d'uns esquemes d'organització social ancorats en la Revolució 
Francesa i la Revolució Industrial, després d'un segle de revolució tecnológica que 
trastoca els nostres comportaments quotidians en tots els aspectes. Vivím sota els 
influxos d'organitzades sinergies -científiques, técniques, industriáis i comercials-
que promouen la innovació tecnológica. Cal comentar a organitzar sinergies 
-d'intellectuals, associacions, moviments-que impulsin la innovació social. 

* * * 

Les veus seleccionades son algunes de les que, de moment, hem trobat mes 
significatives. A mesura que avan^ávem l'estudi n'hem anat coneixent d'altres, que 
esperem poder anar incorporant en properes versions. Esperem que la difusió 
d'aquest text ens permetrá conéixer nous autors i processos semblants, que 
enriquiran el procés. De veus n'hi ha de totes les tendéncies, pero, teñen en comú 
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que proposen instruments concrets per aconseguir els objectius que consideren 
millors. En la majoria de casos el text que presentem és un resurtí, una síntesi, que 
com a tal pot haver oblidat o traít algún o altre element que cada autor pot 
considerar important. 
Amb aqüestes pagines tan sois volem col-laborar a obrir el diáleg en una societat en 
qué les classes dirigents van perdent credibilitat, i en qué, alhora, va creixent la 
frustrado per manca de perspectives de fütur d'una part important de la població 
que, en un moment de crisi pot -com el passat ens ensenya- apostar per ideologies 
salvadores totalitáries. Encara som a temps d'obrir un ampli diáleg social que 
aplegui les idees i les energies necessáries per fer front ais grans reptes comuns, mes 
enllá deis interessos a curt termini que están disposats a deixar que res no canvil... 

És cert que només amb, idees noves no n'hi ha prou per canviar les coses. L'heréncia 
genética, les inércies, els interessos, el control de les consciéncies, el poder, la 
violencia, la por sembla que siguin els qui governen el móif i la historia. Pero, sabem 
que les persones amb idees també canvien el món. Quan encerten en formular idees-
forga mobilitzen les mes profundes energies i provoquen canvis impensables. Amb 
noves propostes no n'hi ha prou. Pero sense elles, no hi ha fütur. Fa 20 anys algu va 
apostar per l'ecologia o per robjecció de consciéncia.... quan ningú no sabia qué 
volien dir aquests mots. Avui, aquelles opcions de poques persones han esdevingut 
punt de referencia de la societat. 

No sempre s'encerta. Pero, si alguna cosa de valor ens queda en la nostra cultura és 
la capacitat de repensar certeses i d'inventar i construir models d'organització social 
-i no solament artefactes tecnológics. I, si alguna cosa ens ha de moure, és la de 
dissenyar una economia que garanteixi la vida digna per a tots els humans. Hi estem 
convidats! 

EcoConcern 
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PRIMERA PART 
UNA VISIÓ DE CONJUNT 





1. 
CONTRASTAR PROPOSTES PER DISSENYAR 

FUTURS POSSIBLES 

És veritat que molt sovint els temes económics ens espanten, per ser complicats i 
árids. Els considerem qüestions reservades a experts i renunciem a esbrinar paraules 
0 conceptes que no s'entenen. Renunciem a demanar-nos el per qué de les coses, de 
la crisi que patim, deis desequilibris que afecten el món. Pero sens dubte Feconomia 
ens toca a tots, i des de molt a prop: quan patim dificultáis per trobar feina, o per no 
perdre-la; quan hem de suportar la carrega feixuga deis interessos que paguem per 
Fhabitatge, per les eines de treball, pels estudis; quan veiem els efectes indirectes 
que les disfuncions económiques engendren: tancament d'empreses, atur, 
marginado, malestar; desprestigi de la política. Tot aixó ho vivim amb sentiment 
d'impoténcia en veure'n els efectes a escala global: la degradado ambiental creixent 
i Fempobriment progressiu d'una gran part de la poblado mundial. 

Cada dia, una majoria de ciutadans del món portem el pes de les disfuncions d'una 
economía que hem renunciat a entendre. Aixó no és inevitable. Per aquest motiu, 
hem intentat redactar un escrit comprensible per a tothom. Obert a qualsevol lector, i 
no destinat a un públic d'experts. 

El nostre desig és, en primer lloc, tornar a despertar una preocupado activa 
sobre cap a on s*encamina la societat i Feconomia. 

El segon objectiu és oferir claus per entendre qué és el que no funciona, quines 
regles o instruments de joc generen els desequilibris, o ens impedeixen de corregir
los. 

1 el tercer, és oferir propostes que ens facilitin imaginar una realitat diferent. 
Propostes factibles, versemblants. Noves regles i instruments de joc, que podríem 
assumir sense grans terrabastalls ni conflictes sagnants. Opcions de canvi per al 
nostre futur proper, que ens tornin a fer veure com cadascun de nosaltres pot ser 
actor d'un procés historie encara obert. Ens queixem que les grans decisions les 
preñen uns quants i que no sabem o no ens deixen involucrar-nos-hi. Pero, no 
podrem fer-ho mentre no tinguem propostes concretes de futur diferents. 

Un escrit com aquest suposa un repte molt ambiciós, per diverses raons: peí grau de 
complexitat i d'interrelació deis problemes; per la dificultat que suposa voler 
comunicar idees complexes a un públic ampli i divers; i finalment a causa de les 
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resisténcies que sempre susciten les noves propostes, quan qüestionen la realitat que 
tenim -encara que aquesta no ens agradi. 

El prejudici en contra de "models nous" és un fet cultural difós, i alimentat, a mes, 
pels qui teñen interés a mantenir les coses com están. Plantejar canvis de model 
suposa contradir un missatge que ens repeteixen incessantment: que estem a la fi de 
la historia, que les ideologías han mort per sempre, que el model ja és únic per a tot 
el món i que no n'hi ha d'altres... Qui som dones nosaltres per plantejar altres 
opcions? 

Les nostres credencials son les de persones que están cercant, i saben que no están 
soles. En aquest escrít, hem recollit 1'aportado d'aqueils que han fet mes camí que 
nosaltres, per intentar oferir llurs idees a altres persones que possiblement arribaran 
mes enllá. Sabem que les respostes recollides fíns ara son parcials, provisionals, 
aproximades; pero ja trobem important tan sois el fet d'haver recollit les preguntes 
plantejades, perqué creiem que hi ha una certa necessitat d'intentar donar-hi 
resposta. Per aixó, totes les critiques que suscitin la lectura d' aqüestes pagines serán 
ben rebudes, perqué ajudaran a millorar els resultats fíns ara aconseguits. Aquest 
text és una invitado al diáleg. 

* * * 

Aquesta publicado recull la reflexió conjunta del pensament innovador d'autors 
diversos, que al llarg de molts anys han assumit el repte de dissenyar propostes de 
can vi. 

La primera part ofereix al lector la nostra síntesi de les que hem considerat les 
principáis aportacions deis autors i deis temes clau a desvetllar. En breus capítols, es 
resumeixen els elements comuns de diagnosi i de proposta -objectius i dispositius-
precedits d'una mínima contextualització.* 

En la segona part de l'escrit es recullen unes descripcions mes extenses deis cinc 
models básics seleccionats. Es tracta de descripcions sintétiques que recapitulen els 
punts essencials de les propostes elaborades per Maurice Aliáis {Contra les rendes 
no guanyades), Joan N. Casáis (El model sdlid), Agustí Chalaux (Racionalitzar la 
moneda), Óscar Colom (La transformado social) i Jacques i M.Louise Duboin 
(Leconomía distributiva). 

S'ha volgut oferir una lectura global, pero resumida, d'unes obres complexes i 
sovint molt extenses. Aquest esfor? de síntesi l'ha realitzat, per a cada autor, un 
membre diferent de l'equip. Aquest fet, mes la diversitat propia de cada model, fa 
que hi hagi diferencies d'estil entre els escrits. Es trobará, pero, una homegeneítat en 
F estructura de cada síntesi, que pot ajudar el treball de contrastado entre elles. Cada 
una s'inicia amb un extracte, que molt breument recull el que és essencial de cada 

* Aquest escrit sintétic també és disponible en castellá, francés i anglés, acompanyat per un 
extracte de cada autor (80 pagines en total). 
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model. A continuado hi un perfil de Fautor, la diagnosi que fa Fautor de les 
disfúncions actuáis, i F argumentado d'unes propostes que servirien de terapia per 
a les disfúncions detectades. Cada escrit finalitza amb unes consideracions sobre la 
posada en práctica de les propostes recollides. 

La segona part acaba amb un capítol que recull mes resumidament F aportado 
d'altres cinc autors: Cristina Carrasco, André Gorz, Joan Martínez Alier, Antoni 
Ricart i David Schweickart. Cadascú aporta una reflexió valuosa, centrada sobre 
un ámbit concret: Cristina Carrasco sobre F economía reproductiva i el treball de les 
dones; André Gorz i David Schweickart sobre nous principis d'organització del 
treball i del sistema productiu; Joan Martínez Alier sobre ¡'economía ecológica. 
Antoni Ricart, finalment, aporta una reflexió general sobre uns nous principis 
d'organització social. 

Dues prioritats han marcat el plantejament de Festudi. 

S'ha volgut, en primer Uoc, posar Faccent sobre la visió de conjunt, tractant 
d'abastar la complexitat deis problemes. Mes que entretenir-nos a analitzar elements 
deslligats hem cercat els punts de contacte. Tambó hem fet un esfor? per integrar 
aportacions diverses deis autors i també, en algún cas, deis moviments socials que 
han suscitat plantejaments crítics i propostes de can vi. 

La segona priorítat ha estat posar un émfasi especial sobre les propostes. Estem 
acostumats a veure com la majoria d'estudis consisteixen en un recull de dades que 
contrasten o confirmen teories (empirismé), o bé en la lectura crítica d'unes dades, 
en fundó de valors determináis (criticisme). Son pocs els autors que s* atreveixen a 
suggerir noves propostes a partir d'unes teories adequades a uns valors considerats 
com a desitjables (constructivisme). 

Font: Johan Galtung 
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Els autors estudiats formen part d'aquest tercer grup. Gairebé tots es dediquen a 
concretar els instruments o regles de joc que possibilitarien els canvis que 
consideren desitjables. Els models estudiats -sense oblidar que el factor polític és 
determinant- focalitzen la seva atenció en l'ámbit económic, tant en els aspectes 
productius com en els financers. 

La majoria deis autors son desconeguts peí gran públic. D'ells, la meitat son 
catalans, i pocs son economistes de formado. Destaquem, en canvi, que diversos 
autors han estudiat enginyeria o procedeixen del món empresarial. És possible que 
d'aqüestes procedéncies derivi una determinada actitud práctica, innovadora i 
constructiva, a mes d'una lectura específica de les disfuncions a corregir. 

Hem trobat un important punt de coincidencia entre els autors: cap d'ells no planteja 
la necessitat d'un acord previ sobre "l'home nou" - d'un canvi generalitzat de 
consciéncia, de religió, o d'ideología - com a condició perqué es puguin aplicar les 
seves propostes. Al contrari, tots aposten per uns canvis, que afecten instruments o 
regles de joc clau per al funcionament del sistema. Canvis capagos d'endegar una 
transformado destinada a consolidar-se i créixer per dinámica propia. En altres 
paraules, un element comú entre la majoria d'autors és l'accent posat sobre els 
canvis instrumentáis. Els ideáis es coneixen pels fruits i no pels discursos. El seu 
projecte de transformado en profunditat és despullat de qualsevol retórica: 
s'estimen mes canvis silenciosos. Les seves son "utopies de baixa intensitat": 
puntuáis, concretes, instrumentades, técnicament i socialment possibles. 

^p ^F * ^ 

Volem, finalment, donar les grácies a tots els qui han fet possible aquesta publicado; 
en primer lloc els autors estudiats, que a mes de les idees, ens han ofert la seva 
disponibilitat a puntualitzar-nos-les; agrai'm al Consell d'EcoConcern l'estímul i el 
suport donat al Uarg del procés, així com la dedicado de tots els membre de l'equip 
de "Contrast". Hem rebut consells valuosos especialment de Xavier Castañer, Caries 
Comas, Magda Grau i Antoni Monleón. 

Sense la generosa contribució d'un grup de coMaboradors que han decidit apostar 
per aquest projecte, i especialment la de la Fundado Jaume Bofill -a qui es déu 
també l'edició- tampoc Tescrit hauria vist mai la Uum. Grácies per avangat, també, 
a tothom qui ens fará arribar suggeríments per continuar fent avan$ar aquest 
projecte. 
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2. 
LA TRANSFORMACIÓ DE LES SOCIETATS 

A FINALS DEL SEGLE XX 

Els diagnóstics proposats pels autors que hem analitzat en aquest estudi, es 
refereixen a diversos moments histories d'aquest segle, que van des del període 
d'entreguerres mundials i 1'época de la immediata post-guerra, fins ais anys 
vuitanta. 

Per mostrar que els esdeveniments deis últims anys no fan altra cosa que confirmar i 
reforjar gran part deis seus aiguments, destacarem, en aquest capítol, algunes de les 
principáis tendéncies que afecten les societats contemporánies i especialment 
d'aquelles árees que considerem mes rellevants per actualitzar o completar el 
diagnóstic deis autors. 

2.1. Un ünic model econdmic internacional 

Les economies occidentals han evolucionat progressivament cap a una economia 
global. D'una banda, han sorgit els processos d'integració regional especialment a 
Europa, Nord-América i Sud-Est asiátic. Una política que guanya constantment nous 
adeptes, com ho demostra 1'ampliado de la Unió Europea a quinze paísos el 1995 i 
la negociado per formar-ne part, de sis paísos d'Europa de l'Est. Al mateix temps, 
34 paísos d'América anuncien la seva intenció de crear, per a l'any 2005, el mercat 
únic mes gran del món, amb 850 milions de "consumidors" potenciáis. S'ha produít 
també una obertura sense precedents de mercats a nivell mundial entre els tres blocs, 
així com entre aquests i tercers paísos. 

El mercat mes global és, sens dubte, el financer, resultat de la liberalització deis 
canvis entre divises i de les transaccions de capitals. Grácies al procés de 
desregulació i a les noves tecnologies de la informado, s'ha assolit un alt grau 
d'integració entre les principáis places financeres internacionals, que ha facilitat 
enormes moviments de capitals. Aquests moviments, molts de carácter especulatiu, 
representen avui en dia un flux de divises que, segons estimacions prudents, és mes 
de 30 vegades superior al deis pagaments peí córner^ de béns i servéis reals a nivell 
mundial. 

En aquest nou entorn, les empreses industriáis i comerciáis -sobretot les grans-
consideren tot el món com un camp d'operacions potencial, tant des d'una 
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perspectiva de mercat i de producció o provei'ment, com de recerca i 
desenvolupament. La localització de les seves activitats serán dictades pels preus 
relatius de la má d'obra, o de les primeres matéries, prevalents a cada regió, així 
com per l'existéncia d'infraestructures, coneixements o capacitáis diferenciades. 

S'estableix així una jerarquía d'economies en tres nivells: un primer, que inclou uns 
quants centres decisionals que dominen la tecnología, el capital, el márqueting i la 
comunicació; un segon, que participa en la producció; i el tercer, que inclou la major 
part de les economies nacionals, que les va reduint progressivament al rol de purs 
mercats. 

Aquesta evolució és conseqüéncia de l'expansió deis models liberáis neo-
capitalistes (i democrátics) arreu del món. El model del socialisme real deis paísos 
d'Europa de l'Est, s'ha ensorrat en els anys noranta. De manera semblant, els 
models de desenvolupament autócton o d'auto-suficiéncia -com és el cas d'índia o 
de Tanzania-, així com els models fonamentats en la substitució d'importacions 
-com Brasil o Méxic- s'han estancat. 

L'únic model que regeix els destins de les economies mundials -amb la important 
excepció de Xina (almenys en part) i d'algun altre país, com Corea del Nord o 
Cuba- és la forma de capitalisme que integra el neo-liberalisme anglo-saxó i la 
social-democrácia del centre-nord d'Europa. 

Les ultimes negociacions del GATT (Ronda Uruguai) son un reflex d' aquesta nova 
realitat de model únic. No tan sois es van firmar els acords que regeixen les 
relacions económiques i comerciáis per a gairebé tots els paísos del món, sino que 
va conduir a l'establiment de l'Organització Mundial del Comer?, com a afirmado 
de la supremacía del model únic actual. Els principis i regles de joc de T economía 
mundial tindran el seus fonaments en la filosofía d' aquesta nova Organització, 
juntament amb la del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional.1 

Milions de persones intenten viure al marge d'aqüestes regles de joc grácies a les 
formes tradicionals de l'autoabastiment i l'intercanvi, pero cada cop son mes 
pressionades pels programes de desenvolupament que destrueixen els sistemes de 
subsistencia de les majories a canvi de fer entrar en el mercat unes miñones. 

2.2. Acceleració del canvi tecnoldglc 

ParaMelament s'ha produi't un fortíssim desenvolupament tecnológic. Els canvis 
tecnológics han jugat un paper central en l'evolució de les societats, com els autors 
estudiats també ens indiquen. Aquesta ha estat una constant de la historia humana. 

L'element diferenciador de la situació actual, tanmateix, és r acceleració deis canvis 
tecnológics i la seva enorme forga. Des de principis deis anys setanta, estem vivint 

1. S.GEORGE I F. SABELLI en un recent llibre seu "La religió del crédit: el Banc Mundial i 
el seu imperi seculaf\ CoMecció Intermón, 1994. 
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l'inici d'un nou paradigma fonamentat en la informática i les noves 
telecomunicacions (telemática), la biotecnología, els nous materials (com els 
"composites") i les noves fonts d'energia basades en la llum (electro-óptica). 
Aquest nou paradigma substitueix r anterior, basat en les innovacions de fináis del 
segle XIX, com 1'acer, els aliatges, la química industrial, el motor de combustió, el 
teléfon, l'electricitat o el ciment. Tecnologies que, al seu torn, havien substituit les 
que feren possible la Revolució Industrial. 

Cadascun d'aquests aven?os tecnologies ha suposat un increment de la mecanització 
i rautomatització. Tanmateix, en revolució actual es produeix un important canvi 
qualitatiu respecte a les que 1'han precedit, i aixó per dos motius: 

Primer, els augments de productivitat aconseguits actualment son molt superiors i 
desplacen treball directe en un grau molt alt i rápid. El traspás de treball que es va 
produir al llarg del segle des del sector priman cap al secundari i d'aquest al terciari 
-a mesura que anava creixent la productivitat- s'ha vist ralentit per Taugment de 
l'automatització en totes les activitats. 

Segon, Tautomatització actual és diferent, ja que permet substituir o complementar 
no sois el treball físic de les persones, sino també les seves capacitáis mentáis. La 
substitució en aquests casos de treballadors per maquines pot ser total. Els informes 
prospectius que apareixen darrerament (1994) en diferents ámbits europeus, inclosa 
l'OCDE, diuen que, malgrat les previsions de millora de 1'economía pels propers 
anys, es calcula que es reduirá progressivament el nombre d'empleats en les 
empreses industriáis i de servéis. Estariem, dones, vivint una etapa de creixement 
económic sense creació -i en molts casos amb disminució- d'ocupació. 

A mes de les repercussións de la micro-electrónica sobre els processos productius i 
el treball (veure, entre altres, Tinforme del Club de Roma del 1982 
"Microelectrónica i societat, per bé o per mal"), s*ha de teñir en compte també 
l'impacte de la biotecnología i deis nous materials sobre l'ecologia. Ambdós 
representen avengos que traspassen uns límits de la natura fins ara infranquejats, en 
la mesura que l'enginyeria genética i els processos de laboratori permeten crear 
especies vives i materials que no existeixen en la natura. Finalment, les tecnologies 
electro-óptiques es basen en una font energética i motriu en principi il-limitada. 

Deduím que ens haurem d'encarar, en un futur proper, a un nou paradigma 
tecnológic pie d'oportunitats, pero també pie de riscos, en termes d'una eventual 
marginació de segments de la població - i de paísos- i per les repercussións 
ecológiques que pot comportar. 

r 

2.3. La transformado del treball 

La preocupado peí desplacament i la redefinició del treball, a causa de la difusió de 
les tecnologies, és prioritaria en molts deis escrits estudiats. 
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Per a al tres autors, en can vi, aquesta qüestió no és conseqüéncia tan directa de la 
tecnología, sino que depén de molts altres factors que son mes dominables 
políticament com per exemple: una menor fiscalitat sobre el treball, una major 
utilització productiva de les bosses especulatives de capitals, una acceleració de la 
formado professional, etc. 

En el món académic, es coincideix a afirmar que estem passant de la societat basada 
en la producció a la de la informado i deis coneixements2. 

Aquesta transido afecta especialment les persones poc qualifícades ja que el treball 
será dut a terme principalment per persones creatives i polivalents (i ben 
remunerades), les quals complementaran el treball realitzat per les maquines. 

La fábrica del ftitur, que ja és realitat en moltes branques industriáis, no tindrá 
gairebé operaris sino programadors i empleats especialitzats en manutenció. També 
en els servéis del futur, com en el cas d'una agencia bancária o de viatges, només hi 
haurá experts que assessoraran el client. La feina deis ofícinistes la realitzaran els 
sistemes telemátics. No obstant aixó, en algunes activitats, sobretot de servéis, és de 
preveure que els increments de productivitat romanaran inferiors a l'augment de 
demanda i oferiran noves possibilitats de treball. 

Davant l'abséncia d'una innovació social paral-lela a la innovació tecnológica, les 
societats del Nord están vivint un creixent procés de dualització en el mercat del 
treball. La situado a Alemanya és simptomática en aquest sentit. Están sorgint en 
aquest país tres mercats laboráis: un d'empleats ben preparats -amb uns bons sous i 
treball fix i protegit-; un altre d'empleats poc qualificats -amb sous efímers, feines 
temporals i no protegides-; i un tercer i creixent mercat de persones -en situacions 
illegals o precáries, sense cap mena de dret. 

Per altra banda, com diría A. Toffler 3 "aqüestes tendéncies fan preveure una 
economía en la qual la mesura de la riquesa no será ni el diner, ni el temps de 
treball, sino el temps lliure, que s'haurá convertit en quelcom de productiu i 
creador"... 

Óbviament, aquesta llibertat d'escollir i poder desenvolupar el propi projecte 
personal, i sovint el propi negoci, será un privilegi exclusiu del primer grup de 
persones qualifícades, que esmentávem anteriorment. 

No obstant aixó, un objectiu del sistema económic és garantir que tota la població 
comparteixi els beneficis deis avenaos tecnológics i gaudeixi de les possibilitats que 
aquests ofereixen per alliberar els treballadors de Túnica modalitat tradicional de 
treball. Aquest és un deis aspectes centráis de la crítica deis autors, que perceben el 
capitalisme actual com un model ancorat en el passat, incapa? de concebre noves 
estructures transformadores del treball. 

2. M.CORBI, Proyectar la sociedad, Reconvertir la sociedad. Herder, Barcelona, 1992. 
3. A. TOFFLER, a The third wave. 1980, Londres, Pan Books (Trad. esp. "La tercera ola". 
Plaza & Janes, Esplugues de Llobregat). 
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2.4. L'explosfó demográfica 

Estem vivint una explosió demográfica sense precedents en la historia humana. 
Entre 1950 i 1986 la població mundial ha passat de 2.500 a 5.000 milions 
d'habitants, i es preveu que superi els 7.000 milions l'any 2008. 

Un aspecte important en aquest sentit és la situació contraposada i desequilibrada 
entre paísos pobres i rics. 

Mentre els paísos superindustrialitzats s'enfronten amb una situació estacionaria, 
amb una pirámide d'edats cada cop mes amplia en els grups d'edat mes avanzada, 
en molts deis altres paísos la població creix amb taxes elevades (que poden 
significar doblar la població en un espai de 25 anys) i amb una proporció molt 
elevada de gent jove 4. Espanya és un deis paísos que ha viscut una evolució molt 
singular. Hem passat d'una alta taxa de natalitat fins ais anys setanta -des de 
principis de segle la població havia crescut de 19 a 37 milions- a teñir ais anys 
noranta la taxa de natalitat mes baixa del món, juntament amb Italia. Podem esperar 
que, semblantment, alguns paísos del Sud (com ja está passant a Méxic) vagin 
reduint les seves taxes de natalitat en un futur proper; tanmateix, rincrement de la 
població mundial será corprenedor. 

Les implicacions d'aquest creixement son múltiples i critiques. Primer, a mesura que 
els paísos es vagin industrialitzant, cal temer l'impacte que pot teñir sobre 
1'ecología, si no s'imposen mesures estrictes en els processos de producció i 
consum. Des de diferents ámbits s'ha assenyalat que uns nivells de consum 
semblants ais del Nord, serien insostenibles des del punt de vista ecológic. El 
consum -destrucció de recursos- mitjá deis habitants del Nord és mes de 20 vegades 
la mitjana deis del Sud. Cal teñir a mes en compte, que els paísos del Nord ja están 
suportant, en molts casos, una major densitat de població amb major pressió sobre el 
medi ambient. 

En segon Uoc, els recursos necessaris per a la creació d'ocupado i la formado de 
capital, de manera que es puguin implantar les nostres pautes de consum, semblen 
del tot inassolibles per a la majoria d'aquests paísos. 

En tercer lloc, observem ja ara una marginado creixent de la població jove en els 
paísos del Sud, que condueix a unes desesperades migracions cap a paísos mes 
próspers, així com el sorgiment de moviment polítics extrems 5. Una marginado 
així no pot fer altra cosa que accentuar-se en un sistema de mercat global, on 
dominen els coneixements i la formado, que en moltes d'aqüestes regions están fora 
de l'abast de la majoria de la població. 

4. Així, per exemple, a Nigeria la població amb menys de 15 anys representava en 1986 un 
49% de la població, xifra que al Japó només arribava a un 19%. 
5. Seria difícil d'entendre Farrelament del fonamentalisme entre els joves d'Algéria, per 
exemple, si no hi hagués una taxa d'atur superior a un 50% per a aquest sector de població. 
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Finalment, ens encarem amb el problema de com salvar Testat del benestar" que 
han construít les social-democrácies, en un marc en qué una quantitat cada vegada 
menor de persones están cotitzant els impostos que han de mantenir a una creixent 
població de jubilats, estudiants o aturats. En aquest context demográfic és potser on 
resulten mes clars els límits de Tactual mercat de treball i distribució deis ingressos. 
Fer creure que Tactual sistema és viable i pot ser universalitzable és una quimera 
perillosíssima. 

2.5. El cercle vicios de la competltlvitat i del creixement arriba a la 
seva máxima exprésalo 

En aquest marc canviant d'economia oberta i difusió rápida de les noves 
tecnologies, malgrat s'intensifiqui la competencia a nivell nacional i internacional, 
també s'accentua la concentrado empresarial mitjangant fusions i adquisicions, o 
aliances i acords a nivell mundial. El "leit-motiv" és: competitivitat6. Vivim mes 
que mai la disjuntiva del creixement en el sistema capitalista. 

D'una banda, s'accentua la violencia de la competencia, pero d'una altra -i com a 
resultat de Tesmentat procés de concentració- va creixent la dimensió deis 
competidors, que necessiten conquerir mercats cada cop mes grans, i aplicar noves 
tecnologies per obtenir mes beneficis. De forma complementaria, es reforcen les 
xarxes i els cártels entre empreses, per fer front al risc creixent i a la incertesa que 
comporta aquest marc canviant. 

És a dir, cada vegada hi ha una mes gran competencia entre agents que al mateix 
temps cooperen i concentren un major poder economía Agents, a mes, que son 
gairebé tots originaos d'uns quants paísos, on es generen els nous coneixements, 
fonament del sistema capitalista actuad. 

En aquest context, els governs juguen un paper menor, davant els veritables motors 
de Teconomia que son les grans empreses. En defecte d'un govern supra-nacional, 
el marge d'actuario deis governs nacionals per mitjá de les seves polítiques 
económiques es veu fortament disminuít, en primer lloc per T escás control que 
poden exercir sobre les operacions de les empreses que operen internacionalment o 
globalment, i en segon lloc, per la carrera competitiva en la qual están embarcáis 
amb altees pal'sos. En T"Era de la Interdependencia Global" Teconomia capitalista 
segueix la seva propia lógica, com a sistema que supera en gran part T actuario deis 
governs nacionals. Les "democrácies nacionals" queden depassades per les 
"plutocrácies7 transnacionals". 

6. En Támbit de les Escoles de Negocis (management), un deis llibres de text mes utilitzats 
en Direcció de Producció ofereix la següent definició: "Competitivitat es refereix a la posició 
relativa d'una empresa en el mercat. Es tracta de guanyar. Un combat de boxa seria un 
exemple de competencia. Qui obté mes punts o aconsegueix mantenir-se dempeus ñns al 
final del combat, guanya." (V. R. CHASE I N. AGUILANO, "Dirección i Administración de la 
Producción i de las Operaciones". Adison - Wesley Iberoamericana (1994). Definida així, la 
competitivitat és un joc de suma zero. 

7. (plutocracia =poder del diner) 

20 



Tanmateix, els governs nacionals segueixen orientant les seves polítiques locáis cap 
a l'estímul del creixement continu, amb la iMusió d'assegurar 1'ocupado interna i de 
generar els ingressos necessaris per absorbir la producció de les empreses. Dins 
d'aquesta dinámica, es creu que el mes important és créixer per a obrir, així, noves 
perspectives d'inversió, que, al seu torn generin altre cop mes producció i es 
mantingui F ocupado. 

Arribem així, a fináis del segle XX, a la paradoxa en qué s'intensifica una 
competitivitat aferrissada juntament amb un creixement desequilibrador i 
marginados 

* * # 

D'aquestes 5 tendéncies que hem destacat en la transformado de.les societats de 
fináis del segle XX, n'hi ha tres que els autors seleccionats inclouen, no solament en 
les seves diagnosis, sino també en les seves propostes. Pero, en canvi, n'hi ha dues -
la mundialització de Teconomia amb desequilibris regionals i l'explosió 
demográfica- sobre les quals prácticament no parlen. Aquest fet és explicable, en 
gran part, perqué aquest dos fenómens son relativament recents, mentre que la 
reflexió de la majoria deis autors, esta iniciada fa diverses décades. Aquest "oblit", 
no sembla que invalidi gran part de les propostes, pero sí que obligará a replantejar-
les o/i adaptar-Íes en posteriors estudis, tenint en compte aquests nous factors 
emergents. 
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3. 
L'ECONOMIA FÍNANCERA, 

PRINCIPAL ELEMENT DISTORSIONADOR 
DE L'ECONOMIA 

El principal element de diagnosi comú que es desprén de l'opinió deis autors, és que 
Fexpansió descontrolada de T economía fínancera representa el factor de 
desequilibri mes important de tot el sistema, en la mesura que ha oblidat la seva 
fimció de servei a l'economia productiva, i li está dictant unes regles de joc que en 
perjudiquen el bon funcionament. Aquest divorci de l'economia fínancera aguditza 
les altres disfuncions que el sistema productiu presenta en relació tant amb el marc 
ecológic com amb l'economia subterránia. 

La desaforada recerca de benefici a curt termini está així ofegant el cicle inversió-
producció-consum, a forga d'extraviar els capitals inversors cap a negocis de natura 
especulativa, que no responen a millores reals en termes de béns o servéis. Aixó 
accelera, alhora, la degradació ecológica d'una banda, mentre que les conseqüéncies 
que se'n deriven peí costat social -atur, reducció de prestacions socials, marginado, 
valors insolidaris, etc.- amenacen amb un trencament del pacte social, construit 
sobre el treball i la participado democrática i augmenten la sobre-explotació deis 
treballadors deis paísos periférics. 

La dimensió planetaria deis mercats financers i el seu funcionament global 
augmenten la gravetat de la situació, ja que els permet d'actuar per sobre deis 
governs locáis, i determina una impotencia del poder polític a Fhora d'actuar com a 
regulador d'aquests desequilibris. També accentua la tendencia a involucrar els 
poders polítics en complicitats d'interessos amb el poder fínancer. 

En el capítol 5, dedicat a les propostes, veurem com moltes de les principáis 
mesures de canvi presentades están destinades a reglamentar el sistema fínancer i 
reconduir-lo a les funcions que una economía productiva, ecológica i transparent 
necessita. També veurem com, en alguns casos, la intervenció sobre els instruments 
monetaris no es limita a una funció correctora, sino que esdevé el factor clau d'un 
replantejament global del sistema sócio-económic. 

Les raons divergents que els autors aporten per argumentar la vital importancia de 
reconduir el sistema fínancer están relacionades amb la varietat de postures que 
teñen davant el concepte de "mercat". 
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3.1. Desmitificar el mercat 

El mercat s'ha imposat avui en dia com el nou "dogma" que regeix l'economia del 
planeta. En teoría es diu que el mercat -malgrat les seves imperfeccions- és el marc 
que garanteix la máxima eficiencia económica i el millor ús i repartiment deis 
recursos escassos. És considerat un mecanisme amb capacitat d'autoregulació. 

Pero, la práctica ens ensenya que aqüestes "imperfeccions" acostumen a dominar els 
mercats. Així, segons s'observa, aquests evolucionen cap a una tendencia oligo o 
monopolística, amb resultats que demanen unes intervencions correctores. 

Davant d'aquestes consideracions, els autors aporten raons diverses per desmitificar 
la imatge del mercat com a solució universal deis problemes económics. 

La necessitat de revisar el camp d'aplicació del mercat, ve de reconéixer Inexistencia 
de tres realitats, en les quals r aplicado d'aquest mecanisme té efectes 
distorsionadors. Segons la majoria deis autors, i amb una coincidencia de criteris 
-tácita o explícita- realment notable, aqüestes realitats que mereixen un tractament 
no mercantil, son la Natura, la Persona i el Diner. 

Aqüestes tres realitats son mercaderies falses o dubtoses ja que no han estat 
realment "produídes", o bé son irreproduíbles, o bé teñen un estatut purament 
simbólic, que no s'hauria de sotmetre a mercadeig. Els mercats que generen son, en 
conseqüéncia, uns falsos mercats, on roferta és limitada, controlada, i fíns i tot, en 
algún cas, manipulada. 

Sobre els efectes distorsionadors que deriven de l'ús de la Natura com a 
mercadería, tenim des de fa uns trenta anys el moviment ecologista, que ha donat 
peu a una conscienciació social que ha assolit el mateix abast planetari de la crisi 
ambiental que denuncia. 

Mes antigües son les veus que alerten sobre els riscs que pot engendrar la 
mercantilització de la persona, reflexió que ha alimentat els corrents de pensament 
anarquista, socialista, humanista i cristiá, per citar-ne només alguns *. 

La reflexió sobre el diner com a falsa mercaderia és, en canvi, una aportado mes 
específica deis autors aquí estudiats, sobre la qual encara a penes hi ha literatura i 
moviments de denuncia explícita. És per aquest motiu que será raspéete que 
tractarem amb mes profunditat. Abans pero, cal fer esment de dues circumstáncies 
recents que condicionen de manera decisiva la disfunció financera, tal com es 
presenta avui. 

8. S'ha de dir, en efecte, que el terme de persona a qué ens referim és un denominador comú 
entre accents i preocupacions que poden variar molt d'un autor a l'altre. Sens dubte, la 
persona és la realitat mes problemática d'aquest nostre discurs, ja que és al mateix temps 
mitjá i fi de l'activitat económica, subjecte i objecte de treball, productor i consumidor de 
béns i servéis, de tecnologies i de coneixements. És nostra intenció deixar obert el concepte, 
que mantenim com a tema clau, pero amb la diversitat de dimensions i d'interpretacions a les 
quals dona peu. 
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El primer element és labstracció de la moneda. Des que el primer confítete 
mundial va marcar la fí de la convertibilitat del paper-moneda en or, la moneda ha 
anat perdent tot valor intrínsec i tota referencia directa a un bé material que li fes de 
patró. La moneda és, cada cop mes, un pur símbol comptable, un reconeixement de 
deute, el valor del qual és en amplia mesura fiduciari (acceptat per confian?a), ja que 
es recolza en part sobre la capacitat productiva de la nació emissora, i en part sobre 
les expectatives deis agents económics. La revolució informática i telemática, en 
donar a la moneda un nou suport electrónic, totalment intangible, reafirma la seva 
clara dimensió de símbol i de sistema d'informació. 

La revolució informática és la segona circumstáncia que ha incidit sobre el sistema 
financer, provocant la seva globalització (com s'ha indicat en el capítol anterior). 
Els símbols monetaris i financers circulen avui les 24 hores del dia, a gran velocitat i 
en quantitats desorbitades a través de les xarxes telemátiques del sistema financer 
global, perdent la seva vinculado -al menys a curt termini- amb els processos de 
creació de riquesa. Aquest divorci, afavorit per la mobilitat i la inestabilitat de la 
moneda-símbol, arriba avui a un grau inimaginable9. 

3.2. Les claus de la distanció flnancera 

Previament a expressar les 4 claus de la disfunció financera, fem un repás de les 
funcions que el sistema financer hauria d'acomplir: 

• en primer Uoc, 1'exigencia de sotmetre's a Timperatiu económic d'equilibri entre 
inversió, producció i consum. 

• en segon Uoc, se li demana d'afavorir la creació de riquesa, recollint estalvi i 
canalitzant-lo cap a la inversió productiva. 

• en tercer Uoc, se'l responsabilitza que es compleixin les tradicionals funcions 
atorgades ais instruments monetaris: a) reserva de valor; b) unitat de compte; c) 
mitjá d'intercanvL Es podría afegir una nova funció (d) -que constitueix una de les 
aportacions del nostre estudi- que és el fet de ser un vehicle d'informació de la 
realitat económica. 

Els autors estudiáis ens ofereixen quatre claus de lectura fonamentals per explicar la 
disfuncionalitat del sistema financer. 

3.2.1. PRIMERA CLAU: 
Una sota moneda no pot fer funcions diferents 

S'está assignant a una mateixa moneda dues fínalitats contradictor íes: la 
primera, de facilitar els intercanvis (destinada a fluxos), i l'altra, la de ser 
reserva de valor (destinada a estocs). 

9. Com s'ha comentat abans, la proporció de dólars que es mouen per intercanvis reals i per 
fluxos financers és, com a mínim, d'u a trenta. 
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En altres paraules, i segons argumenta Casáis I0, s'está donant una solució perversa 
al problema de materialitzar l'estalvi: en comptes de mantenir la coMocació 
inversora en el sistema productiu -que garanteix a mitjá termini el valor de l'estalvi, 
grácies a les plusválues generades en la creació de riquesa- el sistema financer ha 
optat per coMocar les seves liquiditats en "valors refugi". D'aquests, els mes 
importants son la térra, especialment urbana (mercat immobiliari) i els diversos 
actius (quasi-diners) que es compren i venen en el mercat de valors i de capitals n. 

La mercantilització de "productes no produíts" determina l'existéncia en el cicle 
económic d'unes rendes no guanyades, en la mesura que no donen com a 
contrapartida una millora real de béns o servéis. El sistema financer está construít 
així sobre falsos mercats, en qué l'oferta esta seriosament alterada, com passa quan: 

• l'oferta és limitada, com en el cas de la térra i deis solars urbans; 

• l'oferta és controlada i restringida, com passa en l'emissió de diner fiduciari, que 
malgrat la seva gran varietat de formes (títols, bons, pagarés, actius...) depén de 
les decisions d'un grup restringit d'actors económics; 

• l'oferta és manipulada, com esdevé amb la creació de diners a través del crédit, de 
qué parlarem mes endavant. 

Si la coMocació especulativa en el sistema financer está fent competencia deslleial a 
la coMocació inversora en el sistema productiu, aixó depén en gran mesura del marc 
legal i fiscal vigent, que estableix unes polítiques que fan molt mes atractiva la 
primera que la segona. 

La política fiscal n'és un primer exemple en la mesura que está gravant les rendes 
actives (és a dir, "guanyades", amb creació de riquesa), i desgravant moltes de les 
rendes passives ("no guanyades", sense creació de riquesa). Per a Aliáis, la pressió 
sobre les rendes salariáis o els beneficis empresarials, contrasten amb les facilitats 
de qué gaudeixen les collocacions immobiliáries o financeres. 

La política financera és l'altre engranatge del mateix mecanisme. El manteniment 
d'una taxa d'interés artificialment alta -comen$ant per l'emissió de deute públic-
juga un paper clau en aquest procés. Amb la finalitat d'atreure capitals, s'está oferint 
una rendibilitat financera superior a la rendibilitat que raonablement poden garantir 
les inversions productives. L'encariment del diner penalitza qui vol invertir per 
mantenir efica? la seva activitat productiva, o els qui paguen amb anys de treball els 
crédits rebuts per adquirir l'habitatge o per dedicar-se a estudiar. 

Una política financera semblant, que promou la fertilitat del diner per sobre de 
l'activitat productiva, endegant una espiral d'endeutament perversa, obté com a 
resultat dilapidar progressivament el teixit económic local, i els recursos i la riquesa 

10. Anirem citant els autors resumits en la segona part pels seus cognoms. 
11. Molts d'aquests actius no teñen mes garantía que la promesa d'una rendibilitat a curt 
termini, el carácter de la qual és purament crematístic, ja que l'increment de valor no 
acompanya cap creació de riquesa, i és, dones, un pur augment de preu. 
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deis paisos que la practiquen. L'espiral d'endeutament ha assolit unes conseqüéncies 
especialment greus quan afecta les regions mes endarrerides en 1'acumulado de 
capitals i tecnologies. La divisió nord/sud del món és marcada, en amplia mesura, 
per aquest domini exercit mitjangant les finances. 

3.2.2. SEGONA CLAU: 
La creado descontrolada de poder de compra accentua els desequlllbrls 

La dimensió internacional de 1'economía financera no fa altra cosa que 
accentuar la competencia per atreure capitals, i afavoreix la manca d'una 
normativa efica$ que reguli el mercat borsarí i el de divises, així com l'actuació 
deis bañes i de les entitats financeres. La manca d*aquesta normativa financera 
que no ha sabut controlar el mecanisme del crédit, és la tercera política que 
afavoreix la coMocació especulativa per sobre la coMocació inversora. 

Segons explica Aliáis, Tactual normativa financera permet al bañes concedir crédits 
sobre quantitats de diner de les quals, en principi, no disposen. Aixó es pot donar 
básicament en dues formes: la primera, concedint crédits a Uarg o mitjá termini a 
partir de dipósits a termini inferior (o a la vista); la segona, a través d'un joc 
d'escriptures, en qué el banc presta al client un diner comptable, que abans no 
existia, i que s'origina grades a un intercanvi de promeses de pagament: la promesa 
del banc a la vista contra la promesa del prestatari de pagar a termini. 

D'aquesta forma, els bañes i les altres entitats bancáries generen una massa 
monetaria ingent, a la qual correspon un poder de compra creat del no-res, en quant 
no té contrapartida amb cap servei prestat a la coMectivitat. La creació de diner a 
través deis mecanismes del crédit, i els falsos drets que aquest procés engendra, 
representen la font mes ingent de rendes no guanyades, que Aliáis compara sense 
embuts a l'activitat d'uns fabricants de moneda falsa -pero legáis! 

El pitjor del cas, és que aquests mitjans de pagament creats del no-res serveixen en 
gran mesura per a fínangar l'activitat especulativa en els mercats borsaris 12. Aquest 
factor, juntament amb la cotització continua deis valors, alimenta una inestabilitat 
potencial permanent que afavoreix la manipulado deis mercats. L'espiral creixent 
del mercat secundan, on es generen i s'intercanvien valors ficticis, corresponents a 
deutes recolzats sobre deutes que recolzen sobre altres deutes, n'és el resultat final 
La circulació incansable i accelerada de bombolles gegantines de liquiditat 
electrónica transforma el sistema financer en una "economia casino", on les 

12. Hem tingut a casa nostra casos recents i alligonadors com el del financer Javier de la 
Rosa, que es podrien estudiar com a exemples emblemátics del que volem dir. Recordem el 
préstec de 10.000 milions de ptes. concedit per un deis principáis bañes espanyols, i que 
tenia com a única garantía les mateixes accions d'empresa que s'ana ven a comprar amb 
aquells diners. En el recent llibre de J.K. GALBRATTH {La cultura de la satisfacción. 1992, 
Ariel, Barcelona) trobem una confirmado molt documentada de l'extensió de practiques 
similars, per exemple ais Estats Uníts. Vegeu especialment el capítol 5 "La licencia para la 
devastación financiera". 
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decisions deis agents económics en gran part ja no están vinculades al sistema 
productiu. 

No hi ha dubte que allá on hi ha una apropiado de rendes "no guanyades", trobem, 
també, una espoliado de rendes guanyades, que surten de les butxaques de tots els 
qui, amb el propi treball, paguen els alts interessos financers, l'augment del cost de 
la vida, la depreciado de diner, etc. Aquesta apropiado de rendes no guanyades es 
tradueix també en una substracció de recursos vitáis a 1'economia productiva, la 
qual cosa fa disminuir alhora V oferta i la demanda: frena la producció, genera atur, 
redueix el consum i augmenta la inflado. Un cicle vicios que, portat a Textrem, pot 
conduir a conflictes béllics, com ha demostrat la historia. 

En tot cas, aquest ordre de coses estimula la cultura del guany fácil, amb tots els 
subproductes que alimenten 1' economía subterránia: evasions, opacitat fiscal, 
tráfics de tota mena, corrupció, blanqueig, etc. 

3.2.3. TERCERA CLAU: 
Els Instruments monetarls no afavoreixen la Informado i la transparencia 

No s'esta donant suficient importancia a la funció informativa de I'instrument 
monetari. 

Aquesta reflexió, que és una aportació específica de Chalaux, ens invita a considerar 
les característiques informatives del mitjá de pagament com un element clau de tot 
el sistema social (i no solament de l'económic). La informado sobre el qui i el qué 
de les transaccions económiques és el factor que - segons 1'autor- possibilita el 
respecte de les regles de joc, a nivel] micro-económic, així com la gestió racional i 
equilibrada de les magnituds macroeconómiques. 

En el vessant microeconómic, aixó vol dir que quan 1'instrument monetari compleix 
la funció de mitjá d'intercanvi sense, pero, oferir cap informació sobre Tus que s'ha 
fet d'ell, tenim servit un instrument poderos per saltar-se les liéis i practicar el joc 
brut. Una moneda anónima, desinformativa, que circula sense deixar rastre, deixa 
camp lliure a la corrupció i la il.legalitat (frau, evasió fiscal, economia 
submergida...) i al domini deis poders fáctics, que desvirtúen l'estat de dret i 
distorsionen les regles del joc democrátic. En una paraula, la irresponsabilitat 
guanya terreny tant en l'ámbit económic com en el social i polític. 

En el vessant macroeconómic, la deficiencia informativa de I'instrument monetari 
porta, en darrer terme, a un desconeixement d'importants fluxos económics, i obliga 
les autoritats, així com els actors económics, a manejar indicadors i magnituds 
aproximades o estimades. L'existencia d'una moneda anónima ens priva deis 
coneixements per a dues operacions fonamentals: la contrastado de qualsevol 
teoría (i política) económica, i la capacitat de crear moneda per equilibrar el 
sistema económic segons un criteri mes objectiu. Aquesta informado perfeccionaría 
la que ara utilitza l'autoritat económica. 
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D'altra banda, Fevolució tecnológica en informática, telemática i micro-electrónica 
ens ha posat a la disposició les targetes, un nou suport electrónic per ais instruments 
monetaris, en fase avanzada d'implantació, que possibilitarien incloure mes 
elements informatius en els mitjans de pagament. Tal informado actuaría, si fos 
correctament utilitzada, com a element clarificador del sistema. 

3.2.4. QUARTA CLAU: 
Manca el reconelxement del valor comunitarl deis capltals 

deures corresponents. 
han d'anar acompanyats d'uns 

Uespecificitat deis capitals és estar vinculáis a la permanencia. Son fruit d'una 
acumulació histórica i el seu destí és projectar cap al futur el mateix procés de 
creació de riquesa. El fet que siguin imprescindibles per al desenvolupament i la 
continuítat del sistema económic, és la primera rao per la qual caldria que aquests 
béns estiguessin sota una vigilancia col-lectiva, que vetllés sobre els seu ús adequat. 
Pero hi ha altres dues raons per les quals seria convenient tractar determinats 
capitals com a patrimoni de la comunitat, encara que el seu ús fos particular. 

Una primera rao, afecta els recursos naturals i és suggerida especialment per 
Colom, que es refereix a la constatado que tot Capital deriva de 1'acumulació en el 
temps de Natura i Treball. L'ecologia ens está fent comprensible el criteri que veu 
en la Natura el patrimoni comú que tots els humans vius comparteixen amb les 
generacions futures. Aixó, planteja la necessitat de gestionar la Natura amb uns 
criteris que no es redueixen al mercat. El sistema ecológic és la condició de tota 
activitat económica. Un imperatiu económic és, dones, preservar els capitals -en la 
mesura del que sigui possible- de la seva tendencia al desgast. 

La segona rao, afecta el patrimoni historie i ens 1' aporta Chalaux, qui subratlla el 
paper que juguen els coneixements i la invenció tecnclógica en el procés 
d'acumulació de capital. També en aquest cas, veiem com cada nou invent, cada 
eina, cada tecnologia, cada máquina, es recolza sobre un llarg procés historie 
d'acumulació del saber. Pero, com ens suggereix Fautor, part d'aquest valor afegit 
deriva del que anomena "el treball deis morts" - els coneixements i els invents que 
han passat a formar part del patrimoni comú de la humanitat. 

Aquests dos arguments ens conviden a replantejar el concepte de propietat sobre 
importants béns de capital segons la fórmula "propietat nua o usdefruit" amb el 
conjunt de drets-deures que aquesta figura jurídica comporta. 

Casáis també coincideix en aquesta perspectiva, precisant que la preferencia per la 
nua propietat comunitaria hauria de quedar limitada ais capitals no reproduíbles: 
essencialment els recursos naturals limitats, el patrimoni historie irreproduíble i 
Temissió restringida d'actius financers i monetaris. Peí que fa ais capitals 
reproduíbles -que son la majoria deis béns duradors i deis mitjans de producció-
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llur facultat de poder ser sempre augmentats peí treball huma i llur subjecció a 
ramortíment, els confereix una preferencia per la propietat privada (personal). 
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4. 
CAP A UN SISTEMA D'ECONOMIA 

EQUILIBRADA IBENESTAR COMPARTIT 

El pensament social sempre va endarrerit respecte ais canvis en les forces 
economiques i tecnológiques. Aquest esbiaíxament es tradueix en un procés molt 
lent d'innovació social, per fer front a les noves realitats. El pas del diagnostic o de 
la crítica a les propostes, i mes endavant a l'acció, és difícil i demana un esforg 
concertat, no exempt de conflictes. 

Els diferents autors de les aportacions recollides es caracteritzen per no haver-se 
quedat en la fase de diagnostic i per haver-se arriscat a fer propostes d'objectíus i de 
dispositius concrets de canvi. Tot i així, abans d'entrar a exposar aqüestes 
concrecions -cosa que farem al capítol 5- pot ser convenient destacar alguns 
elements relativament comuns que ajuden a situar el ventall d'enfocaments -a voltes 
propers a voltes allunyats- que plantegen, ais quals no corresponen uns dispositius 
únics (sino que son fruit de la combinació de diverses mesures), o bé son 
enfocaments que es destiMen deis autors, pero deis quals no hem sabut trobar 
propostes operatives. 

En general, els autors consideren que cal assolir Tequilibri entre inversió, producció 
i consum en un marc de benestar compartit. Creuen, que els membres de la societat 
son persones participatives i solidáries (amb un destí comú), alhora que 
individualitats creatives, amb els seus propis interessos i projectes personáis, que 
necessiten desenvolupar. Volen afavorir la convivencia en un marc de llibertat 
personal. No es creu que el canvi es pugui fer per la submissió cega a liéis o a 
normes ideológiques. El valor fonamental és la convicció i la voluntarietat. 
Tanmateix consideren que els canvis instrumentáis afavoreixen els canvis d'actituds 
i de valors, que sempre son mes lents i que no es poden imposar per la forga. 

4.1. Disposar de nous indicadors del benestar 

Per valorar i mesurar l'evolució del benestar de la població cal utilitzar métodes de 
comptabilitat nacional diferents deis que s' apliquen actualment. 

El sistema de mesura del Producte Interior Brut, per exemple, no inclou Tagricultura 
de subsistencia, ni el voluntariat, ni el treball doméstic, ni el troc, ni un conjunt 
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d'activitats que arriben a representar la meitat de reconomía deis paisos 
industrialitzats. I en canvi es compten com a Producció activitats que son destruccíó 
-per exemple consumir petroli- o que intenten corregir la destruccíó del medí 
ambient... Sobretot, no es valora adequadament el benestar huma quan aquest no es 
pot quantificar mercantilment13. 

El problema de base radica en el fet que el PIB és un mesurador de producció, 
mentre el benestar económic és una qüestió de medició de quantitat i qualitat de 
"consum" -i no sois de consum material. 

4.2. Dlstingir les diferente "economías" 

La riquesa d'aportacions deis autors ha posat de relleu la complexitat de factors que 
juguen en la realitat económica. La diversitat d' accents ens han portat a reconéixer 
diferents nivells que s'han de teñir en compte quan ens referim a reconomia. 

Per expressar-ho d'una forma gráfica ens hem permés d'adaptar resquema de Hazel 
Henderson M en el qual representa el sistema productiu en forma d'un pastís de tres 
pisos, amb farciment interior i recobriment extern. 

Tot el sistema es recolza sobre el primer pis: la "mare natura", que proporciona la 
base de recursos i condicions de vida, absorbeix la contaminació i recicla 
subproductes (quan no excedeixen els límits de tolerancia). Aquí es concentra bona 
part de les externalitats " que el PIB no comptabilitza. La dimensió ecológica de la 
realitat s'ha de reconéixer com el mare básic necessari de tota activitat i reflexió 
económica (encara que, entre els economistes, aquest no deixi de ser un 
plantejament minorítarí). S'está fent mes clara la consciéncia que la Natura no sois 
significa recursos, espai físic i primeres matéries, sino també uns delicats equilibris 
vitáis, un insubstituible patrimoni de diversitat genética, etc. Protegir aquests frágils 
i essencials mecanismes de la vida és una de les prioritats que també reconomia ha 
de teñir en compte. 

13. Han aparegut en els últims anys una multiplicitat de nous indicadors que suposen un 
avan9 significatiu respecte del que s'ha esmentat. Un deis que han tingut mes acceptació en 
l'ámbit internacional és l'índex publicat en 1990 per el Programa de Desenvolupament de les 
Nacions Unides, anomenat índex de Desenvolupament Huma (IDH). Un altre és l'índex de 
Benestar Económic Sostenible (desenvolupat per la New Economics Foundation, de 
Londres) i que s'ha aplicat a diversos paisos industrialitzats, demostrant que, en tots ells, 
s'ha produít, des deis anys vuitanta, un descens del benestar -segons l'índex- paral-lel a un 
increment real per cápila del PIB. 

14. HAZEL HENDERSON, Paradigms inprogress: Ufe beyond economics, Knowledge Systems, 
Inc., 1992 
15. Externalitat: beneficis o perjudicis que encara no teñen una valoració crematística. Es 
parla d*"externalitats" per descriure els efectes externs al mercat, no valorats ais preus. Les 
contaminacions, per exemple. En aquest cas son els moviments que lluiten per la salut deis 
ciutadans els que han obligat a "internalitzar" les externalitats amb les seves protestes. 
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Així, 1'economía ecológica cerca com teñir en compte el mitjá i llarg termini i com 
comptabilitzar les "externalitats": 

• replantejant els processos productius (canvi en tecnologies, materials, fonts 
energétiques...), 

• aplicant taxes verdes d'extracció, ús, de contaminado... que internalitzin els 
costos mediambientals, i conscienciant els ciutadans i les empreses sobre les 
pautes de consum (tradicionals o induides). 

Al damunt d'aquest primer pis trobem un ampli sector d'economía informal: 
agricultura de subsistencia, producció d'ús propi, bricolatge, treball doméstic, cura 
de la llar, assisténcia a vells, infants i aitres persones necessitades, voluntariat, ajuda 
mutua, regáis i intercanvis 16... 

Així, de l'economia informal-comunitária, que no és ni remunerada ni 
comptabilitzada, s'ha de trobar la forma de "valorar'' socialment tota la feina que les 
persones fan sense obtenir-ne una remuneració monetaria: 

• en tant que voluntaria (associacionisme), 

• o no mercantil (auto-subsistencia, reciprocitat, servéis socials,..), 

• o reproductiva (feines de la llar, funcions reproductives de les dones,..). 

En termes absoluts, veiem així que la primera mitja part del pastís, és a dir el 50% 
de la riquesa productiva real, correspon a activitats que no es comptabilitzen en el 
PIB, i van a carree de Faltruisme huma i deis costos ambientáis no pagats i 
traspassats a les generacions futures. 

Entre la part comptabilitzada i la no-comptabilitzada del pastís, trobem el farciment, 
constituít per r economía subterránia que es basa en la impunitat que dona fer les 
transaccions en efectiu (en moneda anónima). L'economia submergida i tota mena 
d'activitats delictives que poden significar un 15% del PIB. 

Així l'economia subterránia remunerada pero no comptabilitzada inclou: 

• la "submergida" (treball "negre", frau fiscal) 

• i la "delictiva" (evasió divises, tráfics clandestins d'armes, de drogues, de 
persones, d'órgans; finangaments ocults, estafes, robatoris, xantatges, etc.). 

Sobre els dos pisos no monetitzats i no comptabilitzats es recolza el pis monetitzat i 
comptabilitzat de l'activitat productiva, que es recull per tant en el Producte Interior 
Brut. Aquest tercer pis se'l reparteixen en parts aproximadament iguals el sector 
públie (defensa, governs locáis i estatal, infraestructures i servéis públics, empreses 

16. Segons estudis sociológics recents (Nicholls & Dyson, The informal economy), en qué 
s'han comptabilitzat hores productives treballades, es pot demostrar que fins i tot en paisos 
com Fran$a, Suécia, Canadá o Gran Bretanya, la meitat de tot el treball productiu no és 
remunerat amb una contrapartida monetaria. 
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nacionalitzades o mixtes) i el sector privat. En altres paraules, el sector privat 
mercantilitzat representa tan sois un 20% del valor total del pastís economía 

A mes, aquesta economía remunerada i comptabilitzada, (que inclou el conjunt 
d'activitats de producció/distribució/consum), comptabilitza moltes operacions 
que s'haurien de restar (perqué son destrucció, o malbaratament) en lloc de sumar
les com a producció. 

Finalment, la part superior del pastís té un recobriment -una bombolla financera-
format per les transaccions ñnanceres que es donen en el conjunt del sistema. 

L' economía financera, sobreremunerada i parcialment no comptabilitzada, 
compren, dones, aquells mercats en qué es compren i venen "productes" que en 
veritat no han estat produíts (o bé que son de producció molt antiga i no repetible): 

• els mercats de divises i de valors (on es compren i venen símbols monetaris, en 
totes les seves diverses i múltiples formes), 

• el mercat immobiliari (térra, immobles, explotacions...) 

• el mercat d'irrepetibles (materials preciosos, obres d'art, etc). 

Mercat de productes 
no produíts 

INFRMOMPUBIUTZADA 

Font H.HENDERSON 

Rttlaboraeló: ECOCONCERN 
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4.3. Des de l'economla de mercats cap a nous enfocaments 

Els autors no plantegen un retorn a criteris de planificació centralitzada, pero 
tampoc no aposten per una desregulació generalitzada del mercat. Mes aviat, teñen 
diferents maneres de concebre el mercat, que poden ser aplegades segons tres 
objectius: 

1. Millorar l'economia de mercats. 

2. Fer complementaria una economia de mercats amb árees desmercantilitzades. 

3. Apostar per una economia desmercantilitzada (distributiva). 

4.3.1. Millorar l'economia de mercats 

Alguns consideren que l'economia de mercats -no es pot parlar d'un sol mercat- és 
la menys dolenta de les possibles, pero que s'han de corregir les disfuncions que 
impedeixen complir la seva missió, de creació de riquesa i benestar. 

Les disfuncions s'han de corregir básicament en dos ámbits: 

• el financer, on s' origina la majoria de rendes no guanyades. 

Es proposen correccions del sistema bancari, creditici i borsari, per impossibilitar 
formes d'enriquiment sense una corresponent millora de béns i servéis. Tant la 
política que regula el tipus d'interés, com el marc fiscal i financer es conformarien 
per tal que l'estalvi no tingui incentius per a coMocacions especulatives. Tota la 
política monetaria se centraría en el manteniment d'unes condicions d'estabilitat 
macroeconómica i monetaria, amb inflado limitada i mecanismes compensatoris 
de la pérdua de poder de compra. 

• el laboral, on es produeix riquesa i es reparteixen la majoria de rendes. 

Cal eliminar els obstacles ficticis a l'establiment d'una reciprocitat lliure i 
voluntaria entre els agents económics. A fi que la contractació laboral pugui ser 
lliure i voluntaria per a les dues parts, fa falta que ningú no es trobi obligat a 
acceptar condicions injustes a causa d'un estat de necessitat. La percepció d'una 
renda universal mínima permet trencar el "pacte de la fam" i afavorir la creació 
d'ocupació (i per tant riquesa), a mes d'obrir camí a noves formes d'associació 
laboral. 

4.3.2. Fer complementarla una economía de mercats amb árees 
desmercantilitzades 

Es presenten diferents enfocaments. 
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• En general, es considera que les "falses mercaderies" -i molt especialment la 
Natura i el Diner- haurien de ser gestionades a través de criteris i de mecanismes 
no mercantils. 

• En el cas del Treball, s'estableixen diversos estatuts d'activitats, que generalment 
inclouen tres nivells: el mercantil (normal de mercat), el comunitari17 (servéis o 
producció comunitaria, ni pública ni privada) i el mixt (empreses 
artesanals/personals o servéis comunitaris que participen en el mercat). Les 
decisions relatives a qué s'ha de produir, així com les relacions laboráis, varíen 
d*un estatut a l'altre. 

L'objectiu és aprontar F eficacia deis mecanismes de mercat per a la producció 
corrent mercantil, i alhora assegurar la provisió de servéis i productes comunitaris, 
sense sotmetre'ls a la dinámica mercantil. 

• Un altre enfocament és el que accepta les regles de 1'oferta i la demanda del 
mercat, pero que determina que les decisions sobre el qué i el com produir es 
prenguin democráticament en les unitats productives, seguint els mecanismes 
d'"autogestió deis treballadors propietaris de 1'empresa". 

4.3.3. Apostar per una economía desmercantilitzada (distributiva) 

Finalment, es concep un model desmercantilitzat en qué la determinado de les 
necessitats, i per tant de la producció, és el resultat d'un consehs comunitari, on 
s'ajunten els projectes institucionals o socials amb els projectes personáis. En aquest 
sistema l'equilibri entre 1'oferta i la demanda está en principi garantit, grácies a la 
correcció deis plans de producció en cada cicle de consum, i al fet d'evitar les fuites 
d'estalvi cap a activitats no productives. 

Per a F economía distributiva el procés de decisió és de baix cap a dalt, així que les 
decisions es van canalitzant gradualment pels diferents nivells, en funció de la 
complexitat de Factivitat en qüestió. Per alguns projectes les decisions es mantenen 
a nivell d'un grup de persones, mentre que en el cas d'altres projectes -que per la 
seva complexitat demanen la participado de molts grups, o bé comporten 
externalitats que afecten altres estaments de la societat- les decisions pugen cap a 
nivells superiors. Uúltim esglaó és FEstat, que actúa com a arbitre o coordinador 

17. Diversos autors parlen de propietats, iniciatives, estatuts... "comunitaris" o "coMectius" 
per referir-se a un "espai" que no és ni privat individual ni públic estatal. Aquesta és una 
línia que cal estudiar mes a fons per veure'n Foperativitat ja que molts deis problemes 
plantejats teñen la seva arrel en el fet que sempre están subjectes o a la "rao d'estat" o a la 
"rao de mercat". Hem vist algunes propostes de com articular una "rao comunitaria" que fací 
de contrapés a les altres dues. Pero cal veure com evitar que al final es confongui amb una o 
Faltra. Chalaux, en aquest sentit, proposa un "estatut comunitari" que ofereixi servéis 
gratuits finabais públicament pero autogestionats privadament amb transparencia 
comptable. 
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(no planificador) deis grans projectes, i gestor deis impostos i de les rendes a 
repartir. 

En l'economia distributiva de Duboin, per exemple, desapareix completament 
P empresa amb finalitat de lucre. Tota empresa neix d'una necessitat, expressada des 
de la comunitat per concertado general. L'empresa és el negoci de tots, governada 
peí principi d'autogestió en l'organització del treball. 

Una economía desmercantílítzada i comunitaria implica el retorn a dimensions o 
escales menors de producció ("desenvolupament a escala humana"), és a dir, la 
recerca de l'"escala óptima" descentralizada. L'objectiu és mantenir, al máxim grau 
possible, la proximitat entre la producció i el consum. El comer? entre comunitats és 
important, pero com a complement d'activitats que no es poden realitzar en un marc 
mes reduít. En resum, és la negació de l'economia global deis grans centres de 
decisió empresarial, que poden canviar a voluntat la localització de les seves 
operacions a nivell internacional, sense altra lógica que la del benefici deis 
propietaris del capital. 
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5. 
OB JECTIUS IDISPOSITIUS 

PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT 
DES DE L'ECONOMIA 

Per facilitar la recerca deis temes hem aplegat sota 5 apartats els diversos objectius 
pels quals els autors proposen dispositius concrets ". En alguns casos hi ha 
complementarietat d'objectius i de dispositius, mentre que en altres hi ha clares 
divergéncies tant entre els diversos objectius perseguits com en els dispositius que 
intenten concretar-los. 

El resultat no és un programa coherent sino un llistat de propostes que pretén obrir 
el ventall d'opcions sobre les quals pugui encetar-se un diáleg creatiu. Hem intentat 
mantenir la máxima objectivitat en presentar les propostes plantejades, 
independentment del grau d'adhesió personal de l'equip que ha redactat aquest 
escrit. 

Per a una informado mes detallada de les propostes cal consultar el resum que s'ha 
fet de cada autor en la Segona Part. En aquests apartats les propostes es presenten 
aplegades per temes i de forma abreujada, pero intentant mantenir les expressions 
deis autors. 

5.1. Modificar la regulado financera perqué afavorelxi recono mía productiva 

1. Reforma del sistema creditici 

2. Apropiació coMectiva de la invenció de diner 

3. Dret d'ús privat del capital social 

4. Reforma de la Borsa 

5. Indexació deis compromisos de pagament a termini 

6. Intervenció sobre el tipus d'interés 

7. Mesures reguladores del sistema immobiliari 

18. Per organitzar aquest capítol ens hem inspirat en el métode utilitzat a la "Charte de la 
Citoyenneté" elaborada a París per la gent de la Maison Grenelle. 
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5.2. Adequar els Instruments monetaria a una economía complexa 

1. Dos instruments monetaris per a dues economies: la proposta sólida 

2. L'instrument monetari en Pera de la informació: la factura-xec telemática 

3. La moneda distributiva 

5.3. Replantejar el sistema imposltlu 

1. Impost sobre patrimonis 

2. Impost sobre externalitats ecológiques 

3. Impost sobre heréncies 

4. Impost sobre les transaccions 

5. Impost sobre els crédits al consum 

5.4. Redeflnir la renda, el treball I l'organKzació de l'empresa 

1. Renda social i diversitat d'estatuts de treball 
1.1. Estatuts de treball i distribució de la renda 
1.2. Nous contractes de treball 
1.3. La ñ de la societat del treball: disminució de les hores de treball i sou garantit 

1.4. Contráete cívic i renda social 

2. L'empresa autogestionada i distributiva 
2.1. L'empresa dirigida pels treballadors 
2.2. L'empresa distributiva 

5.5. Dlssenyar mecanismos polftlcs partlclpatlus 

1. Per una democracia mes directa, participativa i transparent 
1.1. Per la subsidiaritat: invertir les pirámides de decisions polítiques 

1.2. Els Senat de Vigilancia: un poder apartidista polític que vetlla peí llarg termini 
1.3. Democracia i descentralització: la factura-xec com a instrument de canvi 

2. Per un Estat mes reduít i responsable 
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5.1. MODIFICAR LA REGULACIÓ FINANCERA PERQUÉ AFAVOREIXI 
L'ECONOMIA PRODUCTIVA 

Tal com hem dit en el capítol 3, el marc financer ha de passar de la situado actual, 
en qué actúa com a factor d'inestabilitat i incertesa, a una altra de ben diferent, en 
qué compleixi el paper d'element equilibrador i estabilitzador de tot el sistema 
económic. Cal que s'afavoreixi la sinergia entre sistema productiu i sistema 
financer. 

Racionalitzar el sistema financer significa, en primer lloc, treure tot interés a les 
operacions especulatives, i reconduir els símbols monetaris al seu referent real, que 
és la riquesa productiva d'un país (acumulada, actual i potencial). 

Som conscients que algunes propostes com la reforma de la borsa o la indexació 
deis compromisos de pagament a termini ja s'han aplicat históricament, pero 
considerem que les aquí suggerides poden obrir camins mes operatius, sovint lligats 
a altres propostes coherents amb els models presentats. 

Volem remarcar que totes les propostes recollides en aquest apartat, així com les 
deis dos apartats següents, cerquen el fer desaparéixer les principáis causes de la 
inflació. 

r 

5.1.1. Reforma del sistema crediticl 

OBJECTIUS 
Evitar els mecanismes que permeten al sistema bancari la creació de mitjans de 
pagament del no-res. Evitar, també, el finansament d* operacions especulatives amb 
crédits fácils i diner inventat. Restituir a la comunitat la titularitat única de la 
invenció de diner, perqué se'n pugui apropiar i beneficiar el conjunt de la ciutadania. 

DISPOSITIUS 
Les diverses activitats bancáries realitzades actualment s'han de dissociar, i atribuir 
a diferents tipus d'entitats (que per a Aliáis han de ser tres, i per a Chalaux dos): 

a) els bañes de dipdsits, que només conserven els dipósits i efectúen pagaments i 
cobraments, facturant les despeses corresponents. No poden efectuar cap 
operació de préstec, així que els comptes no poden teñir cap déficit. 

b) els bañes de préstec, que s'endeuten amb el públie a uns terminis donats i 
prestarien a un termini mes curt. Es a dir, només poden atorgar présteos amb la 
garantía deis recursos propis, i deis aliens a termini contractualment cedits. 
S'elimina així la práctica de concedir préstecs amb la garantía deis dipósits a la 
vista, un deis elements essencials de la creació de diner peí sistema bancari. 
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c) els bañes de negocis, que s'endeuten directament amb el públie o amb els bañes 
de dipósits, i que invertirien els seus fons en empreses i negocis rendibles. 

En la proposta de Chalaux, les funcions b) i c) podrien coincidir en un mateix banc 
de negocis, mentre la funció a) aniría a carree de les caixes d'estalvis. Les 
operacions del primers teñen a veure amb activitats inversores, mentre les segones 
son referides únicament al consum. 

Una proposta coincident (Casáis) és la que rebaixa drásticament el volum necessari 
de nou diner a base de substituir la major part del que ara és finai^ament via crédit, 
per un finangament directe mitjan$ant un nou instrument monetari d'estalvi durador 
(el Títol Sólid), la creació del qual exigeix una contrapartida real (la Terra). 

5.1.2. Apropiado col-lectiva de la invenció de diner 

OBJECTIUS 
Fer revertir sobre el conjunt de la població els beneficis relacionats amb la invenció 
de diner. Aquest punt és el corollari de F anterior, pero Fhem volgut remarcar, a 
causa de la seva importancia com a nova font de finan^ament coMectiu, que pot 
permetre una redistribució d'algún gravamen impositiu, o bé donar peu a nous 
criteris de finangament per ais principáis servéis collectius. 

DISPOSITIUS 
Havent impedit ais bañes privats la creació de diner a través del crédit, el banc 
central (autoritat monetaria independent del poder executiu) tindrá en exclusiva el 
poder d'inventar diner (emissió primaria) (Chalaux, Aliáis, Ricart). La creació de 
diner ha d'estar en funció del cálcul deis excedents de producció (Chalaux) o 
d'al tres indicadors de Fincrement de la riquesa productiva del país (Ricart). 

La canalització d'aquesta riquesa cap ais pressupostos generáis pot servir o bé per 
eliminar Fimpost sobre la renda (que també queda compensat per altres reformes de 
la fiscalitat), com proposa Aliáis, o bé per oferir un fínangament comunitari (ni 
públie ni privat) per a aquelles activitats que no convé que tinguin una finalitat 
lucrativa: política, informado, recerca, sanitat, formació, etc. (a especificar via debat 
social), segons proposa Chalaux. En aquest darrer cas, la mesura es veuria reforjada 
per un sistema de divisió i incompatibilitat entre "estatuí mercantil" i "estatut 
comunitari". 

En la proposta d'una segona moneda per a reserva de valor (el Títol Sólid), la 
creació d'aquesta origina la formació d'un patrimoni comunitari de terres, les rendes 
de les quals es converteixen en una recaptació pública. 
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5.1.3. Dret d'üs privat (usdefrult) del capital social 

OBJECTIUS 
Assegurar l'estabilitat deis capitals, com a forma d'afavorir l'objectiu mes general 
d'equilibri económic, i assegurar el manteniment del patrimoni comú (capital 
provinent de Tacumulació histórica de natura, treball i invenció -cfr. cap. 3-) a les 
generacions futures. Afavorir també la iniciativa deis actors económics 
(especialment PIME) en igualtat de condicions, en facilitar a tothom l'accés ais béns 
de capital. 

DISPOSITIUS 
Segons aquesta proposta, aportado en qué coincideixen Colom i Schweickart, la 
propietat nua o formal deis capitals (tant immobilitzats com líquids) passa a ser 
col-lectiva (pública) a través d'un inventari deis béns de cada empresa i d'un acte 
legislatiu que en modifica la titularitat, tot i qué les empreses en continúen disposant 
exactament com abans, peí que fa a l'ús (propietat útil). És a dir, les empreses 
gestionen els seus capitals amb la mateixa llibertat que ara, sense rebre cap control 
ni cap obstacle. L'únic vincle que se'ls posa és mantenir el capital total estable. 

Al final de l'exercici, el poder públic fará les comprovacions necessáries per 
esbrinar el compliment d'aquest compromís, que els gestors (privats) han pres amb 
els propietaris formáis (la coHectivitat). Si hi ha hagut beneficis, aquests s'han de 
repartir entre gestors i treballadors de l'empresa (en proporcions diverses, segons 
s'hagi pactat en els contractes laboráis interns). 

h 

Si hi ha pérdues, també s'han d'assumir entre tots, encara que la responsabilitat civil 
recau sobre els gestors executius. 

D'altra banda, el poder polític -a través del banc públic, per a Colom, i del banc 
afiliat, per a Schweickart- es compromet a capitalitzar qualsevol projecte 
empresarial, sense excepcions, amb la condició d'assumir sota responsabilitat 
personal el vincle de no-descapitalització. 

Les ampliacions de capital decidides per les empreses existents rebran tractament 
idéntic, que només hauran de ser comunicades al banc. Colom considera que el 
criteri de responsabilitat personal fará innecessari cap control previ sobre la bondat 
deis projectes. L'accent cau sobre unes atentes revisions deis balan$os de final 
d'exercici, i unes fortes penalitzacions per ais qui no compleixin amb robjectiu 
d'equilibri. 
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5.1.4. Reforma de la Borsa 

OBJECTIUS 
Garantir que el mercat ñnancer no s'alimenti, com ara, de la inestabilitat permanent. 
Desvirtuar, dones, la dinámica especulativa, i evitar el divorci entre el sistema 
financer i el productiu. 

DISPOSITIUS 
Aliáis proposa suprimir la cotització continua deis valors, així com els programes de 
compra i venda automática. Cada valor pot teñir només una cotització per dia i plaga 
fínancera. Es pot aconseguir així una notable disminució del marge de fluctuado 
deis valors, fent que s'aproximin molt mes exactament al seu valor real (l'estat de 
salut de les empreses a qui corresponen). 

Hem de recordar que la reforma de la Borsa es veu també afavorida per la reforma 
del sistema creditici, ja que amb aquesta s'elimina la principal font de ñnan?ament 
de les activitats especulatives borsáries. 

Altres models, en la mesura que preveuen la desmercantilització deis béns de capital 
(Colom), consideren que la borsa perdrá tota funció i atractiu, i que per tant anirá 
desapareixent naturalment. En el model de Casáis en canvi, es considera important 
el paper que podría teñir la borsa en la popularització d'una nova familia de valors 
(els Actius Sólids) que tindrien l'atractiu de l'estabilitat i la gracia de servir 
únicament a 1*economía real. 

5.1.5. Indexació deis compromisos de pagament a termini (Aliáis) 

OBJECTIUS 
Lluitar contra la inflado i els seus efectes, que distorsionen una justa repartido de 
rendes. Cercar restablir uns cálculs económics correctes que retornin eficacia a 
F economía. 

DISPOSITIUS 
En el model d'Aliáis tots els compromisos de pagament a termini serán indexats, 
substituint, en els contractes, tota referencia a la unitat de moneda circulant per una 
referencia a una unitat de compte amb un valor real estable. Suposa, dones, la 
introducció d'una mateixa unitat de compte válida per a tots els contractes. El canvi 
entre unitat de compte i unitat de moneda circulant hauria de mantenir-se constant. 
D'aquesta manera, els efectes de la inflado no es traduiran en pérdues comparatives 
entre diferents grups socials. En evitar-se tais pérdues, també les causes majors que 
generen inflado tendirien a desaparéixer. 
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5.1.6. ínter venció sobre el tipus d'interés 

OBJECTIUS 
Reduir les temptacions de deixar capitals aparcats per obtenir altes rendibilitats 
(fictícies). Controlar la inflado. Evitar 1'espiral de l'endeutament, tant públic com 
privat. Desmitificar la idea que els estalvis es veuen motiváis básicament pels 
interessos alts (Aliáis). 

DISPOSITIU 
Els interessos no haurien de ser superiors, en mitjana, a les expectatives de benefici 
empresarial, en cas de crédit a la inversió. Per ais crédits al consum, Casáis 
suggereix mantenir un preu de diner mes alt, una part del qual es cobraría en 
concepte d'"Impost sobre el Preu Afegit "(IPA). 

5.1.7. Mesures reguladores del sistema immobiliari " 

OBJECTIUS 
Evitar, o reduir, la tendencia a fer compra-venda d'immobles amb finalitat 
especulativa (utilitzant-los com a bé refugi). Permetre que Tus deis béns immobles 
(terres, solars, edificis) vagi a carree deis qui poden realment gaudir-ne. Evitar, 
dones, tant rapare amen t de capitals en el sector immobiliari, com la inutilització de 
terres i solars. 

DISPOSITIUS 
La distinció entre propietat d'ús (útil) i nua propietat (o formal), introduída en la 
"proposta sólida" de Casáis, fa que els drets d'ús de la térra es paguin en forma de 
lloguer. No hi hauria, en aquest cas, compra-venda d'immobles, sino traspás 
d'aquests drets, que difícilment poden donar peu a operacions de tipus especulatiu. 
Aprofundint en l'objectiu de regular aquest "fals mercat" (dominat per P oferta), 
Casáis proposa que la part de térra no disponible a la compra-venda serveixi com a 
patró estable per a un nou actiu (reserva de valor) amb clara vocació inversora. 
Aquesta mesura afavoreix reduir les temptacions especulatives tant de tipus 
immobiliari com financer. 

19. A causa de l'estreta vinculació que algún deis autors estableix entre el sistema financer i 
Pimmobiliari, incloem en aquest apartat unes breus referéncies al sistema immobiliari, tot i 
ser conscients que les mesures proposades no son del tot homogénies amb les anteriors. Fins 
i tot, ens limitarem aquí a fer-ne referencia, ja que Pexposició de les propostes s'ha inclós en 
altres apartats (el 2. -impositiu- i el 3. -sobre instruments monetaris-). Aquesta redundancia 
ens serveix principalment per a subratllar la inter-connexió no sois deis problemes, sino 
també de les propostes per solucionar-los. 

45 



L'impost sobre patrimonis pot ajudar de forma substancial a desencoratjar la 
tinen9a de béns immobles inutilitzats. Ensems, afavoreix que la valoració deis béns 
sigui tan alta com l'interés del propietarí a continuar podent-ne gaudir (aquesta 
argumentado s'exposa a la secció 5.3.1.). 

5.2. ADEQUAR ELS INSTRUMENTS MONETARIS A UNA ECONOMÍA 
COMPLEXA 

Els instruments monetaris representen un element central en el procés de clarificado 
deis diferents cicles económics. Es poden racionalitzar els instruments monetaris, bé 
diferenciant els instruments monetaris segons la seva fundó: intercanvi per consum 
corrent (fluxos) o reserva de valor per a inversió (estocs), bé ampliant la seva 
capacitat d'incorporar informado fiable sobre les transaccions en qué intervenen. 

Per a dos deis autors estudiats, Casáis i Chalaux, la reforma de l'instrument 
monetari és la clau estratégica que fa possible replantejar el model económic -tot i 
les diferencies d'enfocament entre l'un i l'altre. Exposem seguidament els punts 
essencials d'aqüestes dues propostes, 1'argumentado de les quals ha estat presentada 
en el capítol 3 ("Les claus de la disfunció financera" \ cfr. primera i tercera clau). 

També exposarem la proposta de canvi d'instrument monetari de Duboin (la 
"moneda distributiva") coherent amb el seu model, encara que mancada del mateix 
rol estrategia 

Encara que no sigui una aportado de cap deis autors estudiats no podem deixar de 
fer una breu referencia, ni que sigui a peu de página, a la "moneda verda" ("green 
currency") que comenga a aplicar-se rápidament en alguns paisos20. 

20. A paisos com EUA, Canadá i Regne Unit s'ha desenvolupat, des de fa anys, un sector 
económic realment important que realitza els seus intercanvis amb "moneda verda". Fins i 
tot a Espanya comencen a sorgir experiéncies semblante -la cooperativa "El Trueque", a 
Madrid-. La "moneda verda" és un reconeixement de deute que permet efectuar intercanvi 
de béns i servéis grades a un sistema d'anotacions comptables i de compensacions entre 
comptes corrents -és a dir, sense disposar d'efectiu. Pot funcionar quan un conjunt d'actors 
económics está disposat a fer-se crédit mútuament, i a acceptar com a compensació els béns 
o servéis que altres li puguin oferir. Es considera un bon métode per al desenvolupament 
d'árees "deprimides", sense haver de recorrer a l'endeutament bancari. 
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5.2.1. Dos Instruments monetaris per a dues economies: la 
proposta sólida (Casáis) 

OBJECTIUS 
Oferir un instrument monetari (títol amb valor de canvi) estretament vinculat amb el 
sistema productiu, tal que: serveixi de reserva de valor sense alimentar negocis 
especulatius (no inflacionari); estimuli la recaptació d'estalvi i en garanteixi un destí 
genuínament inversiu; siguí emparat per una riquesa real i estable; i ajudi a una 
distribució estimulant del producte entre els agents que participen en la producció. 

D1SP0SITIUS 
Casáis, en el seu model, proposa que el sistema monetari tingui dos instruments de 
canvi diferents i complementaris: una moneda com la convencional (Diner) per a 
compra i finangament a curt termini, i una quasi-moneda (Títol sólid) per a reserva 
de valor (estalvi) i finan?ament a Uarg termini21. 

El Diner, será la moneda actual, restringint pero el seu ús ais intercanvis i 
finangaments a curt termini dins el sistema productiu per a l'elaboració de béns i 
servéis (destinats a consum o equipament) així com per al consum corrent (incloent 
la compra d'equip per a la inversió - "immobilitzat"). 

El Títol Sólid, es destinará a Testalvi i a canalitzar la seva posterior inversió en 
actius duradors i productius. Tindrá per finalitat finangar la inversió de 
1'immobilitzat productiu, així com l'adquisició d'actius en el sistema financer i 
immobiliari. 

Aquest nou instrument monetari haurá d*estar garantit per un actiu real i estable: la 
térra. Pero per transformar-la en patró monetari será condició indispensable que una 
part de la térra passi a ser de domini comunitari. La nua propietat comunitaria 
permetrá una utilització mes eficient de la térra, o sigui podrá estendre la seva 
propietat útil. Al mateix temps, s'aconseguiria eliminar del mercat de compra-venda 
d'actius aquest factor perturbador. En una fase ulterior, el model preveu afegir a la 
térra el que anomenem "sota térra", és a dir, el conjunt de jaciments exhauribles que 
també son limitats, com la térra, pero que a mes son extingibles i irreproduíbles. Per 
aquest motiu, a mes de donar un lloguer (com és el cas de la térra), també hauran de 
ser gravats amb uns cánons que serveixin per a compensar les pérdues. 

Per fomentar la formació i circulació de 1'estalvi, pero també per evitar la seva 
esterilització, la conversió de Diner en Títol Solid será lliure. Pero en canvi será 
controlada Toperació inversa (de Títol Sólid a Diner), en la qual s'exigirá que el 
Diner resultant sigui utilitzat immediatament en la compra de béns o servéis 
<f inversió productiva. En altres paraules, sera lliure la capitalització, i controlada 

21. Aquests dos instruments de canvi serán aleshores un reflex del binomi "intercanvi de 
fluxos", que es dona básicament en el sistema productiu, i "transaccions d'estocs", que es 
dona essencialment en el sistema financer i immobiliari. 
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la descapitalització. L'entitat responsable de 1'administrado d'aquesta térra será el 
que anomena Banc de la Terra M. 

El Banc de la Terra tindrá l'exclusiva de la creació i emissió de Títols Sólids. Només 
podrá emetre títols per la quantitat de térra que ha adquirit a canvi d'aquests títols. 
El Banc calculará diáriament l'import total de lloguers (en diners) que rendeix tota 
la seva térra (comptada en Títols Sólids), obtenint així la taxa de canvi de Diner a 
Títol Sólid. La mecánica del Banc inclou comprar cada dia Diners a canvi de Títols 
Sólids. 

Els "venedors" de Diners serán -a mes deis estalviadors- les empreses, ja que 
estaran obligades per conveni a transformar en Títols Sólids una part deis beneñcis 
(sobrant), a fi de pagar amb Títols la part principal deis dividends, així com una part 
deis salaris23. 

El Banc de la Terra no pot concedir cap crédit, i només está autoritzat a convertir 
Títols Sólids en Diner en casos ben específics que responen a genuínes inversions. 
El Banc de la Terra també té diverses funcions de vigilancia en qüestions financeres 
i immobiliáries sobre les quals proposa polítiques físcals i financeres adients: vigilar 
que els Títols Sólids no estiguin inactius, i que la demanda de títols destinats a 
finangar inversions per part de les empreses siguí equilibrada per 1'oferta de diner 
deis estalviadors; teñir cura perqué les terres (i altres recursos naturals) no estiguin 
inactives (i produeixin lloguers); controlar altres recursos naturals i energétics 
(jaciments) perqué quedin protegits per uns cánons. 

El control constant sobre 1' administrado del Banc ha de recaure sobre un Parlament 
de nova creació en el sistema polític (Senat de Vigilancia) descrit mes endavant. 

Finalment, el Banc de la Terra estará obligat a teñir un alt percentatge de la seva 
propia térra llogada24. El preu del lloguer quedará automáticament indexat 
(roscil-lació del preu es mourá per F índex de preus deis nous arrendaments). 

22. Es preveu que Texigéncia d'inconvertibilitat deis Títols Sólids a Diners anirá a carree de 
les autoritats monetáries i físcals durant el procés d'implantació d'aquest nou instrument, 
així com la posterior obligació que els Títols hagin de ser nominatius i no al portador. També 
és possible que un dia la llei contempli el benefici social que comportaría que la 
comptabilitat de les dues monedes es portes separadament, com si es tractés de dues divises 
diferents. 

23. D'altre cantó hi haurá gent que voldrá consolidar estalvis, fent reserves voluntades en 
actius sólids, a fi de gaudir d'unes rendes i evitar, sobretot, la depreciació del diner o 
roscil-lació i el risc deis altres productes fínancers. 

24. L'arrendament sempre s'ha de concedir amb una duració que guardi proporció amb la 
possibilitat d'amortitzar les obres que el llogater es compromet a fer sobre el terreny en 
qüestió. L'arrendament es fa mitjangant un mercat subhasta obert, on el subarrendament no 
está autoritzat. La subhasta és electrónica, a fi de donar tota la difusió possible al máxim 
nombre d'interessats i evitar tota mena de privilegis informatius i maniobres submergides. 
En fínalitzar un contráete, Pantic llogater té dret de tempteig en la nova subhasta. 
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5.2.2. L'instrument monetari en l'era de la informado: la factura-
xec telemática (Chalaux) 

OBJECTIUS 
Aprontar les noves tecnologies (telemática, microelectrónica) per reforjar els 
elements informatius associats a Tinstrument monetari (targeta intelligent), per tal 
que aixó ajudi a responsabilitzar els actes d'intercanvi, a optimitzar la informació 
macroeconómica, a clarificar les relacions entre activitats mercantils i no mercantils, 
i a garantir el respecte de les regles de joc que cada societat estableix 
democráticament. 

DISPOSITIU 
Es proposa de suprimir tot diner anónim, que será substituít per un sistema únic 
de diner - factura-xec - per a tota la població 25. La "factura-xec" aplega en un sol 
document la factura i el xec corresponent És el registre únic d'una compra-venda i 
del seu cobrament-pagament corresponent. Básicament es compon d'una área de 
dades de carácter personal, (protegida, per garantir el respecte de la privacitat i de 
l'Estat de dret), on figuren les dades personáis i comptables del proveídor i del 
client; i d'una área de dades de carácter general, amb tipus, quantitats, 
característiques i preus deis arricies, i data i lloc (imprescindibles per a la 
comptabilitat general). És un tipus de moneda plenament personalizada; escriptural 
-per anotacions en comptes corrents-, i electrónica, quan la tecnología ho permet26; 
de pervivéncia limitada a un únic intercanvi mercantil; i exhaustivament 
informativa. El client emet la factura-xec; i el proveídor el lliura a l'"establiment 
comptable" -banc o caixa-, que li ingressará l'import al seu compte corrent (procés 
que es pot fer automáticament en cas d'estar connectats telemáticament el proveídor 
i l'establiment comptable). 

En aquest mercat no hi podrá haver moviment de moneda sense un respectiu 
moviment de "mercaderies". Tot traspás de diners -xec- té una contrapartida de 
mercadería o servei -factura-: no es poden moure diners en el buit. Aquesta és una 
condició necessária per centrar el sistema económic en el desenvolupament del 
sistema productiu i ecológic, i per evitar un sistema financer deslligat de les 
necessitats d'inversió, producció i consum. Com a conseqüéncia, 1'especulado i la 
inflado queden controlades. 

25. En algunes condicions d'implementació es pot fer una excepció, pero només per a 
transaccions petites i de consum corrent. També es pot comentar a suprimir el diner anónim 
en sectors estratégics (administracions publiques, partits...) dins un "régim de transparencia" 
que generi confianza (cfr. 5.5.1.3.). 

26. De fet, la implantació de moneda comptable amb suport electrónic (targetes amb xip) ja 
está for̂ a avanzada en molts deis paisos industrialitzats, pero s'está fent sense un debat 
social i sense intentar aprontar el seu potencial alliberador. Vegeu respecte d'aixó: MARTI 
OLIVELLA, "El poder del diner". Edicions 62, Barcelona, 1992. Premi Joaquim Xirau 1991. 
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Per a garantir un ús coherent i democrátic de la factura-xec cal prendre algunes 
mesures que actualment s'obvien: 

• Protegir les dades de carácter personal, que només podran ser consultades peí 
propi interessat i per una Justicia independent, en cas d'haver de documentar una 
sentencia. 

• Posar a l'abast comprensible de tothom les dades económiques de carácter 
general, sense referéncies personáis (excepte en tot l'ámbit de 1'administrado 
pública per garantir la transparencia). 

Per garantir la seguretat de les dades estadístíques resultants -fonamentals per 
a la democracia i per al mercat- les dades es poden processar en tres xarxes en 
paraHel. Les xarxes estaran formades per un hardware, un software i uns equips 
humans diferents i independents27. D'aquesta manera es redueixen drásticament les 
possibilitats d'error o de manipulado -a gairebé zero, esdevenint insignificants-, es 
dona molta agilitat i s'as segura la fíabilitat deis resultáis. Els instruments monetaris 
esdevenen, així, instruments d'autoregulació i d'autodocumentació. 

La comptabilitat macroeconómica permetrá una inyenció de diner comunitari 
-fonamentada en ('existencia d'excedents productius: acumúlate, actuáis i 
potenciáis ("plus-válua comunitaria")- per compensar la insuficiencia de poder 
de compra. L'economía necessita una certa massa monetaria -normalment creixent-
per equilibrar la diferencia entre el poder de venda i el poder de compra. Aquesta 
diferencia, segons l'autor, és el valor deis excedents productius. L'estrategia 
d'invenció de diner comunitari és la de crear poder adquisitiu peí mateix valor que 
el deis excedents, equilibrant 1'economía. Aquesta invenció es realitzaria, com ara, 
amb el suport comptable de tots els lliures saldos positius deis comptes corrents a la 
vista; és a dir, r es tal vi privat esdevindria temporalment un bé comunitari a canvi 
d'uns interessos que es pagarien ais dipositants. 

Les possibilitats que aquest nou instrument engendra, peí que fa a l'oiganització 
social i a la distribució de la renda, es tractaran en l'apartat 5.4.1. 

5.2.3. La moneda distributiva (Duboln) 

OBJECTIUS 
Facilitar l'intercanvi de béns i servéis, en un marc de desmercantilització. 

DISPOSITIUS 
La moneda distributiva proposada per Duboin és una moneda de consum que 
desapareix en el moment de la compra i que no pot ser utílitzada per a cap 

27. Aquest és el mecanisme que s'utilitza en sistemes cars i sofisticáis com en els de les naus 
de l'espai o els submarins atómics... La democracia i el mercat no son pas sistemes menys 
estratégics i delicats... 
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altra fundó que la de I'adquisició de productes de consum i de servéis. No és 
atresorable ni genera interessos. 

La distribució de les rendes s'estructura mitjangant Tingres mensual a tots els 
individus de la renda universal en un compte análeg al bancari. A cada compra, es 
resta la suma corresponent del compte del comprador (amb targetes de pagament). 
Per a altres compres es pot utilitzar el xec, i també els bitllets (que només podran 
fer-se servir una vegada). Els diners ingressats pels comerciants van a parar a Uur 
compte corrent. 

5.3. REPLANTEJAR EL SISTEMA IMPOSITIU 

Tots els autors coincideixen en la importancia de reorientar la fiscalitat cap a una 
estructura que penalitzi menys la producció i la formado de capital productiu. Es 
considera que les polítiques impositives aplicades en l'actualitat son una de les 
causes principáis deis desequilibris económics, en afavorir activitats no productives. 

Els objectius básics de la fiscalitat s'han d'assolir mitjangant una política que fací 
recaure la cárrega impositiva principalment sobre el gaudiment deis béns físics (i en 
algún cas també en els de capital), i sobre els beneficis per activitats d'origen 
especulatiu i financer. 

Diferents autors insisteixen també en la simplificado de la fiscalitat i defensen la 
viabilitat de l'impost únic. Alguns plantegen, fins i tot, que la fiscalitat no és l'únic 
sistema per finan?ar les despeses comunes d'una societat que sápiga aprontar 
socialment la invenció de diñen 

En resum, es planteja un sistema impositiu, segons una filosofía que deixi de 
pressionar les rendes actives (treball i producció) i desplací la cárrega fiscal cap a 
les rendes passives (propietats, capitals immobilitzats, externalitats)28. Aquí podría 
obrir-se el debat sobre la conveniencia de traslladar ais impostos indirectes sobre el 
consum i les rendes passives, en Uoc de sobre la renda (IRPF). Els autors han 
considerat, en general, que els efectes negatius del sistema actual sobre producció i 

28. L'impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) passa a teñir un paper secundan 
(Casáis, Colom) o a desaparéixer del tot (Aliáis, Chalaux, Ricart). Seria substituít, totalment 
o parcialment, per la imposició sobre patrimonis (Aliáis, Casáis, Colom, Ricart) -amb 
diferents matisos- o bé per un impost únic de cobrament automátic sobre cada transacció 
(Chalaux). Molts autors proposen mecanismes impositius per compensar les externalitats 
negatives envers el medi ambient ("internalització" de costos ambientáis). Es pot registrar 
una tendencia general a simplificar el sistema fiscal, o be a resumir tota contribució en un 
"impost únic" (Chalaux, Ricart). 
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treball justifiquen la pérdua de progressivitat en la cárrega impositiva que, en 
principi (pero no necessáriament en la práctica), asseguren els impostes directes. 

5.3.1. Impost sobre patrlmonis 

OBJECTIUS 
Permetre 1'apropiado coMectiva de les rendes (no guanyades) derivades de la 
propietat de béns físics. Afavorir una distribució de les propietats mes relacionada 
amb un real aprofitament, o gaudiment, d'elles (desencoratjant els patrimonis 
passius). Poder reduir, així, parcialment (o totalment) altres impostes que graven 
l'activitat empresarial i el treball (rendes actives/guanyades). 

DISPOSITIUS 
Segons proposa Aliáis (i també Ricart, en termes molt semblants) cada any tot 
posseídor de béns físics ° , faria una declarado en qué indicaría la seva personal 
valorado deis béns posseits. Aquest valor seria acceptat, sense réplica de cap classe, 
per radministrado. En cada alcaldía es publicaría un cadastre deis béns situats en el 
municipi, amb el valor declarat per a cada bé, pero mantenint l'anonimat del 
propietari. ParaMelament a la declarado, el contribuent hauria de pagar 1'impost, en 
fundó del valor que ell mateix ha declarat, mantenint-se uniforme el tipus impositiu. 
El Tresor percebria immediatament els impostes deguts. 

Per afavorir que les declaracions voluntarles siguin conformes al valor efectiu deis 
béns, es preveu un mecanísme peí qual es pot adquirir qualsevol bé a condició de 
pagar-ne un 40% mes, si el comprador és 1' Administrado, del valor declarat, i un 
50% si és un particular. En aquest darrer cas, el 10% de la licitado aniria al Tresor, a 
títol de correcció per declarado errónia30. 

El sistema proposat reduiria considerablement el perill de frau. Hi ha fortes 
raons per pensar que en general cada propietari de béns s'estimes declarar un valor 

29. En la proposta formulada per Aliáis, a mes de tenes, immobles i equipaments, s'inclouen 
els drets de monopoli, les compres i vendes d'or (i possiblement d'altres objectes de valor). 
Exclou, en canvi, ei diner líquid i el quasi-líquid (accions i obligacions). 
30. Les licitacions presentades per 1'administrado o els particulars, no suposarien 
automáticament la venda deis béns consideráis. El propietari podría evitar-la a condició, 
d'una banda, de modificar la seva declarado i d'altra banda, pagant una correcció d'un 5% 
del valor declarat deis béns -en el cas d'una oferta de compra de 1*administrado-, i d'un 
10% del valor declarat en el cas d'un particular. En aquest últim cas la correcció podría 
revenir la meitat a 1'administrado i l'altra meitat al particular que hauria fet la licitado, en 
compensado per les seves despeses. Aqüestes xifres serien indicatives i s'aplicarien després 
d'un període transitori. Només rexperiencia podría indicar quins haurien de ser els tipus de 
licitado i de penalització perqué les declaracions fossin correctes, tot protegint els 
propietaris deis perill de tota disposició arbitraria. Aqüestes disposicions s'haurien d'aplicar 
per a qualsevol tipus de béns i per a qualsevol propietari. 
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Ueugerament superior al que ell valora per evitar el risc de ser obligat a abandonar
los davant una licitado sempre possible del 50% mes, per part d'un tercer. 

L'aplicacio d'aquest impost seria, segons Aliáis, justa perqué tothom sería gravat 
després de la seva propia declarado. Seria democrática perqué no hi hauria cap 
inquisició i el treball de l'administració seria mínim, ja que comptaria amb la 
collaboració de milers de contribuents. 

El valor de cada bé es determinaría mitjangant un sistema quasi idéntic al 
funcionament d'un mercat. D'aquesta manera el valor deis béns de capital es 
fíxaria segons el máxim valor d'una utilització alternativa, fet que asseguraria el 
seu millor rendiment. 

5.3.2. Impost sobre externalitats ecológiques 

OBJECTIUS 
Compensar les externalitats negatives que el sistema económic genera. Penalitzar (o 
promoure) uns productes (i processos productius) determináis, en fundó del seu 
impacte sobre el sistema ecológic. 

DISPOSITIUS 
Aplicar ais béns de la Natura un sistema de preus és per a la majoria d'autors el 
métode mes pragmátic per gestionar-los eficazmente sempre que es fací amb criteris 
ecológics. Els preus han de teñir en compte factors que no es valoren en els mercats 
normáis, com els drets de les generacions futures a la seva fruido, l'escassetat, la 
dificultat de trobar recursos substitutius en cas d'exhauriment, etc. S'han 
d'estudiar mesures apropiades per a cada recurs ecológic o procés productiu en 
qüestió31. 

Recollint també l'experiéncia i les propostes deis moviments ecologistes, Joan 
Martínez Alier considera que els objectius d'una política ecológica -que s'haurien 
de fixar a través d'un debat científico-polític obert i democrátíc- es poden assolir 
mitjanzant un ventall de mesures: a) prohibicions legáis, multes i sancions; b) 
impostos o cánons, sobre extracció i ús de recursos, especialment deis no 
renovables; c) dipósits previs, per desestimular la producció de materials d'alt 
impacte, com és el cas de les ampolles de plástic; d) subvencions o altres incentius 
pactats, per ajudar a fer conversions tecnológiques o productives, o per estimular 
determinades practiques mes ecológiques de producció (ús d'energia i materials, 
tractament deis residus) o de consum. 

31. Aquesta és, de fet, una materia sobre la qual existeix una literatura abundant i 
aprofundida. Mes que aportar criteris nous, el que és interessant és veure com la preocupado 
ecológica és central per a quasi tots els autors estudiats. 

r 
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Per a Casáis, els cánons ecológics equivaldrán a una especie de salari de la natura 
32. També proposa la recaptació d'impostos moderats sobre el patrimoni historie i 
natural; aqüestes taxes serán sufícientment reduídes per no desanimar l'activitat 
d'explotació deis esmentats patrimonis, ensems que prou altes per estimular-la. En 
definitiva es tractaria d'internalitzar els costos ecológics per la via d'atribuir a la 
Natura uns preus d'acord amb uns cálculs que no fossin mes arbitraris que els que 
ara determinen el preu del diner (interessos) o els que ara estipulen el salari mínim. 

En el model de Chalaux, els cánons ecológics que es recaptaran per la utilització 
deis recursos naturals exhauribles i la contaminado deis recursos "frágils", aniran a 
unes entitats responsables del manteniment deis recursos naturals (Autoritat de 
Protecció Ecológica), amb caixa separada de la hisenda pública. 

Molts autors (Casáis, Colom, Aliáis, Ricart) consideren que l'impost sobre 
patrimonis (terres, immobles) pot complir una important funció equilibradora, des 
d'un punt de vista ecológic. 

5.3.3. Impost sobre heréncles 

OBJECTIUS 
Fer que el traspás de patrimonis via herencia no representi per a l'hereu d'un 
patrimoni empresarial, per exemple, una desgracia (en la mesura que comporta el 
pagament d'ingents impostos al comptat) ni un privilegi immerescut per a un hereu 
passiu (Casáis). Afavorir una major distribució de les riqueses patrimonials, 
dificultant-ne l'acumulació en poques mans (Colom). 

DISPOSITIUS 
Casáis proposa considerar una herencia com si fos un préstec preferencial a baix 
interés i a llarg termini, que l'hereu ha de retornar mitjan^ant una mena de tribut. El 
patrimoni no es pot vendré mentre l'hereu no hagi pagat el deute que contreu en 
acceptar rherencia, cosa que l1 estimulará a mantenir en activitat i rendibilitat els 
béns heretats per poder pagar folgadament una contribució fíxa sobre el seu rescat. 

Colom proposa un impost sobre donacions i heréncies, en el qual el tipus impositiu 
no depengui de la riquesa del donant, sino del receptor. 

32. El canon per recursos exhauribles, per exemple, estará calculat com si fos una 
amortització per a reposició deis jaciments, tenint en compte el temps probable que trigaran a 
esgotar-se, i també una estimació del que costarien les inversions i investigacions necessáries 
per trobar, a temps, unes matéries de substitució. Així els cánons sobre recursos naturals no 
sois contribueixen a la protecció de la natura, sino que amplíen els conceptes d' inversió i 
producció. "Ja que l'objectiu de trobar noves fonts d'energia, recursos substitutius, equips 
per la millora del medi ambient, etc. demanará una veritable inversió en formació, 
investigació, equipament". 
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5.3.4. Impost sobre les transaccions 

OBJECTIUS 
Plantejar la participació al deure contributiu en funció del poder de compra realment 
esmer?at en el consum de béns i servéis. Diferenciar la pressió impositiva en funció 
de les característiques deis productes. 

DISPOSITIUS 
Grácies a la "factura-xec" telemática proposada per Chalaux, es possibilita que 
sobre cada transacció per intercanvi de béns o servéis s'apliqui un impost únic de 
cobrament automátic, que consisteix en un percentatge de la factura, fixat per 
decisió de l'autoritat monetaria en funció de les necessitats comunitáries. Tot i ser 
un impost indirecte, la seva progressivitat es fonamenta en el destí comunitari de la 
recaptació que será distribuida. També Chalaux proposa que en aquest impost únic 
hi hagi una part d'impost ecológic que pot ser positiu, si s'afegeix a l'import de la 
factura, o negatiu si es dedueix, cas en qué funcionaría com una subvenció. El tipus 
de l'impost pot ser superior o inferior, en funció del cost ecológic que suposa la 
producció o el consum d' aquell bé o servei. I la recaptació será administrada per una 
Autoritat de Protecció Ecológica. 

Colom proposa, en canvi, uns impostos sobre productes de luxe i consum sumptuari, 
com a mesura per atacar una de les despeses mes inflacionáries i una de les causes 
principáis del déficit exterior. 

5.3.5. Impost sobre els crédits al consum 

OBJECTIUS 
Frenar el negoci financer deis crédits al consum, en un marc financer d'interessos 
moderats favorable a reconomia productiva. Mantenir una política antiinflacionista, 
sense haver de sacrificar la inversió ni augmentar la inversió de rendes fmanceres. 

DISPOSITIUS 
Casáis preveu un nou impost, semblant a TIYA, sobre els interessos deis crédits en 
diner que financen el consum. Aquest nou impost, que anomena IPA (Impost sobre 
el Preu Afegit) permetra mantenir el diner car (a fi de frenar la inflació) sense haver 
d'apujar els interessos (que perjudiquen principalment la inversió productiva). Es 
pot així mantenir baix el tipus d'interés bancari afegint un gravamen sobre el crédit, 
que provoca excés de consum. Aquest nou impost hauria de suprimir, o reduir, 
impostos existents que graviten sobre l'activitat (IRPF, impost de societats, etc.) 
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5.4. REDEFINIR RENDA, TREBALL I ORGANITZACIÓ D'EMPRESA 

Cal usar la tecnología per alliberar el treball en lloc de despla^ar-lo. L'ús actual de 
les noves tecnologies accentuen 1'abisme entre unes miñones que teñen massa feina 
i unes maj oríes creixents que no teñen feina, ni diners per comprar el que els 
sistemes automatitzats produeixen. 

Pero si el salari és Túnica renda que permet comprar, ¿com podran consumir els 
desplanáis per la tecnología? Hem de replantejar molt a fons la relació entre treball i 
renda i entre organització empresarial i social. 

En general cerquen assegurar el benestar compartit i la renda universal. La riquesa 
creada s'ha de compartir sense excloure cap membre de la societat. No es cerca 
r igualitarisme, sino una equitat i solidaritat que beneficií tothom. Aixó, es tradueix 
en una renda mínima garantida per a cada persona, o en una fórmula que permeti al 
treballador participar també en les rendes del capital, i al mateix temps, posar les 
bases per aconseguir una mes plena ocupado. 

La renda universal no ha de negar que les persones puguin disposar d'al tres 
ingressos aconseguits amb l'exercici d'activitats económiques. També pot ser un 
element important de distribució deis excedents, ajudant a aconseguir un equilibri 
entre producció i consum. 

Tots els autors mostren preocupado mes o menys explícita peí futur del treball i la 
seva remunerado i organització. Els autors mes explícits solen tractar la qüestió 
com si fos una variable central i recomanen mesures intervencionistes a nivell 
comunitari. Els altres, en canvi, la consideren una variable derivada que és 
conseqüéncia de reformes estructuráis en el sistema fínancer, fiscal, etc. 

5.4.1. Renda social i dlversitat d'estatuís de treball 

OBJECTIUS 
Els dos aspectes van íntimament lligats. Uns autors proposen múltiples formes 
d'assegurar un sou o renda social (mínim, universal), per distribuir en tota la 
població els beneficis del avenios tecnologies o de productivitat, i establir l'equilibri 
entre producció i consum. Contráriament, altres cerquen eliminar les causes que 
provoquen el subconsum -i la consegüent desocupado- amb mesures que eviten 
que les grans rendes generades per la producció no quedin aparcades fora deis 
circuits de l'economia real. 

Tothom ha de treballar per rebre una contraprestació, pero el treball esdevé mes 
enriquidor i alliberador. V objectiu per a molts és reduir les hores de treball i ampliar 
el temps dedicat a feines autodefinides i creatives. Neixen diversos conceptes de 
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diferenciació d'estatuts o de contractes de treball. Es reconeix el treball doméstic de 
les dones i s'estableixen els mecanismes perqué aflori reconomía submergida. 

DISPOSITIUS 

5.4.1.1. Estatuts de treball I dlstribucló de la renda (Chalaux) 
Per a assegurar les necessitats mínimes de consum a totes les persones s'establiran 
uns sous comunitaris (fons provinents de la invenció de diner i de l'impost únic) 
segons quatre "estatuts" diferents: 

• L'"estatut general" acollirá totes les persones, que tindran dret a un mínim 
mensual vitalici. 

• L'"estatut mercantil" será per a totes les persones que habitualment están 
retribuides peí mercat: treballadors, inversors, empresaris... i regulará una 
retribució comunitaria en determinades circumstáncies: atur, vaga, malaltia... que 
substituirá el subsidis d'atur i de malaltia. 

• L'"estatut comunitari" aplegará els servéis comunitaris, que es prestaran a la 
societat gratuitament i serán finan§ats comunitáriament. En els comptes corrents 
d'aquests professionals i institucions només podran entrar diners d'origen 
comunitari. 

• L'"estatut mixt" -a mitges entre el mercantil i el comunitari- acollirá les empreses 
artesanals i certs servéis comunitaris en qué intervinguin empreses mercantils. 

Per a Chalaux, la separació entre l'estatut comunitari i l'estatut mercantil és 
fonamental L'estatut mercantil es regeix per la maximització del benefici, dintre del 
mercat. Els qui s'hi acullen son productors-consumidors que ja reben rendes de la 
producció -salaris i beneficis. En canvi, l'estatut comunitari es regeix per la 
reciprocitat, retribuint feines no mercantilitzables ni burocratitzables, algunes de les 
quals actualment no es retribueixen. Els qui s'hi acullen son simples consumidors 
que están retribuíts només per la comunitat. Aquesta separació tambó permet evitar 
que el diner del mercat (poder de la riquesa) pugui posar al seu servei els 
professionals liberáis i els servéis comunitaris (poder del saber). 

En aquest sistema de distribució de la renda, els imports deis diferents sous socials 
estaran determinats per un nombre de punts democráticament fixats per Uei. La 
massa monetaria creada comunitáriament -amb la invenció de diner, que ha de 
correspondre al valor deis excedents productius-, dividida peí nombre total de punts, 
donará el valor de cada punt. D'aquesta manera l'import de cada sou estará en 
relació a tres factors: 

• al nombre de punts que li corresponen segons el seu Estatut, 

• al nombre total de punts repartit entre tota la comunitat, 

• i a la massa monetaria comunitaria disponible segons la invenció de diner ajustada 
ais excedents de producció mercantil. 
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Així dones, es creará una autoregulació -"feed-back"- entre la major o menor 
prosperítat generada peí mercat i el valor deis sous socials. És a dir, si es generen 
mes excedents productius els sous socials pugen, i viceversa. 

Aquest fet empeny els qui están acollits a l'estatut comunitari (ensenyament, sanitat, 
recerca...) a oferir els seus servéis pensant en el benestar de la gent... que així 
produirá mes i millors excedents a repartir. 

5.4.1.2. Nous contractos de treball (Casáis) 
També se suggereixen diferents estatuís, pero definits com a típus de contractes de 
treball. Es tracta de poder escollir entre diferents graus d'associació amb Tempresa, 
amb major o menor participado en la propietat. Simultániament es poden preveure 
diferents classes d'empreses amb estatuts diferenciats segons el grau de dominació o 
de subordinado al mercat. En definitiva es busca un procés d'autogestió basat en 
l'autodomini de tots aquells que en el present participen en la formado d'un 
patrimoni empresarial de cara a un futur. 

D'altra banda, tothom hauria de cobrar una part de la seva renda en forma de Títols 
Sólids, no líquids, que podrá invertir Uiurement a qualsevol activitat productiva. 
D' aquesta forma queda palés que si bé tothom podrá cobrar, també tothom hauria 
d'estalviar de per vida, poc o molt. Així s'obté un estoc d'estalvi voluntan pero 
concertat i compromés, mantenint al mateix temps la gent motivada per a treballar i 
produir, ja que no ha estat desposseída de res del que és seu. 

Tanmateix, se suggereix una reforma del treball en el calendan laboral. Cada any es 
dedicaran uns mesos al treball professional, uns altres a ocupació inteMectual i uns 
altres a servei social. Pero el mes important és considerar que la jubilado será un 
procés gradual a base de dues mesures progressives: reducció del nombre de mesos 
a treballar i augment del temps dedicat a una tasca mes descansada i diferent de la 
feta com a primordial durant la vida laboral. En definitiva, Casáis preveu arribar a 
una situació propera a la plena ocupació, com a conseqüéncia del conjunt de 
reformes económiques. 

5.4.1.3. La fl de la societat del treball: disminució de les hores de treball I sou 
garantlt (Gorz) 
L'autor planteja una serie de propostes i mecanismes que serveixin com a instrument 
per a un can vi de model sócio-económic per fer front a l'atur i la marginació, basat 
en la "desmercantilització" de la societat. 

El punt de partida és la disminució de la quantitat de treball que la societat 
necessita; i l'objectiu és conferir a aquesta disminució la forma d'un alliberament 
del treball necessari. Els estalvis de treball que fan les mutacions tecnológiques han 
de ser repartides de tal manera que tothom pugui treballar, pero cada cop menys, 
sense perdre el sou real. Hi ha d'haver una unió indissoluble entre el dret al sou i el 
dret a treballar. 

58 



La societat ha de garantir un sou que no disminueixi a mida que ho fa la duració del 
treball. El sou ha de ser independent, no del treball en si, sino de la seva durada 
socialment necessária. 

La durada del treball no s'ha de fer a escala de Fany sino de la vida. Hi haurá 
llibertat per organitzar el temps de treball per cobrir necessitats socials en funció de 
les preferéncies personáis (Fautor calcula una mitjana de 20.000 hores vida per 
treballador que es poden realitzar en 10 anys a temps complet, en 20 anys a mitja 
jornada, o en 40 d'intermitents). 

El sou social té la missió de distribuir entre tots els membres de la societat una 
riquesa que és el resultat de les forces productives de la societat en conjunt i no 
d'una suma de feines individuáis. Funciona com una mena de deute amb la societat 
que hom anirá pagant amb el temps per mitja del propi treball, en els moments que 
hom vulgui, a canvi d'un sou vitalici. 

El finangament es configura amb un métode semblant al mecanisme de 
funcionament deis fons de jubilado, assegurances de malaltia o d'atur. Per mitjá de 
cotitzacions/impostos basats en els salarís i retribucions ais treballadors que, 
temporalment o defmitivament, interrompen la seva activitat assalariada. 

El treball obligat de les 20.000 hores per vida servirá exclusivament per a la 
producció d'alló que sigui necessari, mentre que tot alió no estrictament necessari 
dependrá d'activitats simultánies, autónomes, autodeterminades i facultatives. 

Entre la producció institucional i Fautoproducció per plaer hi haurá, també, una 
producció de lliure empresa, que pot ser artesanal, cooperativa o municipal-
comunitaria. 

L'objectiu d'aqüestes empreses pot ser el de produir uns béns o servéis facultatius en 
funció de desitjos específics, pero també el d'assegurar millor, d'una manera 
diferent, una producció socialment necessária i amb un mínim de cost-treball. 

En resum, les activitats de cadascú es desenvoluparan a tres nivells: 

1) treball macrosocial heterónom (obligat) organitzat a escala de tota la societat i 
que assegura les necessitats básiques i les seves funcions. 

2) les activitats microsocials, cooperatives, comunitáries o associatives, 
autoorganitzades a escala local i que tindran carácter facultatiu i voluntan, 
excepte en els casos que aqüestes activitats substitueixin el treball macrosocial 
per proporcionar localment unes activitats básiques. 

3) les activitats autónomes que corresponen ais projectes i desitjos personáis deis 
individus, famílies o petits grups. 

5.4.1.4. Contráete cívlc I renda social (Duboin) 
El model d'economia distributiva proposada per Duboin, té com a principi básic la 
desmercantilització del concepte de treball així com la distribució i el repartiment de 
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tot alió que sigui necessari. Els progressos tecnológics han d'estar al nostre servei a 
ñ que la principal motivació sigui augmentar el temps lliure. Semblantment a 
Casáis, Chalaux i Gorz, considera fonamental la reducció progressiva de les hores 
treballades i la instauració del "treball a la carta", que permeti teñir ritmes 
individuáis i una racionalització de la dimensió de les empreses. 

Contráete cívic 

Per a Duboin, el contráete cívic és l'instrument que permet desenvolupar al máxim 
la responsabilitat individual i una participado global de tots els integrants de la 
societat en el procés productiu. No és una assisténcia sino un intercanvi. L'individu 
es dedica a un treball definit socialment durant un temps necessari i també participa 
de forma activa i crítica en la vida de la societat. Es tracta d'un compromís davant la 
societat en el qual assumeix la responsabilitat de col.laborar en aquelles tasques 
necessáríes per al seu funcionament: 

• Els ciutadans que teñen un projecte de treball es comprometen a fer-lo en les 
condicions (durada, mitjans i retribució) que ells mateixos defíneixen. 

• Si el contráete és acceptat, la societat els assegura els mitjans necessaris per a la 
seva realització. 

Per a aquelles tasques mes dures i indispensables en qué cal assegurar la producció 
de béns materials i un cert nombre de servéis essencials, será necessari articular un 
doble sistema que permeti la seva realització amb: 

• la creació d'un servei social obligatori, de durada variable en funció de les 
necessitats productives. 

Per coordinar les necessitats productives i de servéis amb els recursos humans 
disponibles, será necessari a la creació d'una Oficina de Gestió del Treball, que 
s'encarregará, mitjanijant termináis d'ordinador, de l'actualització continua deis 
llocs de treball (demanda de treballs, estat de les previsions i nombre de persones 
que son necessáríes, etc.). Uatenció deis futurs candidats será personalitzada. Els 
especialistes adequaran cada perfil a les necessitats reals. 

Renda social i individualitzada 

En comprometre's amb la comunitat mitjangant el contráete cívic l'individu té dret a 
la part que li correspon de les riqueses de la societat. S'estableix un sou individual 
garantit (renda social) per a cada membre de la societat. Aquest sou será directament 
relacionat amb el conjunt de la producció i creixerá a mesura que aquesta augmenti. 
Es basa en una moneda de consum que desapareix en el moment de la compra. 

Aquesta renda social es semblant a la "Renda Individualitzada Universal" 
-proposada per Colom- que segons aquest autor materíalitzaria el dret de cada 
individu de la societat (inclosos nens) a una mínima independencia económica. 
Colom també veu aquesta renda com l'instrument que crea condicions favorables 
per a un replantejament definitiu del paper de la "mestressa de casa". El nou 
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enfocament de repartido de la renda permetrá donar visibilitat i reconeixement a 
unes tasques fins ara mesnystingudes, ja que no participaven de cap tipus d'ingrés. 

5.4.2. L'Empresa Autogestionada i Distributiva 

OBJECTIUS 
L' empresa ha d'oferir garanties de contínuítat, i de benefici i responsabilitat 
compartides a les persones que hi treballen. La gestió ha de ser independent, pero, 
alhora respondre a projectes vinculats a les necessitats de la comunitat. Alguns 
autors consideren que els capitals d'inversió son de la comunitat, que els assigna ais 
projectes que mes s'ho mereixen. 

DISPOSITIUS 

5.4.2.1. (.'empresa dirigida pels treballadors (Schweickart) 
L'autogestió és el concepte que mes preval en els autors, com a estructura 
organitzativa que assegura la participado del treballador en el gaudiment deis 
benefícis i riscos de 1'empresa, alhora que lefonga la seva responsabilitat envers el 
capital que ha invertit la societat. 

En r empresa autogestionada, tal com la proposa Schweickart, els treballadors son 
responsables de qué i quant produir, de l'organització del treball i de com distribuir 
els benefícis nets. 

Les decisions sobre aquests punts es preñen democráticamente una persona, un vot. 
En una empresa de dimensions considerables será necessária alguna delegado 
d'autoritat, elegida pels treballadors. Cap carree és designat per l'Estat, ni per la 
comunitat en general. 

Malgrat que els treballadors dirigeixen 1'empresa, no teñen la propietat deis mitjans 
de producció. Aquests son propietat col.lectiva de tota la societat. La propietat 
societaria es manifesta en la insistencia (amb el suport de la llei) que el valor del 
capital social d'una empresa s'ha de mantenir intacte. 

5.4.2.2. L'empresa distributiva (Duboln) 
Les empreses, en el model de Duboin, son creades basant-se en la necessitat de la 
comunitat. El principi que governa l'organització del treball també és l'autogestió, 
pero la seva operativitat difereix de les propostes de Schweickart, Gorz i Colom. Els 
projectes empresarials segueixen els passos següents: debat en grup del projecte 
(basat en les necessitats definides per la comunitat) presentat per l'empresa 
autogestionada, aprovació del projecte per la societat a cada nivell, i finalment 
inversió per part de la comunitat. 
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L'objectiu és que tota la societat s'impliqui en el procés; que l'empresa sigui el 
negoci de tots. És per aixó que els responsables no teñen una gratificació 
estrictament económica, sino que son reconeguts socialment. Les empreses han de 
teñir, en la mesura del que sigui possible, una dimensió reduída (trenta treballadors 
de mitjana), cosa que permet una major racionalitat de la producció i un sistema 
participatiu i d'intervenció personal en el procés productiu. 

5.5. DISSENYAR UN SISTEMA POLÍTIC TRANSPARENT I 
PARTICIPATIU. 

La democracia parlamentaría i representativa, centrada en els partits polítics, ha 
perdut la seva legitimitat. Els partits han demostrat perseguir els seus propis 
interessos, dirigits principalment a assolir i mantenir-se en el poder. En aquest sentit, 
al sistema democrátic vigent li falta una visió a llarg termini i, per tant, la capacitat 
d'innovado social adequada a una societat complexa en rápida evolució. 

Cal descentralitzar raparell polític, i apropar-lo al ciutadá. Dissenyar una 
democracia mes participativa, de major Ilibertat individual, que es recolzi en 
estructures polítiques de base. Les noves tecnologies de la informado poden ser un 
instrument eficaz per a les consultes ciutadanes 33, així com per augmentar la 
transparencia del sistema, facilitant l'accés a la informado a tots els nivells, des de 
la gestió pública local a les xifres macroeconómiques. 

Per aconseguir una democracia mes responsable, transparent i genuínament 
representativa, cal també una reforma del sistema electoral i del finan$ament deis 
partits -mecanismes que permeten ais partits (i ais grups de pressió que els 
sustenten) mantenir-se en el poder. La primera opció proposa trencar el monopoli 
deis partits en el joc democrátic. La segona sois pretén afegir transparencia al seu 
finan;ament. 

De forma implícita, almenys, els autors admeten la prioritat de la qüestió política, en 
particular peí que fa la implantado de propostes innovadores. 

33. Practiques d'aquesta mena (votado a través de targetes intelligents via terminal bancari) 
s' están experimentant en paísos com Noruega. 
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5.5.1. Per una democracia mes directa, participatlva i transparent 

OBJECTIUS 

Se cerca una democracia menys centralizada i mes responsabilitzada. Tornar al dret 
d'autodeterminació i del principi de subsidiarítat. La comunitat com a agent 
impulsor. Establir poders polítics diferents per abordar els problemes a curt i Uarg 
termini. Canviar el rol deis partits perqué compleixin la seva fundó de transmetre la 
voluntat deis ciutadans a l'estat, i no al revés. DeSprofessionalitzar la política. 

DISPOSITIUS 

5.5.1.1. Per la subsidiarítat: invertir les pirámides de decisions polítiques 
(Rlcart) 
Ricart suggereix un nou enfocament centrat en les pirámides de lliure representado 
en cada ámbit d'activitat Cada esglaó de la pirámide representa un nivell de decisió 
deis afers públics (ámbit local, comarcal, nacional entre les diferents autonomies i 
transnacional). A la base de la pirámide hi ha la figura del representant ("assessor 
polític") a qui cada ciutadá dona lliurement la seva representado. I cada nivell de la 
pirámide és format per l'elecció deis representants del nivell inferior. Un simple 
canvi "d'assessor polític" d'un grup de ciutadans podría arribar a provocar canvis en 
els representants de molts nivells de la pirámide. 

Així Ricart proposa que no hi hagi eleccions periódiques. Els representants 
continúen mentre els qui els han "contractat" hi teñen confianza. La necessária 
transparencia de la gestió pública a tots els nivells és la base sobre la qual decidirán 
els representants deis nivells inferiors o en última instancia els mateixos ciutadans. 
Cada ciutadá donará el seu vot a qui vulgui, perqué el representi en alió que vulgui i 
peí temps que vulgui, i aquest acte queda públicament i automáticament recollit 
grades a la teleinformática. Aquesta tecnología, també permet al ciutadá estar, si ho 
desitja, en tot moment informat de les propostes, decisions i estratégies que els 
representants-assessors polítics van executant. 

A cada nivell s'han de fer pressupostos i prendre decisions per solucionar els 
problemes propis del nivell, i tots els temes que no troben el consens o que teñen 
repercussions que superen l'ámbit en qüestió, passen al nivell superior. Les 
consultes i la informado del que s'ha dit, es fa sempre ais representants del seu 
nivell inferior i son aquests qui aproven les propostes del nivell immediat superior. 

5.5.1.2. Els Senat de Vigilancia: un poder apartidista polític que vetlla peí llarg 
termini (Casáis) 
La preocupado de vetllar pels patrimonis natural, cultural i económic del país, fa 
néixer en el nivell polític la necessitat de resoldre la presa de decisions d'abast 
temporal a llarg termini, sovint despeada per les qüestions de curt termini. En 
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aquest sentit, Casáis proposa d'establir dos poders polítics independents i no 
subordináis, corresponents a dues visions temporals radicalment diferents. 

Es mantindria un poder polític per a assumptes contingents, similar a Tactual 
govern, i es crearía un nou poder polític per assumptes a llarg termini 
-anomenat Senat de Vigilancia- amb autoritat al mateix nivell que el govern. 

Aquest Senat exerciria una potestat de vigilancia sobre el sistema polític, amb 
auténtica divisió i equilibri de poder. Cadascun d'aquests dos poders polítics, 
Govern i Senat, hauria de comptar amb recursos i instruments propis i separats. 
Pero, sobretot, s'hauria de reformar el sistema electoral. 

A fi d'evitar la monopolització del joc polític per part deis partits, es proposa dividir 
el territori en districtes electorals suficientment petits perqué cada candidat sigui ben 
conegut peí seus electors. En la votació primaria cada compromissari seria elegit per 
sufragi secret per tots els ciutadans del seu districte. La segona votació seria 
nominal, oberta i explícita entre compromissaris que, normalment, no serien 
professionals de la política, sino gent que en lloc de viure de la política viuria un 
temps per a la política. Aquesta reforma electoral podría, segons Fautor, ser la clau 
per aconseguir una representatívitat mes directa en la democracia moderna, que 
grácies a les telecomunicacions no obligaría a desplasar-se continuament a les seus 
deis parlaments. 

Un grup d'aquests ciutadans de qualitat i independencia excepcionals, constituiría el 
Senat de Vigilancia. La duració deis mandats convindria que no fos massa curta (uns 
6 anys). 

5.5.1.3. Democracia i descentralizado: la factura-xec com a Instrument de 
canvl (Chalaux) 
Per a garantir una democracia participativa i responsabilitzadora és fonamental la 
separado de poders i la descentralizado en la presa de decisions. Cal separar, pero 
amb interdependencia, d'una banda els tres poders polítics: legislatiu, executiu i 
judicial; i d'una altra els sistemes polític, informatiu/cultural i económic, grácies a la 
distinció entre estatuts (mercantil i comunitari) i aplicant en tots els camps el 
principi de subsidiaritat. 

Pero també s'ha d'assegurar la interdependencia i la plena informació entre els 
diferents nivells. L'instrument per aconseguir tots aquests objectius, seria el nou 
sistema monetari-informatiu (factura-xec). És fonamental que la informació que 
forneixi aquesta nova moneda no depengui ni d'Hisenda, ni de la policía, ni del 
govern, ni d'empreses privades. L'Estat i els particulars només tindran accés a 
les dades de carácter general, que es posaran a l'abast de tothom, de forma 
coherent i gratuita. Es generará automáticament una informació analítica i 
sintética, detallada i exhaustiva, deis processos del mercat. La socialització 
d' aquesta informació será fonamental per a la racionalització de Feconomía, i per a 
la consecució d'una democracia participativa i responsabilitzadora. 
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A les dades de carácter personal només hi tindrá accés el mateix interessat i 
una Justicia independent, en cas d'haver d'obrír una investigado i documentar 
una sentencia. La informado global estará només en mans de la Justicia, protegida 
per uns altres tres equips independents. Els tres equips tindran independencia 
económica, institucional i organitzativa, i només estaran subordináis a la llei, pero 
no tindran for?a coercitiva. 

Les grans possibilitats tecnológiques introduídes per la targeta intelligent (amb xip) 
fan possible ampliar i agilitar els processos decisionals democrátics. 

Per exemple, a través de les xarxes telemátiques instaMades en les entitats 
bancáries, en les empreses o en els domicilis, els ciutadans podran participar en 
consultes periódiques sobre temes d'interés coMectiu. La targeta inteMigent 
incorpora sistemes de reconeixement personalitzat que fan impossible la 
manipulado deis processos consultáis. 

Sense grans canvis és possible iniciar un "Regim de Transparencia" que eviti 
estructuralment la corrupció. Totes les persones vinculades a les institucions 
publiques i la mateixa administrado pública quedarien obligades a realitzar totes les 
seves transaccions amb factures-xec i serien fortament penalitzades per l'ús de 
moneda anónima. Els ciutadans i empreses que volguessin acollir-se voluntáriament 
al "Régim de Transparencia" obtindrien importants beneficis fiscals. Per r evidencia 
de l'eficácia i seguretat del sistema aquest podría anar produint una profunda 
transformado política i económica. 

5.5.2. Per un Estat mes reduít i responsable 

OBJECTIUS 
Reduir i millorar 1'eficacia de l'aparell administratiu i burocrátic de rEstat. Cal 
veure FEstat essencialment com un aparell que vetlla per la garantía deis drets, i no 
com el seu origen. Necessitat que reforci el seu paper insubstituible de creador de 
normes permanents (estructuráis). No s'ha de confondre Estat amb Comunitat. 

DISPOSITIUS 
Tots els autors indiquen que el model d'Estat ha de ser mes reduít que Tactual. El 
grau i la qualitat de la reducció varia segons les propostes. 

Per a Colom el problema central és la ineficacia de 1'administrado pública. S'han de 
reduir les seves responsabilitats i concretar-Íes molt bé. L'Estat ha d'actuar com una 
instancia coordinadora, lleugera i eficag, sotmesa al principi de subsidiaritat (només 
serveix per a fer alió que els nivells inferiors d'organització no poden resoldre 
autónomament) i organitzada segons criteris de responsabilitat i eficacia mes propis 
de Tactivitat empresarial. En aquest sentit, proposa establir criteris clars de 
responsabilitat eficient per ais funcionaris públics, de tal forma que aquests en 
suportin també els costos de la gestió. 
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Per ais altres autors que aposten per l'autogestió, la reducció del paper de 1'Estat és 
molt mes drástica. A. Gorz és molt contundent: "Cal veure F Estat essencialment 
com un aparell i com la garantía deis drets i no com el seu origen. U origen ha 
d'estar sempre en les relacions socials". En aquest sentit considera que uel 
funcionament deis partits está pervertit perqué rEstat es menja la societat". 

Gorz indica que l'autogestió només és possible a escala de col.lectivitats reduídes, i 
que el problema es planteja a l'hora de veure qui gestiona les diferents col.lectivitats 
autogestionades a nivells regionals i nacionals. Per aixó, admet, que cal un aparell 
de dret, un Estat. Pero la qüestió és impedir que els professionals de la política 
formin una classe o casta, és a dir, que converteixin les seves competéncies en una 
font de Doder. 
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SEGONA PART 
RESUMS DELS AUTORS SELECCIONÁIS 





I. 
CONTRA LES RENDES NO GUANYADES 

un resum de 1'aportació de MAURICE ALLAIS 

per Malte Giménez 





EXTRACTE 

L'activitat económica té per objecte satisfer les necessitats illimitades deis homes 
amb els recursos limitats de qué es disposa. Quin és els sistema económic que 
assoleix aquest objectiu amb la máxima eficacia? 

Els individus teñen interessos diferents i la vida en societat implica la recerca i 
Faplicació d'un compromís entre tots. És a dir, una situado de mínima subjecció on 
la llibertat de cadascú només fos restringida en la mesura que pogués comprometre 
la llibertat deis altres. La realització d'aquesta mínima subjecció necessita de 
l'exercici de les Ilibertats polítiques per ais individus. Quin sistema económic 
permet l'exercici de les Ilibertats polítiques? 

MAURICE ALLAIS, autor francés Premi Nobel d'economia l'any 1988, es fa ambdues 
preguntes i respon que l'experiéncia histórica ha demostrat que l'organització de 
l'economia en un sistema de mercats descentralitzats i de propietat privada és una 
condició essencial per a l'exercici de les Ilibertats polítiques i el sistema que permet 
la máxima eficacia en l'assignació de recursos. 

Per qué el sistema d'economia de mercats descentralitzats i de propietat privada 
compleix ambdues condicions? 

D'una banda, la disposició de tot el poder económic peí poder polític és 
incompatible amb l'exercici de les Ilibertats polítiques i per tant amb la possibilitat 
d'assolir la mínima subjecció. En el sistema d'economia de mercats el poder 
económic es reparteix entre milers d'agents i per tant és on trobem la condició 
necessária per a la democracia económica. 

D'altra banda, el sistema d'economia de mercats, en permetre l'apropiació privada 
de l'excedent, n'incentiva la recerca i la realització. Aixó fa que aquest sistema 
económic possibiliti la máxima eficacia. A mes, la competencia entre els agents 
económics permet el repartiment equitatiu deis excedents realitzats en l'economia. 

Pero els processos de descentralització en les decisions i d'apropiació privada de 
l'excedent que es donen en un sistema d'economia de mercats no impedeixen, si no 
es va amb compte, 1'apandó de rendes no guanyades (rendes sense contrapartida 
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en béns produíts o servéis efectuats), que porten a una distribució de la renda no 
válida éticament per no complir el principi de legitimitat de les rendes, segons el 
qual tota contraprestació económica rebuda ha de correspondre a una prestació a la 
collectivitat. 

L'origen de les rendes no guanyades el trobem en els desordres monetaris, en 
situacions monopolístiques, en la propietat de béns físics, en la deflació i la inñació. 
Posem-ne alguns exemples. Si el propietari d'un immoble veu augmentáis els seus 
ingressos perqué 1'Estat ha decidit fer una carretera a prop i ha millorat la 
comunicació de rimmoble, ¿És legítim que el propietari rebi tota la renda? És 
legítima la renda guanyada peí deutor davant el creditor per 1'existéncia d'inflació, 
si el crédit no ha estat indexat? 

Si 1'economía de mercats ha estat atacada i criticada al llarg deis segles, i sobretot en 
el segle XX, ho ha estat per 1'apandó de les rendes no guanyades. Per tant, i pels 
avantatges que té aquest sistema, cal cercar el marc institucional adequat perqué, 
dins el sistema de mercats descentralitzats i de propietat privada, les rendes no 
guanyades desapareguin o siguin apropiades per la collectivitat. 

L'objecte essencial de l'obra básica del pensament económic d'Aliáis "L'impost 
sobre el capital i la reforma monetaria" és mostrar que, en el quadre d'unes 
polítiques monetaria i fiscal adequades, les rendes no guanyades poden ser 
suprimides o confiscades per la collectivitat sense comprometre el funcionament 
d'una economía de mercat, i fíns i tot augmentar la seva eficacia. 

La reforma fiscal I monetaria 

La fiscalitat proposada es basa en tres pilars: 

• un impost sobre els béns de consum, 

• un impost sobre els béns de capital que permetria apropiar collectivament les 
rendes no guanyades lligades a la propietat de béns físics (terres, immobles i 
equipaments), pero no seria pagat pels tenidors de crédits, obligacions o altres actius 
financers. Seria com el preu que han de pagar anualment els propietaris deis béns 
peí seu gaudiment i la seva lliure disposició, i 

• una fiscalitat considerada indirecta per Aliáis com a resultat del gaudiment en 
forma exclusiva per part de l'Estat -i per tant de la collectivitat - deis guanys 
derivats de la creació de moneda. Segons cálculs del mateix Aliáis, aixó permetria 
suprimir completament l'impost directe sobre la renda (IRPF). 

La reforma monetaria consisteix en un canvi substancial en el mecanisme de 
creació de credit; mentre Tactual permet ais bañes i a les entitats financeres teñir 
facultats per a la creació de moneda, Aliáis proposa que només el banc central 
(públie) en tinguin el privilegi exclusiu. Es controlará així la inflació i només 1'Estat 
es beneficiará deis guanys derivats de la creació de moneda. Aquesta apropiació 
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pública del diner inventat és l'altre element que permetria eliminar la cárrega fiscal 
sobre les rendes guanyades. 

Les amplíes fluctuacions borsáries creen sobre Teconomia productiva onades de 
pessimisme i optimisme. Actualment les fluctuacions borsáries son finan§ades peí 
poder de compra generat del no res peí mecanisme del crédit. Per tant, la reforma en 
el mecanisme de creació de crédit reduiria les fluctuacions. Caldria, a mes, la 
reforma de la Borsa que, entre altres mesures consistiría a eliminar la cotització 
continua i establir una cotització diaria de cada valor per plaga i dia. 

Malgrat la reforma en el mecanisme de crédit, cert nivell d'inflació seria inevitable, 
fins i tot desitjable, i per aixó cal una indexació total deis pagaments a termini de 
l'economia per acabar amb F expoliado entre grups socials a causa de la inflado i 
fer possibles cálculs económics correctes necessaris per a Teficácia económica. 

Aliáis considera que es produeixen expoliacions a tres nivells: els creditors en favor 
deis deutors; els estalviadors i pensionistes en favor deis assalariats; i d'aquells 
assalariats amb unes remuneracions que només progressen amb retard en profit deis 
assalariats que poden obtenir les primeres alces de salaris. 

La indexació consitiria a fixar la unitat de moneda respecte a una unitat de compte 
invariable. 

En resum, Maurice Aliáis és alhora un pensador liberal i un reformador exigent. Si 
bé considera que el motor universal de Teconomia és la recerca de l'excedent i que 
la desigualtat en les remuneracions és tan legítima com ho és la desigualtat en els 
servéis prestats, també exigeix que la distribució de l'excedent económic no sigui 
desvirtuada per les retribucions no guanyades. 
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1. 
INTRODUCCIÓ 

1.1 L'autor i el seu entorn 

Maurice Aliáis, Premi Nobel d'economia 1988, va néixer l'any 1911 a París, fill 
d'una familia de classe popular -els seus pares tenien una lleteria. En 1914 el seu 
pare fou mobüitzat i fet presoner, i morí en captivitat l'any 1915 a Alemanya. Acaba 
els estudis secundaos en 1929 essent un estudiant brillant. Durant els estudis 
secundaris s'interessá per la Historia i mes tard, a 1'escola Politécnica on entra l'any 
1931, ho féu per la Física, la Mecánica i la Probabilitat. En el 1936 entra com a 
enginyer de l'Estat en el servei actiu de Mines. 

Fou a partir de la Segona Guerra Mundial que s'apassioná per l'Economia tot 
cercant solucions per contribuir a organitzar la difícil situado de postguerra. Així ho 
explica Maurice Aliáis en la conferencia davant P Academia Real de Suécia, en ser-li 
concedit el Premi Nobel: 

"...Després arribaren la guerra i la derrota de Franca. El juliol de 1940, després de la 
meva desmobilització, vaig tornar a les meves funcions d'enginyer en el servei de 
Mines, a Nantes, en la zona ocupada per l'exércit alemany. Pero les meves 
preocupacions d'abans de la guerra havien canviat profundament. Per a mi, amb tota la 
illusió de la meva joventut, estava molt ciar que el millor que podia fer era contribuir a 
organitzar la postguerra. 

L'estiu de 1933 havia visitat els Estats Units, país enfonsat Uavors en la Gran Depressió, 
fenomen profundament sorprenent per al qual encara no s'havia donat cap explicado 
comunament acceptada. També havia viscut de molt a prop els disturbis socials que van 
teñir lloc a Franca després de les eleccions de 1936. 

¿De quina millor manera es podia preparar la postquerra si no fos intentant resoldre el 
problema fonamental de tota economía: promoure una eficacia económica la mes 
gran possible, assegurant un repartiment d'ingressos que fos comunament 
acceptable? 

Així la meva vocacíó d'economista no va venir determinada per Pescóla sino per les 
circumstáncies. Tingué per motiu cercar com establir els fonaments sobre els quals 
edificar d'una manera válida una política económica i social". (2) 

Els anys 1940 i 1941 Maurice Aliáis contenga a llegir obres d'economia d'autors 
francesos i estrangers. És en aquesta época quan llegí les obres fonamentals de León 
Walras, Vilfredo Pareto e Irving Fisher, els tres grans economistes que mes 
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intensament el varen influenciar. S'inicia en aquells anys un període en la vida de 
Maurice Aliáis que ell encara qualifíca d'incomprensible puix escriví en trenta 
mesos "A la recerca d'una disciplina económica. L'economía pura" (1943), una 
obra densa i estructurada de quasi mil pagines. 

Des de 1944 és professor d'Análisi Económica a PEscola Superior de Mines de 
París i des de 1946 Director del Centre d'Análisi Económica dedicat a la recerca 
científica. A partir de 1948 fou descarregat de tot treball administratiu i va poder 
dedicar tot el seu temps a l'ensenyament, a la recerca i a la redacció de publicacions. 

La totalitat de l'obra de Maurice Aliáis está caracterizada per una concepció 
sintética deis fenómens económics i socials, tal com ens diu en un altre moment de 
la conferencia abans esmentada. 

r 

"La meva major preocupado fou la síntesi. Fer encaixar en una mateixa construcció 
l'análisi deis fenómens reals i el deis fenómens monetaris, associar l'análisi de les 
condicions d'eficácia i el del repartiment deis ingressos, ajuntar estretament l'análisi 
teórica i Feconomía aplicada, aproximar 1'economía a les altres ciéncies humanes, la 
psicología, la socio-logia i la historia; aquests han estat constantment els meus 
objectius". (2) 

Les seves aportacions a la ciencia económica es troben almenys en quatre dominis: 
la teoria de l'equilibri económic general i de la máxima eficacia; la teoria de les 
eleccions aleatóries i els criteris per a les decisions económiques racionáis; la teoria 
de la moneda i la teoria de probabilitats i de l'análisi de les series temporals. L'obra 
de Maurice Aliáis en tots aquests camps ha estat molt prolífica. 

Per a Aliáis, les capacitats deis homes son desiguals. For9osament, capacitats 
desiguals han de ser remunerades amb diferents quantitats. Una societat 
perfectament igualitaria seria ineficaz El problema no és la diferent remunerado per 
diferents servéis realitzats, sino les desigualtat per altres motius. 

La política proposada per Maurice Aliáis és inseparable d'una concepció de la vida 
en societat liberal i basada en una economía de mercats descentralitzats de propietat 
privada. Aquesta concepció ha estat una constant al llarg de la seva vida 
professional des deis seus escrits referents al domini económic americá deis anys 
cinquanta a les seves reflexions sobre La Unió Europea o les negocioacions del 
GATT deis anys noranta. 
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2. 
DIAGNOSI 

2.1 Classes de rendes 

Per la finalitat d'aquest escrit es considera que l'aspecte central del pensament 
económic de Maurice Aliáis és la distinció que fa entre les rendes guanyades i les no 
guanyades. Segons Aliáis, les rendes que apareixen en un sistema d'economia de 
mercats es poden classificar en cinc grups: de treball, de capital, monopolístiques, 
falsos drets generats peí mecanisme de crédit i rendes dinámiques. 

A. Rendes de treball 

En aquests tipus de rendes s'inclouen els salaris, les rendes del treball deis 
empresarís, les rendes de treballadors independents i les rendes de professionals 
liberáis. En una situació d'estabilitat de preus totes les rendes del treball son 
legitimes. 

B. Rendes del capital 

• Les rendes de la térra 

L'apropiació privada de les rendes de la térra es pot posar en qüestió. Si la 
renda de la térra augmenta per un increment de la poblado o perqué en aquell indret 
les autoritats han decidit fer una carretera, és difícil sostenir que les rendes 
corresponents representen la remunerado d'un servei efectivament realitzat peí 
propietari del sol. 

• Les amortitzacions 

Les amortitzacions com a retribució, en valor real, deis capitals invertits o el 
reemborsament deis prestecs que els corresponen son rendes guanyades. Pero la 
inflació, en disminuir el valor real deis crédits, fa que hi hagi una retribució no 
guanyada per ais deutors i un expoliado deis creditors. 

• Els interessos purs 

El descompte del tipus d'interés ha estat sempre combatut pels reformadors socials: 
per l'església católica, pels socialistes liberáis, pels marxistes i molts altres mes. 
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Pero l'existéncia d'un tipus d'interés, per a qualsevol valor, és inevitable ja que un 
bé que hom pot obtenir en un cert termini és diferent que un bé que hom pot obtenir 
avui. Com a conseqüéncia, qualsevol mesura per a eliminar el tipus d'interés és 
vana. 
Pero la impossibilitat d'eliminar el tipus d'interés no implica que hagi de ser una 
renda legítima. Se sol dir que Finieres és legítim com a remuneració de l'estalvi. 
Aquesta afirmado es pot refusar ja que, en condicions de preus estables, 1'oferta 
total d'estalvi en valor real és prácticament independent del nivell del tipus d'interés 
real. Aixó és deu al fet que que els motius per estalviar son uns altres - com per 
exemple assegurar una posició estable en el futur, deixar herencia ais descendents i 
teñir una posició social ben considerada. 

C. Rendes monopolistes 

L'economía occidental es caracteritza per unes estructures molt concentrades. 
Aquesta concentració és motivada, d'una banda, per les prohibicions o bé les 
autoritzacions administratives, i per l'altra per les practiques empresarials 
restrictives -ja sigui per coalició, o cártels, o per l'abús de poder de mercat exercit 
per les companyies dominants. Aixó dona lloc a multitud de rendes de monopoli, 
que també es consideren rendes no guanyades. 

D. Falsos drets genérate peí mecanlsme de crddK 

Aquí Aliáis es refereix a unes altres rendes no guanyades, fruit del poder de 
compra creat peí mecanisme de crédit a partir d'un simple joc d'escriptures. Aquests 
mecanismes alteren la distribució legítima de rendes, en afavorir uns grups socials 
envers uns altres. 

E. Rendes dlnámlques 

Aqüestes son les rendes que Aliáis considera guanyades gairebé per definido i que 
compleixen el principi de legitimitat. 

• Rendes del progrés tecnológic i económic 

Exemples d'aquests tipus de rendes son el perfeccionament de la maquinaria o la 
millora de l'organització del treball. Aqüestes rendes son indispensables perqué hi 
hagi un incentiu al progrés; son la recompensa de 1'es fon; de les empreses. Están 
justificades en la mesura que la competencia és sufícientment efíca? perqué el seu 
carácter sigui temporal i finalment l'únic benefician del progrés sigui el consumidor. 

• Rendes del risc 

En tota economía l'existéncia de riscos i d'algú que els suporti és condició 
indispensable per al progrés. Per aixó les rendes del risc están totalment justificades. 
En les economies capitalistes els riscos els pateixen aquells que volen i la resta deis 
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ciutadans s'en veuen descarregats. El cost de les temptatives infructuoses el pateixen 
particulars i la totalitat deis consumidors se'n veuen descarregats. 

A continuado s'analitzen amb mes detall les relacions que es produeixen, segons 
Aliáis, entre les rendes descrites anteriorment i les variables económiques que 
considera que haurien ser reformades. 

2.2. Els desincentius de la fiscalitat 

La físcalitat actual deis paísos occidentals, basada principalment en Fimpost sobre la 
renda, l'impost de societats i altres impostos directes, penalitza les rendes 
dinámiques i les rendes del treball. Per tant, la fiscalitat actual treu incentius a 
1'economía perqué aconsegueixi les máximes eficacia i eficéncia (esquema 1). Com 
a conseqüéncia el creixement de 1'economía és menor. 

"La fiscalitat actual sobre els salaris, sobre les rendes i sobre els beneficis industriáis i 
comerciáis, és d'una inspirado essencialment antieconómica, penalitza totes les 
activitats creadores de valor i només afavoreix els elements menys eficagos de la societat 
a dispensa deis mes dinámics. Resulta generalment d'una falsa concepció de la 
democracia. En efecte, tota legislado fiscal que s'oposa a la justa remunerado deis mes 
capaes s'oposa en realitat a l'interés de la coHectivitat sencera, quan aquesta 
remunerado correspon a una disminució del preu de venda, a una millor gestió de 
T empresa i a una satisfacció mes gran de les necessitats del consumidor, o quan la renda 
resulta d'una serie de decisions que, quan han estat preses, comportaven grans riscos". 
ü.p.44) 

Sistema de mércate descentralízate I de propletat privada 
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2.3. Salaris I atur 

"De 1949 a 1973 (a Franca), els guanys deis horaris nomináis s'han elevat a una taxa de 
9,4% per any, pero Tal̂ a anual del nivell de preus al consum ha estat de 5,1%; per tant 
la taxa d'al$a de ríndex de guanys horaris reals ha estat d'un 4,3% per any. 

... es pot estimar que la taxa de creixement de la productivitat neta del treball ha estat en 
mitjana de Tonire d'un 3,2% per any."(l, p.164) 

Davant aquesta situado, a la vista de la tendencia a la igualació de les 
remuneracions del treball en els diferents sectors, una progressió deis salaris reals 
industriáis per damunt de la productivitat neta del treball només pot conduir a una 
situado d'atur estructural. 

A mes, Tincrement deis salaris reals per damunt de la productivitat dona lloc a 
r existencia de rendes no guanyades en el mercat de treball i a una cárrega sobre la 
massa d'estalviadors que es veuran desposseíts del seu estalvi a causa de la inflado 
(veure esquema 1). 

En parlar d'atur, Maurice Aliáis en distingeix diferents tipus. 

• Atur tecnológic, conseqüéncia del can vi d* estructura d'activitats que genera el 
progrés técnic. 

• Atur conjuntural, conseqüéncia de les ñuctuacions conjunturals de la despesa 
global i de Tactivitat económica. Si es constata una deflació monetaria, pot ser 
combatuda mitjangant un augment deis mitjans de pagament. 

• Atur voluntan, conseqüéncia d'un funcionament inadequat de l'assignació del 
subsidi d'atur. 

• Atur estructural, abans esmentat, conseqüéncia de la tendencia deis salaris reals 
de créixer per damunt de la productivitat neta del treball. Vegem mes atentament 
qué diu Maurice Aliáis d'aquest tipus d'atur. 

"Una quarta classe d'atur resulta d'un mecanisme mes subtil. Ja que la productivitat 
marginal del treball és una fundó decreixent del treball i els salaris reals (avantatges 
socials inclosos) tendeixen a situar-se per sobre de la productivitat marginal del 
treball, tota temptativa per fixar els salaris reals per damunt del nivell conesponent a 
la productivitat física marginal del treball, tendeix a reduir 1'ocupado al nivell que 
assegura una productivitat marginal del treball conesponent ais salaris mes elevats. 
Apareix un atur estructural que podem anomenar crónic per contraposar-lo a l'atur 
conjuntural. Si els salaris no son indexats, Pal?a deis preus pot portar els salaris 
reals al seu nivell d'equilibri, i en aquest sentit "la inflado permissiva" apareix com 
a mitjá monetari per combatre l'atur crónic, pero si els salaris son indexats, la 
inñació deis mitjans de pagament no tindrá altre resultat que una acceleració en 
l'al9a de preus." (1, p. 165) 
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Una segona causa d'atur estructural pot correspondre a la inadaptació de les 
demandes i ofertes d'ocupació. Una tercera causa, son les rigideses que es constaten 
en el mercat de treball i que només poden portar a reduir 1' ocupació. I per últim, la 
immigració massiva de treballadors, no fa mes que accentuar l'atur. 
Per altra banda, i analitzant altres disfuncions del mercat de treball, Maurice Aliáis 
no está gaire d'acord amb T existencia de sous socials. 

"Les mesures igualitáries per a millorar la situació deis mes pobres només contribueixen 
al seu empobriment ja que porten a una disminució de la producció. L'economia no pot 
ser efica^ si no es donen incentius sota la forma d'una desigualtat de les rendes 
conseqtiéncia de la diferencia entre servéis prestáis.'* (1, p. 56) 

A mes de considerar les transferéncies socials com a desincentivadores de refícácia 
económica, creu que impliquen un cost per altres grups socials que es veuen 
desposseíts de les seves rendes. 

2.4. Perversions del sistema de crédít i de la borsa 

El mecanisme de crédit actual porta a una creació del no-res de moneda i de poder 
de compra en detriment de la coMectivitat. Com i per qué s'ha arribat a aquesta 
situació? 

Funcionament del mecanisme del crédit 

En el seu origen el sistema bancari es basa en el principi de cobertura integral deis 
dipósits a la vista. Mes endavant els bañes descobriren que hi havia un nivell de 
dipósits a la vista per sota del qual mai disminuien. Per aixó, a mitjans del segle 
XVII ais Paisos Baixos i Anglaterra, es comen§aren a prestar diners amb el nivell de 
dipósits que mai disminuía. Aquesta era una operació fructuosa puix permetia rebre 
els interessos corresponents sense prácticament riscos, ja que P experiencia anterior 
havia permés establir el nivell mínim de fons que calia. 

Mes tard, en el decurs de la segona meitat del segle XIX, s'iniciá una segona forma 
de crédit. Els bañes no prestaven sumes abans dipositades. El banc obria un compte 
creditor al seu client per un import igual al que aquest li havia promés de pagar. 

Aquí el banc es comprometía a pagar a la vista unes sumes que no tenia. Aquest 
procés, si bé era diferent de 1'anterior, es pot fer perqué el banc té un dipósit inicial. 
En tots dos casos el mecanisme de crédit funcionava sobre un intercanvi de 
promeses de pagament: la promesa del banc a la vista contra la promesa deis 
prestataris de pagar a termini. El volum de dipósits resultava així d'una doble 
decisió: del banc a endeutar-se a curt termini i la de certs operadors comprometent-
se a pagar a termini. Així la massa monetaria global depén de la decisió 
d'operadors prívats. 
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En 1'estructura actual, i quant ais dipósits a la vista, el mecanisme de crédit es basa 
en els dos processos descrits. 

Uimport de massa monetaria creada pels bañes i altres entitats fínanceres mitjai^ant 
tot el procés és igual a la moneda escriptural bancada no coberta per la moneda de 
base (moneda creada per FEstat). A aquest import li correspon un poder de 
compra creat del no-res, que no correspon a cap servei prestat a la coMectivitat 
(cfr. esquema 1). És a dir, la creació de falsos drets. Maurice Aliáis parla així deis 
miracles del crédit: 

"La creació de falsos drets explica els "miracles" del crédit ja que és efectivament 
miraculós de poder exercir sobre la producció un descompte pagat per la creació de 
poder de compra per simple joc descriptores. Pero no hi ha miracle veritable en termes 
reals. Els falsos drets s'afegeixen ais drets reals que s'exercirien si no hi hagués la 
creació de falsos drets, i només poden ser utilitzats suscitant Taiga de preus, que 
desposseeix les altres partides participanls en favor deis beneficiaris deis falsos drets". 
(l.p-182) 

Aquest resultat és moltes vegades negat, dient que Faugment de massa monetaria, 
que resulta de Fobertura d'un compte corrent creditor, esdevé una disminució quan, 
en un instant posterior, F operador reemborsa al seu banc F import del seu préstec. 
Aixó seria així si el banc amb els fons reemborsats no concedís altre préstec per un 
import igual, i comencés altra vegada F operado. Hi ha, per tant, un creixement 
permanent de la massa monetaria. 

En aquest procés de creació de massa monetaria s'han d'incloure els dipósits a 
termini que teñen una demora curta ja que els seus dipositaris no els consideren 
estalvis, sino ingressos gairebé disponibles. 

El sistema descrít és inestable tant per ais bañes individuáis com per al conjunt 
de bañes, ja que I'import global deis seus deutes a curt termini és sempre 
superior a les seves disponibilitats en moneda base. 

Aliáis compara F actuado deis bañes respecte a la creació de falsos drets a la d'una 
associació de falsificadors de moneda. 

"La creació de poder de compra "ex-nihilo" peí simple joc d'escriptures del mecanisme 
de crédit explica el que certs autors han anomenat ingénuament els "miracles" del crédit. 
En realitat els "miracles" del crédit podrien ser comparáis ais "miracles" que realitzen en 
profit seu una associació de falsificadors de moneda que prestes amb interessos la falsa 
moneda que fabriques. En els dos casos Festimulació de Feconomia seria idéntica, 
només se'n beneficiarien els creadors de moneda." (1, p. 182-3) 

Aféctate peí mecanisme del crédit 

El mecanisme de crédit fa que hi hagi grups socials que es beneficiín deis falsos 
drets generats i que altres grups socials siguin expoliats. Els beneficiaris del 
mecanisme de crédit son els bañes, els dipositaris i els prestataris. 

Els dipositaris no han de pagar res pels servéis prestats pels bañes. Els prestataris, a 
causa de la inflado, han de pagar menys en termes reals a Fhora de reemborsar els 
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seus préstecs. Per últim, els bañes gaudeixen d'uns interessos per uns recursos que 
no son seus. 

Els agents económics que es veuen afectats peí mecanisme de crédit son els 
estalviadors, que es veuen desposseíts del seu estalvi en ser expoüats pels creditors, 
i els compradors que veuen augmentar els preus per l'augment de la massa 
monetaria. 

"El fet que un banc no faci pagar el cost de les seves operacions correspon a uns servéis 
que son prestats gratuítament. Un punt de vista erroni consistiría a dir que és un sistema 
molt avantatjós ja que els servéis, que d'altra manera tindrien un cost, no teñen cost. Si 
fos així, voldria dir que ningú suportaría el cost deis seveis prestats ais dipositants. Pero 
tal conclusió seria inexacta. Hi ha operadors que paguen el cost deis servéis prestats 
gratuítament, i aquests operadors constitueixen la massa de compradors que veuen 
augmentar els preus en rao de l'augment de la massa monetaria mitjancant el mecanisme 
de crédit." 

"...Els estalviadors, a conseqüéncia de la legislado actual están desprotegits de la 
depreciado de la moneda. Son expoliáis pels seus creditors." (1, p. 179) 

Finalment, Aliáis considera el sistema de crédit actual com una de les causes 
fonamentals de F especulado gegantina en els mercats fínancers internacionals . En 
un article recent, indica: "els fluxos fínancers censats per El Banc de Reglement 
Internacional pugen a un import de 1.100.000 milions de dolars, que representa 
quaranta vegades l1 import de les transferéncies que corresponen a les transaccions 
comerciáis internacionals en el món" (Le Figaro, 28 abril 1994). 

Hi ha almenys sis raons que fan irracional l'organització actual del crédit: 

• La creació (o destrucció) irresponsable de moneda per les decisions de bañes i 
particulars. 

• La gran sensibilitat del mecanisme de crédit a la situació conjuntural. 

• La inestabilitat financera que engendra. 

• L'alterado en la distribució de la renda. 

• La impossibilitat de tot control efíca? del sistema de crédit per l'opinió pública i el 
Parlament, a causa de la seva extraordinaria complexitat. 

Es pot dir que el mecanisme de crédit actual és el cáncer de les economies 
capitalistes. 

Les fluctuacions de la Borsa 

L'altra perversió dins el mercat financer prové, segons Aliáis, de les amplíes 
fluctuacions borsanes. Uampiaría d'aqüestes fluctuacions es deguda a: 

• Un finan$ament excessiu de l'especulació per mitjans de pagament creats "ex-
nihilo" peí mecanisme de crédit. 
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• La cotització continua de les borses que genera una inestabilitat potencial 
permanent i que afavoreix el frau i la manipulado deis mercats. 

• Els programes automátics de compra i de venda aplicáis a la cotització continua de 
les borses. 

En generar ones d'optimisme i pessimisme, les ámplies cotitzacions borsáries teñen 
un efecte negatiu en el funcionament de Feconomia real (esquema 1). 

2.5. Disfunclons del mercat Immobillari 

La principal disfünció del mercat immobiliari, des del punt de vista del principi de 
legitimitat de les rendes, és 1* existencia de rendes per la propietat del sol que no 
corresponen a un servei per a la collectivitat prestat peí propietari. Acceptar la 
renda del sol és, per tant, acceptar la utilitat d'un impost pagat per la resta de la 
poblado ais propietaris de la térra (esquema 1). Aquesta concepció sobre la renda de 
la térra ja la tenien -segons cita T Aliáis- Walras, Stuart Mili i Pareto, entre altres 
autors. 

Stuart Mili escrigué: 
"Suposeu que hi ha una especie de renda que tendeix constantment a augmentar, sense 
esfor$ ni sacrifici per part d'aquells que en son propietaris; que aquests propietaris 
componen en la societat una classe que el curs natural de les coses enriqueix sense que 
ells facin res. En aquest cas, l'Estat podría, sense violar els principis sobre els quals la 
propietat privada és establerta, apropiar-se de la totalitat o d'una part d' aquest 
creixetnent de riquesa a mesura que es produeix. Aixó seria utilitzar en profit de la 
societat un augment de la riquesa creat per les circumstáncies en lloc d'abandonar-lo a 
una classe de ciutadans." (3, pp. 349-50) 

Trobem en aquest text d'Stuart Mili un apunt que Maurice Aliáis desenvolupa en les 
seves propostes: fer partícep tota la collectivitat, a través de l'Estat, de les rendes 
generades per la propietat del sol. 

2.6. La gangrena de la inflado 

La inflado és un deis problemes mes importants de les economies occidentals. En 
les economies on la inflado esdevé important, tot cálcul eficaz és impossible i el 
malbaratament de recursos és inevitable. 

Per altra banda, la inflado comporta rendes no guanyades corresponents a falsos 
drets per a certs grups socials. És a dir, la inflado comporta una capacitat de 
compra, per a certs grups socials, que no correspon a un servei efectivament prestat 
a lacollecitivitat. 
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Per a parí deis assalariats, la inñació ha permés alces de salarís reals superiors a les 
que haurien tingut en una condició de preus estables. Per aixó Maurice Aliáis va 
mes enllá i diu que la inflació ais paisos occidentals resulta fonamentalment de 
dues causes estretament lligades i que es reforcen Puna amb l'altra: el sistema 
de creado de moneda i l'acció directa o indirecta deis grups de pressió sobre el 
desenvolupament d'aquest sistema. L'actuado d'aquests grups de pressió es deu 
al refus a la repartido de rendes que es donaría en una situado de preus estables en 
una economia de mercats descentralitzats i de propietat privada. 

"...Es tracta d'assegurar una repartido de rendes en qué tota renda correspongui a un 
servei efectivament prestat i efectivament útil a la collectivitat. Tal principi exclou la 
percepció de tota renda corresponent a rendes d'escassetat com les rendes de la térra i els 
interessos purs del capital o a una renda gratuita com les rendes inflacionistes i les 
rendes del monopoli. Mentre que tal repartido de rendes no sigui efica9ment assegurada, 
els assalariats intentaran neutralitzar aqüestes rendes d'escassetat per alces continúes 
deis salaris, alces que a cada instant només poden teñir efectes momentanis i cal que 
siguin constantment repetits. L'al^a continua apareix com un mitjá que té una certa 
eficacia per aconseguir la repartido d'igual a igual deis salaris, pero no és un bon remei, 
ja que el seu preu és per una part la injusticia per a molts i per altra el desordre i la 
ineficacia... L'a^a deis salaris és un inadequat mitjá per aconseguir la repartido buscada 
de rendes..." (1, p. 156) 

En una economia on la descentralització de decisions és una condició de la seva 
eficacia, el control deis preus i els salaris només es pot donar mitjangant la regulació 
de la massa monetaria. El control de la massa monetaria ha de venir acompanyat de 
la determinado deis preus i els salaris per establir un equilibri efectiu entre oferta i 
demanda. Aixó implica que els agents socials acceptin les regles de joc d'una 
economia de mercats descentralitzats i de propietat privada. 

Aqüestes regles només s'acceptaran si la repartido de la renda a qué dona lloc 
P economia de mercats és éticament válida. Es per aquesta via que arribem a la 
reforma de la fiscalitat i a l'impost sobre el capital. 

En abséncia d'una confiscado de les rendes purés del capital, la repartido de rendes 
és refusada, i aquest refus engendra inflació. Tornem així al problema del crédit. 

Sense la creació actual de massa monetaria per al crédit, la creació de falsos 
drets a partir de la inflació seria impossible. 

Com mes passi el temps, mes difícil será controlar la inflació i hom arribara a una 
situado mes explosiva. 

"Una vegada que la inflació s'ha desenvolupat no hi ha situacions miraculoses. 
L'economia es troba en la mateixa situado d'un autocar que baixa a gran velocitat per 
un pendent perillos en una muntanya. L'elecció per al seu conductor és de controlar el 
seu vehicle, amb tots els riscos que comporta, o de seguir baixant a una velocitat 
accelerada i empenyent tots els passatgers a una mort segura." (1, p.169) 

La inflació sempre ve acompanyada d'un període de desmoralizado de l'opinió 
pública. L'home modest pot entendre que hom guanyi for$a treballant de valent, 
pero no els enriquiments sense esfor? que permet una inflació galopant. 
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Per últim, hi ha la idea equivocada que un creixement deis preus incentiva el 
desenvolupament de 1'economía. Aixó és cert en una economía amb recursos 

monetaria 
recursos 
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3. 
PROPOSTES 

En fundó del seu diagnostic de Peconomia, resumit en el capítol anterior, Aliáis 
planteja une serie de propostes de reforma del sistema que se centran en els aspectes 
fiscals/impositius, salaris, sistema financer i els preus/la inflado. 

3.1 Fiscalitat tripolar 

La fiscalitat proposada per Maurice Aliáis es basa en tres pilars: 

• Un impost sobre el capital que permetria apropiar coMectivament les rendes 
associades a la propietat de la térra. 

• Un impost sobre els béns de consum. 

• El gaudiment per part de l'Estat, i per tant de la coMectivitat, en forma exclusiva, 
deis guanys derivats de la creació de moneda. 

Aquesta fiscalitat vindria acompanyada d'una eliminado simultania deis impostos 
directes que actualment graven les rendes guanyades (cfr. esquema 2). 

L'impost sobre el capital 

L'impost general sobre els béns fisics és una solució técnica per aconseguir la 
distribució de rendes tan igual com sigui possible, sota la condició d'un 
funcionament de 1'economía de mercats i per apropiar coMectivament la renda que 
tingui un carácter étic discutible. En concret, l'impost sobre el capital permet 
1'apropiado coHectiva de les rendes no guanyades corresponents a les rendes 
purés lligades a la propietat de béns fisics. 

L'impost sobre el capital considerat consisteix en una taxa a pagar anualment sobre 
el valor de tots els béns fisics duradors per part deis seus tenedors. Es essencialment 
un impost general sobre els béns fisics duradors. La taxa de l'impost podría ser la 
taxa d'interés pur real i confiscar totalment les rendes purés, pero els avantatges 
essencials d'un impost sobre el capital es podrien aconseguir amb una taxa igual a la 
meitat de la taxa d'interés pur real. 
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Sistema de mercats descentralKzats i de propietat privada 
Idexació deis compromisos de pagament a termini 
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Esquema 2 

El fet imposable de l'impost sobre el capital podría ser com el preu que han de pagar 
els propietaris deis béns peí seu tranquil gaudiment i la seva lliure disposició. 
L'aplicació d'aquest impost no s'hauria d'afegir ais actuáis impostos, sino venir 
acompanyada d'una reducció simultánia deis impostos directes (impost sobre la 
renda, impost sobre els beneficis industriáis i comerciáis, impost sobre 
successions...) 

Alguns autors liberáis, com Stuart Mili i Walras, han proposat com a solució de les 
rendes purés de la térra, la coHectivització del sol amb la indemnització deis 
propietaris i la seva coMocació posterior en forma de lloguers de mes o menys 
durada. 

Maurice Aliáis creu que la coHectivització del sol presenta mes inconvenients 
que avantatges perqué Pextensió deis poders de l'Estat compromet l'exercici 
deis drets polítics fonamentals. Per altra banda es pot concebre que l'Estat 
propietari de la térra la llogui per a terminis llargs, pero aquest sistema tindría 
a la práctica dificultáis considerables. 

Modalitats d'apllcació 

Les característiques de l'impost serien les següents: 

• L'impost només seria pagat pels tenidors de béns físics i no pels tenidors de 
crédits, obligacions, accions, etc. Només gravaría les terres, els immobles i els 
equipaments. 
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• L* impost seria pagat fos quina fos la naturalesa del teñidor directe, ja sigui persona 
física o persona jurídica, ja sigui del país o estranger. "L'impót aurait un caractére 
forfaitaire et il serait dü qu'il y ait ou non revenu effectif et compte non tenu des 
hypothéques dont les biens consideres pourraint étre grevés. Aucune exemptíon ne 
serait admise "(sic) 

• Els béns físics detinguts directament per l'Estat (carreteres, cañáis, ports, 
immobles físics ...), serien gravats. 

• Tots els drets del monopoli exercits en aplicado de la llei per persones privades, 
físiques o jurídiques, serien gravats. 

• Les compres i vendes d'or podrien ser gravades per una taxa. 

• El diner líquid, sota la forma de moneda manual o de dipósits a la vista, no 
suportaría cap impost. 

• El capital moral d'una empresa (know how, clientela, reputado, etc.) no seria 
gravat. Només ho serien els béns físics que posseixin. 

Uexclusió de les accions i de les obligacions, que son uns drets sobre els béns físics, 
té per objecte evitar tota doble imposició. La moneda no és gravada per cap taxa, 
Taiga deis preus d'un 2% suggerida equivaldría a un impost d'un 2%. 

Declaracions 

Les modalitats d'aplicació serien essencialment les següents: 

• Cada any, tot posseídor directe de béns físics faria una declarado, indicant el valor 
deis béns posseits. 

• La declarado seria efectuada assegurant l'anonimat del propietari. Pot ser 
realitzada per un tercer. 

• La declarado només seria válida per l'any en curs i podría ser revisada cada any si 
ho demana el declarant. 

Aquest valor seria acceptat per 1'administrado sense discussió ni réplica de cap 
classe. Es publicaría en cada alcaldía un cadastre deis béns situats en el municipi, 
amb el valor declarat. Aquest cadastre seria impersonal i no hi constaría el nom del 
propietari. 

Les declaracions no serien per tant efectuades globalment per una mateixa persona 
física o per una mateixa societat. Es farien separadament per a cada immoble, 
fábrica, etc. L'exactitud material deis inventaris descriptius -pero no les 
avaluacions- podrien, eventualment, ser objecte de verificacions per part de 
T administrado competent. 
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Cálcul i percepció de l'impost 

El cálcul i la percepció de l'impost sobre el capital es faria tal com segueix: 

El contribuent seria imposat sobre el valor que ell mateix havia declarat segons un 
tipus uniforme per a tots els béns, fixat per Uei, amb un máxim que seria igual al 
tipus d'interés pur real del capital. 

El contribuent hauria de pagar, paral* lelament a la seva declarado i immediatament, 
rimport de l'impost que deu. Cap demora seria necessária amb el procediment. El 
Tresor percebria immediatament els impostos que li deurien. Possibilitats de 
moratoria per al pagament de l'impost, amb garandes hipotecarles, podrien ser 
acordades. 

El tipus de l'impost podría ser raonablement fixat en un valor de l'ordre de la meitat 
del nivell mitjá del tipus d'interés pur real; en el quadre de la política d'increment de 
preus al voltant d'un 2% per any recomenada per Maurice Aliáis, la taxa de l'impost 
(una vegada passat el període transitori) podría ser fixat en un 2%. 

Cap exempció o exonerado a la base no seria admesa ja que seria contraria a 
l'esperit i ais objectius de l'impost proposat. El carácter impersonal de l'impost 
exclouria totalment la considerado de tot intent de negociado. 

Valors declaráis i preu de mercat 

Algunes disposicions son necessáries perqué les declaracions siguin conformes al 
valor efectiu del béns físics posseíts. Per exemple, i considerant les xifres 
proposades com a indicatives, aqüestes disposicions podrien ser les següents: 

• V administració podría eventualment passar a ser adquiridor immediat de qualsevol 
bé a condició de fer una licitado d'un 40%. 

• Tota persona tindria la possibilitat de passar a ser adquiridor de tot bé, per ell 
mateix o per ractuado d'un tercer, mitjan?ant una licitado d'un 50%, la cinquena 
part del qual aniña al Tresor a títol de correcció per declarado errónia. 

L'antic propietarí no es podrá considerar en tot cas perjudicat ja que rep un suma 
superior en un 40% al valor que ell mateix havia declarat amb tota llibertat; quant al 
fisc, s'as se gura així recursos suplementaris. 

• Els licitadors haurien de dipositar una fianza d'un 20% del valor deis béns deis 
quals passen a ser adquiridors. Perdrien aquesta fianza si no mantinguessin la seva 
oferta. 

• La licitació no donaría lloc a cap dret de visita deis immobles o installacions 
industriáis o comerciáis per part deis tercers licitadors. 

• Les licitacions, presentades per 1'administració o els particulars no suposarien 
automáticament la venda deis béns considerats ais preus abans esmentats. El 
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propietari podría evitar la venda, d'una part modifícant la seva declarado i d'una 
altra part, pagant una correcció d'un 5% del valor declarat deis béns en el cas 
d'una oferta de compra de 1'administrado, i d'un 10% del valor declarat en el cas 
d'una oferta de compra d'una particular. En aquest últim cas la correcció podría 
revertir la meitat a 1'administrado i T altra meitat al particular que hauria fet la 
licitado, en compensado de part de les seves despeses. Aqüestes xifres serien 
indicatives i s'aplicarien després d'un periode transitori. 

Només P experiencia podría indicar quins haurien de ser els tipus de licitado i de 
penalització perqué les declaracions siguin correctes, tot protegint els propietaris del 
perill de tota despossessió arbitraria. 

• Aqüestes disposicions s'haurien d'aplicar per a qualsevol tipus de béns i per a 
qualsevol propietari. 

El sistema proposat reduiria considerablement el perill de frau. Hi ha fortes raons 
per pensar que en general cada propietari de béns s'estimés declarar un valor 
lleugerament superior al que ell valora per evitar el risc de ser obligat a abandonar 
davant una licitació sempre possible d'un 50% per part d'un tercer. 

L*aplicado d'aquest impost seria justa perqué tothom seria gravat després de la seva 
propia declarado. Seria democrática perqué no hi hauria cap inquisició i el treball de 
P administrado seria mínim, ja que comptaria amb la coMaboració de milers de 
contribuents. 

El valor de cada bé es determina mitjangant un sistema gairebé idéntic al 
funcionament d'un mercat. D'aquesta manera el valor deis béns de capital es fíxa 
segons el máxim valor d'una utilització alternativa, el que n'asseguraria el millor 
rendiment. 

Impost sobre els béns de consum 

Seria una taxa general sobre els béns fungibles. El fet imposable seria el consum 
tranquil i lliure d'aquest tipus de béns. 

Control de la creació de diner 

Aquest aspecte de la físcalitat implica Papropiació per part de PEstat del guany 
provinent de la creació de diner. Les mesures proposades en aquest sentit son 
descrites en un apartat posterior on s'introdueix la proposta d'Allais sobre la 
reforma del sistema bancari i de crédit. 

3.2. Una política de salaris i remuneracions 

El refús de la repartido de la renda que es dona en una economía de mercats 
implica, entre altres coses, un increment deis salaris reals per damunt de la 
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productívitat del treball. Aquest comportament deis salaris reals és la causa de l'atur 
estructural, un deis mes importants en les economies occidentals. 

Maurice Aliáis proposa aplicar en la determinado deis salaris i remuneracions, el 
principi d'igualado de 1'oferta i la demanda que es dona en una economía de 
mercats per fer desaparéixer l'atur. 

"Aquest principi que val per a tot bé o servei s'aplica igualment a la determinado deis 
salaris i de les remuneracions. En una economia de mercats efectiu la remuneració de tot 
treball es fixa en un nivell tal que, qualsevol que és capas de fer-lo i desitja treballar per 
a aquesta remuneració, troba efectivament una feina, i que tota unitat de producció que 
desitja trobar algú capa; d'assegurar aquest treball pot trobar-lo per a una remuneració 
igual a la de mercat. Per a tal remuneració i en una situado d'equilibri cap atur o excés 
de demanda de treball és concebible."(l> p.82) 

La remuneració que iguala la demanda i 1'oferta de treball pot ser considerada com a 
equitativa en la mesura que la política seguida sigui tal que no hi hagi rendes no 
guanyades. 

El pensament liberal de Maurice Aliáis aplicat en el món del treball es mostra en 
diferents vessants. Per una part, proposa la indexació deis salaris pero no 
indefinidament sino per un termini limitat. Finalitzat aquest termini les parts -
empresari i treballador- tindrien llibertat per continuar el contráete o per fixar les 
condicions d'un nou contráete. 

Per altra part, planteja la ñexibilitat de salaris en proposar: 

"La repartició deis guanys realitzats per rempresa entre els seus assalariats i els seus 
accionistes seria certament facilitada si el salan comprengués tres elements: 

• Un element principal indexat sobre el nivell general de preus segons un contráete 
de salari limitat en el temps. 

• Un element específic per interessar els assalariats en la bona gestió i diferenciar 
segons les activitats considerades en 1'empresa. 

• Per últim, un element complementari indexat sobre la renda real de 1* empresa i 
susceptible de variar, mes o menys, segons els resultáis de l'empresa". 

3.3. Reforma del sistema del crédit: el retorn a l'Estat del privilegl 
exclusiu de la creació monetaria 

La reforma proposada del sistema de crédit s'ha de recolzar en dos principis 
fon amen tais: 

• El domini de la creació monetaria deu venir de l'Estat, i només de l'Estat. 

• Convé evitar tota creació monetaria que no sigui la de la moneda base, de 
manera que ningu, excepte l'Estat es pugui beneficiar de falsos drets -que és el 
resultat actual del sistema bancari. 
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Aquests dos principis impliquen que tot dipósit a partir del qual els pagaments 
puguin ser efeetuats sigui integralment eobert en moneda base. 

La reforma hauria de consistir en una dissociació total de les activitats bancáries que 
es realitzen actualment i la seva atribució a tres tipus d'entitats bancáries diferents 
(veure esquema 2): 

i) Els bañes de dipósits 

La seva funció seria assegurar els fons, els pagaments i conservar els dipósits deis 
seus clients. Les despeses corresponents serien facturades ais clients. Aquest tipus 
de bañes no farien cap operació de préstec, per tant els comptes deis clients no 
podrien teñir cap déficit. 

ii) Els bañes de préstec 

Aquests bañes s'endeutarien a uns termins donats i prestarien a uns termins mes 
curts. L'import global deis seus préstecs no podría excedir el montant global deis 
seus deutes. 

iii) Els bañes de negocis 

Aquests bañes s'endeutarien directamente entre el públic o els bañes de préstec i 
invertirien els seus fons a les empreses. 

En els tres casos la competencia deis establiments permetría assegurar ais seus 
clients les millors condicions possibles. 

En el quadre d' aquesta reforma, caldria restituir al sector privat totes les activitats 
deis bañes nacionalitzats -amb exclusió de les activitats del Banc Central. El Banc 
Central hauria de ser independent del poder polític. 

La totalitat del sistema bancari només podrá assegurar una cobertura integral deis 
seus dipósits a la vista i d'aquells dipósits a termini que fan un paper de fons 
disponibles si, des de la posada en marxa de la reforma del crédit, l'Estat, amb la 
intermediado del Banc Central, acorda amb el sector bancari un préstec a llarg 
termini per un import igual a l'excés de la massa monetaria sobre la moneda de 
base. El tipus d'interés a pagar pels bañes seria molt baix -com s'indica mes 
endavant. 

3.4. La reforma de la Borsa 

S'ha indicat anteriorment que una de les disfuncions del mercat financer és 
1'amplitud de fluctuado de les cotitzacions borsáries. Una de les causes d'aquest 
fenomen -el finangament de l'especulació borsária mitjan$ant la creació de mitjans 
de pagament "ex-nihilo"- és corregida per la proposada reforma en el sistema 
bancari. 

95 



És necessária, a mes, una reforma deis mercats borsaris. La reforma proposada per 
Maurice Aliáis contindria les següents mesures: 

• La cotització continua deis corredors hauria de ser suprimida i reemplazada en 
cada plaga fínancera per una sola cotització per dia per a cada valor. Aixó 
reduiria els costos i afavoriria tant els petits com els grans inversors. 

• Incrementar considerablement els marges corresponents a les compres i vendes 
a termini. 

• Suprimir els programes automátics de compra i venda. 

3.5. Contra la inflado: la Indexació de tots els compromisos de 
pagament a termini 

Un deis efectes de la inflado és modificar considerablement la repartido de les 
rendes: 

• Expoliant els creditors en favor deis deutors. 

• Expoliant els estalviadors i els pensionistes en profit deis assalariats. 

• Expoliant aquells assalariats amb unes remuneracions que només progressen amb 
retard en profit deis assalariats que poden obtenir les primeres alces de salaris. 

Els grups beneficiats per la inflado, quan perden els avantantges aconseguits, 
susciten alces de remuneració i la creado de mitjans de pagament que suposen la 
continuítat de la inflado. 

Per acabar amb r expoliado entre grups socials i possibilitar cálculs económics que 
retornin 1'eficácia a ¡'economía, Maurice Aliáis proposa una indexació generalitzada 
de reconomia. 

Si la inflado no pot ser controlada, la indexació de tots els compromisos de 
pagament a termini podría permetre reestablir els cálculs económics correctes i 
pal-liar la inequitat en la repartido de la renda, tot reemplasant, en els con trac tes, 
tota referencia a la unitat de moneda circulant per una referencia a una unitat de 
compte amb un valor real que seria estable. 

Suposa la introducció d'una mateixa unitat de compte válida per a tots els 
contractes i la fixació deis valors d'aquesta unitat de compte respecte a la 
unitat de moneda circulant. 

Cal dir que la indexació proposada no té per objecte controlar la inflado sino 
remeiar les seves conseqüéncies perjudicials. Ara bé, en la mesura que la indexació 
tindría per efecte fer impossibles les distorsions de la remuneració resultat de la 
inflado que beneficien certs grups socials o l'Estat mateix, les causes majors de la 
inflado tendirien a desaparéixer. 
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Tampoc no consisteix en la indexació automática de totes les rendes, ja que aixó 
donaría lloc al manteniment de situacions adquirides grácies a la inflació anterior, 
sino la indexació de tots els contractes a íutur. 

El sistema d'indexació generalitzada només pot funcionar en la mesura que es donin 
dues condicions: 

• La llibertat de contractes. 

• Que els preus siguin establerts de forma que s'asseguri l'equilibri entre la demanda 
i T oferta. 

Aixó implica que tots els agents accepten les regles de joc d'una economía de 
mercats descentralizada i de propietat privada. 

En el quadre de la política general proposada per Aliáis, la indexació no seria una 
mesura de circumstáncia -que es pren tenint en compte el període d'inflació 

moneda circulant 

mesura definitiva que assegurana, a partir 
ació permanent de la unitat de compte i de 

Finalment, també serien necessáries mesures especiáis per a tots els préstecs 
anteriors a T aplicació de la indexació. Per ais préstecs posteriors, la fixació deis 
tipus d'interés seria lliure. 

97 





4. 
COMENTARIS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ 

DE LES PROPOSTES 

Una societat lliure en qué hi hagués un compromís perqué la Uibertat de cadascú 
només fos restringida en la mesura que pogués comprometre la Uibertat deis altres 
(minimun contrainte), amb democracia económica i amb máxima eficacia 
económica és rescenari que s'aconseguiria en una oiganització de l'economia en 
qué la presa de decisions fos descentralitzada, la consecució de l'excedent privada i 
totes les rendes fossin una contrapartida per un servei prestat a la coMectivitat. 

La possessió de tot poder económic peí poder polític és incompatible amb el 
funcionament efectiu de la democracia política i sense Texercici de les llibertats 
polítiques fonamentals no está assegurada la consecució d'una situado de mínimum 
contrainte. Per tant, una economía de mercats descentralitzats, on les decisions les 
preñen milions d'agents económics, i de propietat privada, és condició essencial de 
la democracia política. 

A mes, en buscar milions d'agents económics la consecució deis excedents possibles 
en T economía, incentiváis per la se va apropiado privada, Torganització de 
Teconomia en un sistema de mercats descentralitzats i de propietat privada 
comportaría la máxima eficacia. 

Per últim, la competencia entre els agents, en realitzar una protecció deis uns amb 
els altres, permet una partido equitativa deis excedents realitzats. Malgrat aixó és 
necessari un marc institucional adequat perqué no hi hagi "rendes no guanyades" 
degudes a la inflado, a la propietat del sol, ais desordres monetaris i a situacions 
monopolístiques. 

El marc institucional proposat per Maurice Aliáis tindria diverses conseqüéncies 
previsibles. 

La Uibertat de contractació i la indexació temporal deis salaris en el mercat de 
treball comportaría el seu funcionament d'acord amb la llei de 1'oferta i la demanda. 
Per tant, tothom que volgués treballar tindria feina i tot demandant de treball 
trobaria algú per ocupar el Uoc de treball. En el mercat de treball només hi hauria 
atur friccional. 

El retorn a l'Estat, amb exclusivitat, de la creació de diner eliminaría 1'especulado 
en els mercats financers, finan?ada actualment peí mecanisme de crédit, i reduiria la 
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inflado. A mes, en actuar la creació de massa monetaria com un veritable impost 
per la inflado que genera i en ser PEstat l'únic benefíciari, seria possible eliminar 
els impostos actuáis que graven les rendes guanyades. 

L' impost sobre el capital eliminaría part de les rendes no guanyades per la propietat 
deis béns físics. 

La indexació del sistema económic, necessária perqué cert nivell d'inflació és 
inevitable, ajudaria a fer correctamemt els cálculs economics de les inversions i a 
evitar l'expoliació entre grups socials. 

La Reforma de la Borsa evitaría les amplíes fluctuacions de les cotitzacions i per 
tant el seu impacte negatiu en l'economia productiva. 
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5. 
ANNEX 

PREGUNTES IRESPOSTES A LES PROPOSTES DE 
MAURICE ALLAIS 

5.1. L'impost de capital davant l'opinió 

L'IMPOST DE CAPITAL, FONT D'INEHCÁCIA? 

• Les propensions a estalvlar i a Invertir disminulrien 

RESPOSTA: La propensió a estalviar. Aquest argument només podría ser válid, peí 
que fa a la propensió global a estalviar, suposant que 1'oferta global de capital 
disminuiría si el tipus d*interés real disminuís. Pero les dades demostren que els 
motius determinants de F oferta de capital no reposen sobre la taxa d'interés pur 
percebut, sino sobre el desig d'estalviar, de teñir una reserva per al futur, sobre el 
desig de posseir capital i d'assegurar-se poder económic important.... Amb l'impost 
sobre el capital aquests motius es reforcen. 

La propensió a invertir. La propensió a invertir, en l'economia de mercat, depén de 
les diferencies de valor susceptibles de ser realitzades i no del nivell del tipus 
d'interés pur. Amb la introducció de l'impost sobre el capital i la supressió de 
l'impost sobre el benefici de les empreses i de l'IRPF les diferencies de valor serien 
augmentades. 

• Les estructures monopolístiques actuáis serien reforjados 

RESPOSTA: NO hi ha dubte que Inaplicado de l'impost reforgaria la tendencia a la 
concentrado del control deis béns de capital en mans de les empreses mes eficaces. 
Pero, ¿no sería en tot cas aquesta concentrado desitjable? Malgrat aixó, a la Uarga, 
es pot temer la possibilitat d'un reforgament de les estructures monopolístiques i per 
aixó cal una legislado antimonopolística, 
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L'IMPOST SOBRE EL CAPITAL, FONT D'INJUSTÍCIA? 

• La substKució de Nmpost sobre el capital pele Impostos sobre les rendes, 
sobre els beneficia Industriáis i comerciáis i sobre les successions serla 
Inacceptable per ais propletaris de capital. 

RESPOSTA: La major part deis tenidors del capital teñen rendes mixtes. Així perceben 
rendes del treball, com a treballador o com a empresari, reben beneficis resultat del 
progrés técnic o económic i del resultat d'assumir riscos i altres tipus de rendes 
guanyades i no guanyades. Ja que 1'aplicació de l'impost sobre el capital ve 
acompanyada de la supressió paral lela deis impostos directes, l'import de tributs 
pagats quedaría igual o disminuiría per l'augment de reficacia de reconomía. 

• Essent exlglble, flns i tot si no hl ha renda efectiva, l'impost sobre el capital 
serla molt Injust 

RESPOSTA:*Tot depén de la noció de justicia a qué s'estigui fent referencia. Si la 
justicia es defineix peí manteniment de F"status quo" en aplicació del principi de 
manteniment deis drets adquirits, l'argument és totalment váüd, pero si la justicia ha 
de ser definida en funció del principi de legimitat segons el qual les rendes només es 
justifiquen en la mesura en qué corresponen a uns servéis efectivament prestats, 
l'argument no és válid. 

És d'interés de tots que els béns capitals que son escassos siguin utilitzats el millor 
possible i qui tingui capitals improductius o malament utilitzats siguin penalitzats, i 
finalment expropiats." 

• L'impost sobre el capital aplicat sense excepcló serla antisocial 

RESPOSTA: ÉS un argument singular perqué l'impost té per objectiu beneficiar la 
coMectivitat de les rendes gratuítes de qué es beneficien els propietaris de béns 
físics. A mes, la qualificació d*aqüestes rendes no canvia amb la renda global del 
posseídor del bé. 

En tot cas s'han de teñir en compte tres aspee tes: 

• Amb el sistema proposat qui no té béns físics no suportaría cap impost. 

• La taxa del 2% de l'impost només és la meitat de les rendes purés del capital. 

• L'impost substitueix els impostos que graven les rendes guanyades. 
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L'IMPOST SOBRE EL CAPITAL, PERILL PER L'ORDRE SOCIAL I LIBERAL? 

• L'impost seria una mesura de tipus coMectivista 

RESPOSTA: El tipus d'impost sobre el capital proposat per Maurice Aliáis té un 
esperit totalment diferent al proposat en un sistema socialista. Dos aspectes 
fonamentals els diferencien: 

• L'impost sobre el capital d'Aliáis seria un impost substitutiu d'altres impostos 
directes. 

• L'impost sobre el capital només gravaría els béns físics individuáis, no les 
fortunes personáis, seria impersonal i no hi hauria cap inventari personal de les 
fortunes. 

• L'impost afavoriria els empresaris en substituir impostos antieconómics. 

"En realitat, l'impost sobre el capital considerat com un impost destinat a substituir 
els impostos antieconómics actuáis seria extremadament favorable a empresaris i 
promotors de tota mena. Sense cap exageració, hom pot dir que l'impost sobre el 
capital seria "La Terra Promesa" deis empresaris." 

• L'impost sobre el capital exerciria una amenaza permanent insuportable sobre 
els tenldors de béns de capital 

RESPOSTA: En primer Uoc, per compensar aquesta situado s'ha de veure que les 
declaracions fiscals serien totalment Iliures, que no hi hauria inquisició 
administrativa, que l'impost seria impersonal i no progressiu i que els impostos 
directes serien substituíts. 

En segon lloc, la necessitat per ais tercers de fer una licitado d'un 50% sobre els 
valors declarats, 1'obligado de dipositar una fianga, la impossibilitat de visitar els 
béns que els tercers es proposen comprar, constitueixen una serie de proteccions 
eñcaces contra abusos possibles. A mes, en haver de pagar el licitador sobre el nou 
valor declarat, no hi haurá licitacions continúes ja que aixó portaría a la seva ruina. 

5.2. La indexació davant l'opinió 

• Una Indexació deis compromisos de pagaments a termini condulrla a una 
acceleració de la inflado 

RESPOSTA: Aquest argument confon una indexació que mantindria en el futur els 
avantatges abans assolits amb la inflado i una indexació que serviría per acabar amb 
l'expoliació entre grups socials. 
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El primer tipus d'indexació sí portaria a una inflació generalitzada. Seria el cas de la 
indexació de tots els salaris anteriors sobre el nivell general de preus. No seria el cas 
d'una indexació deis salaris lliurement negociats cada any per l'any següent 
assegurant l'equilibri efectiu entre oferta i demanda de treball. 

• La indexació provocarla la fuga de capltals i un desequlllbri crelxent de la 
nostra Balanza de Pagamenta 

RES POSTA: Aquest argument no és corréete perqué la confianza en la moneda no 
depén de la indexació deis compromisos a termini sino de la política monetaria 
seguida, de l'augment deis mitjans de pagament i de les conseqüéncies de les alces 
salariáis quan son superiors ais guanys de productivitat. 

Per dues raons la indexació deis pagaments a termini tindria un efecte favorable 
sobre la Balanza de Pagaments: 

• La indexació faria creíble la voluntat d'implementar una política económica 
seriosa. 

• És un incentiu per ais inversors estrangers subscriure empréstits indexats. 

• La Indexació generalitzada seria Interpretada per l'oplnló pública com un signe 
de menor determinado deis poders públlcs en la llutta contra la Inflació 

RESPOSTA: En la segona meitat del segle XX en els paísos occidentals la inflació no 
ha estat controlada. En aquest context és iHusori prometre mantenir els preus 
estables. En qualsevol cas, si amb les polítiques proposades per Maurice Aliáis 
s'assoleix un taxa de creixement deis preus d'un 2% seria encara necessari aplicar la 
indexació per assegurar l'equitat en 1'aplicado deis contractes. Per altra banda, 
l'únic mitjá efíca? per controlar la inflació seria la indexació ja que aquesta 
comporta decisions eficients de les empreses i les famílies. 

• La indexació deis compromisos a termini suposaria una cárrega Insuportable 
sobre les empreses 

RESPOSTA: L'argument presentat suposa que l'expansió de l'economia només és 
possible si el creixement anual deis preus és superior al creixement deis tipus 
d' interés que les empreses han de pagar pels seus préstecs i per tant si hi ha traspás 
constant de riqueses deis estalviadors ais prestataris. Admetre que el funcionament 
de reconomía reposa sobre una "estafa" en qué els prestataris son les victimes és, 
com a mínim, xocant. 
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II. 
EL MODEL SÓLID 

un resum de 1'aportado de JOAN N. CASALS 

per Anna Latorre 





EXTRACTE 

El Model Sólid de Joan N. Casáis planteja una serie d'alternatives de reforma del 
sistema capitalista actual i considera les crisis económiques com a fenómens 
estructuráis que exigeixen, mes que noves regles, uns nous instruments de joc. Les 
seves propostes s'han d'entendre dins el context de les greus i progressives 
disfimcions que, segons ell, es manifesten, no sois dins el sistema económic, sino 
també dins del polític, amb notables repercussions sobre el sistema cultural. 

El primer problema, ens indica i'autor, és la perversa solució que s'ha donat a la 
difícultat de mateiíalitzar 1'esta I vi. 

Antigament l'estalvi durador es materialitzava en l'adquisició o de béns immobles o 
d'or i altres materials que feien el paper de valors refugi. Actualment la part de 
renda no destinada al consum (l'estalvi) és confiada prioritáriament al sistema 
financer (malgrat que aquest no li assegura estabilitat de valor) grácies al fet que 
ofereix liquiditat i que els seus actius están exempts de Penvelliment i desgast que té 
qualsevol obra del sistema productiu. 

Davant la mancan§a d'un instrument provinent del sistema productiu que possibiliti 
conservar un estalvi durador de valor constant, aquest estalvi és captat per uns 
pseudomercats especulatius que l'entretenen i l'encareixen. El primer pseudomercat 
és el de les transaccions especulatives immobiliáries, les plusválues de les quals 
encareixen recursos necessaris per al funcionament del sistema productiu. L'altre, 
inclou el conjunt de transaccions d'actius monetaris i financers, el volum de les 
quals s'esta inflant de tal manera que només es pot interpretar aquest creixement per 
dues causes: o perqué de tot el que entra només en surt una part, o perqué s'estan 
creant mitjans de pagament a partir del no res. A mes, el volum de recursos que mou 
aquest sistema financer sois és explicable peí fet de disposar d'una gran massa de 
diner que és ajudada per la creado de nou diner via crédit bancari, que en 
definitiva está format pels recursos que provenen del sistema productiu pero que no 
hi tornen. 
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A mes, el sistema financer está emparat per un marc legal i fiscal favorable, que 
facilita el desplagament de recursos des del sistema productiu al sistema financer. 
Fins i tot es podría dir que els guanys del sistema financer subsidien capitals perqué 
estiguin aturats. Aquesta desigual competencia del sistema financer sobre el 
productiu provoca la davallada de la inversió productiva, sense la qual no es pot 
parlar de progrés economía 

En definitiva, les interferéncies de 1* economía especulativa sobre el sistema 
productiu donen com a resultat la manca de recursos per invertir dins el sistema 
productiu i en general la manca de recursos en la demanda, ja que gran part de la 
capacitat de compra no és utilitzada perqué está aparcada dins els sistemes financer i 
immobiliari. En aqüestes condicions, alió que caldria regular no és pas el mercat de 
1' economía productiva sino mes aviat el "casino financer" que se li ha afegit 
imprópiament. 

El segon problema fa referencia a la necessitat d'efectuar una inversió mínima 
en el sistema productiu. 

El progrés sosteníble i la plena ocupació requereixen un finangament constant de la 
producció, de la innovació tecnológica, de la formado i fins de la protecció de 
rentorn; els recursos necessaris procedeixen de 1'acumulado de capital estalviat. 

La inversió productiva del capital estalviat és, en opinió de Fautor i coin-cidint amb 
el pensament deis clássics, la font del progrés economía Pero actualment al capital 
estalviat se li donen altres destins: préstecs al consum, crédit a l'especulació, 
coMocació en productes financers de contrapartida real incerta, retenció de diner en 
forma quasi líquida, etc. Per altra banda no es fácil arribar al volum d'estalvi 
necessari per al progrés sócio-económic, ja que sense haver solventat la dificultat de 
materialitzar l'estalvi és difícil imaginar que la distribució de rendes es pugui 
combinar amb un repartiment de reserves capa? d'estendre la capacitat d'estalviar a 
tota la població. 

Pero com s'indicava, no tenim cap instrument adient per materialitzar l'estalvi de 
forma permanent i estable. Aquest instrument tampoc és el diner, ja que s'utilitza la 
mateixa moneda per estalvi i per despesa. Per aquest motiu, la dificultat per arribar a 
Facumulado d'un estoc de capital mínim per invertir productivament es deu 
básicament a la confúsió que ocasiona disposar d'una mateixa moneda per a dues 
operacions contradictóries: una, d'intercanvi de fluxos de producció, de consum i de 
diner, essencialment a curt termini; F altra, de transacció d'es toes, de riqueses i de 
diner básicament a llarg termini. 

Generalment, hom pretén utilitzar el diner com una veritable reserva de poder de 
compra per llarg termini, malgrat que és un diner que no ofereix cap garantía de 
conservado del seu valor puix es tracta d'una mera promesa - sense penyora ni 
salvaguarda - d'un banc emissor lligat al poder polític. 
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Una nova infraestructura financera 

Per fer front a aquests dos problemes, Casáis planteja un conjunt de mesures, que 
configuren el que ell anomena "Model Solid". 

Históricament la térra era Tinstrument que proporcionava un dipósit segur de valor i 
alhora una inversió productiva a llarg termini. El Model Solid proposa, en certa 
manera, retornar ais orígens. El nou instrument financer que es proposa per a 
materialitzar l'estalvi estará recolzat per la térra, que continua essent l'actiu 
indestructible i estable per excelléncia, a mes d'abundan t i difícil d'ocultar. 

Els objectius a assolir son: la reinversió constant d'un excedent al sistema productiu, 
la contenció de les activitats parasitáries en els sistemes financer i immobiliari, i per 
últim la distribució justa entre els agents que participen en la producció. 

La reforma proposada peí model es basa en la formado d'una infraestructura 
financera amb nous instruments monetaris i financers. La térra és el factor clau que 
possibilita i'existéncia d'aquests nous instruments, essent imprescindible que part de 
la térra siguí comunitaria. Aixó origina, a mes, una nova i important oferta no-
especulativa d'usos de la térra. La quantitat de térra necessária ha de ser només la 
que garanteixi els títols de reserva de valor i per import equivalent al de l'estalvi no 
invertit. 

Els nous instruments son un de monetari (Títol Solid) i un de financer (Actiu Solid). 
Aquests, per altra banda, coexistirán amb la moneda convencional -el diner. El 
Títol Sólid será la reserva de valor, no inflacionaria garantida per la térra. És a dir, 
Tinstrument idoni per a l'estalvi i el finan§ament a llarg termini que pot generar un 
actiu financer (l'Actiu Sólid) amb rendibilitat. El diner continuará servint per a 
compra i finan$ament a curt termini. 

Una nova entitat financera, el Banc de la Terra, fara d' administradora de la térra. La 
seva missió monetaria es pot resumir en les ftmcions següents: 

• Teñir 1* exclusiva de la creado, emissió i conversió de Títols Sólids. 

• Emetre Títols per la quantitat de térra adquirida. 

• Determinar el preu del Títol atenent 1'import de lloguers (en diner) que rendeix 
part de la térra comunitaria. 

• Comprar els diners a empreses i estalviadors a canvi de Títols Sólids. 

En un altre ordre assumirá també funcions de vigilancia sobre: 

• La transformado de Títols o Actius Sólids només en actius productius a fi d'evitar 
una dissipació d'estalvis. 

• La demanda de Títols Sólids per part de les empreses a fi que estigui equilibrada 
amb F oferta de diner per part deis estalviadors. 

• La gestió deis lloguers de les terres. 
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Aquests nous instruments financers poden aparéixer per iniciativa privada quan 
cooperatives de propietarís de térra agrícola i urbana, decideixin Hogar la seva térra. 
Una altra possibilitat es pot donar per iniciativa de corporacions locáis, mitjan^ant 
emissió de Deute indexat i convertible en títols del seu patrimoni local. 

Un conjunt de noves polftlques soclals i econdmiques 

La nova infraestructura fínancera en la práctica fará possible: 

• una política social, amb la introducció de les rendes diferid es: 

Part del salan o de qualsevol altra renda es pagará amb Títols Sólids. És una forma 
de fer un estalvi pactat i obligatorí pero no confíscat (sense necessitat de forjar la 
pressió fiscal). L'individu disposará del seu estalvi que podrá utilitzar com a auto-
asseguranga d'atur i jubilació, o bé per augmentar la seva participado en la 
propietat de les empreses, i arribar així a un capitalisme popular en el qual s'hauran 
estés a la majoria les rendes de capital. 

• una política ecológica: 

Posant preu a la natura amb uns cánons ecológics que possibilitin la integrado de 
recología en el món económic, tot evitant-ne Fus especulatiu. 

• una política fiscal: 

Les reformes proposades alleugereixen la cárrega sobre el treball i el sistema 
productiu. Sorgeix el concepte d'impost a la passivitat (en oposició a l'impost sobre 
l'activitat productiva) que grava sobre el fet de posseir capitals; sobre 1'ocupado i 
utilització de la térra; sobre el consum i ús de béns i servéis; i sobre l'acceptació 
d'heréncies. 

També es proposa un altre nou tríbut, TIPA (impost sobre el preu afegit), sobre els 
interessos deis crédits en diner que financen el consum. L'IPA permet fer una 
política anti-inflacionária, sense sacrificar la inversió. 

Un sistema polftlc eflcient I estable 

Actualment existeix un parallelisme entre política i economía peí que fa a la manca 
de responsabilitats (i instruments) peí llarg termini. Dins el sistema polític es preñen 
decisions que condicionen decisivament el futur de la societat. Aqüestes decisions 
polítiques haurien de considerar la variable conjuntural sense deixar de banda els 
assumptes estructuráis, que van mes enllá de la legislatura. 

Per solventar el problema temporal es vol crear un nou poder polític complementan, 
el Senat de Vigilancia que será responsable de tot alió que és permanent. El resultat 
és la combinació d'un poder polític per a assumptes contingents, com Tactual 
govern de gestió, i un poder polític per a assumptes estructuráis de llarg termini 
(Senat de Vigilancia) amb autoritat al mateix nivell que el govern. Cadascun 
d'aquests dos poders polítics haurá de teñir recursos i instruments propis i separats. 
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Les missions principáis del Senat de Vigilancia serán vigilar i protegir les reserves 
naturals, culturáis i humanes, així com les reserves del nou sistema monetari-
financer. Aquesta duplicitat d'institucions en la política recorda la duplicitat 
d'instruments monetaris en 1'economía, i considera que l'organisme del eos social 
podría imitar la biología deis organismes superiors, que obtenen la seva estabilitat 
d'un doble sistema informatiu intern. 
Per dur a terme la reforma política será decisiu comptar amb Tinstrument electoral, 
creant dos grups d'electors per dos podéis polítics diferents. L'elecció de candidats 
(polítics no d'ofici) peí Senat de Vigilancia es dura a terme en dues etapes: la 
primera amb llistes obertes per sufragi secret i majoritari de tots els ciutadans que 
superin un límit d'edat. Cal que els districtes siguin d'una dimensió prou petita per 
permetre el tráete directe elector/candidat La segona etapa será nominal, oberta i 
entre els compromissaris de la mateixa franja d'edat elegits en la primera etapa. 

Es pretén arribar a una democracia representativa mes directa que Tactual, amb 
menys acaparament del poder pels partits polítics. El paper normatiu i estructural de 
l'Estat haurá de ser refor?at en detriment de 1'intervencionisme conjuntural. 
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1. 
INTRODUCCIÓ 

1.1 L'autor i el seu entorn 

JOAN CASALS I NOGUERA va néixer a Manresa (Bages) l'any 1925. Des de petit es va 
educar en l'estimació del treball, conseqüéncia de l'activitat empresarial del seu 
pare, qui funda un cornea d'articles d'electricitat i radio. 

L'any 1936, la guerra civil i sobretot la postguerra, el feren prendre consciéncia deis 
valors d'estalvi, inversió, sobrietat, etc. Posteriorment, Fany 1943, inicia les seves 
estades a Barcelona amb Tobjecte de realitzar els estudis d'enginyer industrial 
(1951) i pocs anys després obtingué el grau de doctor. 

L'any 1953 comenta a desenvolupar la seva activitat professional dins el camp 
d'enginyeria de processos industriáis i apronta per conéixer Europa. No gaire mes 
tard, el 1960, funda a Manresa l'empresa Casals Cardona Industrial S.A., 
especializada en 1' aplicado de les noves tecnologies i materials per a la protecció 
de la corrosió química i la construcció d'equips per a la protecció del medi ambient. 

La ruptura deis acords monetaris internacionals el 1971, i el fet que el dolar deixés 
de ser convertible en or, Timpactá i l'estimulá a iniciar la recerca en el terreny 
sócio-económic. 

Comengá a interessar-se per Taprofundiment de la lectura deis economistes clássics, 
fílósofs, sociólegs i altres autors que van anar influenciant el seu pensament. D'entre 
aquests autors destaquem: els economistes A.Smith, D.Ricardo, K.Marx, J.P. 
Proudhon i J.M. Keynes; el sociólegs E.Mounier, A.de Toqueville, Montesquieu i K. 
Mannheim; el filósof B.Russell i el periodista americá RGeorge. Mes endavant, cap 
els anys 80, descobreix Feconomista M.AUais. 

La seva projecció social es pot anar seguint en els diferents cercles a Barcelona i 
Manresa. Podem destacar la seva presencia en la Junta del CoMegi d'Enginyers 
(1975-79), també fou cofundador (1976) i president de PIMEC el 1978, president de 
rAssociació de Dirigents (1979), membre de la Cambra de Comer? (1980-83), 
vocal del Consell de la Caixa de Catalunya (1978-82) i vicepresident de la 
Mutualitat deis Enginyers (1981-86). 
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En un aspecte mes intellectual destaquem el seu interés per la formado continua, la 
investigació i sobretot la comunicació, que J. N. Casáis considera necessána per a la 
creació d'opinió pública. En aquest sentit, des de 1975 ha anat publicant nombrosos 
articles i treballs en diaris i revistes de temática sócio-económica i ha presentat 
ponéncies en diversos congressos nacionals i internacionals. 

Els anys 1977 i al 1988 va publicar dos llibres que ens parlen d'un nou model de 
societat: "El socialisme sdlid. Europa a Vany 2025" (1977, Editorial Nova Terra), i 
"Elfutur era possible" (1988, Editorial La Llar del Llibre). Ambdós llibres 
transporten el lector a una hipotética nova societat, fruit de la consolidado d'un nou 
model sócio-económic. Posteriorment ha anat desenvolupant aqüestes tesis en molts 
escrits, el gruix deis quals constítudx la serie "Quaderns d'Economia i Societat' 
(editada per EcoConcern). I encara dins la comunicació, va protagonitzar (1987-89) 
una iniciativa de TV comarcal (TeleSet). 

En els últims anys i dins Y activitat empresarial ha estat reconegut el seu treball i ha 
estat guardonat a Barcelona amb el "Premi Creativitat 1986" per una important 
realització a l'estranger amb tecnología propia i a Manresa amb el "Premi Guillem 
Cata" per la seva trajectória pionera en la investigació, disseny i realització d'equips 
útils a la política del medi ambient. Aquest mateix any la Generalitat li ha atorgat la 
Medalla President Maciá per la seva constancia i esperit d*iniciativa en 1'actuario 
professional. 

Caldria remarcar la procedencia técnica i empresarial de 1'autor en el sector de la 
producció de béns d'equipament. Aquest fet, com diu el mateix autor, li "ha permés 
experimentar el circuit económic amb una amplitud i detall poc comú" així com 
comprovar que és l'economia productiva l'inici i el final de tot sistema que 
pretengui el progrés i el benestar. 

L5aportado de Joan N. Casáis está fortament influenciada per les següents 
percepcions: 

• Una concepció de l'home com a ésser emprenedor (amb iniciativa) i participatiu. I 
responsable, en el sentit que els drets comporten uns deures ineludibles. 

• Una idea de la propietat com a garantía d'autonomia personal i d'eficácia 
col-lectiva. De la qual dedueix que l'estalvi ha de ser durable i assequible a 
tothom. 

• L'opinió que existeixen uns impostos naturals precisament sobre les rendes 
espontánies que son fruit del mateix desenvolupament coHectiu. 

• El criteri que les diñcultats que trobem per finan^ar el treball que es crearía per 
voler satisfer les necessitats no cobertes, només provenen de disfuncions 
económiques que serien políticament subsanables. 
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2. 
DIAGNOSI 

2.1 Els sistemes financer i especulatiu provoquen les principáis 
disfuncions de Ineconomía actual 

El régim capitalista actual es troba amb dificultáis, derivades de la relació 
existent entre sistemes heterogenis: el sistema productiu que subministra béns i 
servéis que ell mateix ha produft, i els sistemes immobiliarí i fínancer - aquest 
últim amb l'objectíu historie de recollir, canalitzar i assignar Pestalvi cap a la 
inversió productiva. 

Pero el sistema financer cada cop s'está allunyant mes d'alló que originalment va 
ésser el seu objectiu. Per altre cantó s'observa un creixement cada cop mes intens 
del sistema financer i aixó només es pot explicar per dos motius: o perqué de tot el 
que entra només en surt una part, o perqué s'están creant mitjans de pagament a 
partir del no res. 

Peí que fa el sistema immobiliarí, la plus-válua continua deis terrenys atrau i aparca 
constants i creixents recursos. 

Les conseqüéncies son la manca de recursos per invertir dins el sistema productiu 
(essencials per a la innovació i el desenvolupament económic), i la manca de 
recursos en la demanda (que produeix Testancament del sistema productiu per falta 
de sortida). 

Les discrepáncies existents entre el sistema productiu, i els sistemes financer i 
immobiliarí, es deriven de l'ús actual de la moneda que circula per ambdós 
sistemes. 

Així, una mateixa moneda serveix per a dues activitats económiques diferents: d'una 
banda per a consum corrent, com a mitjá de pagament i per a intercanvis de 
mercadería en general; per altra banda, serveix com a reserva de valor, permetent 
l'ús diferit en el temps, facilitant la materialització de l'estalvi i la seva posterior 
inversió en equipament o bé en actius financers i immobiliaris. 

El resultat és que si queda mes diner retingut i atresorat en el sistema financer i en 
rimmobiliari, menys diner hi haurá per activar el sistema productiu, que és el motor 
de tot progrés i benestar, i el generador del consum i de la inversió. 
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L'altre aspecte a destacar de la moneda actual és la se va manca de valor intrínsec. 
La moneda que utilitzem representa un deute amb un Banc, que mai no podrá pagar. 
Si bé el diner históricament podia ser una riquesa auténtica, en l'actualitat es limita a 
ser una "promesa", una convenció social. Es tracta d'una moneda que no valent res, 
té valor perqué és acceptada en existir una certa confianza, en part recolzada per la 
riquesa d'aquell país que ha fet l'emissió. De totes formes hi ha períodes on la 
confíala decau i s'origina un procés inflacionari. Aquest problema es veuria reduít 
si la moneda fos garantida per un actiu real estable. 

Valors refugl 

Els sistemes fínancer i especulatiu (immobiliari) monopolitzen part de Fes tal vi que 
hauria d'anar a la inversió productiva (per innovació tecnológica, formado, etc.), 
aturant d' aquesta manera el progrés de la producció i del benestar. Aixó és possible 
perqué els sistemes fínancer i especulatiu son mes afavorits per les polítiques 
fínanceres i fiscals que no pas el sistema productiu. El volum d'activitats fínanceres 
que es dona en l'actualitat només és possible amb l'ajuda de la creació de diner i 
deis crédits que atorga el sistema bancari. 

El sistema fínancer es troba en una situació de vasos comunicants amb una cadena 
de negocis, el denominador comú deis quals és el tráfic d'uns béns "singulars" 
(obres d'art, antiguitats, metalls preciosos, etc.) que per ser limitats, és fácil 
dominar-ne els preus i fer-los jugar el paper de "valors-refugi" o "tresor". Dintre 
d'aquests béns singulars, el mes important és la térra, principalment la urbana, que 
constitueix el nucli del sistema immobiliari, el qual podem considerar que en tot 
moment está al darrera del sistema fínancer per subministrar-li actius revaloritzables 
al marge de la producció. Inversament, el sistema immobiliari absorbeix molts 
crédits que rep del fínancer. 

Ambdós sistemes (fínancer i immobiliari) formen una simbiosi que podem 
anomenar "economía especulativa". Volem aclarir, pero, que especular en principi 
no té connotacions negatives. La "malicia deriva de l'objecte amb qué es vol 
especular" i en conseqüéncia el problema no és Tespeculador sino qui permet i 
facilita especular amb certs objectes. No és tant una qüestió d'ética personal com 
una qüestió de moral institucional. 

L'estalvi arriba al sistema fínancer (veure Esquema 1) en forma de diners pero, un 
cop dins, aquests diners comencen a donar voltes, com una roda en qué es compren i 
venen "productes" financers deis quals sois una part molt petita ha servit per 
finalizar inversió productiva. De la resta, només una fracció haurá servit per pagar 
consum (públic i privat) i una altra s'haurá utilitzat per alimentar, o bé la creació de 
diner via crédit, o bé l'especulació amb "productes" monetaris o deriváis. El negoci 
fínancer actúa, dones, d'esponja d'un volum de poder adquisitiu que queda retingut 
dins o al voltant de la seva roda. 
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La conseqüéncia és que la inversió productiva s'atura 
-tal i com s'indica en 1'Esquema 1- per manca de 
recursos, fent comentar una crisi. Aquesta 
s'autoalimenta a causa que la baixada inicial de les 
rendes de la producció de béns i servéis d'inversió 
(beneficis, salaris, etc.) comenta a frenar la demanda 
de consum i aixó finalment provoca davallades 
imparables de la producció i de la inversió. 

Aquesta distorsió és deguda, segons J. N. Casáis, a la 
competencia deslleial que fa el mercat d'estocs de 
"productes" que no s'han de produir (la major part 
d'actius financers i la térra), ja que aquest mercat 
ofereix generalment majors guanys i menys 
compromís que el mercat d'estocs de "veritables" 
productes. O sigui d'aquells que sí s'han de produir a 
fi de constituir una inversió real en una empresa productiva. Pero, a mes d'aixó, el 
rendiment crematístic que ofereixen actius com la térra i, sobretot, les divises, els 
crédits, títols mobiliaris, els futurs, etc., sera en definitiva el que establirá el nivell 
de referencia per exigir rendibilitats ais actius fixos empresarials. I com sigui que 
aquells rendiments son de naturalesa aleatoria, ens trobem que la inversió real 
vindra regida per liéis similars a les d'un "casino": incertitud, aventura, desfici, 
cobdícia, etc. 
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El ti pus (('interés del diner 

Un segon punt a considerar és el tipus d'interés del diner. Aquest puja peí fet que el 
banc emissor eleva els tipus (i aleshores arrossega les taxes de guanys deis títols-
paper) i no pas peí fet que el capital real sigui mes rendible. L'interés del capital-
diner ve fixat, no pas perqué proporciona l'ajut a la producció, sino per les 
oportunitats de lucre que se li ofereixen a fora (deute públic, especular amb divises o 
solars, etc.). Així és com Tinterés pot convertir-se en un simple sobrepreu. 

Pero la disfunció deguda ais "sobrepreus" és mes general. Casáis anomena 
sobrepreus els guanys que teñen poc a veure amb haver obtingut una producció 
competitiva. Aquests s'obtenen, sobretot en negocis de gran consum en situació 
estratégica i on la lliure competencia és escassa, restringida o bé falsejada. 
D'aquesta manera els sobrepreus es transformen en una mena d'impostos privats en 
cascada que encareixen tota la producció i tot el consum. 

Un conflicte permanent enfronta Ineconomía", o técnica d'aconseguir benestar (que 
produeix valors afegits) i la "crematística" o art d'obtenir diners (que origina els 
sobrepreus). Aquest conflicte porta, entre altres conseqüéncies, uns encariments que 
malgrat no haver proporcionat la deguda contrapartida real, han, pero, repercutít 
parasitáriament sobre el cost de producció deis béns i servéis disponibles. 

Reserva de poder de compra 

Un tercer aspecte a teñir en compte és el fet cf haver considerat el diner com si fos 
una veritable reserva de poder de compra (valor) per un termini llarg. Les 
conseqüéncies mes negatives a destacar d'aquest fet son avui: 

• La inestabilitat i desvalorització del diner, a causa que no té cap garantía material 
de valor intrínsec. 

• El despropósit de voler forjar unes rendes i plusválues que intenten mantenir 
artificialment el valor del diner, pero que en definitiva espolien el sistema 
productiu. 

• La inconveniencia de voler premiar el diner amb uns tipus d'interés que cada cop 
están mes deslligats deis requeriments del sistema productiu. 

• El perill de restar recursos a l'economia real (de producció i consum corrents) 
quan fem del diner un tresor, i el guardem aparcat a fora de la producció. 

El valor (poder adquisitiu) d'una moneda té una relació només indirecta amb el 
poder productiu d'un país. En condicions d'equilibri l'estoc monetarí equival al 
valor de l'estoc de productes i semiproductes ja elaboráis pero encara no venuts. 

Pero el valor comercial de la moneda d'un país endeutat, té poc a veure amb el 
referít equilibrí ja que el preu de mercat de la seva divisa ha estat el resultat del 
contrast entre els ñuxos d'ofertes de collocacions ñnanceres (i immobiliáries) que 
ha fet el país i els fluxos de diner transnacional en busca de rendibilitat crematística. 
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El diner malgrat ser una falsa mercadería, és cada cop mes poderos, pero a la 
vegada, cada cop menys real. Es tracta del signe d'una promesa que passa de má en 
má sense ser mai acomplida. I si bé figura que d'aquesta promesa respon l'estoc de 
riquesa del país que posa en circulado aquest signe, en realitat és un valor que 
"flota" per mérits propis. 

La creació de diner 

Una quarta qüestió és la problemática derivada de la creació de diner; puix la 
moneda i el credit valen per a tot Es poden arribar a teñir moltes coses i a deure 
molts diners. És a dir, teñir uns drets efectius i reals, i alhora, uns deures mes aviat 
simbólics que es van estirant (amb 1'ajuda de la depreciado monetaria). 

La creació continua de diner és necessária quan l'expansió productiva comporta mes 
intercanvis i mes estocs circulants. El sistema bancari és avui el principal 
responsable de la creació monetaria, atorgant crédits a termini superior del deis 
dipósits i posant en circulació una moneda bancária (el xec). Per aquest servei la 
banca cobra un peatge (interessos) sobre el diner inventat. 

És el credit el que possibilita que l'especulació, que es dona en el sistema financer, 
arribi al volum que tenim actualment. No obstant aixó, el credit és una institució 
imprescindible per a la vida económica, malgrat els perills de fer-ne un mal ús. 

Un important aspecte del sistema financer és la institució de la Borsa que, tot i que 
no incrementa directament el finanijament de la inversió de les empreses, facilita 
trobar recursos per a la producció, part deis quals, pero, van a despesa pública i 
privada, ensems que están engreixant els mercats d'especulació. 

2.2. L'escassa neutralitat del sistema fiscal provoca favoritismos 
envere les col-locacions financeres i immobiiiáries 

Es pot considerar discutible 1'eficácia deis actuáis impostos, puix al final graven o 
bé la producció o bé la formado de capital productiu. Mentre els capitals inactius 
(des del punt de vista de la producció) contribueixen fiscalment ben poc. L'activitat 
(treballar i invertir) es castiga mes que no pas la passivitat (posseir i gastar). 

Actualment, la contribució al fisc és molt baixa en el cas deis grans hisendats 
(rendistes) i de les empreses amb mitjans, pero amb una gestió dolenta. També és el 
cas deis capitals dineraris que obtenen plus-válues i rendes (amb negocis financers i 
immobiliaris). D'altra banda s'encareix el cost de tot el que es produeix en carregar 
impostos sobre els guanys del treball. I per últim Fimpost de successió aconsegueix 
destruir empreses familiars perqué no es pot fer front a un impost que exigeix una 
liquiditat que difícilment pot ser donada per una activitat productiva. 
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Una segona qüestió és l'efectivitat de la redistribució pública. Les funcions 
primánes de 1'Estat foren dirigir la comunitat i els seus recursos i donar servéis 
coHectius, motiu peí qual 1'Estat comenta a recaptar ingressos. Mes tard s'hi afegí 
una funció redistributiva, per tal d'equilibrar la (suposada) mala distribució 
espontánia del mercat. El desenvolupament també ha demanat mes servéis i ha 
exigit mes redistribució, estenent i augmentant així les fonts d'ingressos públics, 
ensems que s'incrementava l'intervencionisme de l'Estat. 

Actualment la redistribució feta pels organismes oficiáis és important, pero encara 
és mes considerable el transvassament produi't peí que l'autor anomena "plus-
distribució". Aquesta redistribució transfereix recursos del sector competitiu de la 
producció, al sector rendiste de les fínances i de l'especulació. 

La "plus-distribució" actúa per dues vies: directament, mitjangant interessos i plus-
válues sobre el sector competitiu de la producció i, indirectament, a través deis 
"sectors preserváis" del mercat (servéis públics, servéis coorporativitzats, etc.) 
mitjan$ant interessos i plusválues sobre aquests sectors no competitius, els quals 
apliquen taxes i aranzels sobre el sector competitiu. 

De cara a la distribució final té també importancia la política financera centrada en 
el Deute Public. Aquesta política equival a una velada redistribució en detriment de 
l'activitat productiva i en favor deis creditors de PEstat. El perill esdevé greu quan 
la política económica del país se subordina a la necessitat de finan£ar l'Estat. 

Una altra distanció és la discriminado fiscal que pateix Ineconomía productiva 
en front de la financera. Un exemple el tenim en contrastar l'impost sobre els 
beneficis (no repartits) a Espanya d'una empresa industrial (que son d'un 35%), i els 
impostos sobre els beneficis latents de la participado en un fons d'inversió mobiliari 
(que son d'un 1%). És de destacar que aquests fons están constituíts majoritáriament 
per títols-deute (capital líquid) i molt minoritáriament per accions industriáis (capital 
productiu). 

Una quarta observació acusa la filosofía de la fiscalitat actual, puix com diu l'autor, 
"els impostos retallen indiscriminadament qualsevol guany sense esbrinar a quina 
mena d'inversió aniran ni de quina inversió provenen" (1, p.3). Per exemple, 
l'impost sobre beneficis no distingeix entre Teficácia d'una activitat (benefici per 
haver produit millor) i la ineficacia d'una passivitat (renda per haver atresorat diners 
o terres). 

En general els sistemes fiscals han deixat fa temps de ser neutrals en l'economia. Els 
governs els utilitzen com instrument per a la seva acció política (desgravacions 
sobre determinats productes financers que cobreixen el Deute Public, etc), malgrat 
que els seus efectes sovint son oposats a alió que es pretén o que es vol fer creure. 
En definitiva els impostos son el primer exponent de la pressió que exerceix el poder 
polític sobre el ciutadá. "Un índex del poder que els governats cedeixen ais 
governants".(2, p.8) 
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2.3. El sistema productiu té mancan$a de recursos que son xuclats 
pels sistemes financer i especulatiu 

El sistema productiu és aquell que ofereix i subministra els béns i servéis. És 
responsable de la creació de llocs de treball i de les retribucions (salaris, beneficis, 
etc) que possibiliten la demanda de consum i de nova inversió, necessána per 
mantenirl'oferta. 

La producció, es considera Púnic factor que pot finan^ar el consum. Pero, sovint 
s'oblida el factor temps i no es considera el fet que el consum exigeix temps de pre-
finan?ament (préviament s'han de crear estocs, informar el consumidor, distribuir, 
etc.). Així el cicle no s'enceba mai a temps. 

Els darrers anys s'observa un aparent excés de producció amb Tincrement d'estocs 
corresponent. Peró,"Si bé sembla que el problema radica en una sobreproducció, és 
fácil deduir que quasi sempre es tracta de subconsum, d'un defecte en la capacitat de 
compra. I aquest poder de compra només pot augmentar si els compradors utilitzen 
totes les rendes que ha generat la producció." (3, p.ll) 

Inversament, Festancament de l'economia esdevé quan part de la capacitat de 
compra no és utilitzada. Ja que, malgrat que a la gent li manquen moltes coses 
necessanes, a aquesta mateixa gent li manca aquella capacitat de compra que ha 
estat aparcada dins deis sistemes financer i especulatiu (atur de capital) i aleshores 
es para la producció i es deixa de treballar (atur de personal) i s'entra en un cicle 
depressiu. 

Cicles económics I Inversió 

La historia mostra que el sistema económic es mou seguint uns cicles successius 
d'expansió-depressió. Els períodes de depressió comencen quan disminueix la 
inversió productiva i els d'expansió s'inicien amb fortes inversions (expansió 
geográfica, innovado, nous equipaments, etc.) Pero per invertir cal estalviar. Aixó 
es pot fer: per un cantó amb Tabstenció de consum, que és el fonament básic del 
finan$ament a Uarg termini, i per un altre cantó acudint a les reserves del sistema 
financer, que en part provenen de la invenció de diner. 

Actualment hi ha una contradicció, 1'origen de la qual está principalment centrat en 
el sistema financer. 

Les decisions d'invertir dependran essencialment de les expectatives de negoci que 
hi hagi en cada moment. Quan baixen les oportunitats de fer negoci amb les 
activitats productives, aleshores baixa la inversió productiva. Al mateix temps el 
capital disponible troba coMocacions de diner en els abans anomenats "valors-
refiígi" (productes financers i monetaris, terrenys, etc.). Aqüestes coMocacions, ben 
remunerades, están subsidiant uns capitals perqué estiguin aturats. En aquest 
sentit, una rebaixa en la remuneració del capital líquid faria baixar el nivell de 
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rendibilitat que s'exigeix a les inversions productíves i aixó permetna expansionar 
Factivitat económica. 

L'autor ens diu que "una prova de com influeix el llistó de rendibilitat sobre 
l'expansió económica la trobem en la reiterada coincidencia (...) de períodes 
depressius després de temporades amb tipus elevats en els interessos (i viceversa)." 
(4, p.45). Amb tipus alts potser es vol frenar el consum i fomentar Testalvi, pero el 
que s'aconsegueix és fer caure la inversió productiva. Esdevé clarificador comparar 
les macromagnituds deis dos sistemes: el productiu i el financer. 

Un exemple -citat per 1'autor- és el d'Espanya a l'any 1988: durant la negociado de 
convenís coHectius s'estaven discutint diferencies salariáis per un total de mes o 
menys mig bilió de pessetes. Alhora, relevado deis tipus d'interés transferia cap al 
sector financer un volum de recursos quatre vegades major. 

La Inflado 

Per resoldre r estañe amen t periódic de F economía, la política actual acudeix sovint a 
la inflado, al consum de coses supérflues, a l'endeutament general, ais subsidis, a 
l'abús deis béns naturals i sobretot al "deixar fer" a l'especulació. 

La inñació és deguda principalment al fet que, en algunes parts del procés 
económic, es produeixen guanys que no teñen la deguda contrapartida en producció 
de béns o servéis equivalents, pero que repercuteixen sobre el cost de la producció 
global. 

Desviar per molt temps massa diner des del cicle de producció-venta-compra al 
cicle d'atresorament dona com a conseqüéncia la depreciado del diner. 

Aixó és a causa que hem restat recursos al procés productiu. El frenem i ensems 
encarim la producció. "Mai com ara el procés inflacionari havia castigat tant 
l'assalariat i 1'empresari i premiat tant r especulador". 

En aqüestes condicions 1'economía productiva té problemes: 

• peí cantó de 1'oferta, on s'afegeixen els costos deis sobrepreus imposats pels 
sectors "preserváis" del mercat i també la inflado de costos induída peí crédit al 
consum a través del venedor; 

• i peí cantó de la demanda, on trobem el drenatge de recursos que li disputa el 
mercat paraMel de revenda d'estocs que no requereixen ser produi'ts (estocs de 
productes fínancers, estocs de terrenys, estocs d'altres valors-refugi). 

Salaria 

Se suscita una confusió en considerar el treball com una mercadería. Des del 
moment que l'home (treballador) es troba al costat de 1*oferta, el mercat de treball és 
un mercat al revés deis altres on l'home (consumidor) es troba sempre al costat de la 
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demanda. Potser per aquest motiu 'Tanomenada forga de treball s'ha anat 
desmarcant progressivament de les suposades liéis de 1'oferta i de la demanda" (5, 
p.48). 

Per motius semblants, el concepte de salan cada cop respon menys a criteris 
objectius i científícs. També els salaris pugen cada cop mes, per la pressió deis 
sindicáis mes que no pas perqué manquin treballadors. 

Un altre contrasentit: el salan costa quasi el mateix tant si el producte d'aquest 
treball val molt, poc o gens. En el mateix sentit, qualitats molt valuoses pero 
intangibles, com son la iniciativa, rentusiasme, etc. d'un treballador, no costen 
gairebé gens. 

2.4 El sistema ecoldgic es troba deslligat de I'economía tot i ésser 
un factor essencial per ais sistemes flnancer I immobiliari, i per al 
sistema productiu 

El sistema ecológic possibilita 1' existencia del sistema productiu i del sistema 
especulatiu. Per un costat ofereix al sistema productiu factors com son les diverses 
fonts d*energía, Paigua, jaciments, etc. Per altre costat posa la térra a disposició del 
sistema immobiliari i deis seus negocis de compra i venda especulativa. De fet el 
sistema ecológic fa de lligam entre un i altre sistema. No obstant aixó, el sistema 
ecológic ja fa temps que ha estat descuidat peí sistema económic global. (Veure 
Esquema 1) 

Uautor indica que els béns naturals tot i ésser gratuíts, cada vegada valen mes. Hi 
ha, dones, una necessitat de quantificar o donar valor económic ais recursos 
naturals, com serien uns cánons peí seu aprofitament i unes taxes per la seva 
contaminado o destrucció. La natura té un preu! 

Malgrat aquesta preocupado per 1' economía deis recursos naturals -que ja ve 
d'antic- el corresponent marc conceptual s'ha anat desenvolupant al marge de 
Peconomia i així s'explica el model de desenvolupament que hem anat dissenyant 
d'esquena a la natura. U economía fa el sord ais sobrepreus invisibles que teñen 
molts recursos naturals, encara que aparentment costin molt poc i que per aquesta 
rao el mercat no els detecta. 

La miopía mes estrident és que actualment no és rendible, económicamente ni 
conservar boscos, ni evitar l'erosió, ni netejar aigües i així altres activitats de 
protecció de la natura. Son obres i activitats que ara donen un benefici en diners mes 
baix que l'interés bancari. 

Vista la major sensibilizado vers la natura en el darrers anys, si es dona el cas, "no 
creiem que fos massa complex vigilar i controlar la utilització en forma compartida i 
participada de la natura, mes concretament de la tena, si tenim en compte exemples 



com el de la propietat horitzontal de diversos amos sobre un mateix solar, i el dret de 
superficie de Tamo de l'edifici, que no és propietari del terreny" (5, p.13). 

La Natura no és una veritable mercadería. "Tot artícle escás o limitat no pot 
ser una mercadería en el sentit veritable, perqué en el joc de 1'oferta i la 
demanda, Poferta haurá guanyat abans de comencar el joc. Quan es tracta 
d'un recurs limitat i privatitzat, l'oferta és la que dicta les condicions".(6, p.18) 

Una altra disfunció, segons Fautor, és Terror de no considerar com una pérdua de 
capital la destrucció deis béns naturals exhauribles. És la confusió de considerar 
"que treure de sota térra un barril de petroli era produir petroli; quan en realitat, i a 
tot estirar, el que es produía era solament un bidó de llauna, un transpon de líquid i 
tal vegada una refinado d'or negre. Pero, el que és petroli, ja estava produít sota 
térra feia milions d'anys. I el fet de treure'1 a la superficie era ben bé gastar, no pas 
produif (5, p.69). 

Aquesta equivocado es visualitza en la comptabilitat nacional, que no presenta cap 
balan9-inventari. O sigui, que no podem dir si el nostre patrimoni augmenta o 
disminueix d'un any a 1'altee. La suma de totes les produccions fetes en un país és el 
que anomenem PIB, que absurdament comptabilitza com a produccions (entrades) 
les destruccions i extraccions (sortides) de recursos no recuperables, que es fan 
mentre es produeix. 

Perfilant les reivindicacions ecologistes, cal dir que existeixen uns sobrepreus molt 
especiáis: son les plus valúes de la térra, que en part (la que no és diner negre) van a 
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engrossir el capítol d'ingressos del PIB, quan en realitat no corresponen a cap 
producció, i en canvi sí a una especulado (7, p.9). 

Hi ha encara un altre punt essencial. Es tracta del rudimentari tractament económic 
que donem a la térra oblidant que aquesta té dos valors pecuniaris diferents: 
valor de canvi per comprar-la i valor de canvi per utilitzar-la. Dos sistemes de 
preus que no son necessáriament dependents. El primer fa referencia a un estoc 
permanent, relacionat amb la propietat nua (que té una dimensió geológica del 
temps). El segon és relatiu a un flux lent pero canviant (amb dimensió humana de 
temps) i té relació amb la propietat útil o simple possessió. 

Alió que realment interessa és posseir (propietat útil) una parcella de térra. I no és 
pas aquesta propietat útil la que alimenta els negocis especulatius. En canvi la 
propietat nua ha estat sovint objecte d'especulació parasitaria del sistema productiu, 
en haver construít un sistema immobiliari que, per culpa deis encariments que ha 
provocat sobre els solars i els terrenys, no sois ha minvat i encarit la producció, sino 
que ha privat de la propietat útil a molta gent. 
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2.5. El sistema polític va perdent credibilltat 

Actualment una majoria no es refia de la política o mes ben dit, deis polítics. Per 
altra banda sembla que la classe política prefereix que el ciutadá "no molesti gaire", 
ni tan sois donant opinió sobre les regles d'un joc, cada cop mes monopolitzat pels 
partits. 

Simultániament hi ha una progressiva concentració deis poders polítics i económics 
amb l'ajut de la tecnificació, i un creixement paraMel de la burocracia. Tot plegat fa 
que s'arribi a una llibertat limitada i passiva. Llibertat imprescindible, aixó no 
obstant, quan parlem de democracia. 

La democracia sembla haver nascut a les petites ciutats de l'antiga Grecia on la 
relació personal era palpable. Pero quan la grandária de les ciutats va esdevenir 
considerable i la seva complexitat desbordant, van introduir-se regles i maneres de 
delegar el poder de cada ciutadá. La democracia directa ja resultava impracticable i 
es va optar per una democracia representativa. Pero en el transcurs del temps la 
práctica política ha evolucionat tant que, avui, ja no sabem exactament el que tenim, 
puix la democracia ha arribat a agafar formes molt variades i gairebé oposades. N'hi 
ha prou amb comparar els exemples práctics d'Estats Units, d'índia, de Méxic, 
d'Itália, etc. 

En general la democracia actual topa amb limitacions. Els parlaments teñen un 
poder petit en comparado amb Papare 11 de l'Estat, connectat amb la xarxa de les 
finances i de la tecnocracia. Encara que es pot participar en unes eleccions, resulta 
menys clara i directa la intervenció en el moment de les decisions. 

No és gens precisa la classificació i la definició de les diferents ideologies i partits 
polítics. D'aquesta manera es va donant el vot i el poder a uns polítics que teñen 
molt de predicadors i illusionistes. El ciutadá no escull el candidat sino el líder 
d'un partit. És aquest qui selecciona el grup de candidats al Parlament. El candidat 
(un professional de la política o de T Administrado per regla general) se sent 
responsable, no enfront del poblé, sino davant el cap del seu partit. 

El partit necessita un aparell car el candidat ha de ser promogut amb fortes 
inversions en publicitat, marketing, etc. Per finangar-les es necessita el recolzament 
de "mecenes" i "sponsors". El problema, pero, és que un poder polític que neix així, 
no pot evitar quedar mes o menys captiu d'uns "senyors del diner". Moltes de les 
promeses electorals sois es podran realitzar tolerant que el país s'endeuti amb 
aquests mateixos senyors. 

Així els partits polítics imposen Uistes electorals cercant la máxima eficacia en 
obtenir vots per al partit, que és 1'únic que compta per guanyar poder polític. En 
conseqüéncia, molts ciutadans electors están cada cop mes desinteressats deis afers 
polítics, no sois per comoditat sino per desencís, amb el greu resultat d'estar 
construint una democracia que s'apropa cada vegada mes a una oligarquía o 
"dictadura consentida", amb canvis de banda periódics. 
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PROPOSTES 

Els principáis objectius a assolir en el model de Joan N. Casáis son: 
• alliberar l'economia productiva del Uast de reconomia especulativa que li provoca 

drenatges i retencions. 

• reinvertir contínuament un excedent (estalvi) mínim i 

• una distribució estimulant del producte entre els agents que están participant en la 
producció. 

Si Teconomia productiva funciona adequadament, és a dir, sense drenatges ni 
retencions, aleshores el progrés económic continuat i sosteníble está assegurat, així 
com 1'ocupado i una distribució equitativa -sense gaire necessitat de redistribució 
per via del sector públic. 

El model es fonamenta en el següent concert de propostes en materia monetaria, 
financera, fiscal, ecológica, social, laboral, educativa i política. 

3.1. Per una política d'equilibri: dos Instruments monetarls per a 
dues economies 

S'inicia el raonament amb la necessitat d'un estalvi perseveran!, sense el qual no es 
pot donar el procés de capitalització. La clau del progrés consistirá a estalviar 
l'excedent necessari i anar-lo esmer$ant en el sector productiu, ja sigui en l'aspecte 
material (eines) o immaterial (formado). 

Es proposa un estalvi Iliure i no expropiat, pero compromes, cosa que es pot 
aconseguir si s'ofereix un instrument molt estable i no manipulable; un nou 
instrument de canvi (o títol) que serveixi de reserva de valor i que no sigui 
inflacionari. 

Cal que tingui alhora absoluta garantía i que estigui emparat per quelcom que sigui 
una riquesa real gairebé invariable. Aquest instrument monetari pot generar un actiu 
financer que hauria de donar al posseídor una certa compensado (rendibilitat) peí 
seu estalvi. 
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Es proposa que el sistema monetari tingui dos instruments de canvi diferents, 
una moneda com la convencional (Diner) per a compra i fínan^ament a curt termini, 
i una quasi-moneda (Títol Sólid) per a reserva de valor (estalvi) i finangament a llarg 
termini. 

Aquests dos instruments de canvi serán aleshores un reflex del binomi "intercanvi 
de fluxos", que es dona básicament en el sistema productiu, i "transaccions 
d'estocs", que es dona essencialment en els sistemes fínancer i immobiliari. 

El Diner, será la moneda actual, restringit pero al seu ús d'intercanvis i 
ñnan^aments a curt termini dins el sistema productiu per a l'elaboració de béns i 
servéis (destinats a consum o equipament) així com per al consum corrent (incloent 
la compra d'equip per a la inversió). 

El Títol Sólid, es destinará a 1'estalvi i a canalitzar la seva posterior inversió en 
actius duradors i productius. Tindrá per finalitat, dones, fínangar la inversió de 
rimmobilitzat productiu, així com l'adquisició d'actius en el sistema fínancer i 
immobiliari. Aquest nou instrument monetari haurá d'estar garantit per un actiu real 
i estable: la térra. Pero per transformar-la en patró monetari será condició 
indispensable que un lot de térra passi a ser de domini comunitari. 

La nua propietat comunitaria permetria una utilització mes efícient de la térra. Al 
mateix temps, s'aconseguiria eliminar del mercat de compra-venda d'actius aquest 
factor pertorbador, bo i permetent que la térra continúes exercint la seva funció 
productiva, pero sense alimentar l'especulació sobre solars i terrenys. 

En una fase ulterior, el model preveu afegir a la térra el que anomenem "sota térra", 
és a dir, el conjunt de jaciments exhauribles que també son limitats i gratuíts, com la 
térra, pero que a mes son extingibles i irreproduibles. Per aquest motiu, a mes de 
donar un lloguer (com és el cas de la térra), també hauran de ser gravats amb uns 
cánons que compensin les pérdues. 

Per fomentar la formado i circulació de r estalvi, pero també per evitar la seva 
esterilització, la conversió de diner en Títol Sólid será lliure. Pero en canvi será 
controlada 1'operario inversa (de Títol Sólid a diner), en la qual s'exigirá que el 
diner resultant sigui utilitzat per a la compra de béns o servéis d'inversió productiva. 
D'altra banda un Títol Sólid podrá ser Uiurement canviat per qualsevol actiu fíx 
productiu o pels seus títols de propietat. En definitiva, será lliure la capitalització i 
controlada la descapitalització. 

Es preveu que l'exigéncia d'inconvertibilitat del Títols Sólids a diners sigui 
establerta per les própies autoritats monetáries i fiscals durant el procés 
d'implementació d' aquest nou instrument, així com la posterior obligado que els 
actius derivats deis Títols hagin de ser nominatius i no al portador. També és 
possible que un dia la llei contempli el benefici social que comportaría que la 
comptabilitat de les dues monedes es portes separadament, com si es tractés de dues 
divises diferents. 
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La quantitat de terra-patró necessária será molt inferior al total de térra disponible, ja 
que sois ha de servir per garantir uns Títols de reserva de valor per un import 
equivalent al de l'estalvi encara no invertit (és a dir, no canviat encara per actius 
fixes productius). 

L'entitat responsable de Tadministrado d'aquesta térra será el que anomenem Banc 
de la Terra. 

3.2. Per una política financera: el Banc de la Terra 

El Banc de la térra (Veure Esquema 2) tindrá l'exclusiva 
de la creació i emissió de Títols Sólids. Només podrá 
emetre títols per la quantitat de térra que ha adquirit a 
can vi d'aquests títols. El Banc calculará diáriament 
Timport total de lloguers (en diners) que rendeix tota la 
seva térra (comptada en Títols Sólids), obtenint així la 
taxa de canvi de diner a Títol Sólid. La mecánica del 
Banc será comprar cada dia diners a canvi de Títols 
Sólids (i convertir Títols en Diner destinat a inversions). 

Esquema 2 
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Els venedors de diners serán les empreses, ja que s'hauran obligat per conveni a 
transformar en Títols Sólids una part deis beneficis (sobrant), i també pagaran amb 
Títols la part principal deis dividends, així com una part deis salaris. D'altre cantó hi 
haurá la gent que voldrá consolidar es tal vis, fent reserves voluntarles en Actius 
Sólids, a fi de gaudir d'unes rendes i evitar sobretot la depreciació del diner o 
1'osciMació i el risc deis altres productes fínancers. (Veure Esquema 3) 

Esquema 3 
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La comptabilitat del Banc de la Terra consistirá en l'Actiu format per la térra mes 
les dues caixes (de Diner i de Títols Sólids) i el Passiu constituít per Títols Sólids 
d'emissió primaria mes les imposicions d'estalvi. El balan? diari del Banc haurá de 
ser quelcom transparent i conegut per tothom. (8, p.13) 

Si el Banc de la Terra necessités mes Títols Sólids es limitaría a comprar mes térra i 
efectuar una altra emissió primaria de títols. 

El diner que entra diáriament al Banc de la Terra no será destruít perqué en gran part 
torna al circuit económic, peí mecanisme que s'anomena "retenció" (fluxos " j " i "k" 
de resquema 3). La "retenció" és el conjunt de pagaments que fa el Banc ais 
compradors de béns d'inversió i que posseeixen Títols Sólids. Aquest pagament en 
diner és automátic, sempre que el comprador Iliuri, com a contrapartida (flux "j")» la 
quantitat equivalent de Títols Sólids. Cal aclarir que (i per a major seguretat) el 
pagament (flux "k") no es fa pas al comprador de béns duradors sino al venedor 
directament. 

El Banc de la Terra no pot concedir cap crédit, i només está autoritzat a 
convertir Títols Sólids en Diner en casos ben específics que responen a genuínes 
inversions, com per exemple: 

• A una empresa compradora d'equipament (tal com acabem d'explicar) de forma 
que el Banc de la Terra pagui amb Diner al venedor de l'equipament, pero amb 
contrapartida equivalent de Títols Sólids que ha lliurat l'empresari comprador. 
(Aquí es tracta de finangar una nova inversió de producció.) 

• A un assegurat, per permetre que el Banc de la Terra pagui la factura del metge en 
Diner, a compte de la pólissa d'asseguran^a en Títols Sólids. (Aquí es tracta de 
finan$ar una nova inversió en salut.) 

• A un jubilat, perqué el Banc li vagi convertint en Diner el seu fons 
d'autoasseguran$a en Títols Sólids. (Es tracta de la rendibilitat d'una vella 
inversió.) (9, p. 15) 

£1 Banc de la Terra també té diverses funcions de vigilancia en qüestions 
fínanceres i immobiliáries sobre les quals proposa polítiques fiscals i monetáries 
adients: 

• Vigilar que els Títols Sólids no estiguin inactius, estimulant que es converteixin en 
actius reals productius o, com a mínim, en Actius Sólids (imposicions fixes en el 
propi Banc que autoritzen noves emissions secundáries de Títols). 

• Vigilar que la demanda de Títols per part de les empreses sigui equilibrada per 
r oferta de diner deis estalviadors. 

• Teñir cura perqué les terres (i altres recursos naturals) no estiguin inactives (i 
produeixin Uoguers). 

• Controlar altres recursos naturals i energétics (jaciments) perqué quedin protegits 
per uns cánons. 
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El control constant sobre ¡'administrado del Banc ha de recaure sobre un 
Parlament de nova creado en el sistema polític (Senat de Vigilancia) descrit mes 
endavant. El control es pot fer a través d'una Junta de Vigilancia amb components 
del Senat i usuaris escollits per sufragi. 

Finalment, el Banc de la Terra estará obligat a teñir un alt percentatge de la 
seva propia térra Uogada. Afegim que Tarrendament sempre s'ha de concedir amb 
una duració que guardi proporció amb la possibilitat d'amortitzar les obres que el 
llogater es compromet a fer sobre el terreny en qüestió. L'arrendament es fa 
mitjan9ant un mercat subhasta obert, on el subarrendament no está autoritzat. La 
subhasta és electrónica, a fi de donar tota la difusió possible al máxim nombre 
d'interessats i evitar tota mena de privilegis informatius i maniobres submergides. 
En fínalitzar un contráete, l'antic llogater té dret de tempteig en la nova subhasta. 

El preu del Uoguer quedará automáticament indexat (1'osciMació del preu es mourá 
per 1'índex de preus deis nous arrendaments). Si el llogater fa millores del terreny en 
forma d'obres fíxes, aquesta inversió li será indemnitzada, sempre en Títols Sólids i 
només en la part que ell mateix no pugui amortitzaren fínalitzar el termini de 
l'arrendament. 

3.3. Per una política ecológica: posar preu a la natura 

Per protegir la natura es disposará d'un nou mecanisme de preus i d'una nova 
unitat de compte. 

L'economía no té, si no son els preus, cap altre mecanisme per gestionar qualsevol 
classe de béns, inclosos els recursos naturals. Es tractará d'afegir uns cánons i 
arribar a uns preus, en general, mes cars a causa de l'escassetat d'aquests recursos. 
El valor deis corresponents cánons es calculará, mes que per la utilitat de teñir ara 
aquests recursos, per la utilitat de tenir-los sempre. Així mateix cal que es valori el 
desgast i la destrucció general de recursos naturals i s'introdueixi en la 
Comptabilitat Nacional un inventan permanent d'estocs (existéncies de les reserves 
de qué gaudim i del dipósit de residus que patim). 

Aquests nous cánons equivaldrán a una especie de salan de la natura. El canon per 
recursos exhauribles per exemple, estará calculat com si fos una amortització per a 
reposició deis jaciments, tenint en compte el temps probable que trigaran a esgotar-
se, i també una estimació del que costarien les inversions i investigacions 
necessáries per trobar, a temps, unes matéries de substitució. Així qualsevol ús, 
abús, o desgast de la natura ha de trobar un nou sistema de preus molt mes realistes i 
amb projecció de futur. 

En el cas de la térra ja hem exposat que el model aplica una 'terapia legal i 
fiscal específica, per evitar que es malmetí l'extensió i el fruit de la propietat 
útil per culpa del lucre de la propietat nua". (10, p.5) Per altres recursos naturals, els 
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cánons ecológics de qué hem parlat, no sois contribueixen a la protecció de la 
natura, sino que amplíen els conceptes d'inversió i producció; ja que l'objectiu de 
trobar noves fonts d'energia, recursos substituíais, equips per la millora del medi 
ambient, etc. demanará una veritable inversió en formació, investigació, 
equipament, etc. 

3.4. Per una política social: el salar! diferlt 

Tothom hauria de cobrar una part de la seva renda en forma de Títols Sólids, no 
líquids. Per aquest motiu hem parlat de salan "diferit". 

Una part del salari es difereix en el temps. Així s'obté un estoc d'estalvi 
voluntan pero concertat i compromés. Així es pot mantenir la gent motivada 
per treballar i produir, ja que no se l'ha desposseit de res del que es seu. 

D'aquesta forma queda palés que si bé tothom podrá cobrar, també tothom hauria 
d'estalviar de per vida, poc o molt. Aquests Títols servirán també com 
autoasseguran^a d*atur i malaltia, i també per a inversió en formació -ja que el Títol 
Sólid, permetrá que un mateix pugui utilitzar el seu estalvi com a autoasseguran?a i 
com a autofinangament a fi d'afavorir Pexpansió de tot alió que está actualment poc 
utilitzat (talent, iniciativa, etc.). 

ParaHelament, totes les altres rendes personáis (dividends, honoraris, arrendaments, 
etc.) tindran també un component no líquid, amb Títols Sólids, que les convertirán 
igualment en rendes "diferides". 

Els Títols Sólids facilitaran, en el pía personal, el manteniment del poder adquisitiu 
deis estalvis, l'accés generalitzat de tothom a la propietat útil de la térra, a la 
participació en el capital de les empreses i en les rendes de capital. En el pía 
coMectiu, aquesta reforma monetaria facilitará: la disminució de Tespeculació 
financera i immobiliária, l'assoliment de la inversió productiva adient, evitará 
l'estancament económic i els cicles d'expansió-recessió, etc. grácies al fet que, amb 
aqüestes rendes diferides l'estalvi a llaig termini arribará ais volums i ais indrets 
necessaris per garantir el progrés continu i sostenible. 

3.5. Per una política fiscal: impostes a la passivitat 

Es proposa un despla$ament prudent de la carrega físcal vers els diversos 
patrimonis que es posseeixen, alleugerint així el pes impositiu sobre el treball i la 
producció. S'implanta un nou sistema d'impostos sobre els capitals (reduint els 
impostos sobre les rendes). Ádhuc es preveu la recaptació d'impostos moderats 
sobre el patrimoni historie i natural; de tota manera, aqüestes taxes sobre patrimonis 
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serán suficientment reduídes per no desanimar l'activitat d'explotació deis 
esmentats patrimonis, ensems que prou altes per estimular-la. 

En aquest sentit, 1'herencia es considera com si fos un préstec a baix interés, que 
l'hereu ha de retornar. L'hereu ha d'espavilar-se si no vol que aquest tribut se li 
mengi un patrimoni que no pot vendré mentre no hagi pagat el deute que contreu en 
acceptar rherencia. Es, dones, un préstec preferencial a llarg termini. L'hereu haurá 
de comprometre's a mantenir en activitat i rendibilitat els béns heretats per poder 
pagar folgadament una contribució fixa sobre els patrimonis heretats. 

Un altre exemple: l'impost sobre la térra será una part proporcional deis 
Uoguers. Aixó contribuirá a reduir altres impostes (sobretot els que graven el treball 
i l'activitat empresarial). 

Respecte ais cánons ecológics que es recaptaran per la utilització deis recursos 
naturals exhauríbles i la contaminació deis recursos "frágils", recordem que aniran a 
unes entitats responsables del manteniment deis recursos naturals, amb caixa 
separada de la hisenda pública. 

En carregar tributs sobre els béns naturals i sobre els capitals, queda mes lliure 
d'impostos el treball i l'activitat empresarial i el país esdevé mes competitiu, amb 
les conseqüéncies que aixó comporta: per un costat l'increment de l'activitat i de 
r ocupado; per altre costat una moderado de la mecanització i automatització i un 
menor desgast de la natura. Tenim d'aquesta manera un canvi d'óptica fiscal que 
premia l'activitat i la iniciativa -ja que l'impost sobre la possessió carrega sobre el 
fet de posseir passivament. A mes, la recaptació d'aquests impostes requereix una 
administració mínima, un simple inventan de béns. 

Es vol evitar, per exemple, que les empreses amb molt patrimoni, pero mal 
gestionades, contribueixin menys que les que saben treure bon rendiment d'un petit 
patrimoni. I també que una persona activa pero modesta, per culpa d'impostos sobre 
la renda no pugui esdevenir mai rica mitjan<;ant el seu treball. 

Resumint, podem distingir dins l'impost a la passivitat quatre grups: 

• Impost "de domini" peí sol fet de posseir capitals. 

• Impost "de la térra" sobre 1'ocupado i utilització de terrenys, solars, jaciments, etc. 

• Impost "de l'erosió" sobre el consum i ús de béns i servéis, i 

• Impost "de confianza" a tot aquell que hagi rebut i acceptat una herencia. 

Per acabar amb la reforma fiscal, el model preveu un nou impost, semblant a TIYA, 
sobre els interessos deis crédits en diner que financen el consum. Aquest impost 
permet fer una política antiinflacionista sense necessitat de sacrificar la inversió -ja 
que autoritza "rebaixar el tipus d' interés bancari i compensar aquesta rebaixa 
mitjan$ant un gravamen sobre el crédit, que provoca excés de consum." (11) Aquest 
nou impost que anomenarem IPA (Impost sobre el Preu Afegit) permetrá: 
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• mantenir el diner car (a fi de frenar la inflado) sense haver d'apujar els interessos 
(que perjudiquen principalment la inversió productiva), 

• ajudar la inversió i la producció, i 

• afavorir Testalviador, ja que amb els interessos alts tot alió que aparentment 
guanya de mes pels seus estalvis, li es pres peí cantó deis impostos sobre el seu 
treball i per l'increment del cost de vida. 

3.6. Per una política laboral: nous contractos do treball 

Se suggereix una reforma del concepte de treball mitjansant un calendan laboral. 
Cada any es dedicaran uns mesos al treball professional, uns altres a ocupado 
inteMectual i uns altres a servei social. Pero el mes important és considerar que la 
jubilació (anomenada estat d'alleugeriment) será un procés gradual a base de dues 
mesures progressives: reducció del nombre de mesos a treballar i augment del temps 
dedicat a una tasca mes descansada i diferent de la feta com a primordial durant la 
vida laboral. Aquest nou régim d'alleugeriment "fomentará, entre altres coses, una 
gran transferencia de coneixements i tecnologies des deis vells ais joves i des deis 
paísos rics ais pobres "(5, p.91) 

Es proposen nous tipus de contractes de treball. Es tracta de poder escollir entre 
diferents graus d*associació amb r empresa, amb major o menor participació en la 
propietat. Simultániament es poden preveure diferents classes d'empreses amb 
estatuts diferenciáis segons el grau de dominado o de subordinació al mercat. En 
definitiva es busca desvetllar un procés d'autogestió basat en la práctica de 
l'autodomini per part de tots aquells que en el present participen en la formado d'un 
patrimoni empresarial de cara a un futur. 

3.7. Per una política educativa: l'estudiant/aprenent 

Per dur a terme la formado i l'ensenyament en general cada cop es necessita mes 
inversió pública i privada. Pero ates que tant l'estudi com l'aprenentatge 
responen a una funció económica d'inversió, aqueste han de poder ser fínan^ats 
amb Títols Sólids. 

Per altre cantó es proposa un nou calendan escolar on es vol que cada any 
l'alumne faci uns mesos d'estudiant, uns mesos d'aprenent i unes setmanes de 
servei social. De fet es vol unir l'ensenyament práctic amb el teóric. A Pestudiant-
aprenent se li paguen Títols Sólids, una part deis quals per un procés semblant al de 
"retenció" -ja explicat-, poden fornir diners per ajudar al manteniment de 
l'estudiant/aprenent. (5, p.99) 
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3.8. Una filosofía política: el Senat de Vigilancia 

El sistema Polític es troba fortament enllagat amb els sistemes Económic i Cultural 
per una doble via, cada una de les quals respon a un diferent sostre de temps. (Veure 
Esquema 4). Aixó no obstant, el sostre de llarg termini no té cap instrument polític 
específic. (12, p.21) 

A fi de vetllar pels patrímonis natural, cultural i económic del país es proposa 
instituir un quart poder independent deis habituáis en una democracia parlamentaria. 
Será el que anomenem Senat de Vigilancia, constituít per polítics no professionals 
elegits per la població mes adulta en comicis de dues etapes. 

El Senat de Vigilancia neix essencialment de la necessitat de solventar la 
problemática d'abast temporal a llarg termini massa sovint desplanada per les 
qüestions a curt termini. En conseqüéncia es fa responsable de tot alió que és 
permanent (de forma semblant al qué s'ha previst peí sistema económic, on se 
separa el curt termini -producció i consum- del llarg termini -estalvi i inversió). 
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Es tracta d'establir dos poders polítics independents i no subordináis, 
corresponents a dues visions temporals radicalment diferents. 

Es mantindrá un poder polític per assumptes contingents, similar a Tactual govern, i 
es creará un nou poder polític per assumptes de llarg termini -Senat de Vigilancia— 
amb autoritat al mateix nivell que el govern. De fet la política sempre ha hagut 
d'equilibrar dinámicament les voluntats tant per el que fa a les qüestions contingents 
com a les permanents i estables. Aquest Senat exercirá una potestat de vigilancia 
sobre un sistema polític amb auténtica divisió i equilibri de poders. No es tracta, 
potser, d'inventar res massa nou, ja que indicis d'aquest régim ja els trobem en el 
vell enunciat "Senatus Populusque Romanus" on el Senat tenia una funció 
básicament legislativa i arbitral. 

Cadascun d'aquests dos poders polítics, Govern i Senat, haurá de comptar amb 
recursos i instrumente propis i separats. Pero sobretot s'haurá de reformar el 
sistema electoral, ja que per atorgar legitimitat democrática a aquest poder de 
vigilancia no es pot pensar en fer votar ais mateixos electors els dos poders, car 
donaría com a resultat un únic poder de dues cares. Per aquest motiu s'han de crear 
dos grups d'electors. 

La proposta és dividir el territori en districtes electorals sufícientment petits 
perqué cada candidat sigui ben conegut pels seus electors, que de fet serán els 
seus veíns, i no esdevindrá imprescindible fer propaganda electoral. En la votado 
primaria cada compromissari será elegit per sufragi secret per tots els ciutadans del 
seu districte que superin un límit d'edat, per exemple 45 anys, (a partir d'aquesta 
edat ja no es podrá votar per a l'altre govern de gestió). 

Un cop elegits els compromissaris, aquests elaboraran els programes (els candidats 
ja hauran exposat préviament en les eleccions primáries les seves propostes). 

La segona votació será nominal, oberta i explícita entre compromissaris que, 
normalment, no serán professionals de la política, puix que la proposta pretén 
retornar ais orígens fent que s'incorpori al sistema polític gent que en lloc de 
viure de la política, visqui un temps per a la política (semblantment a com es 
reclutaven els membres deis primitius parlaments). Perqué no és inevitable que els 
partits siguin tan exclusius i tampoc és imprescindible que les oligarquies que 
manen aquests partits hagin de ser una especie de "senyors de la democracia". Per 
aquest motiu convé aprofitar tota via de participació realista i insistir en la 
incorporado de ciutadans que es dediquin a temps parcial a la política (polítics 
cívics) pero que no necessitin viure de la política ni promure's amb aquesta. Un 
grup selecte d'aquests ciutadans constituiría un Senat de Vigilancia de qualitat i 
independencia excepcionals. 

La durada deis mandats convindria que no fos massa curta (uns 6 anys, per 
exemple). 

És important precisar que aquest nou poder estabilitzador, vigilant del llarg 
termini, será un Senat independent del Govern de gestió quant a persones, recursos, 

139 



normes, procediments, etc. Tant és així que els seus ingressos no vindran d'uns 
impostos sino d'unes rendes de patrimonis públics. Peí que fa les seves missions 
principáis, a mes de vigilar les reserves naturals, culturáis i humanes, es preocupará 
de les reserves del nou sistema monetari-financer. 

Un altre aspecte relacionat amb el sistema polític és la necessitat de recerca de 
metodologies que classifiquin i estableixin normes per posar a prova les ideologies 
deis partits, ja que con vé que quedi mes ciar quin és l'objectiu de cada una, els 
mitjans que pensa emprar, la pressa que porta per realitzar el seu programa, etc. 
Aixó no treu que els partits polítics podrien ser mes partícipatíus, i no ser tan 
acaparadors i exclusius del poder, deixant que el sistema s'apropi mes a 
l'esperit de la democracia directa, amb mes descentralització, de manera que el 
poder vagi disminuint gradualment a mesura que s'allunya d'una base revitalitzada. 

3.9. Resum 

El Model Sólid ofereix un marc de referencia i uns instruments per a una 
autoreforma viable del sistema actual, en els aspectes económic, social, ecoldgic, 
polític i cultural. Ofereix els avantatges següents: 

• Aconsegueix el progrés económic continuat i sostenible i tendeix a la plena 
ocupado. Aixó a causa que es nena l'especulació, sobretot la immobiliária i la 
fínancera, i així s'evita que els recursos no quedin aparcats improductivament i 
també perqué es fa abundant Fes tal vi a llarg termini. 

• Arriba a un pacte garantit, sobre r es tal vi actual i la seva distribució futura, entre 
tots els qui contribueixen al procés de desenvolupament, cosa que permet 
autofínanfar-lo, i estén les rendes de capital gairebé a tothom a fi que la gent no 
depengui tant de les rendes del treball. 

• Protegeix la Natura com a condició per a un desenvolupament sostenible. Influeix 
sobre 1'abundancia d'oferta d'ús de térra i estabilitza els preus de l'habitatge, com 
a derivació d'haver escollit la térra com a patró monetari. 

• Millora la competitivitat per haver abaratit el factor treball, grácies ais impostos 
que graven les passivitats, i aconsegueix una política antiinflacionária sense 
sacrificar el desenvolupament grácies a l'impost indirecte sobre els interessos de 
crédits. 

• Introdueix la visió política institucional a llarg termini i recupera el polític no 
d'ofici amb un Senat de Vigilancia. Albora redueix l'intervencionisme conjuntural 
de l'Estat que en can vi será mes legislador (de normes estructuráis). 

• Redefineix conceptes com son el de la propietat, en el sentit que el propietari té 
uns deures, massa oblidats, ates que és responsable i ha de teñir cura de la 
possessió, sense abusar-ne ni abandonar-la. La propietat, així, esdevé mes una 
garantía d'independencia i de realització personal que no pas un instrument 
d'opressió. 
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IMPLEMENTACIÓ 

Convé senyalar que els canvis proposats peí model permeten reformes d'aplicado 
progressiva (pas a pas) i independents (les unes de les altres). A mes, aqüestes 
reformes serien conciliables amb moltes altres mesures proposades per alguns deis 
altres models. 

Es podiien, dones, aplicar successivament uns canvis graduáis o radicáis, ja sigui 
connectats o bé deslligats entre si. No obstant aixó s'aconsella que a l'inici hi hagi 
una fase intensa de comunicado i de creació d'opinió pública (cultural). D'aquesta 
manera será mes senzill anar introduint els elements de canvi polític. Perd sobretot 
aquesta será Túnica forma legítima de fer una revolució per via democrática. 

Es tracta d'un conjunt de reformes sense necessitat de ruptores, que es poden 
encadenar seguint una serie semblant a la que segueix: 

Pot comen$ar amb la creació, per la iniciativa privada, de cooperatives de 
propietarís de térra agrícola i cooperatives de propietaris de térra urbana. Les 
raons serien les d'augmentar la productivitat, en el cas del camp, i les de compartir 
riscos en el cas de la ciutat. D'una banda molts petits propietaris agrícoles topen 
amb serioses dificultats per finan?ar les fortes inversions necessáries per 
modernitzar el sector agrari, i la major part, es troben sense successors i amb 
migrades perspectives per a l'hora de la jubilado. D'altra banda a la ciutat el 
problema principal és el de la reglamentació urbanística que pressiona amb 
expropiacions, remodelacions, etc. i la progressiva voracitat impositiva. 

La idea consisteix a formar cooperatives de "terra-tinents" que tinguin per 
objecte Hogar la térra. Així el cooperativista aconsegueix la seguretat económica 
que cercava, com d'un rendista, i a mes el seu títol cooperatiu de propietari li permet 
aconseguir crédits hipotecaris per a finan?ar inversions. En poc temps els 
ajuntaments trobaran que els és mes práctic el diáleg amb pocs interlocutors i amb 
menys interessos contraposats. Aixó fará que la gestió urbanística i la taxació 
puguin ser menys arbitráries. Es produirá una pausada pero inevitable agrupado i 
federado d'aquestes cooperatives de térra i, mes tard l'entrada del seus títols a 
borsa. 

Un altre comen?ament imaginable podrá sortir de la iniciativa d'unes corporacions 
locáis mitjangant una emissió de Deute indexat i convertible en títols del seu 
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patrimoni immobiliari. El que és important és que el públic inversor que 
descubrirá aquest títol-terra s'adonará deis avantatges que presenta la seva 
transparencia i estabilitat. Llavors alguns governs creuran convenient intervenir, 
fíns i tot aportant tenes comunals i publiques. 

Posteriorment els grans propietaris es decidirán a afegir-se a aquest tren en marxa. 
D'aquesta manera s*haurá realitzat una especie de socialització de la natura 
promoguda per la iniciativa privada. També el sector bancari voldrá participar com a 
coMaborador interessat peí procés i impulsor d'ell, perqué l'actiu térra haurá 
demostrat ser la reserva mes sólida i revaloritzable i, a mes, transferible a les 
empreses que necessiten invertir. (13, p. 22) 

En transformar-se en Banc, 1'administrado de la cooperativa esdevindrá 
independent deis seus propietaris, i es deixaran de pagar beneñcis ais titulars. 
A canvi, es passará una renda ais socis en qualitat de prestamistes 
(obligacionistes) del propi Banc. A partir d'aquí es crea el Banc de la Terra, 
com entitat financera que ensems administra i controla els recursos naturals. 
Aquesta qüestió dona una resposta práctica a una antiga reivindicació política 
iniciada per l'ecologisme. 

L'Actiu Sólid naixerá, dones, com a contrapartida d'un diposit de Títols Sólids 
efectuat volunt&riament per l'estalviador en el Banc de la Terra, equivalent a 
una imposició fixa i nominativa d'estalvi. De fet el Títol Sólid tindrá un doble 
origen: l'emissió primaria (com a resultat de la compra de terrenys per part del 
Banc) i la secundaria com a conseqüéncia (i contrapartida) d'un dipósit de Títols 
efectuats per algú en el Banc de la Terra. Aquest algú será a l'inici el mateix 
propietari que ha venut el seu terreny, i mes endavant l'estalviador corrent. Aqüestes 
imposicions donaran rendibilitat, com qualsevol actiu fínancer, car participen de les 
rendes de la térra i alhora permeten que el Banc de la Terra disposi de mes Títols per 
oferir a l'estalviador. 

i 

Recordem també que hi haurá una gradual transferencia de térra de mans 
privades a comunitaries, donant lloc ais Títols Sólids que es pagaran per la 
transferencia. Aquesta transferencia es fará en la mesura necessária per obtenir la 
cobertura de l'estalvi circulant que espera ser transformat en inversió productiva. 

Un cop instaurat el Banc de la Terra i acceptats els seus títols peí gran públic, es 
poden ja acabar de materialitzar les restants propostes del model, pero sobretot es 
podrá arribar a un pacte general i garantit, de progrés sostenible i ininterromput, a 
base de diferir una part de totes les rendes. 

Mentrestant, certes propostes hauran pogut ser plenament implantades; per exemple, 
l'impost sobre els interessos deis crédits (IPA), puix haurá permés lluitar 
simultániament contra la inflado i la recessió, peí métode d'encarir el diner sense 
apujar el tipus d'interés. 

Finalment, la necessitat peremptória de cuidar i protegir unes noves reserves 
monetáries i immobiliáries, que son de propietat comunitaria, amb l'exigéncia d'una 
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perspectiva i d'una garantía d'excepcional estabilitat en el Uarg termini, és possible 
que sigui el catalitzador que faci avangar decisivament la constitució d'un Senat de 
Vigilancia molt independent políticament que, de mica en mica, pot anar estenent la 
seva atencio vers altres camps en els quals convé exigir una gestió prudent i delicada 
en el Uarg termini, comei^ant per la riquesa ecológica i continuant pels grans 
mitjans de comunicació. (12, p. 6) 
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III. 
RACIONALITZAR LA MONEDA 
un resum de l'aportació d'AGUSTí CHALAUX 

per Marc Pintor 





EXTRACTE 

Les característiques de Tactual instrament monetari, anónim i desinformatiu, 
faciliten el joc brut en la societat Aquest joc afavoreix que els poders fáctics 
-poders de fet, no de dret- actuín impunemente sense deixar rastre. Com a 
conseqüéncia, el sistema polític, el sistema económic i el sistema informatiu/cultural 
no son independents, establint-se unes connexions de poder iMegítim entre ells. 
Mitjan^ant el diner anónim sorgeixen i actúen els poders fáctics en els tres sistemes. 
El joc brut -iMegal o iMegítim- crea moltes distorsions i disfuncions. La democracia 
esdevé només formal, i no real -partícipativa i responsabilitzadora. L'Estat esdevé 
representant deis interessos deis poders fáctics. El mercat lliure esdevé llibertinatge 
mercantil; el subsistema fínancer es deslliga del subsistema productiu, i aquest del 
subsistema ecológic. I la ciencia económica i la seva eficiencia práctica es veu 
dificultada. Tanmateix "El joc brut no és, possiblement, una fatalitat inherent a la 
condició humana". Pero es veu afavorit o dificultat per les regles de joc socials i 
económiques. Aqüestes son mes causants de les disfuncions que no pas els actors 
que hi intervenen. 

D'altra banda s'está imposant la "monética" -moneda electrónica- sense debat social 
ni marc jurídic i polític que en permeti un ús coherent i democrátic. Fins ara 
I'aplicado de la monética ha estat conseqüéncia de la innovació tecnológica i deis 
interessos económics: reduir costos i augmentar beneficis, millorar els servéis... En 
Tactual aplicado del diner electrónic no queda garantida la intimitat de les persones 
i moltes dades son en mans d'empreses privades, d'Hisenda, de la policia... Per 
aprontar les possibilitats de la monética i evitar-ne els perills cal buscar unes noves 
regles de joc. 

Modificar el tipus d'instrument monetari és una condició necessária -no suficient-
perqué es puguin prendre democráticament les decisions que calguin i canviar les 
regles de joc. El canvi de tipus de moneda és un canvi subtil, instrumental. "Els 
canvis d'instruments son molt menys violents que els canvis de costums 
imposats..."; "...es proposa un nou instrument per intentar superar un deis problemes 
de les revolucions históriques: que tot canvia, pero que el poder d'uns quants 
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continua." D'altra banda, "La moneda és un instrument de canvi no sois mercantil, 
també social. El tipus de moneda (...) afavoreix un tipus o altre de societat i de 
mercat: el poder irresponsable o la llibertat responsabilitzada". 

El nou instrument monetari que es proposa, la "factura-xec", és personalitzat, 
responsabilitzador i informatiu. Informa de les característiques de cada acte 
mercantil, assegurant la transparencia i la responsabilitat. També es proposen unes 
noves regles de joc, mercantils, socials i polítiques, coherents amb el nou 
instrument. Hi ha informació exhaustiva del sistema económic; la de carácter 
personal es protegeix, amb únic accés del mateix interessat i d'una Justicia 
independent; i la de carácter general es posa a l'abast de tothom. La democracia 
esdevé real, participativa i responsabilitzadora, amb la separado de poders -sistemes 
polític, económic i informatiu/cultural-, pero amb una transparent interdependencia, 
i amb la descentralització de les decisions polítiques segons el principi de 
subsidiaritat -en un marc federal. Una Justicia independent -també subjecta a la 
transparencia- vetlla per l'acompliment de les regles de joc democráticament 
establertes. 

Es manté al marge del mercat alió que no sigui mercantilitzable ni burocratitzable, 
peí perill de ser destruít o corromput. S'as segur a un mínim poder adquisitiu per a 
totes les persones, que a la vegada permet donar sortida ais excedents productius. El 
mercat esdevindrá mes lliure i responsabilitzat, autoregulat i equilibrat. Un mercat 
basat en el desenvolupament del sistema productiu pero en un marc ecológic i amb 
el suport del sistema fínancer; i la ciencia económica podrá esdevenir una disciplina 
d'auténtic rigor científico-experimental i amb operativitat práctica. 

En tot el model és fonamental buscar implementacions realistes, instrumentáis i 
"viables en raplicació práctica", que s'adaptin a cada realitat. El model es fixa molt 
en les noves tecnologies que están desenvolupant les possibilitats d'implementació 
del sistema factura-xec mitjan$ant la monética. 

Algunes de les propostes que es fan per aconseguir aquests objectius son: 

• Per tal d'assegurar les necessitats mínimes de consum a totes les persones i per 
facilitar una interdependencia transparent entre les diferents funcions en la societat 
es proposa distingir 4 estatuís: el general (que garanteix un mínim a tothom), el 
mercantil (per a determinades situacions deis qui están retribuits peí mercat), el 
comunitari (per al finan$ament deis servéis comunitaris i del seu personal) i el 
mixt (per a empreses artesanals i servéis comunitaris que participin en el mercat). 

Cada estatut atribuirá uns determinats punts a cada persona o institució. El valor 
monetari del punt variará en fundó del nombre de punts atribuíts entre tots els 
estatuís i la massa comunitaria de diner creada segons els excedents de producció. Si 
el mercat augmenta els excedents, el valor deis punts pujará. Si el mercat redueix el 
nombre d'excedents el valor del punt baixará i pressionará que una part de les 
persones acollides a 1*estatut comunitari Tabandonin i intervinguin productivament 
en el mercat (perqué estaran mes ben pagades). S'estableix, així, una autoregulació 
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entre mercat i servéis comunitaris (que només poden existir si hi ha prou riquesa 
produída per a mantenir-los). 

• La invenció de diner comunitari podrá realitzar-se sense provocar inflació ni 
desequilibris grácies al sistema informatiu fornit per la factura-xec. Aquest 
sistema permetrá detectar excedents de consum i d'inversió. Les autoritats 
monetáries podran injectar o retirar poder de compra en el sector de consum a 
través les Caixes i en el sector d'inversió mitjan^ant els Bañes. Les Caixes 
oferiran els servéis comptables i d'estalvi en els sector del consum. Els Bañes 
dedicats a les necessitats de les empreses serán els encarregats de canalitzar els 
crédits comunitaris a la inversió i no podran inventar diner, ja que només en 
podran prestar segons les quantitats i els termini deis seus dipósits. 

• La físcalitat, amb la seva fundó redistributiva, finangadora de servéis públics i 
interventora en les variables macro-económiques, podría quedar substituida per les 
possibilitats del nou sistema. En cas que calgués mantenir-la, podría ser 
gestionada amb una extraordinaria facilitat, aplicant un percentatge a l'import de 
cada factura-xec. La recaptació automática d'un impost únic seria d'una gran 
eficacia i claredat. El sistema factura-xec també permetria aplicar un percentatge 
positiu o negatiu que carregués les activitats pernicioses per a la conservado deis 
recursos i el medi ambient i que, en canvi, subvenciones automáticament les 
considerades beneficiessis. Els fons ecológics recollits serien gestionáis per una 
Autoritat de Protecció Ecológica, independent de les Autoritats Polítiques i de les 
Monetáries. 

• En un món interrelacionat, el sistema factura-xec permetria dotar de transparencia 
el comer? internacional, reduir els moviments especulatius de diner deslligats de 
Tintercanvi de béns i servéis, i facilitar Tequilibri de la balan$a de pagaments, 
superant l'hegemonia de les monedes fortes i l'especulació amb les divises. 

• El sistema proposat seria adaptable a diferents realitats socials, económiques, 
polítiques i tecnológiques (segons les possibilitats de la "monética" -moneda 
electrónica-). Pero per a la seva implantado -sigui gradual o total- cal, com a 
mínim, uns canvis en el sistema judicial i en la gestió deis sistemes informátics 
que garanteixin la protecció de la intimitat pero que no impedeixin els beneficis 
económics i redistribuíais que es pretenen. Una de les possibilitats d'implantado 
gradual pot partir de la necessitat d'un efica9 pía anticorrupció que garanteixi 
l'Estat de dret. Aquest pía contemplaría Fobligació d'acollir-se a un "Régim de 
Transparencia" per part de totes les persones i institucions relacionades amb la 
gestió i administrado pública, les quals, no poden eximir cap excusa per evitar 
una total transparencia deis seus comptes. Els ciutadans i empreses que volguessin 
acollir-se voluntáriament a aquest Régim de Transparencia obtindrien importants 
desgravacions fiscals. Si es mostrés reficacia del sistema podría anar-se acceptant 
i implantant per l'evidéncia deis seus beneficis. 
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1. 
INTRODUCCIÓ 

1.1 L'autor i el seu entorn 

AGUSTÍ CHALAUX DE SUBIRÁ va néixer el 19 de juliol de 1911 a Sant Genis deis 
Agudells, un petit poblé de 15 habitants, a prop de Barcelona. Era fill d'un industrial 
francés, propietari d'una fabrica de tints de llana a Barcelona. La seva mare procedía 
d'una familia de tradició carlina catalana. A quatre anys el van portar a l'escola 
Montessori, una de les primeres d'Europa. La seva infancia es va desenvolupar en 
un ambient alhora cristiá i llibertari. Els seus amics eren els obrers de la fabrica i 
sovint sentía parlar de l'innovador pedagog Joan Bardina, que era conegut del seu 
pare, A nou anys el van enviar a Toulon -Franca- per estudiar batxillerat. 

A 14 anys va conéixer fortuítament Horace Finaly, quan oferia una conferencia 
sobre "El rol deis banquers a la societat". Finaly era president de la "Banque de 
París et des Pays Bas" -un deis bañes mes importants del moment-, i un home molt 
influent. Es va establir una amistat especial entre ambdós, i durant 14 anys van 
mantenir reunions periódiques a la casa del banquer a París. En les trobades Finaly li 
va transmetre experiéncies, fets, coneixements i informacions sobre la seva vida i la 
seva professió. 

A disset anys, en una de les entrevistes periódiques, va haver d'esperar a Finaly a la 
biblioteca. La seva curiositat el va portar a llegir el contingut d'alguns documents 
confidencials que es trobaven en la taula del despatx. Entre ells hi havia l'informe 
d'una reunió celebrada el 1919 a París, entre Finaly, J.P.Morgan júnior -de la 
S.P.Morgan and Co.— i Henry Deterding -de la Royal Dutch Petroleum Company. 
De tant en tant cridaven diferents experts per demanar-los aclariments. En el resum 
final destacava la decisió deis reunits, de no "racionalitzar" el paper-moneda 
aleshores vigent, ja que permetia el joc (brut) de la "plutarquia mundial". 

Mentre llegia atentament va rebre una gran bufetada que el lienta a térra. Tot seguit 
Finaly l'ajudá a aixecar-se i li demaná perdó. Li va preguntar qué havia entes de 
l'informe. En Chalaux li va dir que prácticament res, pero que li cridava molt 
l'atenció el terme "plutarquia". Finaly li demaná paciencia, i amb els anys li va 
explicar confidéncies bancáries i elements de la tradició no escrita de Plato: qué era 
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la plutarquia -el poder de poca gent a causa de la seva riquesa-; els avantatges del 
paper-moneda, que afavoria el joc (brut) de la plutarquia; els intents fallits que havia 
fet Plato per restablir una moneda responsabilitzada-documentadora a Siracusa; o la 
descoberta de rexistencia d'una "Edat d'Or" on la moneda era no metállica i on 
regnava la pau i el mercat responsabilitzat. 

Apassionat per aqüestes descobertes va comentar a estudiar Ciéncies Económiques 
a París, estudis considerats poc científics per Finaly. Aconsellat peí banquer i 
acomplint el desig del seu pare, inicia els estudis de Química a Mulhouse. Va 
aprendre el métode científic aplicat a la física i la química, i el va enfocar a l'estudi 
deis fenómens socials i económics, intentant semblant precisió i rigor. U aplicado 
d'aquest métode a la política li ha portat molts conflictes. Quan venia a Barcelona es 
trobava amb els obrers i amb diferents sindicalistes llibertaris. Va crear, amb un 
company, l'associació "Via Fora", de caire catalanista i llibertária. 

El seu pensament es reforsá a Barcelona davant la revolta militar de 1936 i les 
converses amb mes sindicalistes llibertaris. Va constatar que les vagues generáis i 
les revolucions s'havien de preparar bé, requerint els instruments i els recursos 
nec es saris; que la revolució, les armes i la guerra no ho eren tot; i que una de les 
causes de fons d'aquella situado era la impossibilitat de "dominar la moneda i la 
banca com a instruments al servei del poblé". Molts moviments, carregats d'utopia, 
fracassen amb la manipulado deis idealismes per una colla de realistes amb poder, 
que en treuen partit. Aleshores decidí que l'empirisme havia de permetre 
transformar els ideáis en realitats. Va comengar a escriure sobre els seus estudis i 
recerques, pero la majoria deis materials es van perdre per les circunstancies 
bélliques d'aquells anys. Va dirigir la fábrica del seu pare i va col-laborar amb els 
sindicalistes fins el 1939, que va mancar a París. 

A Tinici de la Segona Guerra Mundial va ser mobilitzat a l'Escola d'Oficiáis 
d'Artillería Francesa. Després de r ocupado alemanya el van desmobilitzar. Es va 
posar a treballar com a proletari conscient i organitzat, de cinc del matí a vuit del 
vespre. No va poder continuar estudiant fins que no va comengar a treballar de 
secretari per a una persona amb diners. 

El 1945 va tornar a Catalunya, perdent tots els seus Uibres i papers. D* aquesta 
manera els tenia a la memoria, pero es va veure lliure de no ser fidel ais seus textos. 
Durant aquells anys era lector assidu de la "Semana Internacional", que editava en 
Joan Bardina des de Xile, i que li va donar moltes idees. El 1956, després de 
1'ocupado d'Hongria i de reflexionar a partir d'una análisi histórica, va deixar de 
creure en la violencia revolucionaria. Des d' aleshores la seva opció era la no-
violencia, per fer una crida a la consciéncia, a l'acció i a la intelligéncia. 

El 1978 la revista "Investigación y Ciencia" publica un estudi sobre "El primer 
antecedente de la escritura", que semblava confirmar la hipótesi de Plato sobre 
rexistencia d'una "Edat d'Or". A partir d'aquest estudi va formular una hipótesi 
sobre 1'origen de la "historia", que comenta oficialment amb l'aparició de 
l'escriptura, pero també amb la de la moneda anónima i els imperialismes. 
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L'obra d'Agustí Chalaux és fruit de mes de cinquanta anys de recerca, en els quals 
ha "robat" idees de moltes persones de diferents procedéncies. La voluminosa obra, 
aparentment desordenada i sovint no escrita o perduda, ha estat estudiada i 
sintetitzada en diferents documents per ell i els seus coMaboradors: Joan Pares, 
Lluís M. Xirinacs, Magdalena Grau, Martí Olivella, i altres... Es va iniciar la 
recopilació al Centre d'Estudis Joan Bardina, creat amb un grup d'amics, durant set 
anys; i després ha continuat a EcoConcern, associació creada el 1992. Fruit del 
treball coMectiu al Centre d'Estudis Joan Bardina es van escriure els "Apunts de 
recerca interdisciplinária sobre Disseny de Civisme" (3). Uobjectiu d'aquests apunts 
és el de desenvolupar la recerca interdisciplinária per dissenyar unes noves regles de 
joc; aqüestes han d'afavorir les llibertats i les solidaritats concretes per totes les 
persones, individuáis, nacionals i coMectives. 

D'entre la coMecció de textos del Centre d'Estudis Joan Bardina sobresurt el n° 3, 
"Moneda telemática i estrategia de mercat" (2), de Magdalena Grau. Aquest és un 
assaig molt complet sobre el model, que se centra en les propostes i en les 
conseqüéncies que pot representar la seva implementació. Finalment destaca el 
llibre "El poder del diner. La monética, factor de canvi polític" (1), de Martí 
Olivella, publicat per Edicions 62. Aquest llibre ha rebut el Premi d'Assaig Joaquim 
Xirau 1991, i está centrat en la necessitat d'establir una aplicació coherent i 
democrática de la "monética". 
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2. 
CONSIDERACIONS PREVIES 

2 .1 . Sistema monetari i informado 

La moneda és un instrument que hauria de facilitar l'intercanvi de mercaderies i 
permetre l'equilibri del sistema económic. Els manuals d'economia anomenen diner 
a tot mitjá de pagament generalment acceptat com a tal en una societat. També 
s'accepta la idea de "sistema monetari com a sistema d'informado". Normalment 
s'acostuma a definir la moneda, no per les seves característiques, sino per les seves 
funcions: 

Funcions de la moneda 

• Patró de referencia per mesurar -o objectivar- el valor de canvi. És una unitat de 
compte, que facilita 1* equivalencia. 

• Mitjá de canvi amb validesa generalizada davant les altres mercaderies. És un 
mitjá -divisible i manejable- que facilita Tintercanvi. 

• Reserva de valor peí seu ús diferit en el temps. És un instrument que facilita 
l'estalvi i la inversió. 

• Mancaría una quarta funció: sistema d'informació, que facilitaría la ciencia 
económica i l'Estat de dret. 

Pero també podem distingir diferents característiques de les monedes. 

Característiques de l'instrument monetari 

• Valor intrínsec o valor abstráete. La unitat monetaria pot teñir un suport físic 
amb valor intrínsec, com és el cas de les monedes d'or o altres de metálliques. 
Pero també pot teñir un valor abstráete, diferent al seu valor com a mercadería; és 
el cas deis bitllets, els xecs i les anotacions en comptes corrents, o el diner 
electrónic. Tanmateix, aquest suport físic, per ser socialment acceptat, requereix 
alguna garantía que doni confianza. 

• Anónim o personalitzat. Els instruments monetaris poden ser anónims (peces 
metálliques, bitllets de banc.) o personalitzats (xecs i targetes basats en comptes 
corrents..). 



Els tipus de mercat 

D'altra banda, en referencia al tipus d'intercanvi, básicament s'observen tres tipus 
de mercat. 

• En un mercat de reciprocitat -habitual en moltes cultures- s'intercanvien 
"regáis", sense moneda. Aquest tipus de mercat engendra valors humans i socials, 
(es manté una analogía amb els regáis nadalencs). 

• En un mercat d'intercanvi s'utilitza una unitat monetaria abstracta i 
homogeneítzadora per assignar-ne una quantitat a cada mercadería heterogénia. 
D'aquesta manera es determinen valors mercantils directes -preus i salaris- i 
inversos -diner-. El diner és el poder de compra que té cada unitat monetaria. 

• En un mercat de canvi hi ha unitats monetáries abstractes mes instruments 
monetaris. Amb aquests es pot substituir el sistema d'intercanvis directes de 
mercaderies per un sistema de canvi diferit en l'espai i en el temps 
-reconeixement de deute. 

En cada societat el tipus de moneda ha estat determinant en les relacions humanes a 
causa deis diferents usos que se'n poden fer. Amb la moneda i per la moneda la 
realitat humana ha estat alterada. En molts enfocs de canvi social la importancia de 
la moneda ha estat menystinguda. En la moneda s'observa una terrible ambivalencia 
a causa de Tus que en fa qui la posseeix, especialment si és en grans quantitats. Pero 
en definitiva son els diferents tipus de moneda que han determinat els diferents usos 
que se'n podía fer: (Taristotélic"), instrument de dominado, de control, de poder, 
de corrupció, d'especulado, d'anti-informació, o ("el platónic"), d'intercanvi, de 
personalizado, de responsabilizado, d'informació, de solidaritat, de llibertat... de 
transformado social. 

S'ha presentat la historia de la moneda dominada per una visió aristotélica 
-metal-lista- per sobre de la visió platónica -nominalista. S'ha intentat reforjar la 
idea que la moneda ha sorgit amb valor intrínsec -moneda metállica, tercera 
mercadería-, des d'una visió aristotélica i metal-lista que sempre s'ha caracteritzat 
per: 

• L'anonimat, ja que no informa de qui compra o ni de qui ven. 

• La uniformitat, ja que utilitza el mateix instrument monetari per totes les 
transaccions i no informa de qué, com, quan i on s'intercanvia. 

• La mobilitat, ja que serveix per molts intercanvis durant un temps indefinit. 

Com a conseqüéncia, "És evident que la moneda metállica és una bona arma de 
penetrado invasora, cultural i comercial, perqué trenca fácilment tota 1'estructura 
económica i d'intercanvi tradicional en els pobles envafts grades a les facilitats i a 
la magia encantadora deis metalls preciosos". 

En canvi per la teoría nominalista -visió platónica- la intrinsicitat no és la 
característica fonamental deis sistemes monetaris, sino la seva abstracció, 
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convencionalitat i instrumentalitat. El sistema monetari nominalista es caracteritza 
per les següents funcions: 

• Per la funció métrica, la unitat monetaria és una unitat convencional -abstracta-
per mesurar el valor de can vi de les mercaderies intercanviables, i el sistema 
monetari és un sistema métric. 

• Per la funció instrumental, les mercaderies intercanviables son fácilment 
comparables. Fan referencia a una unitat monetaria abstracta, convencional i 
universal. Aquesta és homogeneitzadora de mercaderies concretes i heterogénies, i 
permet fer una "regla de tres" per comparar-Íes. 

• Per la funció documentadora-informativa l'instniment-document monetari dona 
informado precisa i completa de tots els actes mercantils realitzats. 

Tot i el pes metal-lista historie de 4.500 anys, sembla que amb anterioritat durant 
mes de 7.000 anys, es va utilitzar un instrument monetari caracteritzat per la 
personalització, la diversificació i la immobilitat, en un món mes responsabilitzat. 
Sembla que va ser entre el nové millenni i el segon millenni abans de la nostra era, 
a l'alba de les civilitzacions de l'Ásia occidental. S'utilitzava un sistema de fitxes 
d'argila que van evolucionar en les tauletes suméries, considerades 1'origen de 
rescriptura i de la "historia". Les fitxes d'argila constitui'en un complex i estés 
sistema de comptabilitat, que permetia el registre de les diferents operacions i 
intercanvis efectuats amb els productes de les collites i els ramats. Van ser 
l'antecedent deis primers instruments monetaris: butlles d'argila. Aqüestes donaven 
informado de les característiques i deis agents de cada intercanvi; i possiblement 
permetien mantenir un sistema de compensado comptable. L'instrument monetari 
estava caracteritzat per: 

• La personalització, ja que feia constar qui comprava i qui venia en cada 
intercanvi. 

• La diversificació, ja que era un instrument monetari específic per a cada 
transacció. 

• La immobilitat, ja que cada instrument monetari servia només per a un sol acte. 

La "historia oficial" cometa amb rescriptura i la moneda anónima, i amb ella la 
corrupció i rimperialisme. En referencia a la moneda, "Les civilitzacions de l'argila 
usaren aquesta per a un sistema comptable-monetari personalitzat i informatiu. Les 
civilitzacions deis metalls usaren aquests per facilitar i agilitar el comer? i 
rimperialisme guerrer i corruptor. La civilització del paper ha usat aquest per 
dominar els mercats i els pobles. La civilització de 1'electrónica usa aquesta per a 
l'especulació monetaria mundial i per assegurar el control de les poblacions". 

2.2. Democracia i Estat 

La democracia sembla ser el menys dolent deis sistemes polítics a Occident. Les 
bases de la democracia son 1* Estat de dret -igualtat de tothom per fer les liéis i per 
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sotmetre-s'hi- i la justicia social -equitat económica. Quan aqüestes es veuen 
torpedinades, la democracia no és real sino només formal. La democracia está 
culturalment acceptada, pero cal revisar si aquesta és participativa i 
responsabilitzadora... D'altra banda, "Per qué els dos sistemes d'aquest segle no han 
pogut, no han sabut, o no han volgut combinar mercat i solidaritat, Estat de dret i 
llibertat?". El model que es proposa aposta per compaginar llibertat i solidaritat, 
amb un sistema polític que faciliti una millor participado i responsabilització. 

El paper proposat de 1'Estat és el de vetllar per l'acompliment d'unes regles de joc 
establertes democráticament, que assegunn les bases de la democracia, la llibertat, la 
solidaritat i la defensa del medí ambient. D'altra banda, hi ha un conjunt heterogeni 
d'aspectes que no es poden mercantilitzar ni estatitzar o burocratitzar, que 
funcionarien millor acollits a un "estatuí comunitari", que no és ni privat ni estatal. 

2.3. El mercat i l'economia 

Es considera que el mercat és un "invent huma molt antic i útil". Sorgeix 
espontániament malgrat que es prohibeixi -per exemple, Feconomía submergida. El 
paper del lliure mercat -només d'alló que siguí mercantilitzable- és el de la creació i 
distribució de riquesa, pero sense destruir la natura i sense comportar la pobresa de 
part de la poblado. "El problema no és mercat sí o mercat no, sino llibertinatge 
mercantil o mercat responsabiützat. Caldria redefínir unes regles de joc mercantils 
que afavorissin llibertats concretes responsabilitzades". Es distingirá entre sistema 
productiu, sistema de consum, sistema ecológic i sistema fínancer. I dintre el sistema 
producüu dividirem la producció en: producció de béns inversius i producció de 
béns de consum. 

Es postula Fexisténcia d'una "plus-válua comunitaria" que s'afegeix a la "plus-
válua privada". La "plus-válua comunitaria" procedeix de l'esfor$ i el progrés 
acumulats des deis avantpassats, i pertoca que reverteixi al conjunt de la societat. És 
el cas de la tecnología i els coneixements, les inversions a molt llarg termini, els 
avenaos culturáis i socials, etc.. La plus-válua comunitaria no és detectada peí 
mercat -és una externalitat-, i és beneficiosa per a la societat -és positiva. Per tant 
és una externalitat positiva. Com veurem hi ha altres externalitats que son negatives, 
com la destrucció de recursos naturals o la contaminació mediambiental no 
detectades peí mercat. Per saber com va l9 economía cal trobar la manera de veure si 
les externalitats positives compensen les externalitats negatives. 

D'altra banda, quan el poder de compra és inferior al poder de venda hi ha excedents 
productius i es generen crisis de tot ordre. Per fer-hi front es considera que es pot 
crear una massa monetaria comunitaria peí valor deis excedents productius, 
excedents que son l'expressió de la plus-válua comunitaria. 
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3. 
DIAGNOSI 

3.1. Disfuncions de la moneda i de la manca d'lnformació 

U actual moneda és en general cT inspirad ó metal-lista. S'ha utilitzat el patró or fíns 
a principis de segle, i el patró dólar -a la vegada convertible en or- des de 1944 
-Bretton Woods- fins al 1971 en el marc internacional. Tanmateix el diner cada 
cop és mes abstráete: amb el pas de la moneda metál-lica al paper-moneda; amb la 
introducció de la moneda escriptural -xecs i anotacions en comptes corrents- i de la 
moneda electrónica -personalitzada pero convertible a moneda anónima-; i amb la 
posada en circulado de quasi-moneda -com per exemple molts actius fínancers. 
D*altra banda la moneda d'enfoc metaMista ha demostrat que no és capa? de 
permetre un equilibri entre mercaderies creixents i moneda material limitadora. Les 
característiques de Tactual moneda -anónima i desinformativa- han possibilitat el 
seu ús com a instrument de dominació, de control, de poder, de corrupció, 
d'especulació i d'anti-informació. 

Les regles de joc, basades en l'anonimat i la manca d'informació -o l'asimetria 
de la informado- afavoreixen el joc brut El joc brut fa referencia a un conjunt 
heterogeni d'activitats que teñen com a factor comú saltar-se les regles de joc 
establertes democráticament. És el cas de reconomia submergida en totes les seves 
variants, les máfies, el tráfic iMegal d'armes, els atemptats, els raptes, la producció i 
distribució iMegal de drogues, el tráfic de persones, els robatoris, els homicidis, la 
utilització d'informació privilegiada, l'evasió d'impostos, la falsificado, els 
favoritismes, el suborn i la corrupció, la malversado de cabals públics, etc. Les 
regles de joc fan que moltes persones hi participin i en treguin algún benefici. Pero 
amb la seva complicitat encobreixen a les poques persones que en treuen grans 
beneficis, en forma de poder i de diner. 

Esquemáticament podem dir que els poders fáctics actúen impunement grades al 
diner anónim. Sorgeixen del sistema polftic, del sistema informatiu/cultural i del 
sistema económic, i actúen mitjangant tots tres sistemes. 

• El sistema polític, també anomenat poder formal, esta constituít pels tres poders 
-que actualment no son independents-: poder legislatiu, poder executiu i poder 
judicial. 
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• El sistema informatiu/cultural, o "quart poder", está constituít peí món de la 
ciencia i de la tecnologia -científics, técnics i inventors-, el món de la publicitat 
-creadors de cultura i de necessitats-, el món deis mitjans de comunicació de 
masses -conformadors de consciéncia- i el món de l'ensenyament -domesticadors. 

• I el sistema económic, també anomenat "meta-poder", "cinqué poder" o 
"plutarquia" -que té poder a causa de la seva ríquesa-, está constituít pels qui 
controlen els bañes i grups financers, les grans empreses -transnacionals-, i el sector 
públic. 

El diner anónim fa que els tres sistemes no siguin independents, creant una connexió 
iMegítima. El tipus de diner actual facilita la creació d'un espai fose entre política, 
economia i informació/cultura, que podem anomenar "el forat negre del poder". 

Per exemple, s' observa una estreta relació entre poder i ríquesa, ja que el poder dona 
ríquesa i la ríquesa dona poder. També hi ha clars indicis que els ríes i poderosos no 
paguen els impostos que els correspondria i que teñen mes avantatges quan son 
tractats peí sistema judicial... Tanmateix el que crea disfuncions son mes les regles 
de joc que les permeten i afavoreixen, que no pas la "maldat" deis actors... 

El tipus de moneda, també dificulta la ciencia económica i la seva eficiencia 
práctica. No existeix informado exhaustiva, precisa, exacta i pública sobre els 
processos que es desenvolupen en el mercat. El sistema monetari com a sistema 

SISTEMA POLfTIC 
(Poders formáis) 
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d'informació ens proporciona una visió molt limitada, restringida i borrosa. Els 
indicadors macroeconómics no poden teñir en compte de forma precisa ni 
Peconomia submergida i el joc brut, ni els aspectes relacionats amb la qualítat de 
vida i el benestar social. Per exemple en el cálcul del PIB se suma com a producció 
alió que s'hauria de descomptar: descontaminació, destrucció de recursos 
exhauribles -no renovables-, despeses de malaltia, d'armament, explotació i pobresa 
de la població deis paísos periférics, etc. La renda per cápita amaga les diferencies 
entre classes socials, i les dades sobre la pobresa o la indigencia son millors 
indicadors, pero de la ineficiéncia. 

Tampoc no es coneixen exhaustivament les necessitats de diner. Aqüestes son 
fruit, d'una banda, de 1'existencia d'intercanvis de mercaderies diferits en l'espai i 
en el temps; és a dir, deis reconeixements de deutes, que a diferencia del troc no son 
auto-equilibrats sino que només representen un equilibri intra-comptable; i, d'altra 
banda, les necessitats de diner teñen relació amb la insuficiencia o abundancia de 
poder de compra per adquirir els béns i servéis disponibles. Tanmateix, el cálcul de 
la quantitat de diner en circulació -i la seva velocitat- també es basa en estimacions, 
mes o menys encertades. Com a conseqüéncia de la manca d'informació, es dificulta 
enormement la comprensió real i científica, del funcionament del sistema económic. 
Finalment les disfuncions informatives impossibiliten la presa de decisions i 
l'elaboració d'estratégies racionáis deis agents económics. L'Estat es mostra incapa? 
per resoldre alhora problemes com la inflació, la recessió i l'atur. I la informado 
parcial i en mans d'uns quants fa que els mercats no siguin lliures per a tothom. 

3.2. Disfuncions de la democracia i de l'Estat 

A causa de les regles de joc actuáis i mitjangant el diner anónim, el joc brut és 
afavorit i els poders factics actúen impunement. Com a conseqüéncia la democracia 
és només formal -ni real, ni participativa i ni responsabilitzadora- per a la majoria de 
la població. Mentre la moneda siguí anónima i desinformatíva els canvis polítics 
només serán aparente i no serán fonamentals. Sempre hi haurá algú amb prou 
diner que impedirá la democrática presa de decisions, o la seva aplicació. Els 
polítics es veuen condicionats pels vots deis ciutadans, desinformats o 
esbiaixadament informáis. També pels grups de pressió: mitjans de comunicació de 
masses, oposició parlamentaria, sindicáis i patronal... dret de veto antidemocrátic 
deis "forts" en les Nacions Unides, el Banc Mundial i el Fons Monetari 
Internacional... Pero també per la dependencia en el finangament deis partits per part 
deis bañes i de les empreses. Les decisions polítiques es veuen condicionades, en 
darrera instancia, pels poders factics... fet intolerable en una democracia. Aquests 
financen els partits -legalment o iMegalment-, subornen -els polítics, els jutges, els 
funcionaris, els professionals independents...-, controlen els mitjans de comunicació 
de masses -conformadors de consciéncia-, etc. 
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Els Estats i els Organismes Internacional esdevenen, així, representants deis poders 
fáctics, que constitueixen "governs de fet -no de dret-". El sistema polític actual, 
basat en la mentalitat de fa un o dos segles, demostra que no pot prendre decisions a 
llarg termini. Tampoc pot afrontar problemes complexos ni canvis importants. I el 
nivell de centralització-descentralització deis Estats no s'adapta a la diferent 
importancia deis problemes que han d' intentar resoldre. Tanmateix la decadencia 
progressiva de la democracia formal pot acabar portant a noves formes de 
totalitarisme encara mes ineficient i corrupte. 

3.3. Disfunclons del mercat i de l'economia 

S'observa un conflicte -o ruptura- entre el sistema productiu, el sistema de consum, 
el sistema ecológic i el sistema financer. És a dir, hi ha fugues de recursos 
económics, grades a les característiques de la moneda, que destrueixen la producció 
real, agreugen els problemes ecológics, creen pobresa i miseria, i faciliten el joc 
brut. 

• L'especulació juga un paper important perqué el mercat financer esdevingui 
una "economía casino". Molts fluxos de capital -com el "hot money" o moltes 
compres i fusions d'empreses- son especulatius, no corresponen a consums ni 
inversions productives. Aquests moviments de diner només busquen els beneficis 
immediats, i provoquen la ruptura entre el sistema productiu i el sistema financer. El 
mercat financer i de capitals -"economia casino"-, el mercat immobiliari i el mercat 
de divises esdevenen independents i autónoms, causant inflado, creant monopolis i 
oligopolis mundials, i posant en perill el sistema productiu. "Sempre és així. Un 
cicle infernal: guanys rápids deslligats del mercat real, crisi, i guerra per sortir de la 
cnsí . 

• La "invenció de diner" -fundó necessária- está actualment en gran mesura en 
mans deis bañes priváis, amb interessos privats. Aquesta funció es produeix 
d'una banda amb l'emissió de nova moneda fiduciaria, per part del banc central; 
actualment la seva mitjana només representa un 10% de la massa monetaria en els 
paísos occidentals. Pero la invenció de diner també es produeix amb la concessió, 
per part deis bañes privats, de crédits -actiu- a un termini superior al deis dipósits -
passiu sobre el que se sostenen-, limitats per la política monetaria. És a dir, que uns 
mateixos diners están disponibles per a dues persones a la vegada, doblant el poder 
adquisitiu. Tanmateix els bañes están formalment limitats per la política monetaria 
de l'Estat i peí banc central Pero els mecanismes de política monetaria que utilitzen 
son indirectes i d'eficácia relativa, i el sistema monetari desinformatiu calcula les 
necessitats de diner en base a estimacions. Com a conseqüéncia, els bañes actúen 
"mes amb empirisme i intuido que per un coneixement complet i científic del 
mercat", i els efectes de la política monetaria sobre la inflado son imprevisibles, 
afectant al mateix temps altres variables: inversió, atur... 
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D'altra banda, en la invenció de diner bancari s'observa una greu contradicció 
interna. Mentre els bañes intenten augmentar el nombre de dipósits i de crédits -deis 
quals treuen un benefici peí diferencial del tipus d'interés-, és impossible que alhora 
maximitzin el benefici privat i cerquin l'equilibri económic global. Fonamentalment 
el problema de Tactual invenció de diner és el destí d'aquests recursos. 
En PEsquema 2 es mostra com una part de la invenció de diner es destina a 
l'especulació mitjan?ant els mercats financer, de capitals, immobiliari i de 
divises i crea inflado i redueix el poder de compra de la majoria. I una altra part 
es destina a augmentar la producció, substituint treball per capital; fet que també 
redueix el poder de compra de la majoria. Ambdues maneres condueixen a la 
sobreproducció i al subconsum. Actualment son els bañes aquells que gaudeixen 
d'aquests recursos, que administren segons els seus interessos privats -"autocrédit". 
De fet el que és interessant deis diners és poder utilitzar-los, mes que tenir-los. 
Aquest privilegi i el de disposar de mes i millor informado económica, els dona 
molt poder. De tota manera els beneficiaris de Tactual invenció de diner no solament 
son els bañes, ja que també ho és el banc central i les persones que reben els diners 
que TEstat ha fet inventar, mitjangant el deute públic. 

• Els bañes i el sistema fínancer están dominant cada cop mes el sistema 
productiu. Están al darrera de Temissió de molts actius fínancers que per la seva 
liquiditat esdevenen quasi-moneda, deis grans fluxos de diner electrónic -nacional i 
internacional- de les grans operacions especulatives, de bona part del blanquejat de 
diner negre procedent del joc brut, de les grans multinacionals, de les grans 
explotacions de recursos naturals, i en general son responsables en que el sistema 
financer es deslligui del sistema productiu. Entre els poders factics destaca la "gran 
banca" amb una estrategia supranacional. Aquesta domina cada cop mes les 
empreses -incloses les transnacionals-, sense saber gaire de producció pero sabent-
ho tot sobre estratégies financeres. Els crédits industriáis normalment son adjudicats 
ais qui ja teñen patrimoni. Afavoreixen els qui ja son propietaris de capital i 
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discriminen els qui no teñen res a hipotecar, malgrat que el projecte d'inversió sigui 
bo. Amb les seves decisions també afavoreixen certes operacions financeres, 
borsáries, inversores, polítiques, electorals, culturáis... La gran banca també utilitza 
els carrees públics deis Estats i deis organismes internacionals -sobretot del Banc 
Mundial i del Fons Monetarí Internacional, que representen ais Estats mes forts-; i 
els utilitza per dictar l'ordre económic internacional -"dictadura financera"- i 
implantar la política económica que mes li interessa. 

• S'observa una creixent desigualtat entre producció i renda: amb la 
insuficiencia del poder de compra respecte al poder de venta, i amb F existencia 
d'excedents productius. El poder de compra determina la demanda de béns i 
servéis, en forma de consum, i d'estalvi i inversió; procedeix de la renda, 
básicament del treball -sous- i del capital -interessos i beneficis. I el poder de 
venda representa 1'oferta de mercaderies -producció-; i genera la renda. Aquesta 
desigualtat, quan és molt significativa pot desembocar en greus crisis de contracció 
deis mercats i de recessió productiva: crisis de sobreproducció i de subconsum. A la 
vegada s'observa una altra desigualtat: la persistencia de l'atur i de bosses de 
pobresa, que necessiten poder adquisitiu -poder de compra- per subsistir. La 
invenció de diner podria compensar aqüestes desigualtats si es destines a crear poder 
de compra peí valor deis excedents productius. Pero no ho fa si en gran mesura la 
invenció de diner la realitzen els bañes, en una quantitat i direcció només en fundó 
deis seus interessos privats. No es dona poder de compra a qui ho necessita, i es 
dona a qui relativament no li és imprescindible. Com ja hem dit, actualment una part 
de la invenció de diner es destina a 1'especulado, molt rendible, que crea inflado i 
redueix el poder de compra de la majoria. I una altra part es destina a augmentar la 
producció, no tant rendible, pero que substitueix treball per capital o substitueix 
llocs de treball "cars" per má d'obra barata fent inversions a Testranger; d'aquesta 
manera s*augmenta el poder de venta i es redueix el poder de compra de la majoria. 
Els pocs que augmenten el seu poder de compra ja en teñen molt, i l'inverteixen en 
la mateixa direcció que la invenció de diner. Aquest cicle porta a la sobreproducció i 
al subconsum. 

• El sistema productiu ha oblidat el sistema ecológic, amb les greus 
conseqüéncies humanes i ambientáis que representa. L'"economía productiva" 
esdevé "productivista", i no és una "economia ecológica". El productivisme espolia 
els recursos exhauribles o no renovables -com el petroli-, sense teñir en compte els 
costos ambientáis ni les generacions futures. També utilitza els recursos renovables -
com els boscos o la pesca- a una taxa superior a la de la seva regenerado, posant en 
perill la seva subsistencia. Es contamina i s'intenta mercantilitzar la natura, 
oblidant-se de les externalitats mediambientals. L' actual model sócio-económic és 
ecológicament insostenible. El canvi tecnológic no ens permetrá universalitzar el 
progrés i el creixement infinit i cal "reorientar, abans no sigui massa tard, la direcció 
suicida en qué hem embarcat la vida del planeta". 

164 



Molts problemes provenen d'intentar mercantílitzar aspectes tan complexos 
com la natura, les relacions interpersonals i el diner. 

• La natura és de difícil o impossible mercantilització. Especialment en el cas deis 
recursos fixos, deis exhauribles o no renovables, deis no reciclables i de tot alió 
que té efectes futurs i incerts. Perqué no coneixem els costos i beneficis futurs; 
perqué no coneixem les preferéncies de les generacions futures; i perqué encara 
que coneguéssim els efectes futurs, per actualitzar-los hauríem d'aplicar una taxa 
de descompte subjectiva. La seva mercantilització -sovint parcial i amb 
persistencia d'externalitats- pot produir greus cdnseqüéncies per al medi ambient. 

• Les relacions interpersonals també son difícils de mercantílitzar. És el cas de la 
cultura, la política, la formado, la sanitat, la justicia, l'art, la recerca, i altres 
professions liberáis. Si es mercantilitzen corren el perill de caure en mans deis 
mes forts, en maximitzar el benefici personal i no el comunitari. 

r 

• Finalment, el diner també está mercantilitzat en si mateix. Ha esdevingut una altra 
mercadería. L'exemple mes ciar és el mercat de divises, en el qual s'ofereixen i es 
demanden diners de diferents paísos, apujant o abaixant les seves cotitzacions 
-valors de canvi. 

A nivell internacional els paísos dominants exporten els problemes monetaris ais 
altres paísos, grades a la major fortalesa de la seva moneda. Tot i que és un sistema 
d'interrelació, actualment s'observa aquest fet. Un ciar exemple es va apreciar 
durant els anys 70, amb l'hegemonia del dólar, després de trencar-se el Sistema 
Monetari Internacional vigent des de 1944 -Bretton Woods. Un altre exemple, mes 
recent, és el deis problemes en el Sistema Monetari Europeu durant Tany 1993, 
ocasionats per la política monetaria restrictiva d'Alemanya i per la impunitat deis 
especuladors que el van posar en perill només peí superbenefici -legal- d'uns 
quants. D'altra banda, també s'está permetent ¡'existencia d'un mercat especulatiu 
de divises. Molts moviments de divises no corresponen a consums ni inversions 
productius. Només busquen els beneficis immediats especulatius, mitjan?ant les 
diferencies en les polítiques monetáries i fiscals, i les diferents oportunitats de 
coMocació. És el cas deis fluxos a curt termini, l'anomenat "hot money". Finalment 
el comer? internacional está permetent exportar Texplotació social i ecológica d'uns 
paísos a uns altres. Molta producció es pot traspassar a paísos on es retribueix 
menys el treball, i on la normativa laboral i mediambiental és escassa. La poblado 
de molts paísos és abundant, sense gaire qualificació, no protesta gaire, i viu en unes 
condicions miserables. I la normativa mediambiental -si existeix- permet espoliar 
mes recursos naturals, i contaminant mes. Tot aixó amb el permís, Tagraíment, i el 
suport deis Estats. Després es pot importar aquesta producció traspassada, mes 
barata, que constitueix un "dumping social i ecológic". 
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4. 
PROPOSTES 

OBJECTIUS 

A grans trets s'intenta millorar la llibertat, la transparencia, la participado així com 
la responsabilització de la democracia, l'Estat i el mercat. Les propostes son 
básicament instrumentáis: 

4.1. El nou instrument monetari: la "Factura-Xec" 

La "factura-xec" és un tipus de moneda personalitzada i informativa; facilita la 
responsabilització deis actes d'intercanvi, la creació d'un sistema métric-informatiu 
que doni coherencia a la ciencia económica, i en definitiva la racionalització del 
sistema productiu, ecológic i financer. Es proposa un canvi d'instrument monetari 
que permeti responsabilitzar, optimitzar i modificar les regles de joc que cada 
societat estableix democráticament. La "factura-xec" és un tipus de moneda 
plenament personalitzada; escriptural -per comptes corrents-, i electrónica, quan la 
tecnologia ho permet; de pervivéncia limitada a un únic intercanvi mercantil; i 
exhaustivament informativa. Acompleix plenament les funcions de la teoría 
nominalista -visió platónica-: funció métrica, funció instrumental i funció 
documentadora-informativa. Básicament consisteix en una factura i un xec junts, és 
a dir, és el registre únic d'una compra-venda i del seu cobrament-pagament 
corresponent. El client emet la factura-xec; i el proveídor la lliura a l'"establiment 
comptable" -banc o caixa-, que li ingressará Timport al seu compte corrent. 

Si observem un model de factura-xec veurem que básicament es compon d'una área 
de dades de carácter personal, imprescindibles per a la protecció de FEstat de dret: 
dades personáis i comptables del proveídor i del client; i d'una área de dades de 
carácter general: tipus, quantitats, característiques i preus deis articles, i data i lloc, 
imprescindibles per a la comptabilitat general. 

L'avantatge fonamental de la implantado de la factura-xec és la racionalització deis 
processos económics i socials que tinguin contacte amb el mercat; l'acompliment de 
les regles de joc democráticament establertes; i la millora de la ciencia económica i 
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de la seva eficiencia práctica. D'aquesta 
manera, el nou tipus de moneda esdevé 
instrument d'intercanvi, de persona-
lització, de responsabilització, d'informa-
ció, de solidaritat, de llibertat i de 
transformado social. 

Un altre deis principis fonamentals es 
que en el mercat no hi pot haver 
moviment de moneda sense un respectiu 
moviment de mercaderies. Tot traspás de 
diners -xec- té una contrapartida de 
mercaderies -factura-: no es poden moure 
diners en el buit. Aquesta és una condició 
necessária per centrar el sistema económic 
en el desenvolupament del sistema 
productiu i ecológic, i per evitar un 
sistema financer deslligat de les 
necessitats d'inversió, producció i 
consum. Com a conseqüéncia l'espe-
culació en buit queda eliminada. 

Per garantir un ús coherent i democrátic de la factura-xec cal prendre algunes 
mesures que actualment s'obvien: 

• Suprimir tot diner anónim, que será substituit per un sistema únic de diner, 
electrónic sempre que sigui possible, i únic per a tota la poblado. En algunes 
condicions d'implementació es pot fer una excepció, pero només per transaccions 
petites i de consum corrent. Es pot comen9ar a suprimir el diner anónim en sectors 
estratégics (administracions publiques, partíts..) dins un "régim de transparencia" 
que faci evidents els beneficis socials i generi confiaba. 

• Protegir les dades de carácter personal, que només podran ser consultades peí 
mateix interessat i per una Justicia independent, en cas d'haver de documentar una 
sentencia. 

• Posar a l'abast de tothom les dades de carácter general. Aquest fet pot facilitar 
la circulado d'informació económica fonamental; la presa de decisions polítiques; 
la no manipulado de les dades pels poders; la superado de la planificado 
centralista i del caos mercantilista; la presa de consciéncia popular deis resultáis 
de les accions deis diversos agents económics; la superació del dirigisme 
irresponsable de l'economia per part de les empreses o de l'Estat amb els 
conseqüents malbarataments de recursos; la reducció del grau de monopoli de 
molts sectors; la contrastado de les teories económiques, incloses les que planteja 
aquest model; i en general 1'eficiencia práctica de la ciencia económica. 
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Per assegurar l'exhaustivitat i garantir la no manipulació de les dades estadístíques 
resultants -fonamentals per a la democracia i per al mercat- aqüestes es processaran 
amb tres xarxes en paraMel. Les xarxes estaran formades per un hardware, un 
software i uns equips de persones diferents i independents. D' aquesta manera es 
redueixen drásticament les possibilitats d'error o de manipulació -a gairebé zero, 
esdevenint insignificants-, es dona molta agilitat i s'assegura la fiabilitat deis 
resultats. Aquests sistemes d'autoregulació i d'autodocumentació s'utilitzen en el 
govern de les naus de l'espai o els submaríns atómics, pero de fet la democracia i el 
mercat no requereixen d'instruments de govern menys estratégics i delicats. D'altra 
banda, no hem d'oblidar que és imprescindible la democracia participativa i 
responsabilitzadora per la bona aplicació d'aquest mecanisme. 

4.2. La democracia i la descentralització 

Per garantir una democracia participativa i responsabilitzadora és fonamental la 
separado de poders i la descentralització en la presa de decisions. Cal separar, pero 
amb interdependencia, d'una banda els tres poders polítics: legislatiu, executiu i 
judicial; i de Faltra els sistemes polític, informatiu/cultural i económic. Tanmateix 
cal descentralitzar el poder seguint el principi de subsidiaritat, amb lliure 
confederació dins un marc federal. Aqüestes condicions poden afavorir: la 
participació en la presa de decisions; la responsabilització de persones i institucions 
en cada nivell territorial; i les reivindicacions d'autogestió i d'autodeterminació, 
trencant amb el paper deis actuáis Estats-Nació. Pero també s'ha d*assegurar la 
interdependencia i la plena informació entre els diferents nivells. També es 
promoura la democratització del mercat, augmentant la participació i la 
responsabilització de les persones, especialment en l'ámbit de l'autogestió. El 
sistema polític ha de possibilitar: que el joc brut no resti impune -amb la factura-xec 
deixa rastre-; que l'Estat de dret no siguí torpedinat pels poders factics -sense diner 
anónim no poden-; i que en la presa de decisions es tingui en compte alhora la 
voluntat de la població i 1'eficiencia deis resultats -amb major participació i 
responsabilització, i amb plena informació. 

És fonamental que el nou sistema monetari-informatiu no depengui ni d'Hisenda, ni 
de la policía, ni del govern, ni d'empreses privades. L'Estat i els particulars només 
tindran accés a les dades de carácter general, que es posaran a l'abast de tothom, de 
forma coherent i gratuita. Es generará automáticament una informació analítica i 
sintética, detallada i exhaustiva, deis processos del mercat. La seva socialització, 
será fonamental per a la racionalització de l'economia; també ho será per a la 
ciencia económica, que esdevindrá una ciencia d'auténtic rigor científico-
experimental; i també ho será per a la consecució d'una democracia participativa i 
responsabilitzadora. A les dades de carácter personal només hi tindrá accés el 
mateix interessat i una Justicia independent, en cas d'haver d'obrir una investigació 
i documentar una sentencia. La informació global estará només en mans de la 
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Justicia protegida per uns altres tres equips independents, per a evitar els errors i el 
joc brut. Els tres equips tindran independencia económica, institucional i 
organitzativa, i només estaran subordináis a la llei, pero no tindran for?a coercitiva. 

4.3. L'estatut comunitari, entre l'Estat i el mercat 

Per assegurar les necessitats mínimes de consum a totes les persones s'establiran uns 
sous socials segons quatre "estatuís" diferents: 

• L'"estatuí general" acollirá totes les persones, que tindran dret a un mínim 
mensual. 

• L'"estatut mercantil" será per a totes les persones que habitualment están 
retribuídes peí mercat: treballadors, inversors, empresarís... i regulará una 
retribució comunitaria en determinades circumstáncies: atur, vaga, malaltia... que 
substituirán el subsidis d'atur i de malaltia. 

• L'"estatuí comunitari" aplegará els servéis comunitaris, que es prestaran a la 
societat gratuítament i serán finan^ats comunitáriament. És el cas deis 
professionals liberáis i d'algunes institucíons i collectius, com els actuáis servéis 
públics d'educació, sanitat, justicia... En els comptes corrents d'aquests 
professionals i institucíons només podran entrar diners d'origen comunitari. 

• L'"estatuí mixt" -entre el mercantil i el comunitari- acollirá les empreses 
artesanals i certs servéis comunitaris en qué intervinguin empreses mercantils. 

La separado entre l'estatut comunitari i l'estatut mercantil és fonamental per al bon 
funcionament del model. L'estatut mercantil es regeix per la maximització del 
benefici, dintre del mercat. Els que s'hi acullen son productors-consumidors que ja 
reben rendes de la producció -salaris i beneficis-. En canvi, l'estatut comunitari es 
regeix per la reciprocitat, retribuint feines no mercantilitzables ni burocratitzables, 
algunes de les quals actualment no es retribueixen. Els qui s'hi acullen son simples 
consumidors que están retribui'ts només per la comunitat. Aquesta separado també 
permet evitar que "el diner del mercat (poder de la riquesa) pugui posar al seu servei 
els professionals liberáis i els servéis comunitaris (poder del saber)"; d'altra banda 
clarifica la separado de poders, entre els sistemes polític, informatiu/cultural i 
económic, pero amb interdependencia transparent. 

En aquest sistema de distribució de la renda, els imports deis diferents sous socials 
estaran determinats per un nombre de punts democráticament fixats per llei. La 
massa monetaria creada comunitáriament -amb la invenció de diner, que com 
veurem ha de correspondre al valor deis excedents productius-, dividida peí nombre 
total de punts, donará el valor de cada punt. D'aquesta manera l'import de cada sou 
estará en relació amb tres factors: 

• el nombre de punts que li corresponen segons el seu Estatut, 
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• el nombre total de punts repartit entre tota la comunitat, i 

• la massa monetaria comunitaria disponible segons la invenció de diner ajustada ais 
excedents de producció mercantil. 

Així dones, es creará una autoregulació -"feed-back"- entre la major o menor 
prosperitat generada peí mercat i el valor deis sous socials. És a dir, si es generen 
mes excedents productius -mantenint el nombre de punts per cada sou-, els sous 
socials -de les famílies, les institucions, els jutges, els professors, els metges, els 
aturats, etc.- pugen. I si es generen menys excedents, els sous baixen. Aquest fet 
empeny els qui están acollits a l'estatut comunitari a oferir els seus servéis pensant 
en el benestar de la gent... que així produirá mes i millors excedents a repartir. En 
certs moments, si es considera que l'import deis sous és insufícient per a garantir la 
supervivencia d'una part de la poblado, es pot recorrer, per augmentar la massa 
comunitaria, a un tipus d'"impost únic de solidaritat" de cobrament automátic en 
cada operado. 

4.4. El sistema económic proposat 

Per equilibrar 1'economía se cerca compensar la insuficiencia de poder de compra 
grades a Fexistencia d'excedents productius, que es considera que corresponen a la 
"plus-válua comunitaria"; es posen a l'abast de tothom, peí consum i la inversió. Es 
part del supósit que 1'especulado está eliminada. L'economia necessita una certa 
massa monetaria -normalment creixent- per equilibrar la diferencia entre el poder 
de venda i el poder de compra. Aquesta diferencia és el valor deis excedents 
productius. L'estratégia d'invenció de diner comunitari és la de crear poder 
adquisitiu peí mateix valor que el deis excedents, equilibrant F economía. Aquesta 
invenció es realitzaria, semblantment com ara, amb el suport comptable de tots els 
lliures saldos positius deis comptes corrents a la vista; és a dir, Fes tal vi privat 
esdevindria temporalment un bé comunitari a canvi d'uns interessos que es pagarien 
ais dipositants. 

En resquema 3 veiem com el poder adquisitiu creat comunitáriament es distribueix 
en forma de: consum, mitjangant els sous socials -que teñen una fundó de "rendes 
equilibradores d'excedents"- si son béns de consum excedentaris; i crédits a la 
inversió si son béns inversius excedentaris. En el cas que part deis béns de consum 
excedentaris siguin peridors -caduquen-, la part deis sous socials corresponents 
només será válida per comprar-los en el període corresponent. En la resta de casos, 
els sous socials serán de lliure disposició, segons les preferéncies de cada persona. 
Com a conseqüéncia de la lliure decisió deis consumidors, el poder de compra creat 
pot ser que no es destini al consum deis productes excedentaris. Pero aquest fet no 
representa un problema a pocs mesos vista, perqué el mercat s'autoequilibra; primer 
mitjangant Fautorregulació de preus -pugen els de les mercaderies mes demandades 
i baixen els de les menys demandades, excedentáries-; i després mitjangant la 
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regulado de la producció -puja la de les mercaderies mes demandades, i baixa la de 
les menys demandades, excedentáries. 
Amb la informado exhaustiva provinent del sistema de factura-xec es tindrá la 
possibilitat de crear una massa monetaria comunitaria que s'adapti a les necessitats 
de 1'economía, en la quantitat i direcció adequades. Tanmateix, aquesta hipótesis 
només podrá ser contrastada si es disposa d'un instrument monetari informatiu com 
la factura-xec. Uestrategia d'invenció de diner comunitari pretén equilibrar el poder 
de compra amb el poder de venta, repartir equitativament la riquesa comunitaria, 
estalviar la intervenció impositiva i controlar efectivament la inflació-deflació. 

Podem entendre millor 1'equilibri del nou sistema económic amb l'ajut de la 
formulado. En la producció hem de distingir: 

• la Pt és la producció total, utilitzant tots els recursos; 

• la Pv és la producció veñuda; 

• la Pe és la producció excedentária, ja que no tota la producció es ven; 

• la Pp és la producció potencial, fruit de la capacitat installada no utilitzada. 

En la renda cal veure que hi ha: 

• la Rt és la renda total, que equilibraría la producció total, i que básicament es 
consumeix o s* es tal vi a; 

• la Re és la renda destinada a comprar; 

• la Ree és la renda equilibradora d'excedents -sous socials-, que permet consumir la 
producció excedentária; 
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• la Rep és la renda equilibradora potencial «sous socials i crédits-, que permetria 
consumir la producció potencial. 

Pero cal considerar que aquesta identitat comptable entre P i R només és real si es 
teñen en compte els diferents tipus de producció i de renda. El seu oblit pot explicar 
gran part deis desequilibris económics. L'equilibri del sistema económic que es 

proposa está representat per la igualtat entre producció total i renda total (1). 

K (Pv+Pe+Pp)=Rt (Rc+Ree+Rep) 0 ) 

ft (Pv+Pe+Pp) 
=1 

R t (Rc+Ree+Rep) 

Amb aquest enfoc, quan hi hagi desequilibris, només variant un o altre factor es 
podrá tendir a Tequilibri buscat. La invenció o destrucció de diner comunitari 
permetrá incrementar o reduir les Rendes equilibradores (Ree i Rep) en funció de 
l'augment o decrement de la producció excedentária o potencial (Pe i Pp). 

En qualsevol cas només amb un sistema com el de factura-xec és possible disposar 
d'informació i contrastar aquesta i altres hipótesis d'aquest model (i les deis altres 
models económics). 

El paper deis bañes - 'establiments comptables"- quedará más clarifícat. Es 
distingirá entre les funcions deis "Bañes de Negocis" i les de les "Caixes d'Estalvi": 

• Els Bañes de Negocis serán empreses com les altres que es limitaran a oferir els 
seus servéis comptables a altres empreses i a part de la població, en els aspectes 
relacionats amb la producció. Tindran "comptes corrents de producció" -de les 
empreses-, i "comptes corrents d'estalvi de la producció multisalarials" -de 
persones que reben un sou del mercat i a la vegada teñen participacions en 
empreses. Només podran atorgar préstecs amb la garantía deis recursos propis i 
deis aliens a llarg termini contractualment cedits. També distribuirán els crédits 
comunitaris a la inversió, participant en la gestió i seguiment deis projectes que 
financin. Pels seus servéis rebran una comissió pactada amb les autoritats 
monetáries. 

• Les Caixes d'Estalvi es limitaran a oferir els seus servéis a tota la població en els 
aspectes relacionats amb el consum. Tots els membres de la comunitat tindran un 
únic compte corrent en qué s'ingressaran els sous socials, i tindran dret a tots els 
servéis gratuítament. Hi haurá "comptes corrents d'estalvi de producció unisalariaT 
-de persones que només reben un sou del mercat, (amb la volguda promoció de 
l'autogestió aniran desapareixent, en esdevenir accionistes de les empreses)-, i 
"comptes corrents d'estalvi de consum" -de persones acollides a l'estatut 
comunitari. Les funcions de les Caixes d'Estalvis no solament serán mercantils. 
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També assumiran funcions administratives de la comunitat i distribuirán els 
sous socials. Els seus servéis serán finanfats peí pressupost comunitari. 
Especialment al principi, temporalment i mentre no es pugui comprovar si 
1'estrategia d'invenció de diner és sufícient per les atencions comunitáries própies 
de la societat, es pot preveure el recurs a una fiscalitat simplificada. La factura-xec 
pot permetre racionalitzar enormement la fiscalitat, sobretot amb la monética 
(moneda electrónica). L'"impost únic" és un impost sobre cada factura-xec cobrat 
automáticament i fíxat políticament en un percentatge sobre el total de la factura-
xec; aquest percentatge pot ser diferent per cada tipus de consum: pot ser positiu si 
s'afegeix a l'import de la factura-xec o negatiu si es dedueix de l'import de la 
factura-xec -i esdevé una subvenció. D'aquesta manera, políticament es tindrá la 
possibilitat d'afavorir o desafavorir certes activitats que es considerin menys o mes 
beneficioses per a la comunitat. Tot i ser un impost indirecte, la seva progressivitat 
es fonamenta en el destí comunitari de la recaptació distribuida. La fiscalitat se 
simplifica radicalment amb la factura-xec. 

Es preveu la creació d'una "Autontat de Protecció Ecológica" que haurá de vetUar 
perqué el sistema productiu respecti el sistema ecológic; és a dir, perqué l'economia 
productiva esdevingui una economía ecológica -o almenys ecológicament 
corregida. Aquesta institució controlará la interrelació del sistema económic amb el 
sistema ecológic, i els fluxos de recursos naturals -materials i energía- que provoca. 
També recaptará i administrará l'impost ecológic amb fundó correctora, que seria 
un percentatge que se sumaria o restaría al de l'impost únic segons la qualitat 
ecológica de cada producte. 

Básicament l'impost ecológic positiu s'aplicaría a: l'extracció de recursos naturals, a 
l'ús de recursos naturals i a la contaminado i producció de residus. La recaptació 
d'aquestes taxes es destinaría respectivament ais tres principáis punts d'acció 
mediambiental: la minimització en el consum de recursos naturals i recerca de 
recursos alternatius; l'augment de reficiencia i optimització en l'ús de recursos 
naturals; i la minimització de la producció de residus i recursos degradats, o en tot 
cas reciclatge. 

L'impost ecológic negatiu (percentatge que es resta = subvenció) pot ser adequat per 
afavorir l'agricultura biológica, les energies renovables, la producció neta, etc. 

Referent al comer? internacional, Pobjectiu fonamental és assolir l'equilibri en 
la Balanza de Pagamente. La relació será diferent entre els paísos on s'aplica el 
model i els al tres. Pero sempre hi haurá d'haver una coordinado internacional. Les 
transaccions amb l'exterior es realitzaran seguint, a grans trets, les mateixes regles 
de joc que a l'interior. La factura-xec proporcionará la possibilitat d'aplicar uns 
aranzels que cerquin l'equilibri entre importacions i exportacions i uns drets duaners 
"anti-dumping social i ecológic". Aquests son instruments que simplifiquen i 
racionalitzen les transaccions amb l'exterior. 
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Es pot crear un instrument monetari per a l'intercanvi internacional, amb les 
mateixes característiques que l'utilitzat a l'interior: una "factura-xec exterior". I es 
pot implantar per tractats bilaterals o multilaterals, sense haver d'esperar que hi hagi 
un acord únic mundial. Una moneda d'aquest tipus permetrá alliberar-nos de 
l'hegemonia de les divises dominants. La factura-xec exterior només estara en mans 
de l'Autoritat Monetaria, que fará d'intermediária entre les empreses nacionals -que 
només operen amb moneda nacional- i les estrangeres. En no permetre moviments 
de divises sense moviments de mercaderies, l'especulació quedará suprimida. Com a 
conseqüéncia, les equivaléncies entre monedes nacionals -calculada mitjangant la 
divisa, unitat de compte abstracta- només fluctuaran segons la situado productiva i 
monetaria de cada societat i no per moviments especulatius. 

Amb les noves regles de joc el mercat -només (falló que sigui mercantilitzable-
esdevindrá Iliure, partícipatiu i responsabilitzat, autoregulat i equilibrat. En canvi, 
amb les regles de joc actuáis, el lHure mercat implica llibertinatge mercantil. Les 
regles de joc proposades asseguren la llibertat per a tothom, pero una llibertat 
responsabilizada, participativa i transparent. Per a les activitats que no funcionen bé 
dins el mercat és fonamental que s'enquadrin en Festatuí comunitari. 

En l'Esquema 4 es pot veure graficament com funcionaría aquest sistema productiu, 
de consum, financer i ecológic: 

• En el mercat de la producció es genera la producció de béns d'inversió i la de béns 
de consum, i es reparteixen les rendes de producció que retribueixen els 
productors-consumidors. La producció de béns inversius i la producció de béns de 
consum s'ofereixen ais respectius mercat d'inversió i mercat de consum, a canvi 
d'uns ingressos. 

• Pero hi ha una part de les ofertes de cada tipus de producció que no es venen, 
constituint els respectius excedents. Grácies al sistema "factura-xec" la informació 
de les vendes i deis excedents arribaría a l'Autoritat Monetaria, que inventaría 
diner comunitari peí valor deis excedents de cada tipus de producció. D'una 
banda, amb l'equivalent deis béns d'inversió excedentaris es crearien crédits 
comunitaris a la inversió (que serien distribuits a les empreses sota la gestió 
responsable deis Bañes de Negocis). De l'altra, amb l'equivalent deis béns de 
consum excedentaris es crearien els sous socials -rendes equilibradores 
d'excedents- (que serien distribuits mitjan^ant les Caixes d'Estalvis, ais simples 
consumidors i ais productors-consumidors, segons els Estatuís corresponents). 

• Els simples consumidors només rebrien els sous socials, amb qué podrien comprar 
béns de consum o estalviar (en Caixes d'Estalvi). En canvi els productors 
consumidors rebrien unes rendes de producció que podrien destinar a comprar 
béns de consum o a fer estalvi per a inversió (en Bañes de Negocis); mes uns sous 
socials, amb qué també podrien comprar béns de consum. Les Caixes d'Estalvis 
només distribuirien els sous socials. Els Bañes de Negocis intervindrien en el 
mercat de capitals: canalitzant l'estalvi de producció; distribuint els crédits 
comunitaris a la inversió, amb el suport comptable de tots els recursos aliens a curt 
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termini; i concedint préstecs bancaris, amb el suport comptable deis recursos 
propis i deis aliens a mitjá i llarg termini contractualment cedits. 
El sistema económic i el sistema ecológic es relacionen en el mercat de la 
producción amb 1'entrada de recursos naturals, amb la seva utilització, i amb la 
producció de residus i recursos degradats. Aquesta relació seria controlada per 
l'Autoritat de Protecció Ecológica que calcularía les taxes i administraría els fons 
ecológics. Les taxes d'extracció es destinarien a minimitzar el consum de recursos 
naturals; les taxes d'ús deis recursos naturals es destinarien a l'augment de 
Feficacia i optimització en l'ús deis recursos naturals; i les taxes de contaminado i 
producció de residus es destinarien a la minimització de residus i recursos 
degradats, o en tot cas reciclatge. 
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5. 
IMPLEMENTACIÓ 

En aquest model es dona molta importancia a buscar implementacions realistes, 
instrumentáis, viables en Inaplicado práctica. Les Propostes i la Implementació están 
molt Iligades i ja s'han anat donant pistes d'aplicació. De tota manera exposarem 
algunes condicions d'implementació fonamentals per al model. Es tracta d'una 
'•utopia viable" que hauria de soigir per iniciativa política. La implementació pot ser 
de cop o gradual. De tota manera, el principi fonamental és el següent: a cada 
realitat socio-política es pot implementar la "factura-xec" amb diferents 
característiques, adaptant-se: 

• a la problemática específica propia; 

• ais objectius que s'intenten assolir; 

• a les possibilitats técniques disponibles; 

• i a les precaucions de seguretat possibles. 

Per exemple, un cas diferencial poden ser els paísos "periferics", exportadors pero 
amb mercat interior reduít. En aquests casos cal lluitar contra la impunitat de la 
corrupció, les máfies, els cacics, els exércits i les multinacionals. Pero també cal 
respectar els costums i modes de vida de les población?. Aleshores pot ser 
interessant mantenir la moneda anónima per les transaccions petites i de consum 
corrent -si cal amb poc valor i limitació temporal-; pero, en canvi, implantar la 
factura-xec per a les transaccions mes importants -per exemple, a un tipus de 
transaccions determinades o a partir d'un cert import. 

En els paísos occidentals, i arreu on la tecnología ho permeti, per la seva 
complexitat, el sistema de factura-xec en xarxa telemática pot aprontar la monética 
(moneda electrónica- targetes amb xip). 

Les monedes metáMiques i de paper van esdevenir mes ágils que les d'argila, pero 
esdevingueren desinformatives. La moneda electrónica pot permetre millor 
informado i major agilitat que les unes i les altres. 

Sembla especialment interessant la implementació d'una única targeta intel-ligent 
(mes que una targeta magnética): té un xip amb una gran capacitat de memoria, i és 
molt segura. El processament de la informació pot minimitzar la burocracia i 
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maximitzar l'automatització, reduint les necessitats de funcionaris, inspectors i 
policies. Per exemple l'ECU ja és una moneda escnptural, i s'implantará els propers 
anys. Encara tenim la possibilitat d'aplicar coherentment i democráticament l'ECU, 
mitjan^ant la monética. 

També es poden teñir en compte les possibilitats de la democracia telemática, és a 
dir, vot o referéndum per ordinador. De fet la monética ja s'está implantant en molts 
país os, pero sense un marc jurídic i polític que en garanteixin un ús coherent i 
democrátic. S'está implementant amb moltes targetes diferents -i poc segures-; 
essent només parcialment informatives; amb la possibilitat de convertir-se en diner 
anónim; amb Túnica lógica d'aconseguir augmentar els beneficis privats, reduint 
costos i millorant els servéis; pero sense protegir la intimitat de les persones; i 
deixant les dades en mans d'empreses privades, Hisenda, la policia, etc., per 
controlar la poblado. Cal garantir un ús coherent i democrátic de la monética. El 
model exposat ens proposa noves regles de joc per intentar-ho. 

En qualsevol realitat, també es pot plantejar la implantado gradual de la factura-xec. 
Per exemple, per fer efectiu un Pía Anticorrupció cal crear un "Régim de 
Transparencia". La persona o institució que s'acull al Régim de Transparencia, es 
compromet a cobrar i pagar només amb factures-xecs. Les persones que s'hi 
sotmetin no podran usar moneda anónima, sota greu sanció penal. La monética pot 
agilitar molt el Pía Anticorrupció. A les dades de carácter personal només hi tindran 
accés el mateix interessat i una justicia independent, en cas de documentar una 
sentencia; i les dades de carácter general es posaran a l'abast de tothom. Es proposa 
comen9ar la implementació per les organitzacions polítiques i les institucions i 
administracions publiques. Si el pía funciones es reduiria la burocracia i 
augmentaría la confian?a deis ciutadans i empreses que s'hi podrien acollir 
voluntáriament i obtindrien importants beneficis fiscals. De forma gradual, i per 
propia evidencia de 1*eficacia i seguretat del sistema, es possibilitaria la 
transformado social i el canvi de les regles de joc. 
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IV. 
LA TRANSFORMACIO SOCIAL 

un resum de 1'aportado d'ÓSCAR COLOM 

per Stefano Puddu 





EXTRACTE 

Els models sócio-económics d'inspirado mes genuínament capitalista, que dominen 
avui en dia en tots els paísos desenvolupats, han sabut guanyar, de moment, la 
competició amb els seus oponents, pero no han pogut resoldre els greus problemes 
interns que teñen plantejats. Óscar Colom vol portar endavant una tradició de 
reflexió crítica sobre el capitalisme actual, com a sistema generador d'injusticia 
i desequilibris, afegint-hi uns elements d'analisi i de proposta fins ara 
menystinguts. 

Les extremes desigualtats en la distribució de la renda son el fet que mes 
clarament il-lustra les principáis disfuncions de la societat capitalista. 

La distorsió primordial radica en el fet que la unitat económica básica és el nucli 
familiar, i no l'individu. Aixó fa que pugui passar quasi desapercebut un fet 
excepcionalment greu: aproximadament dues de cada tres persones -la meitat de 
les quals son dones- no teñen cap ingrés propi, i per tant depenen d'una tercera, 
el "patriarca", la renda del qual no té pero en compte les cárregues familiars. 

A mes a mes, una part important de la població potencialment activa no té accés al 
treball (aturats), o treballa sense compensació económica (mestresses de casa), o bé 
exerceix activitats económiques no comptabilitzades (economía submergida). 

Quant a la tercera part de població perceptora de rendes, aquesta es reparteix de 
forma molt desigual, a mes deis ingressos, també l'imposició contributiva. Aquesta 
descansa principalment sobre les rendes productives, en benefici de les 
especulatives. El sistema impositiu pressiona assalariats, petits i mitjans empresaris, 
treballadors autónoms, etc., i dona en canvi molt joc ais grans moviments de capitals 
i a les operacions immobiliáries i borsáries. 

Per Óscar Colom, les regles de joc del sistema actual no afavoreixen, en conjunt, 
l'establiment d'una activitat económica equilibrada i estable, respectuosa deis 
patrimonis coMectius (amb la Natura en el primer Uoc), que garanteixi treball per a 
tothom, un adequat nivell de benestar coMectiu i una efica? distribució de les 
rendes. Ben al contrari, Tactual funcionament del sistema promou la lógica de 
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l'expansió illimitada, i els processos de concentració de poder, tant económic com 
polític, amb unes conseqüéncies d'inestabilitat tan greus com imprevisibles. 

La incapacitat d'aconseguir unes condicions reals mínimes de justicia distributiva i 
redistributiva entre tots els individus que formen part d'una coMectivitat és en gran 
mesura imputable al paper irresponsable de l'Estat Aquest s'ha aliat amb el gran 
capital, unifícant interessos en la carrera per a la detenció del poder, i ha deixat de 
perseguir la seva missió, que és garantir el benestar i l'exercici de drets i deures per 
a cada ciutadá. UEstat, inspirat per ideologies tant de dretes com d'esquerres, ha 
anat inflant i burocratitzant la seva estructura sense que aixó hagi servit per corregir 
les desigualtats distríbutives, ni per estabilitzar reconomía tot eliminant els 
escándols de l'atur i de l'economia submergida. Óscar Colom veu en l'Estat el 
principal causant de les múltiples situacions d'injustícia i malestar, per omissió de 
les seves responsabilitats en la gestió del bé comú. 

El desllorigador inicial d'un canvi general d'aqüestes tendéncies disfuncionals del 
sistema és, per al nostre autor, l'adopció d'un model de redistribució de la renda de 
carácter individualitzat i universal. 

Cada ciutadá, des del naixement fíns a la defunció, ha de teñir el dret personal i 
intransferible a percebre un ingrés sufícient per poder portar una vida normal, tant 
des del punt de vista material com cultural. Mentre l'individu no es pugui valer per 
si mateix, l'Estat ha de garantir el seu manteniment mínim, al marge 
d'imponderables, a través d'una renda mínima individualitzada universal, que el fací 
participar en el pressupost familiar, li transfereixi una dignitat en qualitat de persona 
i trenqui en l'aspecte económic la tutela patriarcalista que tan sovint F anuí-la com a 
individu. 

La població activa per naturalesa i per dret, és a dir, tota persona en edat i 
condicions de treballar, rebrá els seus ingressos com a contraprestació d'un 
servei donat. L'Estat será responsable que ningú quedi exclós del món del treball. 
Per una banda, garantirá un treball social -a precari i amb retribució mínima- a totes 
les persones que es trobin sense feina, oferint així una solució provisional que, tot i 
no ser cómoda per ningú, impediría pero el "pacte de la fam" i facilitaría els 
processos de reciclatge laboral en condicions dignes. 

Aqüestes garanties de protecció social farien possible, d'altra banda, una 
máxima liberalització del mercat del treball, i 1'eliminado de tots els obstacles a 
la fluídesa de la contractació. A mes a mes, crearien condicions favorables per al 
reflotament de l'economia submergida, amb tot el que aixó pot significar en termes 
de producció, consum i recaptació fiscal. 

La remodelació de la política fiscal és una altra pe$a clau d'aquest model. Aquí 
també la individualització i l'equitat distributiva son els criteris que regeixen tot el 
plantejament. La contribució al benestar coMectiu és un deure que ha d'acompanyar 
cada individu des del naixement fíns a la mort. 
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No es tracta pero d'augmentar els impostos, sino de repartir-los millor i amb mes 
neutralitat. S'ha d'eliminar el frau, fer que tots contribueixin. Sobretot, s'ha de 
modificar l'accent impositiu, fent-lo recaure majoritáriament sobre les rendes 
passives. Aixó vol dir incidir sobre la riquesa ociosa (patrimonis passius) i les 
rendes especulatives, així com sobre la despesa sumptuária, adoptant, alhora, 
mesures que afavoreixin l'estalvi i la inversió productiva. 

La perspectiva marcada per Óscar Colom és dañar simplificant el sistema fiscal 
cap a una imposició única, que integri els tres principáis puntáis de la imposició 
directa (IRPF, Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre Societats), potenciant 
alhora la seva vocació redistributiva. La racionalització del sistema fiscal seria, de 
fet, una de les claus que fan possible l'acció redistributiva de la renda 
individualitzada universal. 

L'altra clau fonamental és el replantejament del tráete reservat a les estructures 
productives. L'objectiu primordial ja no és el creixement, sino Festabilització 
económica acompanyada d'una major justicia distributiva. 

La Natura, entesa com a factor de producció amb un element de transcendencia (peí 
que fa ús, valor i temps) fins ara menystingut, és el referent clau d'una nova 
concepció económica. Cal reemplazar Tactual objectiu del máxim profit per un 
altre, que és el de minimitzar les pérdues d'uns recursos limitats, que pertanyen a la 
coMectivitat humana en el seu conjunt i deis quals tots hauríem de gaudir (incloses 
les generacions futures). Es tracta, en definitiva, d'aprendre a respectar els límits 
ecológics en qué Factivitat económica es mou, mantenint intactes els seus c api tais. 

Seguint aquesta filosofía, s'ha de considerar tot capital (fruit historie de l'associació 
de Natura i Treball) com un bé social que es pot utilitzar, pero no consumir 
indiscriminadament. 

La societat hauria d'adoptar, dones, unes mesures que garantitzin l'estabilitat en el 
temps deis béns de capital. Aixó es pot obtenir vinculant els capitals de les empreses 
al patrimoni públie, a través d'una mena de "socialització jurídica" d'aquests 
capitals. L'Estat tindria la propietat formal deis mateixos capitals que les empreses 
privades continuarien, en la práctica, tenint i administrant lliurement com abans, 
amb l'únic vincle d'haver de mantenir-lo intacte. 

D'aquesta manera es pretén evitar, d'una banda, els processos d'acumulació de 
capital privat, i alhora el malbaratament de recursos coMectius. D'altra banda, es vol 
fer un pas decisiu en el camí de la promoció del teixit productiu i de la igualtat 
d'oportunitats, ja que PEstat es compromet d'una forma general a posar a la 
disposició deis agents económics l'ús del capital que hom consideri necessari 
per dur a terme una determinada activitat, demanant, com a única 
contrapartida, que aquest capital no es perdí, és a dir, que estigui sempre 
disponible. La intermediado financera d'aquesta forma de capitalització social 
aniria dones a carree de l'Estat, amb una taxa d'interés molt baixa, que es reduiria, 
en la práctica, al manteniment del cost d'administració, a la compensado de les 
pérdues naturals i també com a taxa d'explotado. 
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Aquesta mesura suposaria, entre altres coses, una práctica eliminado deis 
moviments especulatíus de capital, així com una important racionalització de les 
iniciatives empresarials (s'aniñen auto-eliminant els projectes no viables). Mes en 
general, representa una aposta decisiva per la democracia económica i per una 
estructura productiva centrada, com a eix vertebral, en les petites i mitjanes 
empreses. Finalment, la preocupado básica peí manteniment del capital comú es 
veu concretada grácies al paper que juga Pimpost sobre el patrimoni en el 
sistema impositiu. 
Contráriament al que podria semblar, aqüestes mesures volen conjugar-se amb una 
simplificado radical de l'aparell estatal. Óscar Colom proposa un model d'Estat 
molt mes reduit que Tactual, amb menys responsabiUtats pero molt concretes. 
En primer lloc, com hem vist fins ara, ha de fer-se carree de la recaptació fiscal així 
com de la política de rendes. En segon lloc, l'Estat és responsable de la gestió i del 
manteniment del patrimoni collectiu. És, per tant, el que regula la política financera 
i ecológica. En tercer lloc és el que pren la iniciativa per totes les obres que -per la 
seva magnitud- no pot realitzar la iniciativa privada. Finalment toca a l'Estat 
Fadministrado de la justicia, així com el manteniment de les condicions d'"ordre" 
intern i la "defensa" respecte a l'exterior. 

UEstat ha d' actuar com una instancia coordinadora, la missió de la qual és complir 
aquelles funcions que la societat civil no pot complir. La seva estructurado i 
actuado ha de respondre, dones, al principi de subsidiarietat. 

D'altra banda es preveu la necessitat de mesures efectives per el control de les 
actuacions i la valorado deis resultats, segons criteris semblants ais de 1'empresa. 
Funcionaris i polítics han de respondre a uns clars principis d'eficácia i 
responsabilitat, a mes del de transparencia. 

Un model d'Estat d'aquesta mena, "Ueuger" pero efica$, desvinculat del joc 
d'interessos corporativistes, seria possible en tant s'hagin posat en marxa aquelles 
mesures transformadores -com la renda individualizada universal- que per la seva 
propia dinámica condueixin a una nova configuració de les estructures sócio-
económiques, i obrin també ais individus, homes i dones, nous camins per a la 
realització de les própies potencialitats. 
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1. 
INTRODUCCIÓ 

1.1. L'Autor i el seu entorn 

ÓSCAR COLOM I CANILLAS va néixer en 1938 al barrí de la Barceloneta (Barcelona), 
des d'on les bombes de la guerra civil el van desallotjar preco?ment cap al barrí 
d'Horta. Va créixer en un context familiar i social d'esquerres, agnóstic, naturista, 
que li va transmetre l'amor i el respecte per la natura, un estil de vida sa i actiu, la 
preocupado pels temes socials i el sentit proftind del fet nacional. Entre els molts 
influxos de 1'adolescencia, destaquen 1'obra d'Alexis Carrel "L'home i la térra", així 
com els textos sobre el naturisme de Carlos Brand, i els escrits d'inspirado pacifista 
de Gandhi i Tolstoi, que enfortiren els sentiments d'amor per la natura i l'home, i un 
instint social de solidaritat i justicia profundament arrelat. 

La delicada situació económica familiar el porta a treballar de molt jove, tot just 
haver acabat el batxillerat superior, en una empresa coMaboradora del sistema de 
seguretat social. A partir d'aquest moment desenvolupa la seva formació 
autodidacta, enriquint-la i entrella$ant-la amb una llarga vivencia d'activitats i 
experiéncies socials, ideológiques, culturáis, polítiques, laboráis i empresarials, totes 
elles vinculades a la vida de la base social, de la qual Óscar Colom es considera part 
integrant 

Durant 25 anys de treball actiu, ha passat per les activitats i responsabilitats mes 
diverses, primer com a assalariat i després com a treballador autónom, empresari i 
assessor. 

La seva activitat laboral ha anat acompanyada d'una militáncia sindical i política 
constant. Després d'una militáncia de setze anys en el PSUC, comenfada en 1966, 
participa activament, en 1982, en la creació i direcció del Partit deis Comunistes de 
Catalunya (PCC), del qual va ser membre del Comité Central, del Comité Executiu 
i, durant deu anys, del Secretariat de Finances. 

No hem d'oblidar, per altra banda, la tasca desenvolupada en el món del naturisme, 
en una época -el franquisme- en qué aquest món tenia unes implicacions socials i 
un pes associatiu de notable importancia. Va ser president de la Societat Naturista de 
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Catalunya des de 1966 fins a 1982, anys en qué es va destacar el carácter 
progressista de r as s ociad ó i la seva projecció ciutadana. 

De fet, es pot dir que, en l'época franquista, el seu historial social i polític va crear-li 
els problemes laboráis que el van portar a l'atur i el van fer optar per un treball 
autónom. 

Al cap d'uns anys, i amb Tambada de la transido, cometa la seva activitat 
d'empresari, creant el restaurant "Self Naturista", actiu a Barcelona des del 1980. En 
aquesta vessant empresarial cal destacar també la constitución en 1983, de "l'Eina", 
firma per a la divulgado de literatura essencialment social i progressista (llibreria 
TEina"), que en un segon moment s'amplia també a l9activitat editorial (TEina-
editorial"). 

Hem de destacar, dones, la varietat d'aportacions que han nodrít la formació 
autodidacta d'Óscar Colom, i el seu taranná de lliurepensador. El creuament 
d'experiéncies económiques, socials i polítiques, totes elles viscudes en primera 
persona i amb un enfoc pragmátic, fan que el nostre autor hagi desenvolupat una 
consciéncia global de la realitat productiva, de la qual neix 1'elaborado d'un 
replantejament profund del model sócio-económic actual. 

És amb "reina-editorial" que publica, en 1989, "La transformación sodaT, obra 
que recull les seves reflexions sobre el canvi de model que ell proposa. Amb la 
mateixa editorial, edita des de 1993 la revista d'investigado social "Arguments i 
Propostes", en la qual es van aprofundint els diferents temes (model laboral, 
protecció social, política de rendes...) de forma monográfica. 

Actualment desvinculat de la militáncia política, es dedica -a mes de a les seves 
activitats empresarials- al desenvolupament d'alternatives en materia d'economía 
social, participant alhora en el debat sócio-polític amb conferencies, articles de 
premsa i entrevistes en els mitjans de comunicado. 
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2. 
DIAGNOSI 

2.1. Les responsabilltats de rEstat 

El plantejament formal deis Estats democrátics els atorga la missió d' administrar 
uns determinats poders segons principis igualitaris i solidaris, i amb la ñnalitat 
d'assegurar unes mínimes condicions de benestar per a cada individu. UEstat és, 
dones, almenys en teoría, la máxima instancia de representado i defensa del bé 
comú. 

No cal dir que els fets ens ensenyen una situado ben diferent. La lluita peí poder 
polític és lluita partidista per exceMéncia, una de les expressions que fan emergir 
mes clarament el carácter "gregari" de les organitzacions de masses. L'estructura 
estatal posa uns instruments de poder d'abast general en mans d'uns grups que 
persegueixen els interessos particulars. 

L'Estat representa per al nostre autor el máxim exponent d'una pirámide 
¿'estructures sócio-económiques diverses, pero unides peí comú carácter "gregari". 
L'aparent oposició entre algunes d'aqüestes organitzacions (govern, sindicats, 
"patronal", partits oposats...) está amagant, en realitat, la seva complicitat en el 
manteniment de les estructures de domini, tan económiques com culturáis i 
ideológiques, que fonamenten el sistema. 

Segons Óscar Colom, FEstat disposa dones de poders d'actuació suficients per a 
complir amb la seva missió de garant del benestar general. En la mesura que r Estat 
posa aquests poders no al servei d'una política redistribuidora i d'uns objectius 
d'estabilitat económica, sino per afavorir interessos minoritaris -per bé que 
dominants- s'está fent responsable de les conseqüéncies socials i económiques que 
hagin pogut causar els seus actes o les seves omissions. 

UEstat és, dones, el gran responsable, directe o indirecte, de les desigualtats, del 
malestar, de l'exclusió que afecten un important percentatge de la població, i que 
detallarem en els parágrafs següents. I és també l'Estat el qui, en la visió del nostre 
autor, hi hauíia de posar remei. 



Treball, política de rendes I exclusió de la majorla 

Malgrat tots els canvis sociológics, la familia -com a nucli social mínim- continua 
estant artifícialment organitzada al voltant d'un "cap de familia", (normalment de 
sexe masculí), que s'ha de fer responsable del seu benestar i del deis seus familiars. 
Si per una banda no hi ha reconeixement ni contrapartida económica per aquest 
sobreesfor? (la renda d'un cap de familia no canvia si aquesta és unipersonal o bé 
pluripersonal...), aquesta injusta repartido de deures dins el nucli familiar 
s'acompanya amb una injusta repartido de drets i possibilitats, especialment peí que 
fa a la base económica de la propia independencia, que és el principal determinant 
del benestar material, cultural i espiritual. 

Concretament, "en 1989, a Espanya, un país de 39 milions d'habitants, 21 milions 
no perceben cap inglés directe i propi. I d'aquests, 16 milions son dones" (1, p.l), 
6,5 milions de les quals están registrades com a mestresses de casa. A aquesta xifra 
s'hi han d'afegir 6,5 milions de pensionistes i jubilats, bona part deis quals no 
disposa de rendes sufícients, fíns al punt d'estar, en molts casos, per sota el llindar 
de la pobresa. 

Qui no té ingressos, depén d'algú altre. La pervivéncia de les relacions 
patríarcals esta fonamentada en aquesta situado de dependencia económica 
que afecta en tennes absoluts quasi tres de cada cinc persones, en la seva majoria 
dones, i en termes relatius dues de cada tres persones. La falta d'ingressos i de 
recursos propis, a mes de condicionar la qualitat de vida, té efectes sobre la formado 
de la persona, ja que limita les possibilitats d'autoafirmació, l'exercici de la lliure 
elecció i de la responsabilitat, en definitiva el sentiment de confianza en les própies 
capacitats. 

Per a Fautor és especialment greu i problemática Pacceptació social 
instítucionalitzada d'aquest fet com una realitat inqüestionada. Aquí trobem, 
dones, el primer obstacle tant a la percepció social del fenomen com a la correcció 
de les seves conseqüéncies. Hem de dir, pero, que les variants de polítiques 
distributives i redistributives de rendes, que es corresponen ais models 
universalment acceptats, están conformades segons aquest principi, que relaciona la 
percepció de renda amb un treball de carácter exclusiu i excloent. 

A partir d'aquí es desenvolupen, en l'entramat social, dos bucles de retroalimentació 
amb creixement exponencial i sentit divergent, en els processos d'acumulado de 
riquesa o pobresa, és a dir, de possibilitats d'auto-realització o bé de frustrado i 
exclusió, segons si hom disposa o no d'un treball, i per tant d'una renda. És grades 
a aquests bucles que "cada dia els rics son menys i mes rics, i els pobres son mes i 
mes pobres". Els canvis sócio-económics produíts peí desenvolupament industrial i 
les economies d'escala ofereixen nous i progressius escenaris per donar mes efectes 
multiplicadors a les conseqüéncies negatives del fet patriarcal. Les polítiques 
distributives i redistributives existents, en tant que desconeixen aquest fet, no teñen 
correspondencia amb la magnitud del problema, i son per tant intrínsecament 
incapaces de donar-hi solució. 
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Tot aixó configura una divisió en classes de la societat actual que ja no es 
correspon amb Panálisi clássica, sino que passa per la possibilitat de participar, 
o no, en la repartido de la renda. "Teñir o no teñir una renda propia predetermina 
el principi i la fi deis drets i de les oportunitats, el ser i el no ser, fins a l'extrem 
dramátic del poder o no poder viure". 

És així, "a través deis vineles intocables de la familia", peí que fa a 1'economía, com 
es perpetua una situado d'exclusió i subordinado, que passa quasi desapercebuda, 
pero que no deixa de ser, a mes d'injusta, una de les causes profundes del malestar 
social ("atur, delinqüéncia, droga, miseria, explotado, alienado social...")* 

Óscar Colom veu també, en aquest punt, una vinculació estreta entre la 
pervivéncia del model patriarcal i el manteniment del sistema capitalista. La 
institució de la familia -que, com hem vist, no es qüestiona ni biológicament ni 
cultural- fa que resulti generalment acceptada aquella situado social d'exclusió i 
inferioritat, altrament inacceptable, sobre la qual es fonamenten les relacions 
d'explotació económica própies del capitalisme. El patriarcat és així un deis 
principáis "pilars per a la perpetuado histórica" del sistema actual. 

Un deis principáis escandols de les societats "modernes" i "desenvolupades" és, per 
tant, que un important percentatge de la població és privada del seu dret a fer-se 
carree amb dignitat del propi sosteniment. Persones en edat i condicions de treballar 
están excloses del món laboral. No es tracta només de l'alt percentatge d'aturats 
(mes de 3 milions a Espanya), ja que hi entren també les dones enregistrades com a 
mestresses de casa (6,5 milions), i una quantitat indeterminada de persones que es 
mouen en 1'economía submergida. És a dir, quasi una quarta part de la població total 
de l'Estat no pot gaudir del dret al treball que li reconeix la Constitució. 

Peí que fa a la part inactiva -per edat o per manca de condicions- de la ciutadania, 
només els jubilats (uns 6 milions) reben uns ingressos propis, -en la majoria deis 
casos insuficients-; les noves generacions, en canvi, -nens i nenes en edat 
preescolar (3 milions), joves en edat escolar (sis milions), estudiants (2 milions)- no 
teñen cap inglés. 

Sumant tots aquests coMectius, trobem que tres cinquenes parts de la població no 
disposen de recursos sufícients per al seu sosteniment, sino que depenen d'algu altre 
-el cap de familia, el "patriarca"- qui ha de fer-se'n carree. 

Óscar Colom veu en aquesta omissió de responsabilitat, protagonitzada per l'Estat, 
una mancanga que és mes greu perqué afecta un element básic de les relacions 
sócio-económiques. El trasllat d'aquest deure al cap de familia (sense d'altra banda 
reconéixer-li l'esforg que li suposa, ni ajudar-lo amb mesures compensatóries) és un 
factor decisiu de la reproducció d'unes relacions de dependencia centrades en la 
figura del patriarca. 

La institució familiar, amb els seus vineles "intocables", és el marc idoni per a la 
perpetuado d'aquest sistema paternalista, de domini i dependencia subtils, de manca 
de llibertat real, de complicitat amb situacions injustes. Aquest és, a mes, el "brou de 



cultiu" mes adequat per al manteniment del "modus d'explotació capitalista actual" 
(1, p. 2). La cárrega familiar afegeix un element de dramatisme a la posició laboral 
del treballador assalariat. Sense el seu lloc de treball la seva familia no pot viure. 
Així, dones, es pot arribar a acceptar tot mentre no es perdi la feina, i encara mes si 
hi ha una llarga cua de persones aturades a Fespera que s'alliberi un lloc de treball. 

Aixó és el que fa prosperar I'anomenat "pacte de la fam", contra el qual s'ha 
Huitat únicament amb mesures paMiatives, no estructuráis, generadores de nous 
problemes. És el cas, per exemple, del subsidi d'atur, que a mes de generar despesa 
sense crear riquesa representa una forma d'injustícia comparativa envers tots els que 
es guanyen una renda amb el propi treball. (2bis, p.S) 

Aixó s'acompanya amb un augment de la dispersió de les rendes, grácies a 
mecanismes de retroacció que acumulen grans riqueses en mans d'uns quants, i 
acumulen mancances, com hem vist, en capes creixents de la població. 

La responsabilitat de l'Estat rau, en definitiva, en no saber crear aquell marc 
de seguretat económica i confianza que permeti donar la máxima fluidesa a les 
relacions laboráis. Un marc que hauria d'estar fonamentat en un eficag 
plantejament distributiu i redistributiu, capag d'arribar a tots i cada un deis individus 
d'una comunitat, segons criterís de justicia económica. Tot aixó suposa, per al nostre 
autor, unes polítiques fiscals molt diferents de les actuáis. 

Una política fiscal defectuosa 

El cas d'Espanya és emblemátic d'una fiscalitat mal repartida, injusta i 
ineficaz Els impostos recauen fonamentalment sobre les rendes productives (del 
treball), és a dir sobre els subjectes actius, mentre "les classes passives (rendistes, 
especuladors, propietaris mans mortes....) resulten afavorides per un esquema fiscal 
que grava básicament les retencions en origen, en benefici deis patrimonis 
improductius, o bé ocults (no declaráis)" (3, p. 12). La pressió fiscal, centrant-se 
especialment sobre els collectius deis assalariats, deis professionals, i deis 
empresaris (capitals de carácter productiu), está incidint sobre capes mitjanes, que 
teñen el major grau de transparencia i la menor capacitat d' escapatoria fiscal. 

Son les gran riqueses improductives les que gaudeixen de millors condicions 
per eludir el fisc. "Els rendiments del capital mobiliari s'escapen, en gran part, a la 
fiscalitat per l'opacitat de determináis actius financers, pels alts nivells d'ocultació 
fiscal, etc." (3, p. 40). La recaptació per patrimoni és fortament afectada per la 
ineficacia en la valoració deis béns patrimonials, així com per la facilitat de 
dispersió patrimonial a través de donacions. Aixó fa que la progressivitat fiscal 
afecti només una part de les rendes, que en general no son les mes elevades. "D'altra 
banda el fisc tampoc no actúa sobre fenómens tan regressius i antisocials com ara el 
frau, P especulado, el rendisme i la corrupció" (3, p. 16). 
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Un cas a part el representa 1'especial tractament fiscal concedit a la compra de deute 
públic emés per a finan?ar el déficit de l'Estat Al mateix temps que es desgrava, es 
cobren interessos per no pagar impostos! 

En resum, aquests defectes estructuráis -que donen tractament privilegiat a les 
activitats especulatives sobre les productives-juntament amb rexistencia del frau i 
la inexistencia de recaptacions serioses en patrimonis i transmissions, fan que 
Tactual model de fiscalitat i de despesa pública siguí inefíca? a mes d'injust, ja que 
afavoreix les rendes mes altes sense incidir en la situado de les mes baixes. 

Complicitat amb l'organitzacló gregaria del sistema 

Amb Tadjectiu gregari, Óscar Colom vol significar una associació d'interessos, -i 
especialment uns vineles económics- amb la finalitat d'establir hegemonies. El 
conjunt d'estructures sócio-económiques de masses están conformades per 
maximitzar el control de poder, que constitueix el seu principi organitzador i la seva 
veritable finalitat. 

É 

En la mesura que és aquesta la finalitat a qué responen i en fünció de la qual es 
conformen, les organitzacions institucionalitzen i legitimen unes relacions de 
desigualtat, defensant interessos parcials com si fossin absoluts. El carácter 
"gregari" d'una organització és alió que li impedeix actuar amb vista a un 
interés comú i general. És també alió que, al contrari, l'empeny a subordinar tot 
altre criteri de valor que no respongui al perseguiment deis propis interessos i a la 
defensa deis propis privilegis. 

El carácter gregari i el seu impuls hegemónic és dones la mesura (o "des-mesura") 
de 1' organització social, en la vessant económica i en la política. 

Lluny de complir amb la seva funció de garant del bé comú, l'Estat és avui 
representant d'interessos minoritarís, resultants de la pugna entre els grups de 
pressió mes poderosos. És, per tant, la máxima expressió de l'organització gregaria 
del sistema. Aquesta subordinació al joc deis interessos hegemónics el fa del tot 
incapa? d'introduir els canvis estructuráis necessaris per a garantir a cada chitada un 
marc efectiu d'igualtat de drets i d'oportunitats. 

La coMusió entre poders de l'Estat i grups d'interessos és també la causa de 
Pincompliment d'una altra funció essencial de l'Estat, que consisteix en 
administrar i mantenir en el temps els patrimonis coMectius. És a aquesta 
problemática que dedicarem els propers parágrafs. 

2.2. El tractament de la Natura 

En el mateix nucli de la racionalitat capitalista es troba el gran element 
distorsionador de tota 1'estructura socio-económica, és a dir la recerca del 
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máxim benefíci a curt termini, el principi de I'expansió ¡Minutada i continuada, 
que genera tendéncies de desequilibri i incertesa que son nefastes dins el 
mercat 

Una conseqüéncia d'aixó és la incapacitat de reconéixer la Natura com a bé 
"transcendent": en primer lloc, transcendent quant al seu ús, ja que la Natura 
proporciona les condicions generáis de la supervivencia biológica (i no la satisfacció 
de desitjos exlusivament humans, i sovint innecessaris); després quant al seu valor, 
que no és, en la majoria deis casos, reemplazable amb tecnología o treball huma; i 
fínalment amb relació al temps, ja que es tracta d'un patrimoni limitat que hem de 
compartir amb les generacions futures. 

La Natura és, ben al contrari, el primer i principal objecte d'explotacio per 
part del sistema económic capitalista. La depredació de la Natura constitueix de 
fet la base sobre la qual s'ha edifícat el procés d'acumulació de riquesa i poder, així 
com les relacions d'injustícia entre persones i grups socials. 

Avui son els capitals financers els máxims instruments de qué se serveix el sistema 
capitalista per a la depredació de la Natura i Fexplotado del treball. 

Els models sócio-económics actuáis no son capados de contemplar i tractar la Natura 
com a bé realment comú, patrimoni collectiu amb carácters de transcendencia quant 
a ús, valor i temps. Les instáncies de l'Estat no han sabut o volgut remodelar les 
regles del joc económic i social al voltant d* aquesta prioritat, que és la de 
preservar i administrar correctament les riqueses que pertanyen a tote, i de les 
quals depenen la supervivencia de la biosfera i el benestar huma. Si 1'economía 
capitalista está fonamentada en la explotado sistemática deis recursos naturals, aixó 
depén en bona part de la inoperáncia de l'Estat en posar fre a aqüestes tendéncies 
depredadores. El cálcul económic que no té en compte les externalitats i la recerca 
del máxim guany a curt termini segueixen sent els criteris dominants del sistema 
económic, en la mesura que l'Estat és incapa? d'imposar un punt de vista global per 
sobre deis interessos particulars. 

El tractament de la Natura com a simple mercadería, és a dir segons les 
normáis liéis de mercat, és una de les fonte primarles de desequilibri económic i 
ecológic, fíns al punt d'afectar decisivament els equilibris biótics i amb ells la nostra 
qualitat de vida, així com les perspectives de futur a curt i mitjá termini. 

2.3. Els desequilibra deis capitals 

Allá on mes clarament es veuen els efectes de l'ús distorsionador de la Natura 
com a mercadería, és en el tractament deis béns de capital. Tot capital és fruit 
historie de l'associació de Natura i Treball, i sotmetre aquest patrimoni a l'imperatíu 
económic de maximitzar el guany a curt termini genera conseqüéncies perjudicials 
en el terreny económic. També l'espiral acumulativa que porta a fer créixer els 
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capitals sobre ells mateixos és un element de distorsió. En definitiva, ni es vetlla per 
Festabilitat del capital global, ni s'utilitza la creado de riquesa per millorar el 
repartiment de benestar económic generat. 

Per a Óscar Colom és tan dolent que el capital es vagi malgastant per incapacitat de 
gestió, com que vagi creixent i acumulant-se per una dinámica interna, que no sigui 
la d'augmentar la qualitat de vida de la coMectivitat. Segons el seu críteri, els 
capitals s'haurien de sotmetre a un régim d'estabilitat, és a dir, a un tipus de gestió 
preocupada essencialment a reduir al mínim les pérdues económiques globals (és a 
dir, les que teñen en compte també les externalitats ecológiques). 

Les tendéncies de Fescenari actual van exactament en la direcció oposada. 
«4' antieconómic 
recursos al creixement del capital productiu, o a la millora de la qualitat de vida o 
del medí ambient, sino a Fespeculació, al diner fácil i a la despesa sumptuária" (3, p. 
73). Ueconomia global és dominada per uns capitals abstractes, financers, en gran 
part deslligats de qualsevol activitat productiva, que creixen aparentment sobre ells 
mateixos, i que afavoreixen tota mena d'operacions especulatives, tant sobre els 
recursos naturals com sobre els mateixos recursos financers. El mercat de capitals 
está en darrera instancia fonamentat en el desequilibrí, i aixó, un cop mes, a causa 
que FEstat no sap o no vol exercir el seu paper de garant del bé comú. 

197 





3. 
PROPOSTES I TERAPIA 

3.1. Una nova política de rendes 

El nou model dissenyat per Óscar Colom es visualitza de la manera mes clara en el 
replantejament de la política de rendes. L'objectiu es crear les condicions perqué 
cada ciutadá i ciutadana tingui la garantía d'una igualtat mínima de drets i 
d'oportunitats, per participar en la vida social i desenvolupar la propia 
persona de manera satisfactoria. Aixó vol dir, per al nostre autor, transformar les 
estructures básiques, socials i económiques, que fonamenten les societats actuáis, i 
en primer lloc -com ja hem vist- la institució familiar i les relacions laboráis, 
enteses com a condicions básiques del sosteniment económic i psíquic. 

El primer criteri fonamental que s'ha de reteñir és que aquest model adopta com a 
unitat económica primaria I'individu (i no la llar, per exemple). L'individu 
posseeix uns drets per si mateix, i l'Estat ha de garantir el seu respecte. Per aixó, des 
que neix, l'individu ha de teñir una autonomía propia, la seva identitat i personalitat 
garantida en alió que de fet li dona dignitat: el seu propi sosteniment. El carácter 
individualitzat d'aquest model és válid tant per a la política de rendes com per a la 
fiscal. 

El desllorlgador: la Renda Individualizada Universal 

Cada persona, des del naixement fins a la mort, ha de teñir el dret personal i 
intransferible a percebre un ingrés suficient per fer-se carree de la seva subsistencia i 
portar una vida normal, des del punt de vista material i cultural. Mentre l'individu 
no es pugui valer per si mateix, és l'Estat qui ha de fer-se carree del seu 
manteniment mínim. En altres paraules, la població "passiva per naturalesa i per 
dret" -tota persona que no tingui, o hagi passat, l'edat de treballar, o que no pugui 
fer-ho per raons externes a la propia voluntat- será beneficiaría d'una Renda 
Individualizada Universal, a carree deis poders públics, que materializaría el seu 
dret a una mínima independencia económica. 

Es planteja així una distribució directa de les rendes productives ais mes 
desprotegits, fet que ajuda els sectors de renda mes baixa a complementar 
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l'economia familiar abans d'impostos; i tenint en compte que la máxima propensió 
al consum de béns básics prové en primer lloc deis babeos nivells de renda, es deriva 
que aquesta distribució tindria efectes coMaterals positius i reactivadors sobre 
r economía en general. 

L'adjudicació de la renda individualitzada per part de l'Estat és directa i 
intransferible amb cada ciutadá, sense pero impedir la relació de tutela o mediado 
condicionada del cap de familia o tutor. "No es pretén engreixar indiscriminadament 
reconomía deis caps de familia o tutors, sino reequilibrar-la i integrar-la amb 
aquests recursos complementaris" (3, p.65). 

Un treball per a tothom (i que tothom treballl) 

Peí que fa a la població activa per naturalesa i per dret, és a dir tota persona en 
edat i condicions de treballar, rebrá els seus ingressos com a contraprestació 
d'un servei donat El que cal, dones, és crear les condicions necessáries perqué hi 
hagi treball per a tothom, i perqué tothom treballi, complint així amb un deis drets 
mes básic de tota constitució democrática. 

4 

L'Estat, un altre cop, es fa garant que ningu quedi exclós del món del treball. Per 
una banda, garantirá un treball d'utilitat social -a precari i amb retribució 
mínima- per a tota persona que s'hagi quedat temporalment sense feina. La 
retribució mínima i a precari subratlla el carácter provisional d'una mesura 
destinada sobretot a impossibilitar el "pacte de la fam", sense pero desincentivar la 
integrado en el mercat laboral. "Al contrari, el treball social es complementa amb 
unes mesures de foment i qualificació de l'ocupació, com ara cursos 
d'especializado i capacitado, practiques en empreses, etc., -a plena dedicado, per 
evitar el parasitisme- que atorguin al benefician una responsabilitat o protagonisme 
social, i siguin socialment rendibles (la qual cosa no vol dir que ho siguin 
económicamente (3, p. 68). 

Aqüestes garandes de protecció social farien possible, d'altra banda, la máxima 
liberalització del mercat de treball, i l'eliminació de tots els obstacles a la fluídesa 
de la contractació. Els individus son lliures, en cada moment, d'establir o 
rescindir els seus acords laboráis, sense cap mena de complicado legal. Aquesta 
mesura es complementa amb una política económica que impulsa activament la 
iniciativa empresarial, sobretot petita i mitjana, fent que puguin crear-se, en aquest 
nou marc, els llocs de treball que semblen faltar irremeiablement en el model actual. 

Una important conseqüéncia que deriva del que s'ha dit és que es creen així 
condicions favorables per al reflotament de l'economia submergida, fet que el 
nostre autor considera un objectiu absolutament prioritari per a qualsevol política de 
transformado. Es tracta de crear les condicions perqué no hi hagi cap interés per 
moure's al marge de la legalitat. El canvi d'accent impositiu és, com es veurá mes 
endavant, un altre element fonamental per treure atractiu a aquesta práctica. 
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Mes enllá del patrlarcat 

Els continguts distributius i redistributius implícits en aquesta política de renda 
tindrien uns efectes enormes i definitius a diferents nivells: 

• En primer lloc ajudaríen a trencar el model familiar centrat en les relacions de 
dependencia de tipus "patriarcal". Cada individu podría participar a la vida 
familiar amb un major sentit de la propia dignitat. Fins i tot esdevindrien possibles 
formules inédites d'agregado entre persones, fos quina fos la relació biológica o 
cultural que les unís. 

• Es crearien condicions favorables per a un replantejament definitiu del paper de la 
"mestressa de casa", i en general per a una redistribució de papers en la llar. El 
nou model de repartició de la renda permetrá donar visibilitat i reconeixement 
-tant social com económic- a unes tasques fins ara menystingudes, ja que no 
participaven en cap tipus d'ingrés. 

A partir de canvis relativament senzills, que en principi només afectarien el dret a 
una renda mínima per a tots, es produirien uns canvis encadenáis i irreversibles, a 
tots els nivells de l'organització socio-económica. Aquest nou plantejament de 
repartició de rendes ha d' estar pero coordínat i sostingut per una transformació 
paraMela del model impositiu. 

3.2. Replantejar la política fiscal 

Criterls generáis 

Com la renda, també la contribució fiscal ha de ser individualitzada i universal. 
Tota persona, des del naixement fins a la defunció, a mes del dret de disposar deis 
mínims per a la seva subsistencia económica, té el deure de contribuir a la despesa 
social, amb la forma d'estalvi coMectiu que son els impostes. Aquesta participado 
fiscal pot ser mínima, pero cal que hi sigui. La figura del mínim exempt seria 
eliminada. 

L'extensió a tots els ciutadans del deure contributiu equival a una Iluita 
drástica al frau i a Pevasió fiscal. En la mesura en qué el conjunt de mesures 
económiques permeti la liquidació de 1'economía submergida i una participado 
generalizada al món del treball, es fa possible el reflotament d'uns recursos fiscals 
realment ingents (un 25% de recaptació suplementaria, aproximadament, segons 
cálculs de T autor). 

El segon criteri general és el d'una general simplificado del sistema impositiu 
(reducció del nombre de trams, coordinació entre impostos, eliminado de dobles 
contribucions, etc.), fet que representa un pas fonamental per neutralitzar una de les 
causes que promouen el frau fiscal. 
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Gravar la passlvitat I la despesa sumptuárla 

Pero la clau principal del replantejament de la política fiscal és el desplacament de 
l'accent impositiu, fent-lo incidir mes sobre la riquesa ociosa i la renda 
especulativa. La redefinició de 1'Impost sobre el Patrímoni juga un paper de primer 
pía. El criteri básic és que el patrímoni ha de ser gravat en fundó del seu ús. 

"Gran part deis patrimonis ociosos no es canalitzen productivament, sino que s'escolen 
pels xucladors de Fespeculació i alimenten l'anomenat diner calent, el frau fiscal 
immobiliari i la despesa sumptuária. I com sabem, la despesa sumptuária és la mes 
inflacionaria; el diner calent juga amb el tipus d'interés i les taxes de canvi; i 
T especulado és la que desincentiva la inversió productiva. Per aixó, caldria penalitzar 
amb tipus superiors Fus improductiu o sumptuari deis patrimonis. L'especulació, 
d'aquesta manera, perdria el seu atractiu, i en canvi el guanyaria Tus productiu del 
capital" (3, pp. 61-2). 

Tots els béns i recursos de la Natura (com a béns escassos a preservar i a 
administrar) s'haurien d'incorporar també a 1'Impost sobre el Patrímoni. 
S'assentarien així les bases per a una política de preservado del medi a través d'una 
fiscalitat ecológica. "Per exemple, la gravació del sol immobilitzat, que ara és font 
d'especulació, evitaría moltes de les diseconomies urb anís tiques; l'actuació ñscal 
contra el diner calent evitaría gran part deis desgavells ecológics a escala europea i 
planetaria; etc." (3, p. 63). En definitiva, es proposa que a través d'aquesta figura 
impositiva es pugui finanf ar la regeneració subsegüent al mal ús deis recursos, i el 
seu cost real (que inclogui també les mesures previsores o correctores, i la 
investigació básica que aixó comporta). 

Aquest nou accent impositiu facilitaría dones 1'alliberament deis patrimonis 
improductius i deis especulatius, refor?ant així una tendencia redistributiva que, com 
hem vist, constitueix una de les constants preocupacions del nostre autor. Una altra 
mesura complementaria per impedir fortes acumulacions de riquesa, seria el disseny 
d'un impost sobre donacions i heréncies, en el qual el tipus impositiu no 
depengués de la riquesa del donant, sino del receptor. Aixó també crearía un 
mecanisme que afavoriria la distribució patrimonial, en compte deis actuáis 
processos acumulatius. 

Finalment, uns alts tipus impositius per ais productes de luxe completen aquesta 
serie de mesures destinades a compensar els principáis desequilibris económics a 
través d'un nou model fiscal. Reduir el consum sumptuari permet atacar una de les 
despeses mes inflacionáries, així com una de les principáis causes del déficit 
exterior, tot i afavorir l'estalvi públic. 

Cap a una concepcló unificada deis Impostos 

Malgrat que la complexitat deis sistemes fiscals actuáis fa difícil el pas immediat a 
un impost únic, que fusioni totes les imposicions en un sol tribut, sí que podem dir 
que la concepció d' Óscar Colom és integrar al máxim els tres puntáis del seu model 
impositiu: IRPF, Impost sobre el Patrímoni i Impost sobre Societats. 
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L'IRPF hauria d'incloure una bona part del que ara son retencions en origen 
(prestacions contributives a la Seguretat Social i rendes diferides en servéis i 
prestacions publiques i socials), mantenint pero el criteri de la retenció en origen. 
Inclou també els dividends i les participacions en el capital de societats i empreses. 

L'impost sobre Societats hauña de centrar-se en les plusválues no distribuídes (és a 
dir, capitalitzades per les Societats), pero amb un tipus impositiu inferior a l'IRPF. 

L'impost sobre el Patrimoni, a mes del seu paper de suport a l'IRPF, peí que fa a 
establir la base impositiva real de les rendes, servirá també per a combatre 
paulatinament les externalitats negatives. 

Tots tres han d' estar coordinats i alhora ben delimitáis. En la mesura en que es vagi 
simplifícant i clarificant tot el sistema administratiu, será plantejable la inclusió 
d'aquests diferents aspectes en un impost únic sobre la renda i el patrimoni personal. 

3.3. Una política d'estabilització económica 

Els objectius priorltaris 

Si les mesures prioritáries d' actuario teñen un ciar accent distributiu i redistributiu, 
Pobjectiu de fons que el model vol perseguir és l'estabilització del sistema 
económic en el seu conjunt. En altres paraules, el nostre autor veu la necessitat 
d'abandonar l'imperatiu económic del creixement iMimitat, i incorporar en el 
nou model sócio-económic la consciéncia ecológica deis límits. Cal as sumir la 
necessitat de preservar per a les generacions futures unes condicions de vida i un 
recursos escassos que Tactual plantejament económic está degradant a un ritme 
insostenible. 

La Natura, en aquest sentit, és el referent clau per restructurar totes les prioritats. 
Aquest patrimoni comú, dotat com ja hem vist de carácters de transcendencia, s'ha 
de poder utilitzar, pero no es pot malgastar. El nou imperatiu és dones el de reduir al 
mínim les pérdues de recursos. El nou model económic ha de ser coherent amb 
aquest plantejament. I és FEstat, com a garant del bé comú, qui ha d'establir les 
regles de joc que el facin possible. 

Establlitzar els capitals I protegir el patrimoni coMectiu 

El punt fonamental és establir uns mecanismes per garantir l'estabilització deis béns 
de capital. S'ha de considerar tot capital (fruit historie de l'associació de Natura i 
treball) com un bé social, que hom pot utilitzar privadament pero no consumir 
indiscriminadament. La mesura suggerida és vincular els capitals de les empreses al 
patrimoni públie, a través d'una mena de "socialització jurídica" d'aquests capitals. 

En la práctica, les empreses continuarien disposant de l'ús deis seus capitals 
com abans, pero en perdrien la propietat formal, que passaria a ser de l'Estat. 
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Aquest, pero, no exerciria cap mena de control sobre la gestió del capital, ni tan sois 
consultiva, sino que vetllaria únicament perqué es mantingués intacte. L'estabilitat 
del capital social sería prácticament l'únic vincle estructural posat a l'activitat 
económica. Les ampliacions de capital haurien així de ser comunicades a 1'autoritat 
estatal, que les acceptaria sense discutir-Íes. No hi hauria, en altres paraules, un 
control sobre les decisions, sino sobre els resultáis. Els empresaris poden actuar, 
dins de la legalitat, com millor els sembli, sempre que compleixin amb l'imperatiu 
de no consumir el capital que están simplement administrant, ja que formalment no 
els pertany. 

Un nou impuls a l'activitat económica 

La idea de considerar com a béns socials els capitals de les empreses no serveix 
únicament per reglamentar l'activitat económica existent, sino també -i sobretot-
per donar-li un nou impuls. S'han de crear les bases d'un teixit productiu que es 
fonamenti, com a eix vertebral, en la petita i mitjana empresa, industrial i agrícola, 
de carácter nacional. 

A través d'una banca pública, l'Estat es compromet a proporcionar el capital 
necessari per a 1'obertura d'una activitat económica a qualsevol persona que presentí 
el seu projecte, i acepti el compromís de mantenir intacte el capital prestat. La 
concessió de crédits per a capitals está sempre fonamentada en la responsabilitat 
personal (que pot ser ampliada a tots els treballadors d'una empresa), i en cas de no 
compliment comporta com a sanció la pérdua de la confiaba (pérdua de la facultat 
de fer ús de capitals). La intermediado fínancera per aqüestes operacions aniria a 
carree del banc estatal, amb una taxa d'interés molt baixa, que es reduiria al 
manteniment del cost d'administració, a la compensado de les pérdues naturals i 
també com a taxa d'explotació. 

El sistema fínancer resultaría drásticament simplificat, per un costat grácies a les 
mesures fiscals que treuen atractiu a l'activitat especulativa, pero sobretot per la 
reducció del seu negoci ais servéis de gestió i intermediario fínancera. 

Peí que fa a l'organització de les estructures productives, ja hem vist com la 
transformado de la política de rendes possibilita també una liberalització del mercat 
del treball, grácies a la qual totes les relacions laboráis resulten mes fácilment 
fonamentades en la llibertat i voluntarietat del pacte. 

Ara bé, la mesura de "capitalització social" abans esmentada fa possible una altra i 
no menys important transformació. En la mesura que el concepte de la propietat es 
relativitza, com a ús i custodia d'un capital que ja no pertany a l'empresari (ni 
tampoc al treballador), es va traient conflictivitat a les relacions productives, 
eliminant el principal element de discriminado entre "empresari" i <4treballador". 
Aixó fa possible una nova organització de r empresa, dins la qual tots -encara que 
amb la mateixa diversitat de funcions que abans- son igualment 'treballadors". 
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Afavorir l'estalvi públic 

En la mesura que es tracti el capital com a bé social, garantit per l'Estat i per tant no 
dilapidable, s'ha d'entendre que també el factor estalvi es veu protegit pels 
mecanismes de permanencia i perpetuado del capital aquí proposats. 

Una part deis recursos necessarís per a les mesures de capitalització social es 
mobilitzarien a través del sistema fiscal, de manera que les necessitats d'estalvi es 
veurien, si mes no, reduídes. 

En tot cas, i especialment en una fase inicial, s'ha de preveure que la reactivació del 
consum básic deis nivells de renda mes baixos -generada peí nou model de 
distribució de rendes- ha de ser també compensada amb un augment de les taxes 
d'estalvi del conjunt de reconomia. L'objectíu seria de recuperar l'estalvi perdut 
deis estrats alts de renda, incentivant-lo en els mes baixos. Per garantir un nivell 
d'estalvi coMectiu adequat a les necessitat inversores de reconomia, i com a 
mesures de transido, el model proposa la creado d'un fons d'estalvi públic for$ós 
que gravi, a un tipus variable, la renda mínima individualizada universal. També 
preveu incentius ais petits imports d'estalvi familiar, el rendiment de les quals 
podría subvencionar-se directament amb el producte de la fiscalitat progressiva 
estreta deis patrimonis inactius. 

D'una altra banda "es pot desestimular cert tipus de consum concedint subvencions 
condicionades, és a dir, no en forma de recursos líquids, sino de cupons 
bescanviables per productes determinats d'antuvi, considerats prioritaris, protegits o 
tutelats per l'Estat. Aquest cupons poden teñir un ús flexible entre un ampli ventall 
de productes, per aixó mateix serien gairebé líquids i no nominatius. La creació 
d'aquesta demanda prioritaria estimularía posítivament 1'economía, beneficiant els 
productes nacionals per sobre deis estrangers, reactivant sectors básics en regressió i 
estimulant l'estalvi de les rendes liquides alliberades de despeses de carácter básic" 
(3, pp. 66-7). 

3.4. La reestructurado de l'Estat 

El protagonisme que l'Estat adquireix en el model d'Óscar Colom no implica un 
augment de l'aparell administratiu i burocrátic, sino al contrari, una simplificado 
radical de les seves estructures. £1 seu model d'Estat és molt mes reduít que 
l'actual, amb menys responsabilitats pero molt concretes. La seva missió és fer-
se garant del benestar comú, i complir aquelles funcions que la societat civil no pot 
complir. Les mes importants es poden resumir en cinc punts: 

• la política fiscal i de rendes; 

• la gestió i el manteniment del patrimoni coMectiu, és a dir regular la política 
financera i ecológica; 
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les infraestructures i obres que -per la seva magnitud- no pot realitzar la iniciativa 
privada; 

F administrado de la justicia; 

el manteniment de les condicions d'"ordre" intern, i de "defensa" i representado 
respecte a 1'exterior. 

El princlpl de Responsabilitat 

La millor manera d'abordar el problema de la manca d'eficacia en 1'administrado 
pública és, per al nostre autor, determinar criteris de responsabilitat eficient per ais 
funcionaris publics, de tal forma que aquests suportin també els costos de la seva 
gestió. La introducció del principi de "risc i fallida", deis conceptes de 
responsabilitat i de gestió de recursos limitats en Tactivitat de les administracions 
publiques son algunes de les claus que poden permetre una requalificació del 
funcionariat. 

Uns mecanismes senzills, com serien els procediments de pressupostació per 
objectius i les auditories institucionalitzades per a avaluar els nivells <f economía i 
eficiencia aconseguits, poden facilitar el control sobre els resultats de la gestió 
pública. 

Una instancia coordinadora 

Óscar Colom concep l'Estat com una instancia coordinadora, lleugera i eficag, 
sotmesa al principi de Subsidiarietat (només serveix per a fer alió que els nivells 
inferiors d'organització no poden resoldre autónomament) i organitzada segons 
criteris de responsabilitat i eficacia mes propis de Tactivitat empresarial. 
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4. 
MESURES PER A LA IMPLEMENTACIÓ 

El camí d'entrada per introduir els canvis es fonamenta en una doble intervenció 
conjunta i paral-lela sobre la política de rendes i la política fiscal. Es tracta, en altres 
paraules, d'es tendré i així incrementar el volum recaptatori, i repartir-Io de 
forma capiMar a tota la població amb una política de rendes d'alt contingut 
social. 

Per fer possible aquest canvi, és imprescindible passar del regim actual, que sitúa la 
unitat fiscal i de rendes en la figura global del nucli familiar, a la individualització 
universal tant de la unitat fiscal com de rendes, incorporant en aquest nou régim tots 
els ciutadans des del naixement fins a la defunció. 

Óscar Colom calcula que el sistema fiscal pot incrementar els seus ingressos d'un 
25% a través d'una efica? Iluita al frau i a l'evasió, de I'extensió contributiva a 
tota la ciutadania, i d'una adequada pressió impositiva sobre els patrimonis 
(especialment inactius). 

Aquest increment és el que permet una política social mes compromesa amb les 
capes mes desafavorides, i que es concreta en la repartició d'una renda 
individualitzada per ais coMectius socials actualment infraremunerats. 

Es remuneraría amb una renda equivalent a un 50% del SM: 

• els menors de 16 anys, tot determinant una distribució que anés la meitat al menor 
i l'altra meitat al tutor o persona que el cuida; 

• els estudiante de grau mitjá i superior que garanteixin un rendiment en els seus 
estudis; 

• els mossos que efectúen el servei militar, o els qui presten l'anomenat "servei 
social substitutori"; 

Ais incapacitáis que no arribin al percentatge míním d'invalidesa els correspodria 
una prestado equivalent a la pensió no contributiva. 

També es complementarien les pensions, en una previsible etapa de transido, fins a 
arribar a una pensió mitjana d'un 125% del SMI, si son contributíves, i del 100% si 
son no-contributives. 
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Les mestresses de casa serien beneficiarles d'un percentatge deis ingressos o rendes 
deis altres components de la familia, partint de la idea que son persones que 
s'al liberen totalment o parcial d'una altra activitat professional per a complir unes 
tasques o servéis demanats peí coMectiu familiar. Aquesta tasca seria reconeguda 
legislativament. 

Els aturats comprovats, de llarga durada o no, rebrien una prestado equivalent a un 
75% del SMI, a canvi d'una prestado de carácter social. 

Les mesures redistribuídores permetrien modificar T escala impositiva de l'IRPF per 
a incorporar els sectors de poblado fins ara exempts, gravant, per exemple, el nivell 
de renda mínima (fins ara exempta) amb un tipus únic d'un 2%, i fins a un sostre 
determinat. Per damunt d'aquest sostre, hi hauria un segon nivell amb un tipus 
contributiu de 2%+n, per a les rendes suplementáries de la poblado activa i passiva 
beneficiaría de la renda individualitzada universal (població que encara no 
cotitzava). Finalment, vindria la part d'ingressos corresponent a la cotització actual, 
corregida d'acord amb la modificado en la tarifa impositiva, (2%+n)+x; es 
respectaría el seu carácter progressiu tot i que amb una certa simplificado de trams, 
que tingues com a fita millorar la progressivitat real. (3, p. 80) 

Tot aixó contribuiría a finangar Festalvi públic necessari per a unes altres mesures 
de política económica i de desenvolupament sostingut. 

El nostre autor considera que aqüestes mesures de carácter distributiu serien el 
desencadenant d'unes transformacions graduáis pero irreversibles de les principáis 
estructures sócio-económiques que fonamenten Tactual sistema. 

En primer lloc la familia, que esdevindria un marc de relacions mes lliures, grades a 
la possibilitat que cada membre aporti una quota de renda personal, siguí quina sigui 
la seva edat, sexe i condició. Aquest embrió d'independéncia económica conduiria 
inevitablement a un replantejament del papers familiars i de les relacions entre sexes 
i entre generacions. Es modificarien fins i tot les formes i raons d'agregado i 
convivencia. Hi hauria, en tot cas, mes marge de llibertat i elecció per a individus i 
coMectivitats. 

Pero també les estructures productives es veurien fortament afectades. Les noves 
condicions redistributives i la garantía que sempre es pot disposar d'un treball social 
a precari, faran que els treballadors no estíguin sotmesos a pressions económiques 
dramátiques a Fhora d'aceptar contractes laboráis. D'una manera quasi espontánia 
es creen les condicions que permeten liberalitzar les formes de contractació i 
associació laboral. Aixó representa un pas important per transformar l'estructura 
interna de les empreses. 

L'altre pas es donaría en la mesura que l'Estat posi en marxa unes mesures de 
"capitalització social" que facilitín la iniciativa empresarial i 1'enriquiment del teixit 
de la petita i mitjana empresa. 
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V. 
L' ECONOMÍA DISTRIBUTIVA 

un resum de Taponado de Jacques i Mane Louise Duboin 

per Pere Mora 





EXTRACTE 

Per a Duboin el procés de creixement il-limitat del sistema capitalista és el culpable 
de T imparable augment de la desigualtat social, que pateixen tant els anomenats 
pai'sos del Tercer Món com els considerats desenvolupats (apandó de l'anomenat 
Quart Món). També és l'oiigen d'un procés de competitivitat económica que deriva 
en una guerra económica, que afecta el món capitalista i que promou uns valors 
basats en l'éxit económic i la rendibilitat a qualsevol preu. 

L'economia de mercat, basada en la Iliure empresa, es troba sotmesa a una profunda 
crisi. La necessitat de buscar nous mercats, d'augmentar la producció perqué el 
sistema no s'atuxi, ha provocat una sobreproducció que acaba per ofegar el propi 
sistema i conduir-lo a un carrer sense sortida; és un cercle vicios i tancat del qual 
només es pot sortir mitjan?ant l'expansió continuada, tornant novament al punt de 
partida i agreujant indefínidament la crisi. 

Les causes de la crisi no son unidireccionals. És un procés en qué tots els integrants 
del mecanisme capitalista (financer, productíu i polític) son causa i resultat. La falta 
de moneda estable basada en un patró real i no fictici, com és el cas actual, 
provoca una situació d'inestabilitat monetaria que afavoreix la inflado i 
F especulado, i que propicia una distribució arbitraria de la riquesa afavorint 
aquells components de la societat que es troben en una situació mes privilegiada 
dintre del sistema (propers al poder polític/económic) o que simplement teñen 
menys escrúpols a Thora d'efectuar operacions financeres poc etiques. Aquest fet 
provoca una situació que Duboin defineix d'"incertesa", en la qual la inversió 
privada queda frenada a causa de la pérdua de confianza per part del capital, i 
incideix directament en la crisi empresarial davant de la lógica reticencia de la banca 
(sempre moguda només per criteris de rendibilitat económica) a seguir finan^ant a 
les empreses. 

Aquest procés no és independent de la resta de sectors (fonamentalment el 
productíu). La manca d'atractius per a la inversió en el sector productiu i la situació 
d'incertesa signifiquen pérdues continuades en 1'empresa privada i la impossibilitat 
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de planificar producció i preus. La necessitat de vendré cada cop mes, malgrat la 
situado de crisi, té un doble resultat: 

• D'una banda, les empreses poc competitives tanquen en no poder reduir costos, 
amb la consegüent pérdua de llocs de treball i el descens del poder adquisitiu deis 
treballadors, que han de suportar una reducció continua deis seus sous per intentar 
trobar un lloc de treball; a mida que la crisi es fa mes forta hi haurá mes 
treballadors disposats a realitzar un determinat treball per un salan cada cop mes 
baix. 

• D'altra banda, aquelles empreses que volen sobreviure entraran en la dinámica de 
reducció continuada de costos reduint el nombre d'ocupats i invertint en innovado 
tecnológica. 

El resultat del procés es concreta en una situado de sobreproducció que satura els 
mercats juntament amb una reducció important de la capacitat de compra d'un 
nombre creixent de consumidors, a causa de 1'augment de 1'atiir. El descens del 
consum provoca l'estrangulament del sistema: 

• Manca de capitalització en les empreses, agreujada per la manca de crédit bancari 
per poder remuntar la crisi, amb el consegüent tancament patronal i agreujament 
de l'atur. 

• Descens deis ingressos de l'estat i de la societat en general que teñen dues 
conseqüéncies directes: 

- Increment deis impostos per a fínangar les prestacions de desocupació, que 
obliga a les empreses a reduir costos per poder competir, fet que obliga a 
incrementar Tus de les noves tecnologies estalviadores de treball huma. 

- Restricció deis servéis socials, davant la impossibilitat de l'Estat de mantenir la 
infraestructura assistencial, basada en una recaptació d' impostos directament 
relacionada amb la producció. 

Les sortides del sistema actual davant la crisi estructural es basen en dos punts: 

• Proteccionisme enfront la resta de pai'sos, tancant al máxim possible Fentrada de 
productes de rexterior. Per a Duboin aixó condueix a Taparició de nacionalismes 
excloents (no oblidem que la major part de 1'obra de Duboin está escrita en el 
període d'entreguerres) que contribueixen a augmentar l'enemistat entre les 
nacions sota la forma de "guerra económica". 

• Recerca, a qualsevol preu, de nous mercats mitjan^ant la formado de "holdings" i 
multinacionals que extreuen els recursos i primeres matéries ais pai'sos del Tercer 
Món i contribueixen a 1'explotado de la seva má d'obra i a l'empobriment de les 
seves societats. 

El sistema capitalista necessita d'un sector polític que consolidi una estructura de 
poder que defensi els interessos deis grans grups económics. La manca de 

r 

representativitat política i el poc pes de la societat en la presa de decisions mes 
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importants incideixen en l'augment de les desigualtats socials, que a la vegada están 
directament relacionades amb les conseqüéncies de la crisi financera i productiva. 

És una cadena sense fi, un cercle tancat sense sortida. Un sistema que per a Duboin 
havia desembocat en la I Guerra Mundial i que vaticinava (en el període 
d'entreguerres) un proper conflicte mundial com a única sortida de la crisi. El 
creixement iMimitat conduia directament a la necessitat de destruir alio que s'havia 
produít per tornar a iniciar el procés. 

Propostes d'una societat distributiva 

Al contrari que el sistema capitalista, el model que proposa Duboin es basa en 
Fequilibri. U objectiu principal és que els sectors productiu, financer i polític siguin 
instruments per configurar un sistema igualitarí, en el qual quedin exclosos la 
competitivitat i el mercantilisme. 

El sector productiu ha de centrar-se en satisfer les necessitats reals de la societat 
mitjan^ant el consens de tots els seus integrants; un consens que es basa en el 
principi de la desmercantilització del sistema productiu i en Fequilibri entre consum 
i producció. El treball ja no depén del mercat i no és Fúnic mitjá de guanyar-se la 
vida, i els servéis socials passen a ser un dret de tots els ciutadans, independentment 
del seu poder adquisitiu. L'Estat és l'encarregat de regular la producció mitjan§ant la 
participado activa de tota la societat en la planificació, control i seguiment deis 
projectes empresarials. 

L'estructura productiva es fonamenta en F empresa distributiva. Aquest tipus 
d'empresa perd el carácter capitalista, ja que és creada en base a les necessitats de la 
comunitat, i no per expectatives de benefici, mitjan^ant la voluntat de les comunitats 
i per concertado general. El principi que governa Forganització del treball és 
l'autogestió. Desapareix el concepte de jerarquia que és substituít per Fesperit 
comunitari d'empresa. 

Els instruments que proposa Duboin per assolir Fequilibri social i la igualtat es 
basen en el contráete cívic (compromís de participado en el procés productiu davant 
la societat), servei social (que té com a objectiu assegurar les necessitats productives 
básiques) i la renda social (participado de les riqueses que corresponen a cada 
integrant de la societat). La renda social és un sou individual garantit per a cada 
membre de la societat independentment de la seva activitat. 

El sector financer ha d'estar basat en la transparencia i en el principi del seu paper 
mercantilista (que inclou el sector bancari, ja que en ser una societat igualitaria i no 
consumista perd el seu carácter tradicional capitalista). Com a instrument monetari, 
Duboin proposa la moneda distributiva, basada en la producció real. La 
característica d'aquesta moneda és que desapareix en el consum, i per tant no és 
atresorable ni generadora d'interessos. L'objectiu principal del sistema financer és la 
distribució equitativa de les rendes amb vista a cobrir les necessitats de la renda 
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social. El model está impulsat per la monética (moneda electrónica) com a element 
de transparencia i de control del sistema. 

El concepte de democracia, per a Duboin, ha de basar-se en la igualtat económica. 
Els instruments esmentats antenorment configuraran una societat participativa en la 
qual tots els seus membres preñen part activa en aquelles decisions que 1'afecten. 
Aquesta societat que ell anomena societat assembleista es basa en el príncipi d'una 
continua posada en comú de les liéis i de la seva posterior votació per mitjans 
informátics. 
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1. 
INTRODUCCIÓ 

1.1. L'autor i el seu entorn 

JACQUES DUBOIN (1878-1976) va ser un financer i banquer que entre múltiples 
funcions publiques va actuar com a secretan d'Estat del Tresor amb Clemenceau, 
president del Consell d'Estat francés entre 1906 i 1917 i negociador del Tractat de 
Versailles el 1919. És impossible desvincular la situado política i social del període 
d'entreguerres, de l'evolució del pensament de Duboin. Uimpacte economic del 
Tractat de Versailles va ser fonamental. El vell capitalisme (o liberalisme economic) 
que s'havia basat en la idea que 1'administrado pública havia de donar llibertat a les 
empreses i mercats, es transforma i, per primera vegada, l'Estat dirigeix el procés 
economic per optimitzar-ne els recursos i reconduir la recuperado económica. La 
impressió incontrolada de paper moneda, la venda de grans emissions de bons i 
r obligado deis bañes de concedir crédits ais governs ocasionará un fort procés 
inflacionista i l'endeutament europeu respecte ais Estats Units. 

Per Duboin era evident que no podía mantenir-se el plantejament neoelássie, 
basat en la idea que s'estava avan§ant cap a un progrés mes beneficios i cap a una 
mes abundant civilització en la qual els avantatges de la ciencia i la inversió 
moderns es difondrien mes ámpliament, i fins i tot la lluita competitiva contribuía, 
en certa manera, a una millora de les condicions de vida. El nivell de vida europeu 
estava en aquell període seriosament amenagat amb l'increment de la capacitat 
productiva deis Estats Units i del Japó, que s'havien introduít en aquells mercats, 
tradicionalment europeus. 

Duboin denuncia en els seus primers escrits la falsa prosperitat en la qual es vivia. 
Aquesta es basava en l'endeutament inflacionista i en l'empobriment progressiu 
d'Alemanya davant els requeriments del cobrament de les reparacions de la guerra. 
El pía Dawes va servir per maquillar la crisi mitjangant la inversió deis Estats Units 
d'una gran quantitat de capital. El creixement es basava en estructures poc 
consistents i el sector financer estava sobredimensionat i deslligat de la realitat 
productiva. 
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El crack del 1929 va ser per Duboin la crisi fínancera d'un sistema. Es produeix 
un debilitament de les borses europees i deis Estats Units a causa de dos fets 
fon amen tais: 

• Excessiva especulado, a causa de la important compra d'accions amb crédits. 

• Onades de venda, provocades per l'enfonsament del preu de les accions. 

Els Estats Units van deixar d'invertir a Europa i van vendré els valors i les empreses 
europees. El procés va provocar un increment espectacular de Tatur i un tancament 
massiu d'empreses (trenta milions d'aturats a Europa l'any 1932). 

Les conseqüéncies polítiques del crak de l'any 1929 van ser importants. La gran 
depressió va originar una demanda obsessiva de seguretat. El proteccionisme 
económic va influir en els sistemes polítics europeus. En aquells paísos, amb pocs 
antecedents democrátics, 1'apandó de milions d'aturats va ser el brou de cultiu per a 
posicions reaccionarles, que envoltades d'una aparenta populista, donaren resposta 
a la demanda d'un dirigent que prengués decisions, que assumís responsabilitats, 
que obtingués resultats i que reinstaures la confiaba. L'auge del nazisme a 
Alemanya i del feixisme a Italia son exponents clars d'aquesta situado. L'any 1939, 
només 10 deis 27 paísos europeus continuaven essent democrátics. 

La gran depressió va obrir el camí a la "solució" que Duboin temía des de feia 
temps: la guerra. 

Duboin debat la naturalesa del canvi de civilització davant la crisi estructural del 
sistema capitalista, fundant, conjuntament amb Emile Servan-Schreider, Tassociació 
"Droit au travail et au progres social" que es converteix posteriorment en el 
"Mouvement frangais pour l'abondance". Crea també la revista "La Grande 
Releve" (1934), que serveix de plataforma per a la divulgado del seu pensament 
(T economía distributiva) i que dirigeix la seva filia Marie Louise, re-elaborant i 
actualitzant les propostes del seu pare. 

Les tesis de Duboin es vinculen, mes o menys directament, amb alguns deis 
economistes que analitzen les disfuncions del sistema capitalista i que elaboren la 
seva crítica del neoclassicisme económic dominant i amb aquells filósofs o 
pensadors que elaboren doctrines basades en la idea de justicia social. 

El métode d'análisi histórica com a interpretado de la realitat social, que Duboin 
desenvolupa en la seva obra, enllaga amb les aportacions del socialisme utópic 
(Fourier, Owen , Cabet, Proudhon, Louis Blanc), respecte a alió injust, irracional i 
inhuma del model capitalista. Juntament amb altres economistes, com Sismonde de 
Sismondi, Thorstein Veblen i Flnstitucionalisme America, coincideix en la crítica 
del nou sistema de valors (competítivitat, monetarisme) que el capitalisme genera i 
que condueix a una societat marcada por continúes crisis comerciáis i depressions 
económiques. 

Els aspectes socials i polítics de Fautor deriven d*aquells pensadors que analitzen 
críticament el sistema social basat en el mercantilisme, intentant desenvolupar un 
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model a partir del consens comunitari. La "societat distributiva", que proposa 
Duboin es nodreix d'elements origináis de Plato, Tomás Moro i Montesquieu (la 
fundó protectora de l'Estat com a element regulador de les desigualtats socials) i de 
Rousseau (mitjan^ant el concepte de contráete social com a element subordinador 
deis interessos particulars a la voluntat general). 

1.2. Correrás distributistes 

L'obra de Jacques Duboin ha tingut continuítat en la se va filia, MARIE LOUISE 
DUBOIN, mitjangant la continuació de la publicació de " La Grande Releve", 
conferencies sobre economía distributiva i la publicació d'obres d'actualització (" 
Les affranchis de l'an 2000" (1984) i "Ueconomie überée" (1985)). 

Diversos autors i organitzacions han contribuít a la divulgado o adaptado de les 
tesis distributistes. Le Mouvement pour T Autogestión Distributive analitza les 
circumstáncies politiques i económiques del moment, encaminant el seu esforg cap a 
la concreció d'una alternativa ais models actuáis. 

D'altres economistes i innovadors socials han reconduit les tesis de Duboin 
adaptant-les a la situado actual. "La Grande Releve" ha servit de plataforma ais seus 
escrits. 

ANDRÉ PRIME en la seva obra "Un socialisme a visage humain" (1990) resumeix els 
punts básics de Teconomia distributiva, relacionant-la, de forma evolutiva, amb els 
esdeveniments histories des de la I Guerra Mundial fins a la crisi del sistema de 
valors de fináis deis vuitanta. 

ANDRE LIAUME configura dos sectors de producció i de béns i servéis a nivell 
internacional que conviuen amb una organització económica interna, autónoma, 
dotada d'un sistema monetari específic i que va integrant els exclosos de la 
producció competitiva. S'assegura un sou social i el dret al treball. 

GUY DENIZEAU proposa Teliminado de les subvencions ais agricultors i l'emissió 
d'una moneda basada en els excedents i dirigida ais aturats (moneda verda). Aquests 
només podran fer-la servir per comprar els excedents designáis . Seria el prototipus 
de la futura moneda distributiva ja que en té les característiques essencials. 

H. MULLER suggereix que la moneda de consum es basi en els excedents i sigui 
materialitzada, per facilitar-ne la gestió, mitjangant una targeta. Igual que la moneda 
distributiva, s'anuLla amb la compra i no és transferible. Serviría per finangar una 
serie de prestacions útils a les coLlectivitats. 
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2. 
DIAGNOSI 

2.1. Crítica del plantejament económíc neoclássic 

Duboin critica els economistes ortodoxos com a profetes d'un cert ordre natural 
immutable, on totes les institucions socials i sobretot la propietat en son les 
conseqüéncies lógiques. No teñen en compte el concepte d'evolució del pensament, 
en teñen prou amb adaptar els seus principis ais fenómens que aniran apareixent sota 
la influencia del progrés de la técnica. Des de 1880 no han evolucionat, son contraris 
a tota innovació. Viuen en un món a part i tancat, sense veure qué passa al seu 
voltant. El "laisser faire, laisser passer" s'ha complert com en una jungla: 
preconitzen un món en el qual cada individu busca el seu interés personal i la seva 
satisfacció, obtenint el máxim rendiment amb el mínim d'esfor?. Les receptes 
neoclássiques han preconitzat un sistema de valors que té com a paraules clau: 
diners, beneficis, rendibilitat, competitivitat, recerca de riquesa, llei del mercat, 
equilibri pressupostari, etc., que han configurat la societat del consum en la qual "el 
fi justifica els mitjans" i que, a la práctica, ha generat una "üuita de classes de tots 
contra tots". (1, p.45). 

Els principis neoclássics a la práctica han provocat un sistema basat en la 
desigualtat, ja que la competencia no suscita, per si mateixa, un equilibri entre 
roferta i la demanda. Malgrat les seves conseqüéncies negatives s'ha enquistat de 
tal manera en el comportament huma que dificulten qualsevol postura d'evolució 
cap a un sistema alternatiu que no estigui basat en l'economia de mercat. 

2.2. Camins equivocáis: comunisme i feixisme 

Les dues sortides (aparentment fora del sistema capitalista) que pren la societat 
europea en el primer terq del segle XX (feixisme i comunisme) fracassen perqué en 
el fons son una adaptado totalitaria del tradicional capitalisme expansionista. 

La trajectória del sistema soviétic, a partir del procés d'industrializado, ha estat 
mediatitzada per la política d'armament deis paísos capitalistes. Aquesta 
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circumstáncia condiciona una possible evolució vers un sistema lliure de les 
condicions de 1* economía de mercat. El creixement económic passá de la producció 
d'objectes de consum al de mitjans de destrucció. 

U economía dirigida és proteccionista i no pot teñir independencia un sistema que no 
es dirigeix cap a un intercanvi mundial i que a la práctica ha tingut errors continuats 
que afavoreixen els interessos corporatius de l'aparell dirigent. El socialisme 
soviétic conserva certs órgans del capitalisme, pero els administra amb finalitats 
diferents. La propietat privada no está abolida, ben al contrari, tots els individus hi 
teñen accés, pero está limitada ais béns d'ús i no ais de producció. L'Estat actúa com 
un patró preocupat peí benestar del seu personal, pero controlant al máxim l'activitat 
económica mitjangant un govern molt centralitzat i autoritari que no permet cap 
innovació al sistema. 

El principal avantatge que significa el socialisme soviétic radica en raspéete social: 
és un requeríment contra 1'individualisme del capitalisme i limita els models de la 
lliure empresa il.limitada. 

La principal crítica de Duboin respecte a 1'economía planificada está centrada en du
que cau en els mateixos defectes que la capitalista (malgrat que en siguí la negació): 
basar-se en un creixement a qualsevol preu (la industrializado comporta un gran 
sacrifici de la població a causa d'un sistema competitiu de producció en 
l'anomenada "nova i superior etapa de competencia socialista"). 

El feixisme, per altra banda, el considera com a "la forma autoritaria del capitalisme 
clássic en el moment en el qual els seus mecanismes no poden funcionar 
correctament" (2, p.66). És una economía individualista dirigida, generadora de 
brutals desigualtats i que escapa, a llarg termini, del control deis seus partidaris. No 
és mes que l'últim acte que juga el capitalisme en alguns paísos en crisi. Afavoreix 
l'aparició del trust i les oligarquies que absorbeixen una renda nacional 
constantment regressiva. 

Mitjan^ant el patriotisme s'intenta aplacar les reivindicacions socials de les classes 
menys afavorides, que cada vegada están mes immerses en un procés de descens de 
les seves condicions de vida. 

2.3. Vevolució económica Industrialtaadora com a generadora de crisi 

La teoría ortodoxa a partir de la qual cada novetat tecnológica produeix noves 
sortides creant noves necessitats i que el sistema capitalista s'expandeix 
contínuament -i per tant l'atur és passatger i tan sois producte de crisis cícliques- no 
s'acompleix en realitat. Per a Duboin el progrés técnic és la causa principal de la 
crisi del sistema. 

Cada vegada el treball huma és menys intensiu a causa de les noves tecnologies, 
que no necesshen el mateix nombre de má d'obra, excloent del mercat laboral 
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un major nombre de consumidors-treballadors i generant aixi una crisi 
estructural i inherent a l'economia de mercat. 

En la societat antiga la producció total d'una societat no podía sobrepassar la mesura 
del treball efectiu de tots els ciutadans; les riqueses eren escasses i limitades a alió 
que la població podía fabricar amb les seves própies mans. Les crisis eren de 
subsistencia, provocades per les males collites o per conflictes armats. En el passat 
económic hi ha una lenta evolució fins que l'home no inventa les primeres 
maquines. 

Es produeix una evolució a partir del segle XIX, que configura una tipología 
industrial basada en la concentrado de capitals i má d'obra que aplica a dojo els 
últims progressos de la técnica. El progrés d'industrialització es propaga a tots els 
sectors productius, eliminant de forma progressiva una quantitat creixent de má 
d'obra. L'inici es produeix amb Tambada del que Duboin anomena els primers 
"esclaus mecánics" en 1'agricultura. Una part important deis treballadors del sector 
priman es desplacen cap a la industria, mentre que la producció agrícola no deixa de 
créixer. La producció industrial creix per sobre de la feina en produir-se una 
progressiva automatització. La solució momentánia passa per un nou 
transvassament: les feines industriáis es trasUaden al sector tercian, que a la vegada 
pateix també el descens progressiu de má d'obra degut a 1'automatització de servéis. 

La gran industria provoca desordres reals i permanents: 

• El "maquinisme" dona lloc a un procés de cert "darwinisme económic": 
concentració en grans empreses per poder oferir uns preus mes competitius 
(ajudats per la continua reducció de má d'obra) que ocasionará el tancament de les 
empreses mes pe ti tes. 

• Exigeix concentració de má d'obra i així desapareixen els petits artesans que no 
poden competir contra la fabricado en serie. 

• L'obrer té el seu treball fixat, rutinari, monóton. El seu sou depén de factors 
económics que no li asseguren F existencia. 

• La fabricado de forma intensiva (Fobjectiu de la qual és la venda de la totalitat de 
la seva producció) condueix a un increment de la seva organització comercial i de 
la publicitat per arribar a una major massa de consumidors, el que encareix el 
producte i estandardiza la societat. 

• És el suport catalitzador de la lluita de classes; els treballadors teñen una existencia 
precaria sotmesa a les expectatives de l'atur. 

• La gran industria ha permés que naixés el que diem "potencial de guena". Pot 
transformar-se en arsenals per a la fabricado d'armament en serie. 

• L'abaratiment de preus el paga la col.lectivitat, ja que la crisi que genera per 
rincrement de l'atur ha d'atenuar-se socialment amb assegurances d'atur, ajudes 
ais obrers i subvencions. 



• La gran industria no ha creat riquesa, ha produ'it un empobriment progressiu, 
descens del poder adquisitiu i la desaparició deis oficis tradicionals. 

La industrializació capitalista produeix un canvi estructural definitiu. La producció 
total de la societat supera les necessitats deis ciutadans, el que Duboin denomina 
"civilizado de 1' abundancia, grácies a les maquines animades per les forces que 
l'home havia copsat del món exterior". El procés d'adaptació a la societat de 
1'abundancia és difícil, s'avanfa molt en poc temps. Estem vivint (el procés no 
s'atura mai) una auténtica explosió, els efectes de la qual no estem en condicions de 
mesurar, a causa de rimmobilisme deis nostres hábits económics davant l'evolució 
de la societat. El régim social ha d'adaptar-se al progrés técnic, i enfrontar-se ais 
problemes que comporta la societat industrial i les conseqüéncies negatives del 
maquinisme. 

2.4. El cercle tancat: sobreproducció-crisl-atur 

El cercle del consum queda frenat per l'excés de producció (aquesta, supera les 
necessitats). A partir d'aquí es produeix una reacció en cadena en la qual intervenen 
tots els agents económics configurant un cercle tancat que, segons l'análisi de 
Duboin s'inicia abans de cada conflicte Mundial (I i II Guerra Mundial): 
sobreproducció-crisi-atur. 

L'home encara no s'ha adaptat al progrés fulminant que la técnica ha 
experimentad Lorganització de la producció está basada en la recerca excessiva 
del benefíci, que condueix a la necessitat de vendré molt i el mes car possible. És 
per aixó que és necessari ampliar al máxim el nombre de mercats possibles. El punt 
d'inflexió del sistema productivista es dona quan no es compleix un deis seus 
postulats essencials: el consum, teóricament, és il.limitat i assumeix tot el que es 
produeix. 

L'increment excessiu de la producció desequilibra el sistema: els mercats queden 
saturats, els estocs de les empreses s'acumulen, cada cop és mes necessari rebaixar 
preus, reduir costos i aturar la producció per no incrementar els estocs. Entrem en el 
que Duboin denomina "crisi de sobreproducció". Crisis cícliques que cada vegada 
adquireixen un ritme mes accelerat (veure esquema 1). 

La situació de crisi s'ordeix en una doble contradicció del sistema: l'abundáncia 
general coincideix amb una restricció general i l'empobriment col.lectiu concorda 
amb Fempobriment individual. 

L'abundáncia comporta un descens deis preus i fa necessána la reoríentació de la 
producció -el que generalment implica una reducció del nombre de treballadors-
amb vista a optimitzar-ne els recursos i ser mes competitius. Aqüestes mesures de 
"xoc" no solucionen els problemes de base: l'increment deis treballadors que es 
converteixen en subconsumidors (a causa de la seva sortida del mercat de treball) 
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frena encara mes el consum. D'altra banda, les empreses, en la seva necessitat de 
reduir costos i mantenir la producció, inverteixen cada cop mes en tecnología, el que 
fa que es torni a iniciar el cicle, agreujant la situado. 

La davallada de benefícis deis comerciants i fabricants implica que el sector bancari, 
davant el taneament d'empreses i a causa de Tincrement de la morositat, freni la 
seva activitat crediticia a les empreses (el que provoca que moltes tanquin perqué no 
disposen de reserves per afrontar la crisi). 

Es produeix una situado d? asfixia general, provocada per la incertesa que 
oaralitza ('economía i afecta tota la societat. 

Esquema 1 
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Les inversions cauen davant la inseguretat deis negocis (massa risc per a un pobre 
beneñci i uns marges cada cop mes reduíts). L'activitat de les empreses s'alenteix, 
1'atur margina una bona part de la societat (principalment joves), posa en dificultáis 
la moneda i provoca el déficit crónic deis pressupostos nacionals davant el descens 
de la recaptació d'impostas per part de 1'Estat. Aquest, augmenta la pressió fiscal,a 
causa de la necessitat de socorrer els aturats. Pero, quan la crisi s'aguditza, retalla 
les prestacions socials incrementant els margináis. Arriba un moment en el qual la 
retallada de les prestacions socials afecta una gran part de la societat i trenca el pacte 
social. El treball es converteix en un bé escás d'una societat que ha fet d'ell un mitjá 
per accedir a la propietat, amb la qual cosa una gran part de la poblado en queda 
exclosa. 

2.5. Inestabllitat monetaria. Especulado. Inflado 

La visió de Duboin del cicle financer i monetari está mediatitzada per les 
conseqüéncies del crack de l'any 1929. L'enfonsament de 1'economía s'havia 
produít per una excessiva especulado en el sistema financer en un context d'inflado 
generalitzada. L'abandonament del patró or després de la I Guerra Mundial va 
generar un procés d'inestabilitat monetaria al qual va contribuir l'augment de 
Femissió de moneda (no canviable per un patró estable i definit) per part de l'Estat i 
deis bañes. Quan no es pot canviar la moneda emesa per or, es produeix un 
increment de la inflado, provocant una depreciació constant de la moneda i un 
encariment del nivell de vida. 

El valor de la moneda ha d'estar basat en la seguretat i ser estable ja que les 
seves varíacions no afecten totes les classes socials d'igual manera, provoquen 
distribucions arbitrarles i desordenades de l'economia nacional i mundial. Si la 
moneda no es estable no pot fer la seva fundó, no serveix com a mesura de 
valor i afecta negativament tot el procés productiu. 

El bitllet és una moneda-símil ("fotografía d'un lingot d'or dipositat en el soterrani 
del banc central")- La multiplicado de Femissió de bitllets provoca un procés 
d'inflació que a la vegada genera una especulado a nivell mundial. 

El procés inflacionista no s'atura, la inestabiütat monetaria exigeix cada cop 
mes inflado: s'emet una quantitat continua i progressiva de moneda, que ocasiona 
noves depreciacions cada vegada mes rápides i un augment del tipus d'interés per 
part deis prestadors. Aquest procés incideix directament en la pérdua de benefleis de 
les empreses que reverteixen negativament en el sector productiu. S'aguditza el 
fenomen especulatiu en convertir el públie la moneda nacional (debilitada) en 
divises estrangeres mes fortes (dólars o lliures, preferentment). El gran beneficiat és 
el dólar (el que Duboin anomena "el regne del dólar") i els Estats Units, que teñen el 
privilegi de "fabricar els dólars per pagar tot el que teñen necessitat de comprar a 
l'estranger". Hi ha una entesa tácita entre Europa i els Estats Units que relaciona el 

228 



déficit deis Estats Units amb la inflació europea i afavoreix que els canvis 
internacionals pateixin variacions imprevisibles de moneda. 

La inestabilitat monetaria provoca reduccions deis negocis, i els elevats típus d' 
interés retreuen la inversió afectant tots els sectors económics. A mes redueix la 
confianca, exhaureix 1? es tal vi i davalía el poder adquisitiu deis treballadors. 

La depressió afecta mes rápidament Texterior que rinterior. Un país amb una 
moneda débil es converteix en deutor i la seva balan$a comercial és deficitaria. El 
restabliment de la balanza comercial pot efectuar-se per una doble via: atraient 
divises, venent cada cop mes barat (el que fa que els paísos amb una moneda estable 
no puguin competir) o procurant-se divises estrangeres per intentar mantenir 
Pequilibri (solució que augmenta l'endeutament interior i el déficit de la balanza 
comercial a Uarg termini). 

Els economistes no saben com controlar les monedes; no poden explicar "com 
neixen els mitjans de pagament". Alguns creuen que és a causa de r enorme poder 
deis bañes que poden crear crédits en moneda nacional i divises estrangeres. 
D'altres, contráriament, creuen que els bañes provoquen un desfasament entre el que 
deixen en préstec per un cantó i el que els han confiat per l'altre. El sistema és 
insegur, no pot formular-se una estrategia económica quan se'ls escapen els mitjans 
de pagament. El sector borsari está basat en la subjetivitat deis valors (l'anomenada 
economia-casino) i en la influencia deis factors polítics (interessos monopolistes). 

Amb el desenvolupament de la tecnología bancária i l'ús generalitzat de moneda 
escriptural (xecs, Iliuraments bancaris, etc.), que no son riquesa tangible, el poder 
especulatiu és cada cop mes gran i el seu control és difícil. 

2.6. La competitivitat. Expansió indefinida. Guerra comercial i 
económica 

La competitivitat "és el germen que posa en marxa Teconomia de mercat"(4, p.25). 
Estimula el món del mes fort en un sistema que es basa en una expansió continuada 
a la recerca de nous mercats i consumidors. El nostre codi de valors está regit pels 
diners com a dominadors de qualsevol activitat humana: 

Son valides totes les formules per vendré, no té importancia el que es vengui. Per 
fomentar el consum es despleguen tota una serie de técniques (estudis sociológics i 
de márqueting) que teñen com a objetiu for£ar la compra. Res és a Tatzar, els seus 
estudis, molt seriosos, son realitzats per técnics, economistes, sociólegs, estadistes, 
psicólegs, etc. Analitzen el producte que cal vendré, l'estat del mercat i de la 
competencia per donar una imatge que s'adeqüi a les necessitats d'una clientela 
potencial que ha estat estudiada i manipulada detalladament 

Tot el procés comercial té una influencia negativa en el producte. Els fabricants 
es posen d'acord perqué no surtin al mercat aquells productes de qualitat i de llarga 
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durada. Queden obsolets immediatament i necessiten una reposició continuada, ja 
que així pretenen evitar la saturado del mercat. Aixó repercuteix en el preu final del 
producte perqué s'ha de recuperar la inversió en márqueting i publicitat. 

El món comercial és agressiu, utilitza un vocabularí de guerra (segment, objetiu, 
conquesta de mercats, etc.) i fortament competitiu (el lloc de treball ha de conservar
se a qualsevol preu i de qualsevol manera). Aquests valors son tan impregnats en la 
societat que influeixen en el sistema educatiu. Els nens son imbuíts d'aquest aspecte 
competitiu del guany pecuniari. 

A nivell internacional la competitívitat es tradueix en una forta rívalitat entre 
paíteos. Fins a la II Guerra Mundial el proteccionisme duaner era la característica 
comuna de les relacions económiques internacionals. Els canvis s*acceleren en la 
postguerra, les crisis de sobreproducció obliguen a exportar tots aquells productes 
que no es troba la manera de vendré en els seus mercats. S'intenta vendré a 
qualsevol preu, pero, en ser un mal col.lectiu, ningu no permet que els productes de 
rexterior entrin en els seus dominis. Totes les nacions, a la vegada, protegeixen les 
seves fronteres mentre intenten penetrar en les del veí. Aquesta situado, anomenada 
per Duboin com la "guerra económica" condiciona tota T estructura capitalista: 

• Descens generalitzat deis preus deis productes exportats amb la finalitat 
d'augmentar la seva quota de mercat (dumping económic). 

• Explosió del nacionalisme com a suport ideológic que justifíqui el proteccionisme 
económic. 

Els pai'sos mes desenvolupats imposen la seva supremacía en dictar les pautes 
comerciáis. Els instrumentó de dominació del Nord respecte al Sud es basen en: 

• Una moneda forta (dólar) que s'imposa a nivell mundial. Els canvis internacionals 
(fixats a la borsa de New York com a capital financera mundial) pateixen 
variacions continúes en base ais interessos deis pai'sos desenvolupats i incideixen 
negativament en els pai'sos subdesenvolupats, absorbint el seu capital i provocant 
el seu endeutament. 

• El desenvolupament de hóldings, multinacionals i monopolis a partir del segle XX 
significa la fi del mercat pur (equilibri entre oferta i demanda). L'empresa 
tradicional está en ciar desavantatge respecte a les multinacionals. 

• Els pai'sos del sud son legalment independents, pero la llei del mercat és molt mes 
forta que la llei política. No teñen poder polític ni económic per evitar la seva 
dependencia del comer; internacional. Els seus govems han d'adaptar-se ais 
interessos de mercat que es dicten des del Nord. Un redui't grup de gent frena el 
desenvolupament de la resta en nom de la competitívitat i de la rendibilitat. 
Uúnica sortida deis pai'sos del Sud és vendré els seus productes al preu mes baix 
possible per no quedar aillats del mecanisme mundial d'intercanvi. 
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2.7. Crítica del sistema polític i social basat en l'economia de 
mercat 

Manca de representatlvitat política 

L' actual sistema polític representa els interessos de grans grups económics de 
pressió. Hi ha una relació directa entre política i economía. La majo ría deis polítics 
hi han o s'hi mantenen entrat per interés. 

El sistema d'accés al poder és excloent. Per entrar en campanya cal una inversió 
considerable que no es pot fer sense un fort accionariat -que posteriorment recupera 
la seva inversió mitjangant favoritismes. Imposen els seus interessos a l'opinió 
pública a partir de campanyes d'intoxicació en els mitjans de comunicació per 
accedir al poder i mantenir l'estat actual d'immmobilisme ideológic, social i 
economía Les forces ocultes posen els mitjans perqué resultin ineficaces totes les 
liéis preses pels governs delerosos que tots els ciutadans accedeixin al benestar. 

La corrupcio domina la vida política: "Els homes quan son al poder 
aconseguexein beneficis personáis deis lligams de submissió i de pressió que 
dirigeixen el país"(8,p.49). 

Els canvis continuats en el poder entre conservadors i progressistes teñen, en el fons 
i en la práctica, poca transcendencia, perqué ambdós posseeixen les mateixes 
concepcions económiques (cap d'ells s'ha plantejat la necessitat de sortir de 
l'economia de mercat). Segueixen ancorats en plantejaments capitalistes arcaics. La 
dreta, sostinguda pels poders fínancers, ha imposat la distancia entre economía i 
aspectes socials, reduint, cada vegada que teñen accés al poder, les conquestes 
socials aconseguides pels ciutadans. L'esquerra cedeix davant el poder deis diners 
que cada cop és mes gran i frena qualsevol legislado progressista que representi 
canvis estructuráis: 

"La nature, esentiellement politique, de toute reflexión économique est telle qu'on 
con$oit bien que pareille mystification n'avait pas d'autre fin que de préserver un 
pouvoir démesuré". 

Desigualtats socials: Tercer i Quart món 

Les conseqüéncies de la guerra económica provocada per la necessitat d'expansió 
del sistema capitalista ha desembocat en una situado d'empobriment generalitzat 
del Tercer món. Tot el que posseeixen (població, recursos naturals) está mediatitzat 
peí concepte de rendibilitat. 

La crisi estructural que pateix l'economia de mercat també genera en els paísos del 
Nord un elevat nombre d'exclosos del mercat laboral, que es converteixen en 
margináis davant la caiguda de l'estat del benestar. Apareix, d'aquesta manera, 
l'anomenat Quart Món ("pobresa en 1'abundancia"). 



Tradicionalment els estats han intentat pal. liar les conseqüéncies de la pobresa 
mitjan?ant les ajudes socials (asseguran?a d'atur, ajudes familiars, etc.)* La 
redistnbució és una solució conservadora. La societat capitalista necesssita clients 
per a subsistir (vendré i no produir és la seva rao de ser) per la qual cosa es veu en la 
necessitat de fabricar clients. Aquesta redistnbució no pot reomplir les físsures d'un 
sistema económic arcaic ni aconsegueix equilibrar alió cotitzat pels treballadors. 
Crea una societat maniquea: amb una elit que treballa i ambiciona teñir i una massa 
entretinguda en sobreviure i subministrar clients. 

D'altra banda aquesta política redistribuidora pretén, com s'ha indicat abans, 
prioritáriament mantenir l'ordre establert. Amb la mínima aportado possible manté 
unes condicions socials que impedeixen la revolució per part deis margináis. 

A mesura que la crisi s'aguditza, els servéis socials es redueixen, el que comporta un 
increment cada cop mes elevat deis aturats, pobres i margináis. 
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3. 
PROPOSTES I TERAPIA 

3.1 . Necessitat de canviar les relacions economiques: de 
l'economia capitalista a I'economía de les necessitats 

Duboin planteja, mitjan§ant 'Teconomía distributiva", un canvi de les relacions 
economiques i del comportament huma. S'ha de buscar un canvi radical de 
motivació en el qual el mite deis diners i de l'economia de mercat siguí 
substituít per un sistema económic i social que resolgui separadament el 
repartiment del treball i la distríbucio deis mitjans d'accés a la producció. Com 
a objectius a curt i Uarg termini es proposa satisfer un máxim de necessitats i la 
salvaguarda del planeta per ais nostres descendents. Una societat, que anomena el 
"socialisme de l'abundáncia", dotada d'un equipament modern que procuri a tots els 
seus membres el benestar material i l'accés a una vida intel.lectual. 

"El socialisme de l'abundáncia pot definir-se com la forma de societat on els afanys 
individuáis están coordináis, amb el mínim d'esfor9 per satisfer les necessitats del 
seus membres" (11, p. 408). 

3.2. Els Instruments de canvi 

Una nova organitzacló del treball: contráete cWlc I renda social 

L'economia distributiva té com a principi básic la desmercantilització del 
concepte de treball així com la distríbucio i el repartiment del que siguí 
necessari. Els progressos tecnológics han d'estar al servei nostre a fí que la 
principal motivació sigui augmentar el temps lliure (veure esquema 2). 

La impossibilitat de 1'ocupado plena en la societat capitalista és el punt de partida 
d'aquest nou concepte de treball basat en la reducció progressiva de les hores 
treballades i la instauració del "treball a la carta", que permet teñir ritmes 
individuáis i una racionalització de la mida de les empreses. 
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Esquema 2 

Contráete cívic 

És l'instrument que permet desenvolupar al máxim la responsabilitat individual i 
una participado global de tots els integrants de la societat en el procés productiu. 

No és una assisténcia sino un intercanvi. L'individu es dedica a un treball defínit 
solament durant un temps necessan, també participa de forma activa i crítica en la 
vida de la societat. Es tracta d'un compromís davant la societat en el qual assumeix 
la responsabilitat de col.laborar en aquelles tasques necessáries per al seu 
funcionament: 

• Els ciutadans que teñen un projecte de treball es comprometen a fer-lo en les 
condicions (durada, mitjans i retribució) que ells mateixos defineixen. 

• Pot tractar-se de la formado d'una empresa o d'un projecte de col.laboració a 
nivell individual o col.lectiu. Si el contráete és acceptat, la societat els assegura els 
mitjans necessaris per a la seva realització. 

• Teñen una durada ¡Ilimitada, excepte per incompetencia. 
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• Per evitar l'excés de burocratització, és necessari que els projectes siguin mixtos i 
basats en el principi de subsidiaritat (projectes constituíts juntament amb 
especialistes). 

Per a aquelles tasques mes dures i indispensables que no puguin ser automatitzades 
al máxim, será necessari articular un doble sistema que en permeti la realització: 

• La seva entrada en el mercat oferint unes retribucions mes altes que la retribució 
mitjana (subhasta). 

• Creació d'un servei social semblant al servei militar, de durada variable en funció 
de les necessitats productives, i que hauran de realitzar obligatóriament homes i 
dones entre 18 i 28 anys. Poden ser servéis de neteja i manteniment o bé servéis de 
cooperació internacional (en base a la formado que es tingui). 

• El servei social ha d'assegurar la producció de béns materials i el seu manteniment 
(construccions, aparells, vehicles) i un cert nombre de servéis essencials 
(transports, energia, formació). 

• Aquells que no vulguin realitzar el servei social serán condemnats a viure al marge 
de la resta de la societat, encara que rebran el mínim per a subsistir. 

Per a coordinar les necessitats productives i de servéis amb els recursos humans 
disponibles, será necessária la creació d'una Oficina de Gestió del Treball, que 
mitjancant termináis d'ordinador s*encanegará de Tactualizació continua deis llocs 
de treball (demanda de treballs, estat de les previsions i nombre de persones que son 
necessáries, etc.). L'atenció deis futurs candidats será personalitzada. Els 
especialistes adequaran cada perfil a les necessitats reals. 

La Formació Professional anirá a carree de la universitat, que preparará técnieament 
per a totes les professions. Els plantejaments deis estudis han de teñir en compte el 
principi d'igualtat per a tots els components de la societat i evitar així que el tema 
económic influeixi en la recerca d'aquells treballs mes necessaris per a la comumtat. 

La nova organització del treball, en no estar basada en la rendibilitat i les prioritats 
comerciáis del sistema capitalista implica una exclusió d'aquells treballs que teñen 
com a objectiu la mercantilització. 

Renda social 

En comprometre's amb la comunitat mitjan?ant el contráete cívic Tindividu té dret a 
la part que li correspon de les riqueses de la societat. És per aixó que es proposa, 
amb la finalitat d'aconseguir una major equitat social, assegurar-ne la subsistencia 
grácies al sou individual garantit (renda social) per a cada membre de la societat. 
Aquest sou será: 

• ingressat periódicament en el seu compte personal i el seu valor es definit en cada 
període, 
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• directament relacionat amb la producció i creixerá a mesura que aquesta augmenti, 

• basat en una moneda de consum que desapareix en el moment de la compra, 

• els seus mecanismes de distribució s'efectuaran de forma informatitzada. 

Producció en base a les necessitats: l'empresa distributiva 

La producció ha d'adaptar-se a les autentiques necessitats de la societat en base a 
una avaluació constant de tots els recursos (empreses, infraestructures, primeres 
matéries) que té la comunitat i una valorado periódica de les necessitats de consum 
que calguin a fi d'optimitzar-los al máxim. L'estat será l'encarregat de regular les 
rendes destinades al consum i exercirá la coordinació de la producció per satisfer les 
necessitats reals de la comunitat i evitar el desequilibri entre producció i consum. 

El consum el fixa (com en el sistema capitalista) el mateix consumidor. En fimció de 
la demanda que tingui un determinat producte les empreses n'augmentaran o en 
disminuirán la producció. És un sistema lliure ja que no está condicionat ni per la 
publicitat ni per les técniques de vendes. 

Els mecanismes i instniments necessaris per conéixer les necessitats i relacionar 
producció-demanda es basen en els principis següents: 

• Estructura regional de la producció que agrupi un conjunt de Tordre de mil 
comunitats (entre dos i tres milions d'habitants). 

• Desmercantilització del mercat de treball, a partir del contráete cívic i el servei 
social, que permeti economitzar Uocs de treball i obtenir costos mes baixos pero 
sense buscar-ne la rendibilitat económica. 

• Eliminado d'intermediaris "parásits" entre productors i consumidors. 

• Progressos técnics que permetin Fincrement de la producció i Talliberament 
progressiu deis treballs mes durs. 

• Informatització de tot el procés productiu i de distribució, que permeti una major 
transparencia del procés. 

• Plans de previsió de la producció, responent a la voluntat deis consumidors de cada 
comunitat (aquesta avalúa lliurement les seves necessitats per concertado 
general). 

• Sistema de consens en el control del procés de producció i de distribució. Si una 
empresa no compleix alió planificat en una comunitat, aquesta haurá de decidir si 
anul.la el projecte o el modifica. Si és una regió la que no compleix la part que té 
assignada, tot el país n'está informat i amb ordinador es calcula la incidencia 
corresponent sobre el preu (aplicant un coeficient d'escassetat). Si una altra regió 
proposa canviar aquesta producció, es calcula la incidencia en durada de treball, 
en costos de transports, etc. 
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• Sistema de comptabilitat d'empreses i negocis connectat a xarxa informática de la 
comunitat que permet consultar(peró no modificar) l'estat general de la producció 
comunitaria. 

L'empresa distributiva 

L* estructura productiva es fonamenta en el principi de transparencia. Una vegada 
suprimida la rivalitat comercial el nou sistema permet que l'empresa tingui un paper 
social. Les empreses son creades basant-se en una necessitat de la comunitat El pía 
de previsió respon a la voluntat deis consumidors-productors de cada comunitat per 
concertado general. El procés de configurado d'un projecte empresarial s'estructura 

en les següents fases: 

• Proposició. 

• Debat en grup amb l'equip corresponent. 

• Aprovació del projecte per la societat a cada nivell. 

• Inversió per part de la comunitat. 
L'objectiu principal és que tota la societat s'impliqui en el procés, que l'empresa 
siguí el negoci de tots. Es per aixó que els responsables no teñen una gratificado 
estrictament económica, son reconeguts socialment, la seva autoritat moral se'n veu 
lefoifada. S'estableix una interrelació entre les empreses mitjan^ant un intercanvi 
continu d'informació, amb l'objectiu d'augmentar-ne l'eficácia. 

El principi que governa l'organització del treball és l'autogestió, a partir del 
repartiment de les responsabilitats i de les decisions. Desapareix el concepte de 
jerarquía que és substituit per l'esperit comunitari d'empresa. El repartiment de les 
responsabilitats valora altres conceptes com 1'autodisciplina i el diáleg per 
solucionar els problemes. 

El procés d'autogestió es basa en l'adequació de la producció de l'empresa a les 
necessitats de la comunitat mitjansant les següents fases: 

• Discussió del que es produirá per a l'auto-consum. 

• Avaluado del que es pot produir. 

• Avaluado de les necessitats. 

• Totes les demandes están sotmeses a la gestió de la societat distributiva. 

• Inventari del que es disposa per a l'exportació. 

• Organització de l'exportació (a altres regions o a l'estranger) i del transport. 

La comptabilitat de les empreses i negocis s'efectua per mitjá d'un sistema 
informátic i está lligada a la resta de la producció. Els preus son fixats amb 
l'ordinador, que coneix la producció total i en calcula el cost exacte. De la mateixa 
manera, permet determinar paral.lelament l'import del sou social, tenint en compte 
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l'anomenat "coeficient d'escassetat", que está fixat en funció de la raresa de 
matéries primes, els perills per a la seva distribució i la manca d'espec i alistes. És el 
que M.L.Duboin denomina "preu social", que inclou les despeses de producció i 
d'administració general augmentat en un 10% (que seria l'equivalent ais impostos). 
L'estat distribueix una renda nacional igual a l'import del valor de la producció, 
aquesta suma es reintegrará a les seves caixes i no haurá de teñir impostos. 

La reducció del volum de les empreses (trenta treballadors de mitjana) permet una 
major racionalitat de la producció i un sistema participatiu i d'intervenció del procés 
productiu. 

"El treball canvia de naturalesa en 1'empresa distributiva. No és la nostra manera de 
guanyar-se les garrofes. És l'expressió del nostre rol social" (13, p 225). Es 
potencien nous conceptes del treball que son possibles grades a la informática, tais 
com el "treball a la carta", que permet adaptar les necessitats personáis a les 
productives (treball a domicili, llibertat d'horaris, etc.). 

Aixó implica la transformado del paper deis sindicats que tradicionalment estaven 
mancats d'imaginació, ja que la seva funció es limitava a ser el fil conductor entre 
patrons i assalariats. Només reclamaven la necessitat de crear llocs de treball sense 
solucionar el com, i eren superats pels esdeveniments. La soeietat distributiva se 
centra en la defensa i el control de les condicions deis treballadors perqué siguin les 
millors possibles. 

Instruments monetarls: la moneda distributiva. 
La monétlca. Sistema bancarl 

El finanfament de la renda social esta basat en el principi que 1'economía de les 
necessitats suprimeix el benefici i canvia les motivacions de les accions 
económiques. Cal canviar la naturalesa de la moneda. Aquesta ha de ser una 
moneda recolzada per la realitat, i deixar de ser basada en promeses a mercé de 
r especulado. Duboin proposava retornar al patró or, pero davant la impossibilitat de 
garantir tots els intercanvis económics amb l'or existent, la solució és crear una 
moneda basada en la producció del país, la missió de la qual sigui la de distribuir 
aquesta producció, els béns i servéis. 

És una moneda de consum que desapareix en el moment de la compra i que no 
pot ser utilitzada per cap altra funció que la de l'adquisició de productes de 
consum i de servéis. No es atresorable ni genera interessos. 

La distribució de les rendes s'estructura mitjanijant Tingres cada mes a tots els 
individus, de la renda universal en un compte análeg al bancari. A cada compra, es 
resta la suma corresponent del compte del comprador (amb targetes de pagament). 
També es pot utilizar el xec, i els bitllets (que només podran fer-se servir una 
vegada). 
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La quantitat de moneda emesa és igual al valor total de la producció atribuít peí pía 
de producció en un període determinat de temps, i tenint en compte tot el que 
necessiten els servéis públics. La unitat a utilizar és arbitraria. 

La informática és l'element impulsor del sistema. Aquest necessita un sistema de 
comptabilitat que comprengui tots els sectors i tots els nivells (regional i mundial). 
La monética permet una autoavaluació constant de la producció i de l'estat de les 
fínances sota el principi comú de la transparencia. La moneda quedaría relegada a 
l'exclusiva fünció de ser un instrument de comptabilitat i se n'evitaria la utilització 
especulativa. 

El paper de la banca pateix una transformado important En r economía distributiva 
l'estalvi perd significació. Hi ha estalvi quan hi ha inseguretat en el futur. El servei 
social assegura la continuítat de la producció i deis béns de consum. Desapareix 
l'interes del diner, que no és mes que una indemnització dirigida a qui difereix el 
consum. La Banca perd el seu paper mercantilista, vinculat a la recerca de beneficis, 
per convertir-se en instrument de la distribució de les rendes de la societat. És per 
aixó que és necessária la nacionalització de la banca. La seva infraestructura actual 
pot aprofitar-se com una aplicado (per mitjá deis sofisticats servéis informátics) de 
l'economia distributiva. 

En la nova economía distributiva no hi ha lloc per a tot l'aparell financer de 
l'economia capitalista, que es basa en l'interes deis diners, en l'equilibri comptable, 
els impostos, els présteos, els crédits, etc. És un sistema que está fonamentat en 
1'equilibri i no en els canvis. 

Concepto de propietat. Mercat immobiliarl 

La socialització del sistema productiu limita el concepte de propietat al mercat 
immobiliari. Es conserva el dret tradicional de propietat, pero amb l'anomenat 
"deure de propietat" que obliga a ocupar l'habitatge. Quan aixó no passa, la 
societat té el dret de rendibilitzar-la mitjan?ant el lloguer. L'organització 
immobiliaria es basa en la conveniencia de limitar Tespai alineat per la construcció i 
evitar la massificació. Per aconseguir-ho és necessari: 

• Limitar la superficie habitable. 

• Les grans mansions només podran ser comprades per comunitats o per grups de 
persones. 

• Obligado de teñir un permís de la comunitat perqué F edificado sigui harmónica 
amb el paisatge. 

Els servéis de compra i venda están centralitzats en el cadastre, amb la qual cosa 
s'eliminen els agents immobiliaris i notaris. El preu deis immobles es determina 
en fünció de tres elements: 

• Preu de les primeres matéries. 
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• Temps de treball huma necessari per a la seva fabricado (el temps de treball huma 
pot ser compensat peí treball en el temps lliure). 

• Escassetat (en fundó de la demanda). 

El pagament de la residencia s'efectuará mitjangant un contráete de compra i venda 
amb la societat pagant el preu convingut sense interessos. Les despeses d'habitatge 
no poden ultrapassar d'un terg del sou. L'habitatge no está gravat amb impostos ni 
taxes (directes o indirectes). Es manté la forma del lloguer -Pimport del qual ha de 
retribuir-se a la societat- i també l'heréncia immobiliária. Els hereus poden ocupar 
l'habitatge o donar-lo pero no vendré'1. Si volen ser propietaris han d'adquirir-lo a 
la comunitat. 

Dimensió política. La societat assemblelsta 

La societat distributiva configura una autentica democracia basada en la igualtat 
económica. És compatible amb qualsevol sistema polític. Es parteix d'una 
Constitució en base al sufragi universal. La sobirania nacional está delegada a un 
Consell de 500 que elegeix els membres del govern i tots ells en son responsables. 

S'estructuren tres categories socials que teñen els seus respectius representants en el 
Consell de 500: 

• Cadete, que inclou joves deis dos sexes fins a 25 anys, que reben 1'educado i la 
instrucció corresponent (100 representants). 

• Majors d'edat, amb el servei social complert (200 representants). 

• Treballadors, que compleixen el servei social en finalitzar els seus estudis (200 
representants). 

Tots teñen els mateixos drets i deures. 

El sistema electoral es configura amb relació a la divisió territorial en regions 
administratives i coLlegis electorals. 

La regió administrativa es divideix en cinc circumscripcions electorals. En cada una 
d'el les cadets i majors d'edat es reuneixen separadament per formar un col.legi 
electoral, encarregat de triar els delegats que ocuparan el carree en el Consell 
Regional de Cadets i en el Consell Regional de Majors d'Edat, ocupant el seu escó 
en la regió. Els dos Consells Generáis son els encarregats d' elegir llurs representants 
al Consell de 500. 

En el Col.legi Electoral de cada districte municipal el nombre de delegats a designar 
és proporcional al nombre d'electors, pero calculant de manera que el Consell 
Regional de Cadets i el Consell Regional de Majors d'Edat estiguin formats ambdós 
per 150 delegats. Aquests, elegeixen els representants deis 500 que la regió té el dret 
de designar. 
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Els treballadors socials han de designar els altres 200 membres del Consell de 500. 
Els electors s' agrupen en circumscripcions corresponents a la seva especialitat 
productiva. 

Administrativament cada regió es un conjunt de Consells Comunals que es 
reuneixen a nivell local mitjan?ant assemblees i discussions continúes. Les decisions 
teñen carácter local, es preñen dia a dia en discussions improvitzades. Les mes 
complexes son determinades en les assemblees. El procés de presa de decisions 
s'articula en tres punts: 

• Informado de les propostes a tothom (procés informatitzat). Cálcul d'estimacions. 

• Presa de decisions mitjan?ant debats (televisáis). Consulta per ordinadors. 

• Participado universal en la votado, amb la condició de seguir el debat mitjamjant 
una targeta d'identitat electrónica. 

Quan una discussió supera el marc local, passa al nivell superior (regional o 
nacional). Les administracions son federacions de regions en les quals cada 
comunitat té el máxim d'autonomía possible, compatible amb altres comunitats. 
Aixó comporta una major descentralitzacíó i una major facilitat participativa en la 
vida política. 

A nivell internacional, Pobjectiu máxim és evitar que uns pobles s'imposin ais altres 
en funcio de les seves riqueses naturals o a la seva capacitat d'agressió. Les 
relacions entre pai'sos es fixaran a partir d'intercanvis bilaterals a base de contractes 
o convenís. 
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4. 
IMPLEMENTACIÓ 

4.1. Eliminació progressiva de les liéis económiques de mercat a 
nivell nacional i internacional 

El procés d'implantació de l'economia distributiva és lent i progressiu. 
Históricament, les grans etapes de l'evolució han tingut Uoc cada vegada que 
1'esquerra ha accedit al poder. 

Els programes .polítics socialistes de transformado económica han fracassat en no 
canviar els principis del liberalisme económic. Han buscat una política que 
afavoreixi el poder adquisitiu mitjan^ant la redistribució i una política de rigor fiscal 
destinada a reestructurar les empreses per a fer-les mes competitives. Ambdues 
solucions han fracassat. Han provocat un increment de l'atur sense abaixar els preus 
i han agreujat la crisi (amb una política molt semblant a la de la dreta). 

Actualment es disposa deis mitjans técnics necessaris per efectuar el canvi d'un 
sistema basat en el benefici i en la necessitat d'un creixement continu que crea 
miséries intolerables i amena9a la supervivencia del planeta. 

Totes les decisions dins del procés d'implantado han de ser preses democráticament 
i comprometent tots els sectors de la societat. 

El procés d'implementació a nivell nacional ha de comentar amb una reforma 
política en profunditat que permeti un tránsit progressiu i consensual cap a 
l'economia distributiva. La reforma legislativa hauria de desenvolupar-se en els 
següents punts: 

• votació d'una nova Constitució, 

• reforma del Codi Civil i Penal, 

• creació d'un codi social, 

• reforma administrativa, 

• organització de Teducació i de la sanitat, 

• determinado de les necessitats reals, 
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• reglamentar la producció nacional dividint-la en departaments, 

• organització del repartiment de les rendes i de les xarxes de distribució de la 
producció, 

• organització de la comptabilitat nacional de la producció i del consum, 

• reorganització de la defensa nacional, i 

• reorganització de la representado a l'estranger. 

En conjunt es tracta d'adequar la legislado al nou sistema polític i social eliminant 
les Ueis i els reglaments caducats. 

A nivell internacional la implantació de reconomía distributiva ha d'efectuar-se de 
forma progressiva. No totes les nacions teñen el mateix equipament económic i 
arrelament democrátic. L' esquema d'implementació s'articula de la següent 
manera: 

• Paísos mes afectáis per les crisis económiques del sistema capitalista. 

• Paísos amb tradició política de partits amb programes de socialisme humanista 
(que reconeixen la incompatibilitat del socialisme amb les liéis del mercat). 

• Paísos amb moviments de reflexió suñcientment amplis (amb cultura democrática 
amplia). 

4.2. Progresiva aplicado de la Moneda Distributiva, Renda 
Universal i Servel social 

A nivell nacional 1'aplicado d'aquest procés necessita un projecte ciar i concret que 
arrancará quan comenci a utilitzar-se una moneda interna de consum, no atresorable 
i emesa en nom de la societat. 

El procés d'implantació de la moneda distributiva ha d'efectuar-se de la següent 
forma gradual: 

• Obertura d'un compte corrent en el banc que l'individu esculli (termini de tres 
mesos). El seu número de compte corrent será el de la Seguretat Social. 

• Nacionalizado de la banca. 

• En la primera fase l'antiga moneda encara funciona (excepte les grans sumes). 

Es realitza un cens deis mitjans i de les autentiques necessitats: necessitats solvents 
(persones amb rendes), cens de persones sense rendes (aturats, marginats), i cens de 
tots els mitjans inutilitzats (empreses en crisi i fabriques mal dirigides). 

És necessária una llei d'excepció que reguli el procés de canvi. Aquesta llei será 
utilitzada per aquelles empreses que desitgin continuar amb el sistema tradicional, a 
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condició que no demanin ajudes a 1'Estat i que procurin al seu personal un sou com 
a mínim igual al sou social. 

• L'import del primer sou social deis assalariats i pensionistes ha de ser considerat 
igual a Túltim sou de l'antic sistema (pres com a referencia), si és igual al mínim 
garantit. En les professions liberáis será igual al sou mitjá disponible després deis 
impostos resultants de la darrera declarado fiscal, limitada a set vegades el mínim 
garantit. 

• Máxima utilització deis mitjans productius disponibles. Posar en marxa antics 
projectes o empreses que havien estat abandonats per manca de rendibilitat i que 
poden ser útils a la societat. 

• Nacionalització de la majoria de les multinacionals, si no ho volen serán 
considerades com a empreses estrangeres i les seves relacions establertes com si 
estiguessin a l'estranger. 

• Preparació psicológica simultánia a les mesures económiques a partir de 
conferencies i xerrades a tots els sectors de la societat. 

El comer? exterior ha de ser monopoli per l'Estat que exporta amb Tobjectiu de 
procurar-se les importacions necessáríes. El pía de producció determina la naturalesa 
i la importancia d'aqüestes operacions que es realitzen mitjangant representacions 
comerciáis a l'estranger. 

Els intercanvis es fan a partir de contractes mitjan$ant el canvi de mercaderies o de 
servéis ja siguí amb paísos d'economía liberal o bé distributiva (uns productes o 
servéis contra els altres). Si la compensació no és possible, els contractes es 
comptabilitzen al comptat per evitar les especulacions monetáries estrangeres. 
L'Estat pot procurar-se aqüestes divises cedint la moneda interior ais turistes 
estrangers o bé cobrant en moneda part de les seves exportacions. 

En els intercanvis amb les nacions que visquin en l'economia distributiva, les 
transferéncies de mercaderies es realitzaran ignorant les fronteres polítiques. Les 
nacions menys afavorides subministraran gratuítament a les menys desenvolupades 
els seus excedents de producció, tenint en compte els recursos necessaris per a la 
producció futura. 

La implantació del sistema será lenta i es de preveure que la seva extensió es 
consolidará de forma progressiva a mesura que la resta deis paísos comprovin els 
avantatges del model. 
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ANNEX 

1. Antecedente económics i socials 

• Simonde de Sismondi (1773-1848) 
El régim industrial havia empitjorat les condicions de vida deis treballadors. La competencia 
il.limitada que comporta el nou sistema desembocaría en una rivalitat universal ocasionada 
per una producció a gran escala i un excés de T oferta que conduina a crisis comerciáis i a la 
depressió económica. Va anticipar (abans que Marx) la lluita de classes entre treball i capital. 

El seu atac a la maquinaría es basa en els perjudicis ocasionáis per 1'aturada tecnológica 
(reconeixent els seus avantatges d'abaratiment de costos). 

• Els socialistes utópics. Marx: la interpretado económica de la historia. 

En l'obra de Duboin hi ha referéncies i aspectes metodológics que enllacen amb les 
aportacions del socialisme utópic (Fourier (1772-1837), Owen (1771-1858), Cabet (1788-
1858), Proudhom (1809-1865), Louis Blanc (1801-1882) i amb la interpetració económica 
de la historia de Marx. 
Els socialistes utópics consideraven el capitalisme com irracional, inhuma i injust. Contraris 
a la idea del "laissez faire" i a la doctrina d'harmonia d'interessos. Duboin en la seva obra 
"Liberation" (1937) valora positivament el seu esfor$ intel.lectual en harmonitzar els 
interessos que s'oposen al régim capitalista. El seu vincle d'unió és l'optimisme respecte a la 
perfectibilitat de l'ésser huma i de l'ordre social grácies a una adequada construcció de 
i'entorn social. 

L* análisi histórica de Duboin té com a eix el protagonisme de les forces económiques i 
materials com a inductores del canvi social. Historia i economía romanen relacionades al 
llarg de la seva obra, com un eix básic: la crítica del sistema capitalista, com a generador de 
desigualtats. Igual que Marx, utilitza la historia com a clau de la interpretado de la realitat 
social. 

Duboin no pot ser considerat com un marxista en l'expressió literal de la paraula, encara que 
el seu sistema de valors s'apropi a un socialisme de carácter igual i tari. A "Liberation" 
actualitza els principáis conceptes del marxisme. Per a ell, els processos productius han 
evolucionat des que Marx va escriure el Capital, i, termes com canvi, valor, plus-válua, etc. 
han d'adequar-se a la realitat de cada época. Ha d'afegir-se un nou concepte clau, que rautor 
anomena treball "extra-humá"(maquinária). El procés de sobreproducció condueix a unes 
conseqüéncies que el marxisme no havia previst: el descens del poder adquisitiu i 
l'increment de l'atur. 

• Thorstein Veblen (1857-1929) i 1'institucionalisme americá 
Crític de Tortodoxia económica, per a Veblen l'economia és un procés, un sistema de canvi 
constant i inevitable (visió darwinista evolutiva) i els esdeveniments histories (socials, 
económics i polítics) es determinen i es descriuen millor per les característiques de grup 
formades per la suma de comportaments humans basats en instints i hábits. A principis de 
segle Veblen veia que la societat tenia en compte predominantment valors com l'"amor ais 
diners" i la tecnología permetia una separado entre producció i ñnances. Les funcions entre 
productors i propietaris s* ana ven separant. Apareixen noves funcions dins del sistema. 
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Técnics, enginyers i obrers especialitzats (institucions tecnológiques) per un cantó i per 
l'altre financers, banquers, homes de negocis, etc.(institucions ceremonials). 
El control de la producció industrial es desplaga cap al cantó de les finances i se separa de les 
exigéncies de máxima producció. L'home de negocis només está interessat a mantenir els 
beneficis afegits el mes alts possibles.I té dues vies per aconseguir-ho: disminuint la 
producció mitjancant el monopoli (camí mes utilitzat) o restringint la producció (per a 
Veblen significa la fi de Factivitat económica). 

El futur del capitalisme es dirigeix cap a un descens de la producció a nivells que suposin un 
major benefici. 

• John Kenneth Galbraith 

No és própiament un antecedent pero és convenient teñir en compte la seva obra i la de la 
seva escola (continuació de Tinstitucionalisme americá) per completar aquells punts els 
quals el model Duboin no arriba a definir. 

Afirma que la teoría ortodoxa no és realista, que no té relació directa amb el que postula el 
model competitiu. Ataca la desigualtat de rendes ja que perverteix Tus deis recursos i 
destrueix Festabilitat económica. Es partidari de l'ús del poder compensador de l'Estat com a 
contrapartida de la competencia que provoca el desequilibri social. 

L'economia de mercat genera una societat opulenta on la producció i la renda augmenten 
constantment i que obliga a la creació continua de noves necessitats (crític amb el paper de la 
publicitat). 
Les propostes de Galbraith s'encaminen a un increment de la pressió fiscal del govern en tots 
els nivells, reconduint les despeses governamentals perqué ara el govern pugui assumir un 
paper mes actiu en l'equilibri social. 

2. Antecedents socials i polítics 

Diversos conceptes claus en Tobra de Duboin deriven d'aquells pensadors que han plantejat 
una análisi crítica del sistema mercantilista i que han configurat un sistema social basat en el 
consens comunitari. 

L'introductor a la resta de pensadors analitzats és Plato (428-347). A la "República" obre el 
camí al problema central de la justicia (individual o col_Jectiva) i al concepte d'oligarquía 
quan el ric governa i el pobre no participa en el govern. La seva preocupado en la divisió 
que es produeix entre ríes contra pobres i el seu esforc en realitzar una ciutat que formi una 
unitat política i moral és afí al sistema de valors que preconitza Duboin. 

La influencia de la "República" és clau en l'obra deis autors que serveixen a Duboin per 
estructurar el seu model social i polític en base al paper de l'Estat en la solució de les 
desigualtats i de la pobresa, de la mercantilització de la societat i de la necessitat d'una 
sobirania de la voluntat general. 

• Tomás Moro (1480-1535) 

En la "Utopia" (1516) critica la concentrado de la propietat territorial i que l'Estat sigui 
F expréssió deis interessos de la classe dominant. La societat necessita un plantejament 
diferent: "allá on la propietat sigui un dret individual, allá on totes les coses es valorin pels 
diners, mai no es podrá organitzar la justicia i la prosperitat social". 
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En la societat utópica (igual que en la societat distributiva) el dret de propietat es substituít 
peí concepte que tots treballen per a tots. La comunitat ha d'assegurar a cadascú 
1'abundancia i l'oci perqué cadascú pugui " cultivar lliurement el seu esperit". 

• Montesquieu (1689-1755) 

En Fanálisi sociológica de partida en robra "Espirit des Lois" s'introdueix una semblanza a 
les tesis distributives la crítica del "laissez-faire" i l'esperit del comeî  "que domina en els 
nostres dies i que fa que tot se sotmeti a cálcul". 

El seu socialisme d'"Estat" de tipus patriarcal coincideix en el proteccionisme de Duboin: 
'TEstat deu a tots els ciutadans una subsistencia assegurada, alimentado, un vestit 
convenient i un genere de vida que no siguí contrari a la salut". 

• Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Els conceptes claus de "Le contrat social" (1762) inspiren Duboin en el desenvolupament 
deis punts essencials del seu model social i polític: el contráete cívic i servei social. 

El contráete social de Rousseau está lligat a la unitat del eos social mitjan^ant la 
subordinació deis interessos particulars a la voluntat general. A partir del pacte social 
cadascú s'uneix ais altres. El contráete s'efectua amb la comunitat: "cadascun de nosaltres 
posa en comú la seva persona i tot el seu poder sota la direcció suprema de la voluntat 
general, i rebem col.lectivament cada membre com a part indissoluble de tots. Cada associat 
s'uneix a tots i no s'uneix a ningú en particular; d'aquesta manera, hom no obeeix mes que a 
si mateix i román lliure com abans". Per a Rousseau el contráete garanteix la igualtat i la 
llibertat. La llibertat és abans que cap altra cosa, solidaritat. 

A "Les Considérations sur le gouvernement de Pologne" elabora un pía d'educació cívica 
per a formar ciutadans, de forma análoga a com Duboin recorre a l'educació com l'element 
clau per canviar els models de comportament que podran conduir al socialisme distributiu 
(com Rousseau la reforma moral precedeix la reforma política). 

En el pía económic distingeix i separa entre prospentat i riquesa i llanca contra el sistema 
una veritable requisitoria: " els diners son el mecanisme a la vegada mes débil i mes inútil 
que conec per fer mancar la máquina política cap a la seva fi i el mes poderos i mes segur per 
desviar-la d'ella". 
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CRISTINA CARRASCO 
L'ECONOMIA DE PRODUCCIÓIREPRODUCCIÓ: 

FEMINITZAR LA SOCÍETATl 

EXTRACTE 

Les dades i estadístiques no reflecteixen la participació real de les dones en la 
producció. El concepte "treball" continua essent sinónim de "treball assalariat". Tota 
societat ha necessitat, per a la seva perpetuació, la reproducció de l'espécie i la 
reproducció material per a subsistir. Amb el capitalisme apareix la separado física 
entre el lloc de la producció material (la fábrica) i el lloc de la reproducció humana 
(la casa). 

El treball doméstic és determinant per al funcionament de l'esfera doméstica. Per 
estudiar el treball doméstic cal teñir en compte les relacions en la vida doméstica 
que integren la divisió sexual del treball i que es tradueixen en una posició 
d'inferioritat de la dona respecte l'home; la participació del treball doméstic en la 
reproducció de la for§a de treball i de la societat; i, el condicionament que suposa 
per a la participació laboral de les dones el fet que tinguin assignada socialment la 
responsabilitat de la llar. 

Cal *feminitzar la societat": generalitzar per a tota la població aquells valors que 
socialment s'atribueixen a les dones i, tanmateix, son aspectes imprescindibles 
d'aixd que anomenem "humanitat". Feminitzar la societat implica una forma 
diferent d'entendre la noció de treball i d'activitat, replantejar la separado entre 
públic i privat, modificar les prioritats establertes... 

1. El marc de l'análisi 

L'esquema básic que plantegem és que des d'un punt de vista globalitzador i des d'un 
nivell elevat d'abstracció, es pot considerar tot sistema social com un conjunt de 
subsistemes socials i económics relacionáis entre ells per mitjá d'una complexa xarxa 
d'interaccions. Podem identificar dos d'ells com els components essencials: el 
subsistema de producció material i el subsistema de reproducció humana. Aixó vol dir 

1 Extret del Paper d'Innovació Social, núm. 25, gener de 1994, (edició d'EcoConcern). 



(en realitat, quelcom de sentit comú) que tota societat a qualsevol época i a qualsevol 
lloc, ha requerit per la seva perpetuado, la reproducció de 1'especie i la reproducció 
material necessária per a la subsistencia. 

Tots dos sistemes, com a elements relativament autónoms, presenten unes 
determinades relacions internes de producció o reproducció, pero com a parts 
constituents d'una totalitat s'articulen entre ells establint una interdependencia que 
governa tant 1'existencia i continuítat de cada una d'elles com la de la mateixa societat. 
El fet que existeixi una autonomía relativa permet que cada subsistencia pugui 
manifestar un desenvolupament dinámic diferent, la qual cosa, en determinats 
moments, es pot traduir en canvis i coMapses del sistema social. Depenent de Fépoca i 
del lloc, aquests processos assumeixen característiques particulars, és a dir, cada 
sistema social real está históricament determinat. D'aquí que sigui necessari identificar 
la seva estructura particular en cada cas concret. 

Ara bé, un tret comú a totes les societats, des de les primitives societats agrícoles, és la 
impossibilitat d'establir una frontera entre els llocs físics on es desenvolupen 
producció i reproducció. Característica que es manté fins al moment en qué la "casa 
medieval, unitat de consum, producció i vida, cometa a deixar de ser autosuñcient i 
dona lloc, per mitjans d'una progressiva dissolució de la unitat doméstica, a un procés 
de separado entre 1'economía interna de la llar i l'economia externa del mercat, entre 
l'espai familiar i l'espai de la producció material" (Sáez, 1982). 

En tot cas, no será fins 1'arribada del capitalisme, que es produirá una separació 
creixent entre l'esfera productiva i l'esfera doméstica, la separació física del lloc de la 
producció material (la fábrica) i el lloc de la reproducció humana (la casa). Els dos 
processos de treball arribaran a ser completament estranys l'un de l'altre. Cada esfera 
acomplirá ara una funció específica establint-se una clara frontera entre totes dues. 
Així, les circumstáncies históriques i económiques de l'aparició del capitalisme i el fet 
que producció material i reproducció humana apareguin per primer cop clarament 
diferenciades fan que aquest nou sistema emergent no necessiti plantejar-se la 
reproducció com a problema fonamental a resoldre. De fet, el capitalisme es troba amb 
el problema de la reproducció "ja resolt". 

Tota societat que pretengui assegurar un mínim de continuítat té com a premissa básica 
la seva reproducció, procés que implica la reproducció deis béns de consum i de 
producció, de la forja de treball i de les relacions de producció. Un sistema incapaj de 
reproduir les seves condicions de producció és inviable i está condemnat a 
desaparéixer. En tot cas, la reproducció de la vida humana és l'objectiu últim, la 
condició de possibilitat de reproducció de qualsevol sistema social en última instancia, 
son els individus qui com a agents productors i reproductors asseguren la continuítat 
del treball i la producció. 

El problema de la reproducció humana i, en particular, el reemplajament de la forja de 
treball té dos aspectes a considerar, un referit a la seva relació amb el subsistema de 
producció material i un altre referit a les seves própies relacions internes. Quant al 
primer, cal que totes les societats estableixin una relació global entre els requeriments 
de forja de treball en la producció i la reproducció d'aquesta en els grups familiars. El 
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segon aspecte es refereix a la necessitat de tota societat de mantenir una determinada 
estructura familiar per assegurar la forga de treball exigida. 

A Tinterior d'aquesta estructura -particular per a cada sistema social real-té lloc una 
forta divisió sexual del treball que condueix a que la posició de les dones a qualsevol 
societat estigui íntimament lligada al concepte de génere/mare. El rol de les dones, 
com a mares, afectará en major o menor grau la seva relació amb els mitjans de 
producció d'acord amb el marc institucional i amb la forma de produir de cada 
societat. 

2. La reproducció d'un sistema social capitalista 

Utilitzarem ara resquema teóric básic per analitzar el sistema capitalista; aquest queda 
caracteritzat pels dos subsistentes ja assenyalats -que denominarem esfera industrial i 
esfera doméstica. A l'esfera industrial té lloc el procés de producció i reproducció 
material, és a dir, de béns i servéis orientats al mercat. A l'esfera doméstica té lloc el 
procés de producció i reproducció dels(de les) individus(es). A mes es pot incorporar 
un tercer subsistema: l'esfera pública, que té un paper fonamentalment redistributiu. 

A diferencia deis sistemes socials anteriors, en qué la producció social i la producció 
doméstica están poc diferenciades, en el capitalisme apareixen aparentment com a 
processos paral-lels, independents i no relacionáis. Tanmateix, están altament integráis 
o, millor dit, son dos aspectes d'un procés únic. 

En l'esfera industrial es produeixen les mercaderies, procés que requereix 
necessáriament de for̂ a de treball, a mes de mercaderies. La forga de treball, essencial 
per al funcionament de 1'economía capitalista, es reprodueix al marge de les normes de 
producció de Pesmentat sistema. La reproducció i el manteniment de la for̂ a de treball 
no están assegurades en l'esfera de la producció industrial i son remeses a l'esfera 
doméstica. 

L'esfera doméstica, per reproduir els individus i reproduir-se a si mateixa, depén de la 
producció industrial, relació que es concreta a través del salari i del benefici. Aquest 
salan, en general, no cobreix els costos de reproducció de la forga de treball; d'aquí 
que siguí necessari realitzar un treball addicional per transformar en béns consumibles 
els béns no directament consumibles adquirits en el mercat. 

D'aquesta manera, el treball doméstic passa a ser el vincle essencial entre l'esfera de 
producció capitalista i l'esfera doméstica de reproducció humana. Actúa sobre les 
mercaderies adquirides amb el salari proporcionant a la familia el consum necessari 
d'acord a les seves necessitats de reproducció socialment acceptades i establertes. 

Per acabar, l'esfera que hem denominat pública, que suposem raonablement com a "no 
productiva", té com a funció prioritaria la redistribució de Tingres: recapta impostas 
que reverteixen sobre l'esfera doméstica en forma de servéis públics gratuíts. 

Tenim dones dues relacions básiques d'intercanvi entre ambdues esferes productives: 
salari que s'intercanvia per for§a de treball i mercaderies que s'intercanvien per diner. 
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En conjunt representen la reproducció de dones i homes (forga de treball i/o 
treballadores(ors) doméstiques(ics)) i béns per mitja de dones, homes i béns. 

3. Els treballs precaris o "informáis": el treball doméstic 

Una de les característiques fonamentals del capitalisme -en contrast amb sistemes 
anteriors- és que les(els) treballadores(ors) de forma creixent no teñen una altra 
alternativa que no sigui vendré la seva for̂ a de treball a canvi d'un salan. El treball 
assalariat, que es convertiría en la forma predominant de treball, posseeix una 
característica interessant: pot ser adquirit per una quantitat menor que el valor del que 
produeix, pero suficient per reposar la for?a de treball. D* aquesta manera, la major part 
de la supervivencia i reproducció estaría assegurada a través de la compra de béns i 
servéis en el mercat i la major part de la poblado dependria deis que ofereixen treball 
assalariat. 

Tanmateix, la realitat discrepa de la teoría. És possible que la forma salarial sigui la 
font mes comú i mes important de renda, pero no és menys cert que les societats 
occidentals utilitzen per al seu funcionament -a mes del que podríem anomenar la 
producció formal- una serie de treballs i produccions precáries o "informáis" la 
característica fonamental de les quals és la seva invisibilitat. 

Aqüestes feines son realitzades fonamentalment per les dones i/o assignades 
socialment a elles. Segons el grau de desenvolupament de la societat (major o menor 
industrialització) i/o de les condicions socio-económiques d'un període determinat 
(auge o crisi), variará la importancia que aqüestes produccions teñen en la producció 
total. En general, aquests treballs es realitzen en condicions molt mes difícils que les 
que imperen en el sector "formal", entre altres raons perqué no están protegits per 
associacions o formes legáis. 

Produccions "informáis" o "economía complementaria" com s'ha denominat en to sui 
generis son l'economia submergida, algunes economies familiars de subsistencia, el 
treball doméstic i el treball voluntari. Les dues primeres s'integren dintre el que hem 
anomenat esfera de producció material i els dos últims participaran fonamentalment en 
I'esfera de reproducció humana. D'aquest dos treballs precaris, els mes rellevants per 
la seva magnitud i contribució a la reproducció global del sistema son l'economia 
submergida i el treball doméstic. Ambdues produccions teñen una serie de 
característiques que les diferencien, a saber, la forma de remunerado (dinerada o en 
béns), el tipus d'activitats a considerar com a treball: producció per 1'exterior o per 
Pautoconsum, etc. 

Ens interessa destacar una diferencia que al nostre entendre cobra interés. L'economia 
submergida, peí fet de teñir carácter illegal, és per definido una economía amagada. 
En canvi, la producció doméstica té una caracterització diferent: d' entrada no és 
illegal. Básicament és un treball privat aillat de la producció social. Encara que des de 
la consolidació del nou sistema económic, molts béns, en majors quantitats cada 
vegada, son adquirits com a mercaderies, la producció doméstica que proporcionen els 



béns necessaris peí consum immediat es manté, pero ara amb una categoría de treball 
sense importancia i marginal. 

Cal remarcar que el que realment s'amaga no és el treball doméstic en si -de fet, ningú 
nega l'existéncia d'aquest tipus de treball- sino la relació capitalista entre producció i 
reproducció; el vincle essencial que representa el treball doméstic entre l'esfera de 
producció material i l'esfera de reproducció humana: permet produir mercaderies no 
directament consumibles, pagar salaris mes baixos, etc., en definitiva, és una condició 
de possibilitat de la reproducció del sistema en el seu conjunt. 

De tot el que s'acaba d'exposar sorgeix la necessitat d'esbossar una caracterització del 
treball doméstic. Les discussions entre les autores i autors que s'han dedicat al tema 
han aconseguit establir una serie d'elements que diferencien la producció doméstica de 
la producció assalariada. Les característiques de la producció doméstica, en línies 
generáis, son: 

• Utilitza mercaderies generalment adquirides en el mercat (o servéis oferts per les 
Administracions Publiques) per a produir béns i servéis no destinats a l'intercanvi sino 
a l'autoconsum familiar. Es realitza en l'ámbit privat de la familia i en el seu 
desenvolupament no existeix un únic procés de treball definit. 

• Es produeix en condicions de relativa llibertat: la persona que l'exerceix estableix el 
seu propi control, ritme i horari; encara que aquests s'ajustin i restin limitats per les 
necessitats familiars. 

• La retribució del treball doméstic no es reconeix com a tal, com un pagament per una 
feina realitzada. No hi ha negociado explícita ni retribució salarial. La retribució es 
realitza en béns i no té cap relació amb la "productivitat" de la "mestressa de casa", 
sino que depén de l'status, de l'escenari de necessitats que garanteix la reproducció del 
modus vivendi de les diferents unitats familiars. No hi ha un salari únic i la 
remuneració no depén d'un patró mercantil sino del grup social a qué pertany la 
mestressa de casa i/o el seu marit. 

• L'objectiu fonamental d'aquesta feina és la reproducció de la forga de treball tant a 
nivell diari com a nivell generacional, i aixó té com a conseqüéncia la reducció deis 
costos totals de subsistencia. En aquest sentit es pot dir que el treball doméstic 
garanteix la reproducció del sistema en tant que permet uns salaris mes baixos que els 
que requeririen si s'haguéssin d'adquirir tots els béns i servéis directament en el 
mercat. 

• Tanmateix, els requeriments reproductius del sistema no exigeixen, -i per tant, no 
expliquen- que el treball doméstic sigui realitzat per la dona. D'on sorgeix dones la 
divisió sexual del treball que legitima la funció doméstica de la dona i el seu paper 
subsidian en el mercat laboral? El debat feminista ens ofereix una resposta: el paper de 
la dona en la reproducció, la seva capacitat natural per parir és el fet fonamental a 
analitzar per comprendre les arrels de la seva subordinado, la seva forma de 
participado en la producció i la seva responsabilitat en tot el procés de reproducció de 
la foría de treball. En tot cas, s'ha de destacar, encara que per a la reproducció del 
sistema social en el seu conjunt sigui útil i -potser- necessária l'existéncia del treball 
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doméstic rcalitzat per les dones, el benefician immediat és, indiscutiblement, l'home. 
Aixó resulta evident quan es constata que, en nombre creixent de casos, la dona 
participa en el treball assalaríat i, tanmateix, continua realitzant la major part de les 
tasques domestiques. 

• Ara bé, malgrat que a les dones com a grup huma els és assignada la funció 
reproductiva, aquesta activitat assumeix, de fet, característiques diferents segons quina 
siguí la classe social a qué pertany la mestressa de casa. D'acord amb l'accés de cada 
familia ais recursos productius, el treball realitzat per les dones presenta notables 
diferencies. Fins i tot en els grups de renda mes elevada, la producció no mercantil de 
la llar pot arribar a ser menyspreable, ja que, en general, la realitza una má d'obra 
assalaríada: una dona que sota relacions d'opressió i explotació realitza el treball 
"assignat" a un altra dona. Si entenem 1'explotació com "aquella situació en que 
l'individu aporta mes en treball que la quantitat de treball incorporat en les 
mercaderies que rep", resulta for9a plausible suposar que les mestresses de casa de les 
classes altes no son explotades. De totes maneres convé advertir que el fet que no 
existeixi explotació no vol dir que no es donin altres situacions indesitjables: alienado, 
dominado o subordinació. En tot cas, cal recordar que les relacions de genere 
assumeixen característiques diferents segons la classe social en qué es produeixen. 

En definitiva, encara que es pot definir el treball doméstic com el conjunt d'activitats 
assignades a les dones com a tasca de reprodúcelo, resulta operativa la diferenciació 
d'aquest mateix treball segons nivells socials: les condicions socials especifiques son 
les que estructuren la familia i, per tant, el treball doméstic. Aquest treball contribueix 
així a la reproducció de la for̂ a de treball i a la reproducció de les classes socials: la 
producció deis futurs treballadors -d'acord amb les exigéncies educatives própies de 
cada familia- sitúa ja ais infants en la trajectória de classe. 

De tot el que s'ha dit es desprén que l'estudi del treball doméstic compren l'análisi de 
tres aspectes diferenciats encara que lligats entre si: en primer lloc, les relacions a 
r interior de 1'esfera doméstica que integren la divisió sexual del treball i que es 
tradueixen en una posició d'inferioritat de la dona respecte a l'home; en segon lloc, les 
relacions de dependencia entre l'esfera industrial i l'esfera doméstica, a saber, la 
participació del treball doméstic en la reproducció de la for$a de treball i en la 
reproducció social; i, en tercer lloc, el condicionament laboral de les dones i el fet que 
tinguin assignada socialment la responsabilitat de la llar. 

4. Feminitzar la societat 

En les línies anteriors plantegem quelcom de sentit comú, a saber, que les nostres 
societats funcionen, subsisteixen i es reprodueixen tenint com a base dos tipus de 
treballs, de característiques diferenciades, pero absolutament necessaris tots dos per al 
desenvolupament global del sistema economía Un d'aquests treballs es caracterítza per 
ser assalaríat, produir béns i servéis amb valor de canvi dirígits al mercat i obtinguts 
dintre del que podríem anomenar l'esfera de producció capitalista. L'altre treball 
produeix béns i servéis amb valor d'ús i es desenvolupa en Támbit familiar; en sentit 
propi no está remunerat; encara que de fet participa en xarxes de reciprocitat, sovint en 
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situado d'inferioritat histórica. En termes estrictament económics el seu objectiu és la 
reproducció de la for§a de treball, pero en termes mes amplis -integrant el que és 
económic i el que és sócio-afectiu- inclourá la cura de totes aquelles persones 
incapacitades per raons d'edat o salut, per teñir cura de si mateixes. Així, les diferents 
activitats contnbueixen directament o indirectament a la perpetuado de la societat encara 
que amb la particularitat que algunes d'elles están lligades a un determinat sistema 
económic. 

Indiscutiblement és en l'ámbit de la producció mercantil on té lloc el procés 
d'acumulació i es produeix el creixement económic. La repercussió del desenvolupament 
tecnológíc en aquesta área és absolutament determinant. En 1'órbita familiar no es pot 
negar que el procés técnic ha contribuit a alleugerir alguns deis treballs de major esforg 
físic. Tanmateix, la cura directa de persones que contnbueixen al benestar huma i a una 
mes gran qualitat de vida, fa mes difícil -i, molt sovint, menys desitjable- la seva 
substitució per noves tecnologies. Els temps de treball son així mes rígids i mes 
dependents de les necessitats familiars. 

Teñir en compte tot el que s'ha dit imposa una reconceptualització de determinades 
categories económiques. Conceptes básics com treball i reproducció haurien de permetre 
captar aquelles activitats que teñen lloc al marge del mercat i sense les quals la vida 
humana no está en absolut assegurada. Per altra banda, convé recordar que la divisió 
conceptual també es reflecteix en els indicadors macro-económics. Així, per exemple, 
PNB i Població Activa es defineixen així mateix en relació al procés de creixement i 
acumulació incloent només les treballadores(ors) implicades(ats) en activitats 
assalariades i excloent totes aquelles tasques realitzades en l'ámbit privat i orientats, en 
general, a la reproducció i cura de les persones. 

Arribats a aquest punt, és convenient tornar a insistir en un aspecte que no per antic és 
mes sabut. En les consideracions precedents quant a l'existéncia de diferents tipus de 
treballs -tots necessaris peí desenvolupament de la societat- no queda implícit que 
existeixi una divisió del treball per sexes. Tanmateix, per raons de tradició, cultura i 
ideológiques, els homes participen majoritáriament en el treball assalariat i les dones 
tenim socialment assignada i individualment assumida la responsabilitat sobre la 
reproducció de la forja de treball i la cura de les persones. 

D'aquesta manera, l'estructura de l'esfera mercantil resulta adequada per a persones que 
teñen llibertat d'acció per ajustar les seves hores a les exigéncies que imposa 
l'organització de la producció assalariada. No és, sens dubte, el cas de les dones. 
Sotmeses a fortes restriccions familiars (horaris i vacances escolars no coincideixen amb 
els laboráis, ávis i malalts necessiten miraments continus, etc.) xoquen brutalment contra 
aquest esquema organitzatiu. Així, la incorporado de les dones al mercat laboral no és 
fácil. Exigeix forjar situacions comphcades en l'ámbit familiar, assumir la doble jornada, 
acceptar les variades formes de "treball flexible adequades per a les dones", etc. 
D'aquesta manera una part important de les dones realitza jornades de treball (doméstic 
i/o mercantil) superior a la deis homes i en condicions psicológicament mes esgotadores. 
Tanmateix, malgrat aixó, 1'experiencia deis últims anys ens mostra que les dones no 
están disposades a renunciar a tot alió que representa la seva historia, la seva cultura i la 
seva identitat i el que aquesta implica: determinats valors relacionáis amb la maternitat-
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criaba, la preocupació per la familia, la cura i recolzament de les persones, etc. No 
creiem que la "masculinització" de les dones (incorporado a la vida laboral i pública en 
condicions análogues a les deis homes,cosa que pot implicar la renuncia a filis, familia, 
etc.) siguí la solució per aconseguir una major qualitat de vida per les dones ni per la 
societat. Estaríem d'acord amb Victoria Camps que és necessari "feminitzar la societat": 
generalitzar a tota la poblado aquells valors que socialment s'atribueixen a les dones i, 
tanmateix, son aspectes imprescindibles d'aixó que anomenen "humanitat". Feminitzar 
la societat implica una forma diferent d'entendre la noció de treball i d'activitat, 
replantejar la separado entre el que és públic i el que és privat, modificar les prioritats 
establertes, etc. (Camps, 1993). La proposta de llei de les comunistes italianes sobre 
rorganització i l'ús del temps és una bona aportado en aquesta línia. 

En definitiva, atenent a la realitat aquí descrita i sota el supósit essencial que qualsevol 
projecte de societat solidan i emancipador cal que inclogui tota la població (s'ha 
d'entendre, dones i homes) perd sentit tota proposta que no consideri una forma 
alternativa de reproduir la forga de treball. L'experiencia i els estudis teórics deis últims 
anys ens ha demostrat que sota la estructura económico-social de les nostres societats 
occidentals aixó és un propósit impossible. Mentre els valors dominants siguin aquells 
relacionáis amb el procés d* acumulado i creixement económic, no existeix cap forma de 
resoldre la qüestió de la reproducció de la for§a de treball i la cura de les persones sense 
crear situacions de discriminado amb determináis sectors de la població (les dones). 
Segons el nostre parer, qualsevol alternativa emancipadora passa necessáriament per 
situar l'objectiu social en resfera de la reproducció i no en la producció assalariada. 
Aixó, naturalment, implica un canvi total de perspectiva: la producció de béns i servéis 
ha d'estar al servei de les necessitats de l'esfera de la reproducció i no a l'inrevés que és 
com acostumen a funcionar els sistemes socials. 
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ANDRÉ GORZ 
LA TRANSFORMACIÓ DEL TREBALL \ 

EXTRACTE 

Segons André Gorz hi ha una falta d'imaginació per tractar el tema de Fatur. 
Actualment s'esta creant una societat dual: una minoría que té una feina estable i 
fixa, ben remunerada, i una majoria creixent que sobreviu a base de feines precáries 
i eventuals. Les noves tecnologies han significat la fi de les feines de jornada 
completa, Fatur crónic i l'exclusió social deis que es veuen margináis peí mercat de 
treball. 

És per aixó que s'ha d'abordar d'una manera nova la problemática del treball. André 
Gorz ofereix una serie de solucions alternatives que incideixen en la necessitat de 
repartir el treball existent, de flexibilitzar la jornada laboral i de canviar el concepte 
de salari, separant-lo del sistema productiu. 

1. Els límits del capitalismo 

Per a Gorz el capitalisme és mort. L'aparell de producció i el de control es confonen i 
la tecnocracia continua glorificant un sistema que s'ha extingit en nom de valors que ja 
no son válids des de fa temps. 

Les crisis capitalistes periódiques teñen dues causes: superacumulació i subconsum. 
Per tal de paLliar aqüestes crisis s'han aplicat polítiques dirigides a accions de 
regulado externa, que si bé están d'acord amb els interessos de Peconomía capitalista 
global, també son contraríes a l'interés particular de cada capitalista. Només poden 
funcionar en un període de grans beneficis i de forta tendencia a invertir. Com a 
máxim atenúen els efectes de la depressió estructural, pero no eliminen les causes 
estructuráis de la crisi. 

Les crisis mes recents es caracteritzen per: mercats saturats, insuficient rendibilitat de 
les inversions i primeres matéries amb preus a Taiga. 

1 Gorz, André, Els camins del Paradís. Per a comprendre la crisi i sortir-ne per Vesquerra. 
Laia/Divergencias. Barcelona 1986. 
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Durant el procés de crisi les grans empreses es propulsen mitjan^ant la creació de 
filiáis al Tercer Món, noves línies de producte i inversions de productivitat i capacitat. 
Pero el creixement indefinit de la producció material és prácticament impossible 
materíalment perqué els recursos del creixement s'acaben gastant. Hi ha un límit 
estructural que fa que la reactivado sigui impossible. Les causes estructuráis de la crisi 
expliquen el fracás de tots els intents de reactivado del creixement: 

• La reactivado per mitjá de la demanda provoca la saturado del mercat. 

• La reactivado per inversió troba obstacles importants: 

- Les inversions noves només es justifiquen per la certesa de guanys inhabituals. 

- La robotització/informatització destrueixen capitals antics i suprimeixen llocs de 
treball. 

2. La fl de la socletat del treball 

Les mutacions tecnológiques amb qué el capitalisme respon a la crisi ja no son 
dominables dins el marc de la racionalitat capitalista. Les mutacions i F automatització 
acceleren la destrucció de capital i de llocs de treball. Amb 1'increment de la producció 
de mercaderies (amb menys capital i menys treball) la quantitat de treball i de poder 
adquisitiu del salan tendeixen a zero. Baixen els preus relatius i la massa salarial i 
personal (els assalariats permanents son una capa privilegiada al costat d'un increment 
constant d'aturats). Tot aixó es plasma en un increment del sector tercian i en una 
convivencia del pauperisme amb la superabundancia. 

Les produccions automatitzades proporcionen enormes guanys, pero la reinversió es fa 
impossible perqué la producció necessita poca inversió, implica falta de salaris i no 
engendra demanda. Aleshores, Túnica sortida que es plan teja és la del consum com a 
"deure social" perqué cal absorbir la producció i impedir l'esfondrament de 
l'economia. 

La revolució microelectrónica significa l'era de rabolido del treball en un doble 
sentit: 

a) Disminució del treball necessari fins a convertir-se en marginal. 

b) Canvis estructuráis en el concepte social del treball, que ja no és una font d'identitat 
social (no hi ha una relació amb el treball com a ofici, es treballa en qualsevol cosa). El 
treball s'ha convertit en un mitjá de crear riquesa. S'incrementa el número de persones 
que donen mes importancia al temps lliure, un procés de mutació sócio-cultural de 
separació del treball que incrementa a mida que disminueix el temps de treball 
socialment necessari que provoca la automatització. 

Per a sortir del capitalisme 

L'autor planteja una serie de propostes i mecanismes que serveixin com a instrument 
per a un canvi de model sócio-económic basat en "el desmercadeig" de la societat. 
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1. La noció del sou vitalici. Les 20.000 hores 

El dret a un sou independent de 1'ocupado d'un lloc de treball no es per si sol una 
garantía de llibertat, igualtat i seguretat per ais individus. Ha d'anar acompanyat del 
dret de tothom a treballar i de la necessitat d'obrir nous espais d'activitat individual 
(s'hauria de tractar com a salari de la inactivitat focada). Un sou garantit 
independentment de qualsevol feina, es basa en el principi que "cal trencar amb una 
evolució que porta a la majoria de la població a dependre del mercat de treball per 
poder subsistir". El dret a un sou ja no es pot confondre amb el dret al salari. 

A. El sou garantit, versió de dretes. 

Intenta fer socialment tolerable una extensió de l'atur i de la indigencia (les "Poor 
Laws", al segle XIX, en van ser un antecedent). Actualment els empresaris intenten 
conservar un nucli redui't d'assalariats permanents dins les empreses per tal de poder 
contractar/descontractar a gust seu en funció de les necessitats del moment (assalariats 
o interins), sense vacances, ni garanties socials, ni protecció social. Aixó suposa fer 
que el treball i les liéis socials siguin mes ágils, garantint un mínim de subsistencia a la 
població marginada (aturats i semi-aturats). A fináis de segle aquesta massa pot arribar 
a ser un 75% de la població. 

Permet que el preu real del treball (salari) baixi per tal que molts Uocs de treball que no 
serien rendibles a preu normal puguin ésser realitzats per má d'obra complementaria. 
Quan el preu del mercat de treball baixa massa, la incitació a buscar feina es debilita i 
la manca d'oferta impulsa el salaris oferts a Taifa. És una concepció liberal, 
regressiva i reaccionaria que porta a una divisió de la societat i a una estratificado 
dualista que pot provocar un procés de sudafricanització: és el salari de la marginalitat. 

h 

B. El sou garantit, versió d'esquerres 

El punt de partida és la disminució de la quantitat de treball que la societat necessita; i 
l'objectiu és conferir a aquesta disminució la forma d'un alliberament del treball 
necessari. Els estalvis de treball que fan les mutacions tecnológiques han de repartir-se 
de tal manera que tothom pugui treballar, pero cada cop menys, sense perdre el sou 
real. Hi ha d'haver una unió indissoluble entre el dret al sou i el dret a treballar: dret de 
ciutadania plena (com a membre de la societat tinc dret a demanar-li la garantía d'un 
nivell de vida normal, pero la societat també té drets sobre mi). El dret a treballar/ 
deure de treballar/ dret de ciutadania han d'estar íntimament relacionáis. 

La societat ha de garantir un sou que no disminueixi a mida que ho fa la duració del 
treball. El sou ha de ser independent, no del treball en si, sino de seva duració 
socialment necessária. 

El repartiment del treball és socialment necessari i produeix una serie de beneficis: 

• Flexibilitat de la duració del treball. 
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• Autogestió d'aquesta flexibilització (durado no setmanal sinó mensual, trimestral o 
anual del treball). 

La durado del treball no s'ha de fer a escala de l'any sinó de la vida. Hi haurá Ilibertat 
per a organitzar el temps de treball en funció de les preferéncies personáis (T autor 
calcula una mitjana de 20.000 hores per treballador que es poden realitzar en 10 anys a 
temps complet, 20 a mitja jornada, i 40 intermitents). El temps lliure es pot dedicar a 
altres activitats com: 

- Estudiar. 

- Cuidar els filis. 

- Accés a oficis mes qualificats: investigació, reflexió i posar-se al dia contínuament. 

Arribats a un cert punt, la disminució de la durado del treball podrá ser acumulativa 
mitjan?ant la socialització de les tasques d'ajut i de suport ais necessitats (activitats 
d'atenció no comercialitzades). Transformar en treballs professionals i remunerats 
unes activitats que es podrien identificar amb el temps per a viure i que permetria 
desprofessionali tzar-los. 

Mitjangant el sou garantit poden sorgir varietats il.limitades d'activitats i el treball 
assalariat deixará de ser l'activitat principal. 

2. Cap a l'extinció del salari: el sou social 

La garantía vitalicia del sou no es planteja com una compensació sinó com la forma 
social que pren el sou quan l'automatització ha abolit, juntament amb 1'obligado 
permanent de treballar, la llei del valor i del propi assalariat. El sou té la missió de 
distribuir entre tots els membres d'una societat una riquesa que és el resultat de les 
forces productives de la societat en conjunt i no d'una suma de feines individuáis (el 
que Marx va apuntar com "a cada u segons les seves necessitats"). 

Ja no es tracta que el salari social cobreixi les necessitats del treballador sinó les del 
ciutadá. En aquesta línia trobem els treballs de Gosta Rhen i Adler-Karlsson 
(economistes suecs). Ells son partidaris d'una escala de treball durant tota la vida i que 
cadascú tingui la possibilitat de rebre présteos sobre la durado del treball a qualsevol 
edat, a condició de respectar unes cotes. Funciona com una mena de deute amb la 
societat que anirá pagant amb el temps per mitjá del seu treball, en els moments que es 
vulgui, a canvi d'un sou vitalici. El principi fonamental és que cadascú pugui escollir 
el sistema de vida que prefereixi en funció deis seus interessos. 

El finan?ament es configura amb un métode semblant al mecanisme de funcionament 
deis fons de jubilado, assegurances de malaltia o d'atur. Per mitjá de 
cotitzacions/impostos basats en els salaris i retribucions ais treballadors que, 
temporalment o definitivament, interrompen la seva activitat assalariada. 

L'inconvenient del sistema rau en el fet que mentre la durado del treball anual o de per 
vida disminueix, el total de les cotitzacions o impostos que es paguen en el no treball 
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supera el total del salari directe (la remunerado del temps de no treball preval 
finalment sobre el temps de treball). 

A. El subsidi com a assisténcia 

Actualment és una ajuda atorgada que pot ser concedida o retirada. Implica una 
dependencia creixent de l'Estat per part del ciutadá i d'una minoría privilegiada, molt 
poderosa políticament, deis que posseeixen llocs de treball estables i ben pagats. 
L'únic avantatge és que 1'obligado de treballar s'aboleix, pero dispensa la societat 
d'assegurar a tots els ciutadans la possibilitat d'inserir-se al procés social de producció 
i s'integra en un procés d'exclusió. 

B. El sou social com a contrapartida d'una productivitat social 

Un sou que depengui no de l'assisténcia sino del dret al sou i al treball. És una 
remunerado normal durant tota la vida per una quantitat de treball distribuida al llarg 
de tota la vida, sense perdre el sou real. Com a part de les riqueses que pertanyen a 
cada ciutadá donada la seva participado en el procés social de producció. 

Equival a demanar que les economies de treball que resultin de la revolució 
microelectrónica benefíciín tothom: tots els ciutadans han de poder treballar cada cop 
menys, sense perdre el sou i tots han de poder treballar. 

El treball es torna intermitent per a tothom i deixa de ser 1'ocupado principal de 
manera permanent. 

3. Demanda de treball - demanda de societat. 

El treball canvia d'estructura, es redueix a menys de 1.000 hores/any, una mitjana de 
2-2,5 dies a la setmana. Hi ha prou motius per pensar que aquesta reducció tan 
important de la jornada laboral i la consolidado d'un sou vitalici incidirá en el fet que 
la gent no vulgui treballar. Nosaltres pensem el contrari, que permetrá un increment de 
les activitats no lucratives i un enriquiment personal. Es pot preveure que a mesura que 
disminueixi la duració del treball obligat, la demanda de treball abstráete es 
desenvolupará i equilibrará fácilment r oferta de treball mantinguda per tots aquells 
que desitgin renunciar per un temps al seu treball assalariat. 

L'ajustament de 1'oferta a la demanda de treball abstráete es realitzará per mitjá de les 
Borses de canvi de treball a nivell local, regional o nacional. 

Quan algú deixi una feina anunciará la seva disponibilitat per a donar pas a un període 
d'adaptado del seu successor. 

Mobilitat de la má d'obra, flexibilitat de la duració setmanal i de l'horari de treball no 
vol dir una manca de cohesió. L'autoorganització d'equips de producció fins i tot pot 
realitzar altres activitats d'autoproducció i, segons el seus projectes, pot canviar 
d'empresa o de ram sense dissoldre's mai. 
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El número de vocacions mes qualificades ha estat sempre limitat per culpa deis 
numerus clausus i deis monopolis professionals. La reducció de la quantitat de treball 
sempre beneficia aquest tipus de feina: investigadors, enginyers, científícs, etc. i 
permet un augment de la qualificació. 

* Objectiu: maximitzar el temps lliure 

La reducció radical de la duració del treball amb la garantía d'un sou social vitalici 
només servirá per a l'expansió de l'esfera d'autonomia en el marc d'una economía 
pluralista en la qual el treball obligat (aproximadament unes 20.000 hores per vida) 
serveixi exclusivament per a la producció d'alló que siguí necessari, mentre que tot el 
no necessari depengui d'activitats simultánies, autónomes, autodeterminades i 
facultatives. 

El temps es considera el bé mes valuós i 1'economía de l'esfera de la necessitat tindrá 
com a principi rector el d'estalviar el máxim de temps de treballs per tal de maximitzar 
el temps disponible. L'objectiu ja no és la maximització de la producció i del benefici 
sino la maximització del temps lliure, és a dir, del no-treball i de la no-producció. 

Ningú no pot impedir que es produeixi el que és necessari en el seu temps disponible, 
si així ho desitja. Tanmateix, alió necessari que es produeix durant el temps disponible 
no té mai el mateix estatut d'alló que és necessari i no es pot deixar de produir, sino 
que es considera un extra, un luxe. 

* Prodúcelo de lliure empresa 

Entre la producció institucional i l'autoproducció per plaer, individual o de veinatge, 
s'hi ha, pero, d'intercalar una producció de lliure empresa, que pot ser artesanal, 
cooperativa o municipal-comunitaria. 

L'objectiu d'aquest tipus d'empresa és aconseguir d'innovar, deslliurant de la 
competitivitat empresarial tradicional, els potenciáis creadors, generalment marginats 
de la ferocitat del món deis negocis. El criteri social de l'éxit, en lloc d'ésser ñnancer, 
pot ser la capacitat de "crear escola", és a dir, d'atraure els iguals o els innovadors 
potenciáis per mitjá de l'intercanvi de coneixements o de projectes. 

U objectiu de les empreses pot ser el de produir uns béns o servéis facultatius en funció 
de desitjos específics, pero també el d'assegurar millor, d'una manera diferent, una 
producció socialment necessária i amb un mínim de cost-treball. En aquest últim cas, 
¡'empresa será reconeguda com d'utilitat social, en qualitat de subcontractista o 
principal subministrador local, fet que permetrá que la feina del personal de Pempresa 
conti dins la quota que dona dret al sou vitalici. 

Les activitats de cada u es desenvoluparan a tres nivells: 
1) Treball macrosocial heterónom organitzat a escala de tota la societat i que assegura 
les necessitats básiques i les seves funcions. 
2) Les activitats microsocials, cooperatives, comunitáries o associatives, 
autoorganitzades a escala local i que tíndran carácter facultatiu i voluntari, excepte en 
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els casos que aqüestes activitats substitueixin el treball macrosocial per a proporcionar 
localment unes activitats básiques. 
3) Les activitats autónomes que corresponen ais projectes i desitjos personáis deis 
individus, famílies o petits grups. 

El segon nivell és un pas intermedi entre el treball heterónom socialment necessari i 
les activitats autónomes totalment determinades per cada u i constitueix el teixit social 
de la societat civil: el nivell deis conflictes, de les elaboracions. Aqüestes activitats 
serán heterónomes o autónomes segons el seu objectiu (necessari o facultatiu), els 
instruments emprats, la dimensió deis grups que les realitzen i la funció que ocupin 
dins de cada grup. 

4. Polítiques de transido 

No poden resultar d'una simple successió de lluites sindicáis i de convenís coMectius. 
El repartiment del treball i la disminució de la seva duració s'han de programar com a 
variable independent i de coacció social, préviament s'ha d'establir un calendan de 
cara a preveure els guanys de productivitat que es poden aconseguir. L'organització del 
treball tecnológic s'ha d'adaptar a aquest procés. 

Cal una voluntat de transformado social que Gorz articula en sis punts: 

a) Elaboració d'objectius a mitjá termini d'augment de la productivitat per mitjá de 
comissions de planifícació (sindicats, usuaris i govern) per a cada branca d'activitat. 

b) Política d'ocupació que inciti els treballadors a canviar unes activitats 
d'automatització rápida per les d'automatització mes difícil o impossible. 

c) Reforma deis métodes educatius i de les polítiques de formado. 

- menys "ordinadors humans de patró taylorista". 

- desenvolupament de les qualitats humanes. 

d) Reestructuració del sistema fiscal. El sou social no es pot finanjar per mitjá 
d'impostos indirectes o cotitzacions socials. Les empreses només pagaran les hores 
treballades, s'assegura el coneixement deis costos reals de producció. La pérdua de sou 
directe que deriva de la disminució de la duració del treball está compensada per una 
Caixa de Garantía alimentada amb la deducció d'un impost, que a 1'estil de l'IVA, 
afecta els servéis i els productes segons uns impostes diferenciats. Aquest impost frena 
la continua baixada del preu relatiu de les produccions automatitzables rápidament. Els 
impostas son dedu'íbles deis preus d'exportació (de manera que s'aconsegueix que la 
competitivitat no es vegi afectada). 

e) Composició del sou: 

- sou (salari). 

- sou social (que durant els períodes de no treball garantirá un nivell de vida normal). 
f) Substitució deis preus polítics (subvencionats) per preus de mercat. 

L*objectiu principal és assegurar la distribució de les riqueses produídes socialment. 
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Resum: IndMdu, Societat I Estat 

André Gorz, en una entrevista publicada a la revista Autogestions, raona amb un 
llenguatge ciar i concís tots els punts clau de les seves propostes; i fa evidents les 
contradiccions del model capitalista. 

Quan es pot dir que un individu és autónom ? Com es manifesta la seva 
autonomía en les seves relacions amb la societat? 
Quan algú pensa i realitza un projecte personal dirigit a unes ñnalitats que ell mateix 
ha inventat i segons uns criteris d'éxit que no están socialment determináis. 
Cal considerar que la societat ha d* estar al servei del desenvolupament de les persones 
per la riquesa deis instruments i deis espais que proporciona a la seva creativitat. 
Pero quina és la causa que hi hagi persones mes autónomes que altres? 
Les persones mes autónomes son les que teñen una socialització defectuosa i en elles 
la part de 1'existencia no socialitzada predomina sobre la socialitzada. Teñen la 
consciéncia permanent que les normes i les liéis de funcionament de la societat no 
coincideixen amb les própies exigéncies, moráis o etiques, de la persona o de les 
relacions entre les persones. Sigui quina sigui la societat es tracta d'una alienació 
insuperable. 
I aquesta alienació no sembla absolutament insuperable? 
Es pot reduir, limitar la seva importancia en el temps i Pespai, pero no eliminar-la 
completament. Negar-la és característic del totalitarisme. 
Sigui quin sigui el régim polític, qualsevol societat és en determináis aspectes una gran 
máquina el bon funcionament de la qual exigeix que els individus es dobleguin 
puntualment davant d'uns imperatius técnics que no és gens gratificant d'executar. 
Tant la societat capitalista com la socialista son grans unitats de producció que 
conserven raspéete de gran máquina i que posen les persones al servei del 
funcionament deis grans sistemes materíals en lloc de fer que els sistemes serveixin al 
desenvolupament total de cada u i de tots. 
Així, dones, l'objectiu consisteix a desmuntar tot el que, per la seva gran 
dimensió, no pot ser autogestionat, per tal de trobar el treball autónom? 
La producció autónoma és essencialment una producció artesanal en la qual l'individu 
o el grup voluntan teñen el domini deis mitjans de producció, del procés de treball i 
del producte, tant peí que fa a la seva concepció com a la seva qualitat. Pero no per 
aixó s'ha de deixar de banda la tecnología perqué, grácies a 1'eficacia i a la 
productivitat que ens proporciona, podem disposar d'uns instruments i del temps que 
ens permeten ser cada cop mes autónoms i teñir una gran riquesa i diversitat 
d'activitats possibles. 
Pero» de quina naturalesa seria aquest treball? No seria precisament mes 
autónom? 
Les activitats autónomes realitzades amb unes tecnologies escollides son gratificants 
perqué descansen del treball heterónom i teñen un carácter creador, subversiu, que 
fomenta models culturáis i socials alternatius. 
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I per la resta seria una contradicció perqué s'aplicaria un principi centralitzador 
a quelcom que precisament hauria d'impedir un principi com aquest 
L'activitat autónoma no ho és realment si no és ni una obligado que ens és imposada 
en nom d'uns principis moráis, religiosos o polítics, ni una necessitat vital. 

Aixó no obstant, en aquest model hi ha quelcom d'incomode. Perqué quan mes es 
redueix el treball necessari per a la producció d'allo que és indispensable, mes 
essencial es fa aquest treball i el sector hiperproductíu també pren mes importancia. 
L'afany per una productivitat alta no sempre implica un esperit productivista. En el 
model cal produir el máxim en el mínim de temps per tal que tothom tingui molt de 
temps per fer el que vulgui, aleshores no es tracta de productivisme. En aquest cas, 
Pobjectiu no és augmentar la producció, és incrementar el temps Uiure. 
Potser la forma de reducció drástica del temps de treball que és posar Patur a un 
20% de la població activa provoca, no una aversio al treball, sino una adhesió 
renovada a les normes tradicionals. 

Aixó és a causa que la societat industrialitzada ha fet tot el possible per ocultar el fet 
que la quantitat de treball socialment necessária disminueix rápidament i que tothom 
se'n podría beneficiar. En lloc de proposar mes temps lliure per a tothom qui ho 
vulgui, només es proposa una elecció entre treballar a temps complet o estar a Patur a 
temps complet, que de fet és una forma de presentar el temps lliure com una desgracia, 
com una mort social. Atrapats per P alternativa "treball a temps complet" o "atur" la 
gent encara prefereix treballar. 

Qui elaborara els drets que regulin les noves relacions socials? 
A la práctica i en el millor deis casos, la coMectivitat, reunida en assemblea general, 
encarrega Pelaboració deis drets a uns subgrups especialitzats o "comissions". 

Com es pot reduir l'Estat al mínim i a la vegada exercir una acció decisiva sobre 
la societat? 
La possibilitat de reduir PEstat depén de la reducció i de la descentralització de les 
unitats técniques i económiques. Cal veure PEstat essencialment com un aparell i com 
la garantía deis drets i no com el seu origen. U origen sempre ha de ser en les relacions 
socials. 

Com ha de ser la instancia política? 
En principi els partits haurien de ser unes associacions de ciutadans conscients del fet 
que P exigencia d'autonomía máxima deis individus i de les comunitats només es pot 
aconseguir si es tradueix a termes polítics: a termes d'organització de la ciutat, de 
funcionament de la societat civil i de codificado en dret del que no pot dependre de la 
sobirania deis individus i de les comunitats de base. 

Com s'ha de concebre la relació deis militante de partits polítics amb la societat 
civil? 
Ells formulen i tradueixen les aspiracions que surten de la societat civil i intenten fer
ies coherents, operatives i compatibles amb el funcionament del o d'un sistema social. 
Pero no hi ha cap exemple de partit que funciona com es planteja aquí. 
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El funcionament del partits está pervertit perqué l'Estat es menja la societat. 
Actualment els partits, siguin quins siguin, teñen la funció de transmetre la voluntat de 
l'Estat envers els ciutadans i no al revés. La política está deteriorada, la política no 
s'ha de confondre mai amb el poder executiu, amb 1'administrado, és a dir, amb 
l'Estat. 
Pero l'objectiu autogestionari es fonamentalment antiestatal i, per tant, no és 
compatible amb el manteniment d'una instancia política mediadora. 
L'objectiu autogestionari és una aspiració, no és una concepció global, coherent i 
operativa de la naturalesa i del funcionament de la societat. L'autogestió només és 
possible a escala de les coMectivitats que no superin el centenar de persones. El 
problema es planteja a l'hora de veure qui gestiona les relacions entre les diferents 
coMectivitats autogestionades i qui gestiona el sistema de relacions entre totes les 
coMectivitats que formen un país: s'intenta civilitzar, regular aqüestes relacions amb 
les Ueis conegudes per tothom que maximitzen tot el que es pot dins 1'esfera de les 
autonomies i per fer aixó cal un aparell de dret, un Estat. 

Suposa concretament que cal comptar amb una classe de professionals? 
La qüestió és impedir que formin una classe o casta, és a dir, que només exerceixin i 
monopolitzin les seves competéncies, convertint-les en una font de poder. 

La solució está en la reducció del temps de treball social: que ningu no exerceixi la 
seva professió mes de 4 hores de mitjana al dia. D' aquesta manera hi haurá moltes mes 
persones que adquirirán uns coneixements mes profunds i unes responsabilitats 
publiques. 

No és l'especialització i el professionalisme el que impedeix la circulado llibertária, 
sino els estatuts i els poders privilegiáis que, en les nostres societats estratifícades, 
están relacionats amb determinades professions. 

L'autor 

ANDRÉ GORZ, socióleg i periodista francés, coMaborador habitual de Les Temps Modernes, 
Le Nouvel Observateur i, en altres temps, de Triunfo, ha estat sempre un deis pensadors mes 
preocupats i suggerents a l'hora d'analitzar la problemática d'una societat canviant i la 
perspectiva del socialisme possible. L'objectiu de l'obra de Gorz és fer evidents les 
contradiccions del model de creixement capitalista. Des d'un punt de vista pluridisciplinari 
analitza quina és r estructura actual de la desocupado i el futur del mercat de treball dins les 
societats capitalistes. 
Les seves obres principáis editades a Espanya son: La estrategia obrera y neocapitalismo, El 
socialismo difícil, Reforma y evolución, Adiós al propietariado, Ecología y política, Crítica 
de la división social del trabajo, Metamorfosis del trabajo: cuestión de sentido. 
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JOAN MARTÍNEZ ALIER 
CAP A UNA ECONOMÍA ECOLÓGICA 1 

EXTRACTE 

U autor ofereix una reflexió sobre els límits de la política ambiental i ens apunta els 
principis fonamentals d'una economia ecológica. Estudia la possibilitat d'avaluar 
económicament alguns recursos i funcions ambientáis fins ara exclosos del mercat. 
Exposa les dificultats que hi hauria per posar preu a la biodiversitat, i analitza les 
propostes d'un "eco-impost". Finalment ens dona una interpretado deis moviments 
ecologistes com a respostes socials a les "externalitats" (beneficis o perjudicis que 
encara no teñen valorado crematística). 

Introdúcelo 

Una de les idees essencials de l'ecologisme és caminar cap a una economia ecológica 
en una societat solidaria. La dreta neoliberal ho deixa tot al mercat, la 
socialdemocrácia keynesiana subordina la redistribució al creixement, diu a tothom: 
una mica de paciencia, que amb creixement, hi haurá feina i benestar universal al món. 
Pero el creixement económic ensopega amb els límits deis ecosistemes. Brundtland, 
líder social-demócrata, va recomanar, en rinforme que duu el seu nom, un creixement 
anual d'un 3%, al sud i al nord. En les economies riques, aixó és inviable a la llarga. 
Cal canviar els estils de vida. Aquest conflicte entre economía i ecología no es pot 
resoldre únicament amb retórica: ni el "creixement sostenible" del qual parla el Tractat 
de Maastricht, ni el "desenvolupament sostenible" de la Comissió Brundtland son 
conceptes clars, i no parlem del "desenvolupament sostingut" o fins i tot del 
"creixement sostingut", termes que fan servir alguns deis qui voldrien tocar música 
ecologista d'oi'da, sense haver aprés ni les notes ni la lletra de la cangó. Cal rebutjar 
aqüestes formulacions ambígües o beneites i proposar la formulado: "economia 
ecológica". 

1 Cap. VII del llibre "De la Economía ecológica al ecologismo popular", Ed. Icaria, 
Barcelona, 1992. n edició. 
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Es pot argumentar que l'expressió "desenvolupament sostenible" és acceptable, perqué 
"desenvolupament" no és pas sinónim de "creixement", pot significar canvi. D'aquesta 
manera, un nen o una nena creix i es desenvolupa fins a setze o divuit anys; alhora, 
creix fisicament i es desenvolupa en adquirir noves habilitats, i continuará el seu 
desenvolupament encara que deixi de créixer, si aprén coses noves i té noves 
experiéncies. Tanmateix, 1'Informe Brundtland, com que es refereix a un 
desenvolupament económic ecológicament sostenible, fa servir la paraula 
desenvolupament en el sentit de creixement económic (com, d'altra banda, és for?a 
habitual), i entra, dones, en contradicció, ja que el creixement económic de les 
economies riques no és ecológicament sostenible. A mes, la mateixa paraula 
"sustentabilitat" remet a la noció biologitzant de "capacitat de sustentado": de quin 
territori? del planeta térra en general o d'estats concrets? de l'espécie humana 
solament o d'altres especies també? amb quins nivells de consum? Aquests temes 
polítics de 1'ecología humana no s'han d'amagar darrera d'expressions com 
"sustentabilitat" o "capacitat de sustentado". 

Principis de l'economia ecológica 

Qué és T economía ecológica? Es una economía que fa servir els recursos renovables 
(aigua, pesca, llenya i fusta, producció agrícola) amb un ritme que no ultrapassi la seva 
taxa de renovado, i que utilitza els recursos exhauríbles (petroli, per exemple) amb un 
ritme no superior al de la seva substitució per recursos renovables (energía 
foto voltaica, per exemple). Una economia ecológica conserva, també, la diversitat 
biológica, tant silvestre com agrícola. 

Una economia ecológica és una economia que genera residus només en la quantitat 
que recosistema els pot assimilar o reciclar. Hi ha residus (els nuclears, o els deis 
CFC) que no son neutralitzables pels ecosistemes; d'altres només ho son en part. Per 
exemple, una petita emissió de dióxid de sofre en una central térmica gairebé no afecta 
Pambient, pero una emissió major produeix pluja acida. Per exemple, l'emissió de 
dióxid de carboni de moltes persones cap dins de la capacitat ambiental de reciclatge a 
través de nova vegetació o per absorció ais oceans, pero els ciutadans europeus i nord-
americans produ'ím emissions molt per sobre de la part que ens toca d'aquesta 
capacitat d'assimilació i reciclatge del planeta Terra. Cal que disminueixin aqüestes 
emissions. 
Ara bé, encara que aquests principis siguin clars i tinguin la virtut de proporcionar un 
contrast enorme amb l'economia actual, cal dir que esbrinar Fes toe actual de peixos 
(per exemple) i la seva taxa de creixement que permetria una "collita" sostenible o 
esbrinar els límits d'emissió de dióxid de carboni (per exemple) que impedirien un 
creixement de l'efecte hivernacle, no son tasques que es puguin encarregar únicament 
a experts amb l'esperan^a que arribin a consensos clars. Una economia ecológica ha de 
ser necessáriament una economia polititzada, perqué els límits ecológics a l'economia 
están subjectes a debats científico-polítics democrátics. 

272 



Equitat amb sustentabilitat 

La riquesa d'alguns destrueix l'ambient; també la pobresa excessiva destrueix 
l'ambient. Els ecologistes propugnem la redistribució de recursos i de la producció en 
la generació actual, i entre aquesta generació i les següents, pero no pensem que de cop 
i volta es pugui aconseguir una economía sustentable i amb equitat arreu del món, cal 
avanzar cap a ella. Si no hi ha equitat, els conflictes distributius impedirán avangar cap 
a una economia mes ecológica, com, de fet, va passar a la Conferencia de Rio de 
Janeiro. 

El paper deis moviments ecologistes 

Els economistes parlem d'"externalitats" per descriure els efectes externs al mercat, no 
valoráis ais preus. Les contaminacions, per exemple. Tot sovint son els moviments 
ecologistes, o els qui lluiten per la salut deis ciutadans o els obrers, els qui han obligat 
o obliguen a "internalitzar" les externalitats amb les seves protestes cíviques o 
sindicáis. Cal donar suport a aquests moviments, que teñen un paper molt important 
per arribar a una economia mes ecológica. 

Instruments de l'economia ecológica 

Per anar des de Tactual economia del malbaratament i la contaminado cap a una 
economia ecológica cal que s'apliquin una serie de mesures, sense descans, durant uns 
quants decennis, per anar canviant l'estructura del consum i les tecnologies. El primer 
que cal fer es fixar objectius successius de reducció d'emissions contaminants i ús de 
recursos, a través de debats oberts científico-polítics democrátics. Aquests objectius es 
poden assolir mitjangant a) prohibicions legáis i multes o altres sancions, b) incentius i 
penalitzacions económics, com ara impostes, dipósits previs (com el que caldria 
imposar immediatament sobre les ampolles de plástic), mercats de permisos de 
contaminado, etc. En els Verds no hi ha cap mena de prejudici contra cap d'aquests 
instruments de la política ambiental. Per exemple, els Verds europeus fa anys que 
proposen un impost ecológic, sobre Tus d'energies no renovables. Hi hauria d'haver, 
també, un impost sobre l'extracció de materials de construcció de les pedreres. Per 
mitjá d'aquests instruments, l'economia s'aniria guiant cap a una dimensió ecológica. 

Política ambiental acordada 

Tot sovint, 1'administrado pública, en lloc de col-locar impostes ecológics o instruir 
mercats de llicéncies d'emissió de contaminants, o imposar dipósits previs, o confiar 
en el sistema de normes i multes, opta per realitzar acords directes amb sectors de 
productors per a reduir les contaminacions per mitjá de l'acord i la subvenció. Aixó 
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s'aplica, sobretot, en el terreny deis residus i les contaminacions industriáis, pero 
s'hauria d'aplicar, també, a F agricultura orgánica i ais recuperadors de residus sólids 
urbans. 
També caldria aplicar els acords al terreny del consum. Es tracta de canviar els estils 
de vida per arribar a una economía mes ecológica. Per tant, 1'administrado pública, en 
els seus diferents nivells, donará suport a grups de consumidors que están disposats a 
canviar els seus estils de vida, o que ja els han canviat pero que continúen sent molt 
minoritaris. Els Amics de la Bici, els possibles Amics de l'Energia Solar, els Amics de 
la Rehabilitació d'Habitatges Rurals i Urbans (encara que siguin "okupes"), les 
Cooperatives de Consumidors de Productes Ecológics, podrien ser ajudats en les seves 
actuacions, cosa que potser contribuiría, en alguns casos, a disminuir la desocupado. 
Actualment, 1'administrado pública finaba la propaganda contra el tabac (encara que, 
alhora, permet la propaganda a favor del tabac). En canvi, cap organització no es pot 
pagar campanyes de publicitat antiautomóbil o a favor d'una dieta vegetariana que 
puguin competir amb Volkswagen o MacDonald. Deixar de consumir dona poc "valor 
afegit" que permeti finanfar anuncis. Pero deixar de consumir segons quins productes 
sovint reporta externalitats positives per a 1'economía, no recollides en el sistema de 
comptabilitat habitual. Així, la política ambiental podría donar suport a grups de 
consumidors els estils de vida deis quals avancin ja un futur mes ecológic i arribar a 
acords amb ells per fomentar les seves practiques i la seva tasca de publicitat. 

Canvi de restructura de la despesa pública 

Algunes partides de la despesa pública s'haurien de reduir molt (militars, per 
exemple), i també hauria de disminuir la pressió fiscal sobre rendes baixes i sobre els 
productes de 1'agricultura orgánica, i productes ecológics en general. La rehabilitació 
d'habitatges rurals i urbans per fer-los ecológics i duradors s'hauria de subvencionar. 
La despesa pública (que no hauria d'augmentar respecte de la proporció actual) cal que 
sigui mes gran en els municipis i les comunitats autónomes i mes perita en l'Estat i a 
BrusseMes. Les comunitats autónomes haurien de poder imposar una fiscalitat 
ecológica i rebaixar simultániament altres impostes (sobre rendes baixes i productes 
ecológics), per mitjá de la instaurado d'un régim de molt mes gran autonomía fiscal o 
de concert. 

Substituir la comptabilitat macroecondmlca 

Els Verds alemanys ja fa anys que van demanar al Parlament alemany que la 
comptabilitat macroeconómica (és a dir, el cálcul del PIB o del PNB) fos substituida o 
corregida, i que el debat polftic basat en les magnituds macroeconómiques dones pas a 
un debat d'economia ecológica. Per a tothom (menys per ais ministres) és evident que 
les magnituds macroeconómiques (el PIB, el PNB, etc.) tot sovint sumen el que 
haurien de restar. Una economía ecológica i social hauria d'introduir en el debat polític 
altres indicadors, no de manera subsidiaria, sino com a criteris essencials. No pot ser 
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que 1'economía vagi bé si la gent está malament (desocupáis, accidentáis), i si 
1'ecología va malament. La destrucció de vides, paisatges, les angoixes deis 
contamináis o contaminables, deis qui no troben feina, deis qui no teñen casa per culpa 
de l'especulació urbana, la pérdua irreversible de diversitat biológica, son magnituds 
mes importants que no pas el PIB o el PNB. 

Els danys produits peí tránslt motoritzat 

El predomini de l'automóbil privat causa molts danys diversos: incomoditat ais 
vianants a les ciutats, contaminado atmosférica (particularment de N02), invasió 
d'espais verds. A mes, els automóbils i les motocicletes contribueixen a la mort o 
incapacitat física de molts ciutadans cada any. Aqüestes externalitats negatives no 
están recollides en els preus del mercat. 

Les primes d'assegurances que paguen els automobilistes son massa baixes, en 
comparado amb els danys causats per aquest instrument de la nostra civilització. Ara 
hi ha el pía del govern d'impedir que els jutges determinin les indemnitzacions que 
creguin oportunes. La nostra proposta és que els jutges tinguin aquesta llibertat i que 
no es permeti a la industria de l'automóbil i a les companyies d'assegurances escapar
se de les seves responsabilitats. A mes, cal imposar un límit de velocitat en autopistes i 
carreteres considerablement inferior a Tactual, per tal de disminuir els accidents i 
també la despesa de combustible. 

Un altre exemple: la recuperado i el reclclatge de residus solide urbans 

La producció de brossa augmenta moltíssim, ens trobem ja en el nivell mes que 
"civilitzat" d'un quilogram/persona/dia. El contingut d'aquesta brossa, amb una 
fracció orgánica decreixent, és difícilment reciclable. En el millor deis casos, alió 
reciclable només assoleix un 60%. A la práctica, les escombraries es Heneen en 
abocadors o es cremen (en incineradores que poden produir dioxines i furans). Estem a 
favor d'una política de prevenció i reducció de residus, que elimini immediatament el 
sobreembalatge ais supermercats. On calgui reciclar, estem per la subvenció a grups 
ecologistes que vulguin dedicar-se a aquesta feina benemérita que combina la Iluita per 
l'ambient amb la Iluita contra l'exclusió social i que estalvia a la comunitat i a les 
generacions futures moltes "externalitats" negatives, el valor de les quals no entra en 
les comptabilitats habituáis. 

Combatre la desocupado canviant I'estructura de l'economia 

Actualment els conflictes entre el capital i el treball i molts altres conflictes distributius 
se sublimen amb la doctrina del creixement económic; es predica el pacte social per 
sortir de la crisi i recuperar el camí (o Pautopista) del creixement económic, en lloc 
d'insistir en el canvi d'estructura de l'economia. Per obtenir una economia mes 

275 



ecológica, cal donar joc a altres actors socials: grups ecologistes, grups de 
consumidors de productes ecológics, grups de productors ecológics. Cal que alguns 
sindicats deixin de voler monopolitzar corporativament les eventuals negociacions 
d'un pacte social (que, d'altra banda, si ens atenim a l'experiéncia des del Pacte de la 
Moncloa del 1977 fins a Túltim pacte social el 1985, no sol ser favorable ais interessos 
obrers). Els sindicats haurien de vincular les reivindicacions salaríais i de feina a la 
consecució d'una economía mes ecológica: fa falta un pía per a l'ocupació i per a la 
reestructurado ecológica. 
Cal aprontar Tactual crisi económica per donar, d'una vegada per totes, la remunerado 
que tot ciutadá i ciutadana es mereixen independentment de la recerca angoixosa de 
feina. L'atur no pot ni ha de ser combatut per mitjá del creixement económic habitual. 
Si la productivitat creix a un 2% anual (la productivitat és el quocient entre producció i 
nombre de persones que treballen) Uavors, per tal que l'atur no augmenti, i amb una 
poblado activa estable, la producció ha d'augmentar també al 2% anual. S'estableix 
una cursa infernal cap a 1'exhauriment de recursos i l'augment de la contaminado. No 
es tracta de créixer, sino de canviar Teconomia, donant impuls a sectors que ofereixen 
feina sense destruir recursos. La nova físcalitat ecológica es podría dedicar, en part, per 
a rebaixar les cárregues socials ais qui treballen en sectors alhora ecológics i intensius 
en feina. Per exemple, una menor industria de l'automóbil privat, un menor sector de 
construcció de nous habitatges en sol agrícola (i un major sector de rehabilitado 
d'habitatges rurals i urbans), mes feina en empreses autogestionades del sector 
educatiu, en les energies alternatives, en r agricultura orgánica, en el transpon públic, 
en la restauració de zones naturals danyades, en la recuperado i el reciclatge de residus 
sólids urbans, etc. Alhora, l'atur es pot reduir una mica en reduir l'horari de treball en 
algunes activitats. 

Els interessos del capital 

Un tipus d'interés alt (en termes reals, un cop descomptada la inflado) només es pot 
pagar si s'explota els treballadors i/o els deutes i/o la natura. Un tipus alt d'interés 
implica donar poc valor al futur i és, per tant, una amena9a per a la conservado de la 
natura. Pero, normalment, la petició que els interessos baixin no es fa per protegir la 
natura, sino per estimular F economía, és a dir, perqué creixi la inversió (en el que 
sigui) i es redueixi la desocupado. Els Verds pensem que avui dia la desocupado ha de 
ser atacada directament amb mesures que siguin alhora ecológiques i intensives en 
feina: agricultura orgánica, energies alternatives, rehabilitado d'habitatges, etc. Si els 
tipus d'interés baixen (i nosaltres estem en contra deis tipus d'interés alts), llavors cal 
que hi hagi un segon filtre (per exemple, avaluacions d'impacte ambiental rigoroses i 
ampliades a molts supósits) per evitar una onada d'inversions que puguin causar danys 
ambientáis. Cal, dones, que canviem el llenguatge amb el qual es discuteix el tipus 
d'interés i relacionar-lo amb Tecologia i no sois amb l'estímul o el desestímul a la 
inversió (i menys encara amb l'abstracció o la repulsió de capitals estrangers a curt 
termini). 
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Comer? i medi ambient: davant les negociacions del GATT i el lliure comer? 
de l'Europa occidental 

Qué cal entendre per conceptes com "dumping ecológic", "intercanvi ecológicament 
desigual" i "deute ecológic", introduíts recentment? 

El GATT (que és un acord general sobre aranzels i comer?) ha argumentat 
equívocament que el lliure cornea és bo per a l'ambient, perqué estimula el 
creixement económic, cosa que proporciona diners per a "netejar" l'ambient. Hi ha 
alguna relació entre el creixement económic i rambient net: per exemple, la 
contaminació per dióxid de sofre disminueix en els paísos rics. Pero també hi ha molts 
casos contraris: com mes rics, mes brossa doméstica i industrial, mes energia nuclear, 
mes emissions de dióxid de carboni. 

Oblidem, dones, l'argument que el comer? estimula el creixement económic. Vegem 
els arguments ecológics directes contra el creixement del comer?. En primer lloc, el 
cost ecológic del transport: per exemple, la reacció social a Austria i Sui'ssa contra les 
externalitats causades per l'increment de tránsit a la CE, amb transports tan absurds 
com el de camions de tomáquets holandesos cap al sud. 

En segon lloc, el dumping ecológic, és a dir, el comer? es fa amb preus que no 
inclouen els costos ecológics. Certament és difícil, per no dir impossible, incloure en 
els preus els costos ecológics exactes. Quant val un kilowatt-hora nuclear si tenim en 
compte els efectes negatius del plutoni d'aquí a 24.000 anys? I, tanmateix, els costos 
ecológics existeixen. Vegem-ne alguns exemples: 

• Les exportacions d'electricitat de Fran?a, ara liberalitzades a la CE, no inclouen els 
costos actuáis i futurs de P energia nuclear. Cal que siguin prohibides. 

• Els preus de les exportacions de gas d'Argélia i de Rússia cap a la CE no inclouen els 
costos de les emissions d'óxids de nitrogen, etc. i infravaloren la futura demanda 
d'energia. 

• Les exportacions agrícoles i ramaderes deis Estats Units (i d'Europa) no inclouen els 
costos ecológics d'aquesta agricultura i ramaderia intensiva en petroli, destructora de 
l'ambient. En general, no haurien d'existir. 

Aquests exemples demostren que hi ha casos de dumping ecológic tant des deis paísos 
rics com des deis pobres. No obstant aixó, el flux mes important de recursos naturals i 
primeres matéries és del sud al nord. Históricament, en les discussions sobre 
r intercanvi desigual han destacat dues qüestions: la feina mal pagada deis pobres 
comporta que les exportacions deis pai'sos pobres siguin barates, i, en segon lloc, hi ha 
un deteriorament de la relació d'intercanvi (és a dir, cada cop es necessiten mes sacs de 
café per comprar un tractor), ja que els mercats de productes agraris d'exportació 
suporten una major competencia. Ara cal afegir-hi la nova noció d'intercanvi 
ecológicament desigual, del qual neix el deute ecológic, que cada vegada será reclamat 
amb mes for?a. 

Hem de reconéixer aquest deute ecológic amb el sud. Alhora, hem de reclamar que els 
mercats del nord s'obrin ais productes del sud, pero cal que ens oposem ais excessos 
d'un comer? lliure (tant del nord al sud com del sud al nord) que no té en compte els 
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costos ecológics. Mes aviat ens pronunciem per una estructura de producció molt mes 
orientada a les necessitats locáis, tant dins de les regions europees com arreu del món. 

Podem ser favorables a la construcció d'una Europa confederal de pobles i regions, i 
no som contraris a la llibertat de comer? dins d'ella, sempre que els costos ecológics 
siguin degudament tinguts en compte. La llibertat de comer? exigirá en el futur, potser, 
una única moneda, o bé paritats fixes, ja que les devaluacions equivalen a imposar 
barreres aranzeláries. De tota manera, l'intent fracassat del Tractat de Maastricht era 
acabar la casa europea per la teulada monetaria, i el govern espanyol del PSOE va fer 
servir les condicions de convergencia económica en el camí previst cap a la moneda 
única per intentar esclafar els sindicats. Abans que no pas aquesta teulada, cal posar a 
Europa molts maons en les seves parets polítiques democrátiques, cal donar molt mes 
protagonisme polític al Parlament europeu, a les regions europees, i menys a l'executiu 
europeu, ais governs deis estats europeus i ais interessos económics. 
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ANTONI RICART 
L'ECONOMIA DEL BENESTAR 1 

EXTRACTE 

Les crisis que vivim plantegen la necessitat de repensar l'organització social en el 
seu conjunt. L'economia, instrument clau per organitzar la societat, ha d'ésser una 
economia humana. Uhome té dret, per tant, a valorar els béns de manera subjectiva: 
un "bé" és alió que li produeix benestar. El "valor" d'un "bé" esta determinat per 
1'import peí qual una persona esta disposada a prescindir-ne. La dinámica del mercat 
en reconomía del benestar és la següent: hom disposa d'uns "béns" que "valora" 
amb la quantitat d'unitats monetáries per la qual estaría disposat a desprendre-se'n; 
per aquests "béns" paga un impost únic proporcional; qualsevol altre pot comprar 
els "béns" per la quantitat valorada i ha de pagar l'impost corresponent ¡d "valor" de 
la compra o al nou valor auto-adjudicat 

Altres característiques de 1* economia del benestar son la "Renda Universal 
Individual" que, reconeguda com un dret per a tothom, ha d'assegurar el poder fer 
front, dignament i Uiurement, a totes les despeses básiques; una nova moneda 
estable (el "sou") que correspon a la retribució d'una hora d'esfors-treball huma no 
especialitzat; i un plantejament innovador de democracia directa íepresentativa. 

1 . Contra l'economia del poder 

Aquest és un model d'innovació social en contraposició radical a Tactual "economia 
de poder". La dificultat d'aplicado radica especialment en la capacitat política per 
canviar la situado actual i la mentalitat afavoridora de la concentrado de poders. 

Un tret característic de la civilització Occidental és la utilització deis poders i 
capacitats de qué hom disposa per exercir un domini sobre tot el que ens pugui donar 
la Natura. Dins la Natura s'inclouen no solament els recursos, sino també els altres 
humans i els Pobles, que son objecte de dominado i de manipulado a través d'un 
ampli ventall de regles de joc, que poden ser variables d'un país a 1'altre. 

1 Aportado inédita 
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Allá on preval aquesta mentalitat, qui disposa deis poders i mitjans inteMectuals, 
técnics, pressupostaris, d'informado etc., pot aconseguir alió que vol, encara que no 
sigui lícit o convenient des del punt de vista social. 
L'Economía actual és una concreció d' aquesta mentalitat de domini, aplicada a les 
possibilitats de crear riquesa. Competencia agressiva, la llei del mes fort i lluites de 
poder, etc., en son eines i conceptes habituáis. 
Per contra, 1'Economía de Benestar considera l'individu genuínament integrat a la 
comunitat i a la natura de les quals forma part. 
UEstructura Económica ha de cercar Tharmonia de l'individu amb la Societat i el 
Medi Natural de manera que les relacions entre la part i el tot portin com a 
conseqüéncia natural el máxim benestar, i tinguin una incidencia ecológica 
equilibradora. 
UEconomía ha d'ésser l'instrument que canalitza la relació de complementaríetat entre 
1'autoestima individual i el bé comú, i que s'expressa fonamentalment mitja^ant el 
mercat. 

En aquesta Economía de Benestar totes les parts que intervenen en el mercat han de 
fer-ho lliurement. Aquesta llibertat depén de la máxima diversificado de l'oferta i de 
la máxima capacitat de compra. 
Els productes i servéis queden determinats d'una manera natural per la demanda. 

Des de fa 4.500 anys, els models d'organització sócio-económica están fets per 
l'optimització i concentració de poders. Dins el marc del pensament occidental, 
rexercici de qualsevol capacitat o poder tendeix a Tacumulació d'aquest poder o 
capacitat. 

La moneda anónima, des d'aquesta época Uunyana ha afavorit la concentració de grans 
imperis i fortunes, que han pogut comprar sense gaires miraments els recursos per 
consolidar-se. 
Actualment i dins les regles del joc "democrátic", la concentració deis poders financers 
i els mitjans d'informació fa possible com mai s'havia vist, Tespeculació (de valors, 
del sol urba, del mercat de futurs i de primeres matéries) amb finalitats 
antieconómiques. Segons un estudi de Maurice Aliáis (estudiat anteriorment en 
aquesta publicació) per cada franc que serveix per intercanviar, en mercats 
internacional, béns de consum o per invertir en el sector de la producció (Economía 
Real) s'inverteixen 34 francs en compravendes borsáries (especulado). 

L'especulado encareix els béns sense incrementar-ne el valor. Una gran massa de diner 
no es canalitza per recono mi a real i aixó frena la producció, el consum i dificulta la 
funció de 1'economía d'optimitzar la creado i distríbució de la riquesa a través d'un 
mercat lliure. 
L'acumulado de poder és elitista per aquells que la detenten i és discriminatoria de la 
resta de la poblado que en queda marginada. 
Una conseqüéncia desequilibradora d'una economía de poders i prívilegis és que el 
mercat lliure sigui una fícció. La concentració de poders monopolistes, públics o 
privats a través d'unes institucions de control, de repressió ideológica, de decisió, 
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comunicado, suggestió publicitaria, de modes i convenciments, fan difícil la lliure 
opció del consumidor. 
Dins d'aquesta Economia de Poder, l'Estat tampoc no s'escapa de les obsessions 
d'acumular responsabilitats i funcions amb la consegüent uniformització i 
empobriment d'alguns servéis públics com TEnsenyament, la Sanitat, Transports i está 
minant la iniciativa privada. 

L'economia d'un país no funciona correctament si no tendeix a Tequilibri entre la 
producció i el poder adquisitiu de la poblado. Hi ha d'haver una correspondencia entre 
els béns i servéis que dona el sector productiu i els que la poblado demana. 
Les ultimes décades, la inventiva humana, amb noves técniques de producció com la 
rebotica i la incorporado de nous paísos a la producció industrial ha augmentat de 
manera extraodinária la capacitat del sistema productiu. Per contra, la majoria de la 
poblado ha de contemplar aquesta desbordant oferta de béns a la qué no pot accedir 
per la davallada continua del seu poder adquisitiu. 
Qualsevol model d'Organització Social ha de respectar els principis de la naturalesa 
humana i si no s'hi adequa acaba degradant els seus sentits i valors fonamentals. Els 
pobles perden la seva vitalitat, la capacitat de relació i unió, la creativitat, les llibertats 
i en definitiva requilibri harmónic governat peí Principi de Solidaritat. 
U Autoestimació és un Principi Huma que estimula a la participado de la vida social. 
L'Economia ha d'ésser un mitjá per a potenciar el benestar de l'individu dins d'un 
equilibri amb els altres humans i amb tota la Natura de qué forma part. 

La transformado que proposem d'aquest sistema económic, té Tobjectiu de posar els 
mitjans per equilibrar la producció i el consum, millorant les relacions humanes, 
afavorint la creació de riquesa i donant seguretat i pau a la coMectivitat. 
Específicament pretén canviar l'economia actual de concentrado de PODER per una 
economia de BENESTAR general. 

2. L'Economia del Benestar 

L'autor entén per Economia de Benestar la forma d'administrado, dins l'organització 
social, que tendeix a optimitzar el benestar de tots els seus membres. 

Un "bé" és alió a qué donem un valor, i per a l'obtenció del qual estem disposats a fer 
un esforg. El treball no és un bé en si mateix, pero és un mitjá per aconseguir béns, i és 
l'esforg huma mes comú, encara que sigui valorat de diferents maneres segons les 
circumstáncies socials de cada comunitat. 
Peí que fa ais béns patrimonials transferibles, cadascú n'haurá de fer la seva valoració 
particular. És ell qui en gaudeix i per tant és l'únic que en pot fer la valoració real. 
Com veurem, és sobre la base d'aquesta valoració que pagará l'Impost Únic, i que se li 
podran comprar les seves propietats. 

La riquesa d'una comunitat no és directament proporcional a la producció sino a la 
capacitat deis seus membres de poder-ne gaudir. Gaudir de béns i servéis és Tobjectiu 
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directe d'aquesta Economía de Benestar, sense deixar de motivar I'enriquiment de qui 
els produeix; cosa que no han fet les economies dirigí des. 
Les condicions fonamentals d'aquest model formen un conjunt interrelacionat. Com 
tot model, cal conéixer i teñir present els diferents elements per entendre'l i jutjar-lo 
globalment. A continuació s'exposen les cinc condicions fonamentals de ¡'Economía 
de Benestar: 

1.-Mercat Lliure. 
2.- Renda Individual Universal. 
3.- Impost Únic. 
4.- Equilibri monetari. 

5.- Democracia Directa i Representativa. 

2.1. Mercat lliure 

El mercat és Tinstrument que tendeix a Toptimització de l'operaeió d'intercanvi 
sempre i quan hi hagi lliure i voluntaria reciprocitat entre les parts del contráete que 
s'estableix. 

Si una de les parts es troba obligada a la transferencia mercantil, el mercat no és lliure, 
i quan sois hi ha una única oferta (sanitat, ensenyament) tampoc no hi ha llibertat per 
poder escollir. En un mercat lliure, Pintervencionisme es fa innecessari i les dues parts 
teñen interés en l'operaeió que d'una manera natural tendeix a optimitzar la valorado 
deis béns d'intercanvi. 
Aquests son principis que funcionen en un mercat lliure. Si el mercat no és lliure, 
aleshores esdevindrá un mercat especulatiu o de poder. Hi hauran influencies en el 
mercat des de dalt, mitjan^ant liéis, normatives, decrets o qualsevol altra disposició en 
la seva funció. 
El món económic de l'intercanvi de béns i servéis deixa de funcionar correctament 
quan el mercat deixa de ser lliure. Si el mercat és lliure, no de necessitat, és a dir, si 
existeix competencia, si no es produeix intervencionismos, és el mateix mercat qui 
s'encarrega d'aconseguir contínuament l'optimització. 

Alió que es compra i ven en el mercat son tots els "béns transferibles" i han de poder 
ser valorats lliurement. 

Dinámica del mercat en 1'economía de benestar 
a. Hom disposa d'uns "béns" que "valora" per l'import peí qual el seu propietari está 
disposat a despendre-se'n. 

b. Hom paga un impost únic proporcional ais "béns" autovalorats. 
c. Qualsevol altre pot comprar els "béns" per la quantitat valorada, i ha de pagar 
r impost corresponent al nou valor considerat peí comprador. 
Quan hom no es vol despendre d'un bé per qualsevol rao (p.e.: espera treure'n 
beneficis futurs, hi té vineles afectius...) haurá d'incrementar el valor d'aquest bé 
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perqué ningú tingui interés a comprar-Fhi. Pero aquest increment fará augmentar 
1'impost per la tinenta d'aquest bé. 
Aquest sistema autorresponsabilitza les persones a teñir cura de les seves propietats. Si 
per algú teñen poc valor, o algú en treu poc rendiment, pagará poc impost pero un 
altre li podrá comprar, si considera que per a ell té mes valor o en pot treure mes profit 
(i pagará mes impost). 

Mercat de treball 
Per aconseguir el lliure accés a la producció, tots els factors productíus han de formar 
part d'un mercat i també han de teñir llibertat de valorado (com acabem de dir). 

Mentre la subsistencia depengui del treball, el salari será sempre el de subsistencia, per 
la tendencia lógica de reduir els costos de producció per part de l'empresari i perqué, 
mentre hi hagi atur, sempre podrem trobar algú disposat a treballar per tal de subsistir. 
Sois l'escassetat de má d'obra evitará aquesta realitat, pero la tecnología fa que cada 
vegada es produeixi amb menys má d'obra i augmenta l'atur. L'administrado d'avui 
intenta reduir-lo creant burocracia i donant uns "servéis" que la poblado no ha 
demanat ni necessita. 
Per assegurar la llibertat deis treballadors tothom comptará amb una Renda Universal 
(veure mes endavant) que no obligui els treballadors a rebaixar-se al salari de 
subsistencia. Aquest salari de subsistencia impedeix al treballador escollir lliurement 
mentre la subsistencia depengui del treball. 
Empresari i treballador han de teñir llibertat de contractació i acomiadament. Aquest 
punt és imprescindible perqué el mercat de béns pugui ser lliure. 

r 

Mercat lliure de béns transferibles 
Com ja hem dit en l'economia de benestar, el valor deis béns objecte de mercat, els 
posa el seu possei'dor en fundó de l'import peí qué está disposat a prescindir-ne i 
pagará l'impost per poder-ne mantenir la propietat. 

Així, els béns van a parar a mans de qui mes els valora, ja sigui amb finalitat 
productiva ja sigui per gaudir-ne com a consumidor. No tindrá sentit acumular riquesa 
si no és per usar-la o per gaudir-ne. Amb l'impost sobre la lliure valorado deis propis 
béns no es fa atractiu acumular riquesa i es reduirá la seva concentrado amb finalitats 
especulatives o de poder. 

No hi ha cap obstacle perqué es concentrín capitals o es creín empreses amb molta 
capacitat productiva, perqué hauran de tributar peí seu valor i hauran de fer-les 
rendibles i competitives. El mercat de béns i la competitivitat de tota classe de valors, 
capitals, primeres matéries, projectes... facilita comprar-los a qui mes els valori. 

La llibertat de mercat deis béns transferibles consisteix en el fet que tothom tingui dret 
a comprar-los peí valor queels hagi donat el seu propietari. 
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2.2. Renda universal 

La unitat geo-política determina la renda universal individual per a tothom que 
condicionará tots els mecanismes de l'economia. La renda universal variará per 
adequar-se a les possibilitats que Ineficacia del sistema tingui per crear riquesa. 

Salaris alts fomenten producció i consum, i per tant benestar; la renda universal, en 
canvi, sois dona llibertat de decisió i consum. Mitjan^ant rimpost es tendeix a donar el 
valor real ais béns transferíbles, i els técnics económics han d'estudiar la cárrega 
impositiva per assolir el millor nivell de benestar. 
La renda universal assegura la continu'itat del procés productiu i evita els cicles de 
crisis. La renda universal és, també, el reconeixement social comunitari deis drets 
individuáis, és un dret historie de tota la comunitat i 1'herencia de la propietat 
comunitaria. 

2.3. Impost únic 

Ja hem dit que tots els béns transferíbles han de formar el mercat, el venedor o el 
teñidor ha de posar-hi el preu i el comprador ha de poder comprar. L'impost es pagará 
en fundó del valor que cadascú decían pels seus béns. 

Qualsevol impost que encareix el cicle producció-consum frena el mercat. L* impost 
d'aquest model, en canvi, estimula el mercat ja que no encareix ni els productes ni les 
estructures de producció (empreses o impostos indirectes), ni tampoc encareix el 
consum de béns i servéis, de manera que no encareix les operacions de compra-venda. 

Aquest impost, Túnic que no frena el desenvolupament de la producció i del consum, 
és Fimpost sobre la tinenfa de béns transferíbles ja produi'ts. Es tracta d'una mesura 
redistribuídora de la riquesa, ja que aquest impost desmotiva l'especulació i 
T acumulado de béns que no es preveu poder utilitzar, o fer rendir en el sector 
productiu. 
Els mercats financers son lliures i el rendiment del diner dependrá de la capacitat 
productiva deis béns de producció. Tot mecanisme de creació privada de diner s'ha 
d* eliminar (com veurem mes endavant). 
Tal com transferencia de béns, que no paga impost, tampoc n'han de pagar les 
heréncies i donacions. 
Es passa d'una mentalitat d'acaparar (poders) a una mentalitat de voler conservar sois 
alió que pot ser gaudit com a consumidor o peí sector de la producció. 

A part de 1* Impost Únic hi ha uns cánons de sobrepreu per Externalitats: 
a) Sobre els recursos exhauribles. 
b) Sobre degradado de l'entorn. 
c) Sobre dumping social. 
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Els cánons per externalitats, tot i ser un ingrés, teñen com a funció aconseguir 
Tequilibri amb la Natura i la Humanitat. 

2.4. Equilibri monetari 

El diner és el reconeixement coMectiu del poder de compra. El seu valor ha de donar a 
qui el té, la capacitat de comprar altres mercaderies sense fluctuacions (inflació-
deflació-stagflació) en relació a la capacitat productiva del sistema. 
Avui la moneda té un valor arbitran, l'estabilitat de la qual depén de molts factors, 
alguns de difícil avaluado. Abans la mercadería de referencia eren l'or o altres aliatges 
pero es van haver d'abandonar perqué es creava molta mes riquesa que or per recolzar 
el paper moneda necessari peí mercat. 

Tota unitat de mesura (metre, litre, minut, etc..) ha de teñir un patró que li permeti 
mesurar o valorar la quantitat d'alló que es vol mesurar amb aquella unitat. 

En aquest Model la mercadería de referencia patró de la unitat monetaria és Pesfor§ 
huma no especialitzat. La unitat monetaria será el SOU i els céntims de sou que 
equival a la retribució monetaria per l'esfor9 huma no especialitzat d'una hora. 
La moneda és dones un índex de referencia que ha de teñir aqüestes característiques 
fonamentals: 

1. Ha d'ésser unitat de mesura de valor deis béns de mercat. 
2. Ha de complir una funció estabilitzadora del mercat, tot impulsant la creació de 
riquesa a través del sistema productiu. 

3. Ha de teñir un patró de referencia prevalent en el mercat. 

4. La mercadería s'ha de trobar en el mercat en la justa mesura que la comunitat 
necessita. 

5. Exclusivament l'Autoritat Monetaria ha d'exercir la facultat de posar i treure 
moneda de circulació. Específicament cap entitat de crédit ha de poder crear diner. 

El següent esquema pot ajudar a explicar la importancia de la segona característica 
fonamental que ha de teñir la moneda: que en cada moment hi hagi la moneda que 
necessita el mercat. 

Esquema 1 
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El procés és semblant al funcionament d'uns vasos comunicants. La Moneda ha de 
teñir en aquest sistema económic la funció de regular l'equilibri i mantenir constant la 
relació entre el poder adquisitiu de l'esforí huma i 1'eficiencia del sistema productiu. 

Valor de l'esfoic huma 
=K 

Eficacia del sistema productiu 

Cap institució privada podrá crear diner i només 1'Autoritat Monetaria de la comunitat 
ha de poder teñir la facultat i la responsabilitat d'incrementar o reduir la massa 
monetaria per mantenir el valor de Pesfor? huma i d'aquesta manera mantenir 
l'equilibri entre el poder adquisitiu de la comunitat i la producció del sistema. 
Conseqüéncies importants foren: 
- S'eviten la inflado i la deflació que tant perjudiquen Feconomía real. 

- Una moneda estable sempre és forta com a divisa. 

- S'evita l'especulació que no siguí milloradora del mercat 
La moneda és un bé potencial (tftol de reconeixement social de deute) que no es fa 
efectiu fins al moment de fer una transacció comercial. És per aixó que, en aquest 
model, la moneda és 1'únic bé transferible que no tributa i sois pagará impost pels béns 
un cop adquirits. 
Com veurem en l'apartat de 1'estrategia de política económica, la remunerado d'una 
hora d'esfors huma té la tendencia a variar sois en funció de 1'eficacia del sistema 
económic. 
La massa monetaria varia en funció de l'increment de riquesa nacional objecte de 
mercat (no és equiparable al PIB, ja que aquest nou model la riquesa no es mesura per 
la totalitat de les produccions sino que es fa per les declaracions patrimonials a l'efecte 
de l'Impost Únic. 

2.5. Democracia directa i representativa 

Es diu que la democracia és una forma de govern, el poder del qual prové del poblé, pero 
de fet la capacitat de decidir deis ciutadans s'ha reduit a votar un equip de polítics per a 
tots els afers que afecten les relacions socials i durant un temps acordat. 

Les democrácies d'occident han criticat l'excessiva acumulació de poder deis govems del 
bloc comunista i paradoxalment acaparen la gestió i les responsabilitats de molts servéis 
que han anat perdent la seva diversitat per caure en un uniformisme empobridor. 
Avui un chitada no pot escollir ni Tensenyament que vol per ais seus filis, ni la cultura i el 
lleure que vol teñir, ni la seguretat local, ni entre diferents ofertes sanitáries. 
Imaginem un nou enfoc centrat en les diferents pirámides que representen els diferents 
sectors de l'activitat política: 
- Sector de l'activitat legislativa, jurídica i judicial. 
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- Sector de les activitats d'ámbit comunitari com son: els mitjans de comunicado, 
Seguretat i Ordre públic, Relacions Intemacionals, Medi Ambient, Transports i Obres 
Publiques, etc. 

- Sector de l'Administració deis afers de mercat com podría ser Comer?, Economía, 
Treball, Esports, Lleure, Industria, etc. 

En les diferents pirámides hi ha nivells de decisió per ais afers d'ámbit local, comarcal, 
nacional, transnacional entre les diferents autonomies i per ais afers estrangers. A la base 
de la pirámide sectorial hi ha la figura del "representant-assessor polític" a qui cada 
chitada li encarrega la seva representado. 
Grácies ais aven$os en teleinformática, el ciutadá está en tot moment, si ho desitja, 
informat de les propostes, decisions i estratégies que els representants-assessors polítics 
van executant entre les diferents solucions deis problemes del seu nivell i de les diferents 
opcions proposades ais nivells superiors. 

A cada nivell s'han de fer pressupostos i prendre les decisions per a solucionar els 
problemes del seu nivell, i tots els que no troben el consens o que teñen repercussions que 
depassen l'ámbit del seu nivell, passen al nivell superior. 
El model que es proposa intenta revitalitzar el dret d'autodeterminació i el principi de 
subsidarietat i per tots els assumptes que no poden ser resolts a nivells inferiors 
s'institucionalitza un sistema peí qual es pugui retornar al ciutadá la capacitat de decisió. 
Les consultes i la informado del que s'ha decidit es fa sempre ais representants del seu 
nivell inferior i son aquests els qui aproven les propostes del nivell immediat superior. Els 
representants, tal com faria qualsevol altre professional, han de donar compte de quins 
representants del nivell superior han triat i per quines raons o projectes els han escollit. 

No hi ha votacions periódiques, i la necessária transparencia de la gestió pública a tots els 
nivells és la base per la qual decidirán els representants deis nivells inferiors o en última 
instancia els ciutadans. 

El ciutadá dona el seu vot a qui vulgui, peí que vulgui i mentre vulgui, i aquest acte queda 
reflectit automáticament grácies a la informática. 
Així, el control de les decisions ais diferents nivells o per part deis ciutadans no comporta 
cap problema tecnia 

3. Paper de l'Administració 

L'Administració té unes despeses i una font d'ingressos: com hem dit l'autoritat monetaria 
té la capacitat de crear diner amb Túnica fiínció de mantenir l'equilibri, mitjan$ant la 
massa monetaria, entre el valor de l'esfor? huma i el nivell d'eficacia productiva. Per tant 
no pot crear mes diner del que el sistema necessiti. El factor que condiciona la seva 
creado o retirada de la circulació no pot ser arbitrari. 

Tampoc Tlmpost Únic és una variable que es pugui manipular, ja que representa una de 
les condicions necessáries perqué els mercats de béns i del treball siguin lliures. Un 
impost baix frena el mercat per sobrevaloració deis béns; un impost alt afavoreix al qui té 
mes poder adquisitiu. 
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Els cánons a les extemalitats han de ser suñcientment alts perqué s'obtingui l'objectiu 
proposat, pero tenint en compte que no es converteixi en política proteccionista d'algunes 
mercaderies. Tampoc son, per tant, una variable manipulable. 
Les despeses comunitáries o publiques son aquelles que la societat necessita per a 
funcionar adequadament, no les podem variar dintre deis límits d'intentar optimitzar la 
gestió pública i el seu cost, pero que en última instancia son les que son. 
L'únic factor variable de 1' Administrado és la Renda Individual Universal i será: 

RIU = Creado de diner + Impost Únic + Extemalitats 
- Despesa Comunitaria 

4. Una breu conclusió 

El model de Feconomía de benestar representa una descentralizado i reducció de la 
burocracia, donant primacía al principi de subsidiaretat i a l'optimització del dret 
d'autodeterminació de les persones, per r amplitud d'oferta i diversitat d'opcións a 
escollir. 
Els principis básics codeterminants d'aquest model son: 
• Amb la Renda Universal es liberalitza el mercat de treball i aixó fa viable el mercat 
lliure de béns. 
- S'eviten les crisis cícliques de producció-consum. 
- Es millora 1'eficiencia del sistema productiu. 
- Les millores tecnológiques que ara son elitistes afavoreixen tots els individus d'una 

coMectivitat. 
- S'elimina el consumisme (desig de compra; no per al seu gaudiment). 

• El Mercat Lliure optimitza l'aprofitament deis béns. El Mercat Lliure de Treball n'és 
una condició indispensable. 

• S'aconsegueix que el valor deis béns sigui el real, condició perqué el mercat sigui lliure. 
• És la condició necessária per evitar els abusos sobre béns d'altres i millorar el principi de 

la responsabilitat global deis actes particulars (urbanitzacions, abocadors de deixalles, 
etc.). 

• Es retorna al chitada la capacitat de decidir i de responsabilitzar-se de la seva dimensió 
comunitaria. 

L'autor 

ANTONI RICART estudia enginyería industrial a Terrassa. Des de fa mes de 20 anys exerceix 
d'empresari en diferents industries téxtils del ram deis acabats. 

La necessitat de preveure el futur el porta a interessar-se pels fonaments de Teconomia i, per 
tant, per Torganització social. Com a resultat d'aquest interés cometa a escriure notes 
personáis, que configuren un model del qual hem presentat aquí un breu resum. 
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DAVID SCHWEICKART 
DEMOCRACIA ECONÓMICA l 

EXTRACTE 

El punt de partenga de Schweickart és que el capitalisme genera atur, falta 
d'autonomía en el lloc de treball i unes enormes desigualtats en els ingressos, 
mentres que el socialisme centralitzat es caracteritza per infra-ocupació, ineficiéncia 
i burocracia. 

L'autor ofereix di verses alternatives centrades en sistemes de repartiment deis 
beneficis, de formes de capitalisme combinades amb algunes facetes de la 
planificado centralitzada, i autogestió en les empreses en el marc d'una economía 
de mercats. 

Establiment del marc 

El 1920, Ludwig von Mises va disparar el tret de sortida, en el que havia de ser una 
escaramussa académica durant diverses décades. El Socialisme, va declarar von Mises, 
és impossible: sense propietat privada del mitjans de producció, no hi pot haver un 
mercat competitiu per ais béns de producció; sense un mercat per ais béns de 
producció, és impossible determinar-ne els valors; sense aquests valors, la racionalitat 
económica és impossible. 

Per aixó en un estat socialista, on la recerca del cálcul económic és impossible, no hi 
pot haver -en el nostre sentit del terme- cap mena d'economia. En afers trivials i 
secundaris, la conducta racional encara pot ser possible, pero en general no es podría 
parlar mai mes de producció racional (Mises, 1935: 92) 

1 Extracte d* idees contingudes en el llibre: SCHWEICKART, D.,(1993) "Against Capitalismo. 
Cambridge University Press. 
Una versió preliminar va ser publicada per Cristianisme i Justicia amb el títol "Democracia 
económica: propostes per un socialisme eficag". 
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Les crisis actuáis de les economies soviética i est-europees podrien semblar la 
definitiva justificado de von Mises. Realment está de moda avui dia llegir el coMapse 
del comunisme europeu en aquest sentit. Pero anem amb una mica mes de compte. 
S'ha admés sobradament que l'argument de von Mises és lógicament defectuós. Fins i 
tot, sense un mercat de béns de producció, els seus valors poden ser determinats. 

En resposta a von Mises, un nombre d'economistes van assenyalar que ja el deixeble 
de Pareto, Enrico Barone, havia demostrat, tretze anys abans, la possibilitat teórica 
d'un socialisme de "mercat simulat". 

És ciar que el model de "mercat simulat" de Barone i d'altres és molt diferent del 
model soviétic d' "economía dirigida", que no permet un mercat lliure ni en la 
producció ni en el consum de béns, i ni tan sois intenta imitar la conducta del mercat. 
¿No ha resultat teñir rao von Mises, com a mínim peí que fa a aquesta forma de 
socialisme? 
Hauríem de ser justos. Fins i tot les economies dirigí des, que han fracassat recentment, 
han tingut alguns éxits substanciáis. A la meitat deis anys setanta, la Unió Soviética 
s'ha erigit com a segon poder económic mundial. En l'espai d'una generado, la Xina 
ha aconseguit treure la seva poblado, actualment ja de mil milions de persones, de la 
llarga llista de paísos encara assotats per la fam. Des del seu comen^ament, l'any 1959, 
el socialisme cuba va donar ais seus ciutadans un nivell de benestar económic 
trágicament excepcional a Latinoamérica fora de les classes altes. I peí que fa a 
TEuropa de l'Est, hauríem d'escoltar el poeta i assagista Hans-Magnus Enzenberger 
(1989:114,116), reflectint, el 1985, la seva recent visita a Hongria: 

"Gairebé ningú no recordava que abans de la Segona Guerra Mundial hi havia hagut 
milions de prole taris agraris a Hongria vivint per sota del nivell de subsistencia, sense 
térra ni drets. Molts d'ells emigraren per tal de trobar salvado; centenars de milers 
acabaren com a captaires... Després d'amargs conflictes i baralles sense fi, el régim de 
Kadar va tancar definitivament el buit entre camp i ciutat i ha fet possible una 
especializado agrícola que aconsegueix grans excedents. El silenci deis pobles amaga 
el fet que aquí, darrere les tanques endormiscades, on només un gos de vegades trenca 
la pau del migdia, el socialisme hongarés ha posat fi a la miseria i a la servitud, i ha 
aconseguit els seus éxits mes revolucionaris". 

Reconéixer que un socialisme de mercat simulat és teóricament possible i que les 
economies dirigides teñen alguns assoliments significatius, no vol dir advocar per 
qualsevol d'aquestes formes de socialisme. Pero aquest reconeixement hauria de fer-
nos pensar abans de subscriure la proposició simplista que diu que el socialisme és 
impossible. Les crisis económiques no salven els arguments lógicament defectuosos, 
ni tampoc no neguen els éxits histories. 
El socialisme pot "funcionar". La qüestió important és, fins a quin punt. 
Específicament, ¿pot el socialisme funcionar millor que el capitalisme? 

Jo afirmo que la resposta a aquesta darrera pregunta és "depén". Depén del tipus de 
socialisme. I afirmo, a mes, que hi ha com a mínim una forma de socialisme que, si 
s'aplica va, seria superior al capitalisme en gairebé tots els aspectes: seria mes eficient, 
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mes racional en el seu creixement, mes igualitári, mes democrátic. És aquesta forma de 
socialisme la que voldria explicar en les pagines següents. 

Democracia económica 

El model socialista que esbossaré a continuació té característiques en comú amb el 
socialisme jugoslau, el capitalisme japonés i amb el cooperativisme de Mondragón, 
pero no és pas una versió estilitzada de cap d'ells. El nostre model difereix de 
cadascun d'aquests experiments en diversos aspectes crucials; pero aquests 
experíments, els seus éxits i els seus fracassos, constitueixen una prova empírica 
altament rellevant per a les reivindicacions que faré a favor d'aquest model. 

Aquests model es dirá Democracia Económica. "Democracia Económica", tal com ho 
utilitzaré aquí (terme capitalitzat per a indicar el model específíc) vol dir quelcom mes 
que el control general d'una economía per part de la ciutadania. També vol dir 
quelcom diferent a la característica comuna deis sistemes iugoslau i de Mondragón, en 
els quals els treballadors d'una determinada empresa en controlen democráticament el 
funcionament. Aquesta característica, que será un element de la Democracia 
Económica, l'anomenaré "autogestió deis treballadors". Així, la Democracia 
Económica és una forma de socialisme caracteritzada (entre altres coses) per 
1'autogestió deis treballadors. 

Tal com el socialisme iugoslau (en teoría, si bé menys en la práctica), la Democracia 
Económica és un socialisme de mercat autogestionat pels treballadors. A diferencia de 
la variant iugoslava (d'abans de 1989), la Democracia Económica pressuposa 
democracia política. Deixaré oberts els detalls polítics, pero entendré per democracia 
política un govern constitucional que garanteix les llibertats civils a tothom; entendré 
un govern representatiu, amb órgans escollits democráticament a nivell local, regional 
i nacional 

L'estructura económica del model que proposo té tres característiques básiques: 
1. Cada empresa productiva és dirigida democráticament pels seus treballadors. 

2. U economía del dia a dia és una economía de mercat: les primeres matéries i els 
béns de consum es compren i es venen a preus determináis per les forces de roferta i 
la demanda. 

3. La nova inversió es controla socialment: el fons d'inversió es genera mitjan9ant els 
impostes i es distribueix segons el pía democrátic d'acord amb el mercat. 
Deixeu-me desenvolupar cadascun d'aquests elements. 

1. Cada empresa productiva és dirigida pels seus treballadors 

Els treballadors son responsables del funcionament de les instaLlacions: Porganització 
del lloc de treball, la disciplina de la fábrica, les técniques de producció, qué i quant 
produir, com distribuir els beneficis nets. Les decisions sobre aquests punts es preñen 
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democráticament: una persona, un vot. En una empresa de dimensions considerables 
será necessária, indubtablement, alguna delegació d'autoritat. Es pot donar poders a un 
consell deis treballadors o a un director general (o a tots dos) per tal de pendre 
determináis tipus de decisions. Pero aqüestes persones son elegides pels treballadors. 
No son designades per l'Estat ni per la comunitat en general. 
Malgrat que els treballadors dirígeixen rempresa, no teñen la propietat deis mitjans de 
producció. Aqüestes son de propietat col.lectiva de tota la societat. La propietat 
societaria es manifiesta en la insistencia (amb el suport de la llei) que el valor del 
capital social d'una empresa s'ha de mantenir intacte. 

Cal establir un Fons d'Amortizado amb aquest objectiu. Els diners d'aquest fons 
poden emprar-se en qualsevol reposició de capital o millores que l'empresa consideri 
adients, pero no podran ser usats per augmentar els ingressos deis treballadors. Si una 
empresa es troba en dificultáis económiques, els treballadors son lliures de 
reorganitzar les instal.lacions o de marxar i buscar feina en un altre lloc. No son 
lliures, tanmateix, per vendré la seva part de capital social sense substituir-la per un 
fons d'igual valor, no sense autorizació explícita de l'autoritat pertinent de la 
comunitat (el banc al qual está afiliada; en parlarem de seguida). Si una empresa és 
incapa9 de generar fins i tot Tingres mínim per cápita, cal que es decían en fallida. El 
capital moble será venut per pagar els creditors. Qualsevol sobrant es retorna al Fons 
d'Inversió, mentre que el capital fix revertirá en la comunitat -tots dos processos 
mitjan;ant el banc afiliat. Els treballadors hauran de buscar feina en un altre lloc. 

2. La Democracia Económica és una economía de mercat, com a mínim peí 
que fe a l'asslgnació deis béns de consum i els béns de capital existente 

L'alternativa a l'assignació de mercat és la planificació centralitzada, i aquesta 
planificado centralitzada (tal com la teoría prediu i la historia confirma), condueix a 
una concentrado autoritaria de poder i, alhora, és ineficaz 
Fa una década, l'argument que la planificació centralitzada era fonamentalment 
deficient era molt polémic entre els socialistes. Avui dia ja no ho és tant. La majoria 
deis socialistes (malgrat que no tots) admeten que sense un mecanisme de preu regulat 
per r oferta i la demanda és molt difícil per un productor o un planificador saber qué i 
quant i quina varietat cal produir; és molt difícil saber quins mitjans son els mes 
efica£os. També es reconeix amplament que sense un mercat és difícil conjugar 
suficientment els interessos personáis i els interessos societaris, per tal de no gravar 
excessivament les motivados altruistes. El mercat resol aquest problemes (fins a un 
cert punt, considerable pero incomplet) d'una manera no autoritaria i no burocrática. I 
aixó no és poca cosa. 

L'economía socialista que proposem és una economía de mercat. Les empreses 
compren primeres matéries i maquinaria a altres empreses, i venen els seus productes a 
altres empreses o ais consumidors. Els preus normalment no están regulats, excepte 
per T oferta i la demanda. En alguns casos, tanmateix, poden funcinar controls selectius 
de preus o subsidis de preus (els primers en industries que mostren concentracions 
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monopolístiques, els segons en Tagricultura, per tal de contrarestar la incertesa 
provocada per les variacions climatológiques, i, potser, per tal de preservar una manera 
de viure que altrament desapareixeria). La nostra societat socialista no té cap imperios 
compromis de laissez-faire. Com el liberalisme modera, té intenció de permetre la 
intervenció del govern quan el mercat no funcioni bé. La nostra societat socialista no 
es mira el mercat com un bé absolut, paradigma de la lliure interacció humana. 
S'estima mes concebre el mercat com un instrument útil per a assolir determináis 
objectius socials, que té grans avantatges, pero també defectes inherents. La gracia rau 
a utilitzar aquest instrument apropiadament. 

• 

Des del moment que les empreses, en l'economia que proposem, compren i venen en 
el mercat, lluiten per obtenir un "benefici". Aquí tanmateix, el "benefici" no és el 
mateix que en el senüt capitalista. Les empreses s'esforcen per tal de maximitzar la 
diferencia entre el total de vendes i el total de costos no laboráis. En la Democracia 
Económica, el treball no és un altre "factor de producció" técnicament comparable a la 
térra o al capital. El treball no és en absolut una mercadería, perqué quan un 
treballador entra en una empresa, esdevé un membre amb vot, i té dret a una 
determinada participado en els beneficis. 

Aquesta participado (percentatge en els beneficis, no pas una xifra absoluta) no cal 
que sigui la mateixa per a tots els membres. Els mateixos treballadors han de decidir 
com distribuir els beneficis. Poden optar per la igualtat, pero també poden decidir-se 
per remunerar mes les tasques mes difícils; poden considerar interessant oferir 
bonificacions especiáis per técniques o habilitats escasses, per tal d'atraure i mantenir 
els talents que els calen. Aqüestes decisions es preñen democráticament. 

3. El control social de la inversió 

La tercera característica fonamental de la Democracia Económica és una característica 
que, paradoxalment, és mes evident en el Japó capitalista i en el Mondragón 
cooperativista que en la Iugoslávia socialista. El control social de la inversió és una 
característica crucial. 

L'autogestió deis treballadors intenta trencar el carácter de mercadería de la forja de 
treball i la seva consegüent alienació. El mercat és un contrapés a l'excessiva 
centralització i la burocracia. El control social de la nova inversió, pensat per alleugerir 
1'"anarquía" de la producció capitalista, és el contrapunt al mercat. 

Sota el capitalisme, el mercat té dues funcions: assigna els béns i recursos existents i 
determina el curs i nivell del desenvolupament futur. En el nostre model aqüestes dues 
funcions están separades. No hi ha "mercat del diner" on acudeuxen alhora els 
estalviadors privats i els inversors privats, la interacció deis quals determina un tipus 
d'interes. 
En el nostre model, els fons d'inversió son generats i distribuits mitjanfant processos 
mediatitzats democráticament. Es generen no oferint l'al.licient de l'interés ais 
estalviadors, sino gravant els béns de capital. Aquest impost té dos objetius importants. 
Fomenta l'ús eficient deis béns de capital (des del moment que les empreses han de 
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pagar un impost sobre el valor deis seus béns de capital, voldran economitzar en el seu 
ús), i conforma els fons per a noves inversions. 
Aquest "impost patrimonial" és el substituí de 1'interés en una economía capitalista, 
que també fa aquesta doble funció. De fet, ja que la fiscalització és la font del fons 
d' inversió, no hi ha cap rao per la qual pagar ais particulars un interés pels seus 
estalvis ni, per aixó mateix, tampoc no cal carregar interessos en els présteos personáis. 
L'antiga prohibido de la "usura" torna sota la Democracia Económica. 

Els fons d'inversió es generen mitjan$ant impostes. ¿Com s'han de distribuir? Tot i 
que la societat és democrática, no seria factible intentar un vot popular en cada 
projecte d'inversió. No tan sois el mateix nombre de projectes fa absurd aquest 
procediment, sino que negaría un gran benefíci a la inversió socialitzada: l'adopció 
conscient d'un conjunt coherent i raonablement coordinat de prioritats d'inversió. 

Pero, en concret, com s'hauria de formular i aplicar un pía d'inversió? 

És important adonar-se que hi ha un ventall d'opcions. No és probable que una opció 
sigui sempre róptima per a tots els paisos. 
• A un extrem hi hauria un conjunt d'institucions basades en el model japonés. Una 

burocracia d'elit dissenya un pía, genera un consens, el passa per l'órgan legislatiu 
nacional i llavors r aplica rigorosament, no per for$a, sino usant els seus amplis 
poders en l'accés a les fínances per tal de frenar algunes empreses i atreure'n altres a 
desenvolupar-se en les direccions desitjades. (CfJohnson, 1982: 315-319, per a una 
visió de les institucions que farien possible, en la seva opinió, que una economía 
s'aproximes a la planificado japonesa). 

• A Taltre extrem hi hauria un "pía" que imites el resultat del lliure mercat, tot evitant 
I'intermediari capitalista. Una mena de "laissez-faire socialista". En aquest cas, el 
fons d'inversió és repartit proporcionalment entre una xarxa de bañes nacionals, 
regionals i locáis, els quals, alhora, el reparteixen concedint subvencions, 
exactament amb els mateixos criteris que un banc capitalista. El Parlament fixa 
T impost sobre utilizació de béns (tipus d' interés), ajustant-lo anualment per tal 
d'alinear T oferta de fons d'inversió amb la demanda. Aquest interés es carrega ais 
mateixos bañes. A aquests, se'ls permet de carregar un tipus mes alt en les 
subvencions que concedeixen, i així, en intentar maximitzar el seu propi benefíci, 
corren un risc contra el benefíci projectat de la mateixa manera que ho fa un banc 
capitalista. Sota aquest laissez-faire socialista, no hi ha planificado de la composició 
qualitativa de la inversió, no s'intenta incentivar ni desincentivar cap particular línia 
de producció, ni cap mena de control conscient sobre la quantitat d'inversió. 

En la majoria deis casos, el mecanisme óptim rau probablement entre aquest dos 
extrems. 

• Consideran ara un mecanisme que es troba mes o menys a mig camí de tots 
dos: 
Será mes democrátic i descentralitzat que el model japonés; donará a la societat un 
control sobre la inversió mes positiu que el que dona el "laissez-faire" socialista. 
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Cal teñir en compte que la planificado que jo proposo no és per a tota l'economia; la 
planificado només és per a la nova inversió que s'emprengui, és a dir, la inversió no 
finan§ada per les reserves d'amortització. Malgrat que hi intervé diner substancial, 
només coñstitueix una fracció de l'activitat económica total de la nació. (La formado 
bruta de capital ais Estats Units, 1960-1984, va ser d'una mitjana de 17'9% anual, una 
quarta part del qual fou d'habitatge residencial (Lipsey i Kravis, 1987: 25,42). No cal 
temer que l'assignació social de la nova inversió de negocis constitueixi una part 
enorme del PNB, tot i que, certament, n'és una part estratégicament central. 

Cal notar també que les empreses particulars que ja funcionen no queden afectades per 
aquest pía, a no ser que vulguin fer canvis en les seves operacions que no puguin ser 
finan5ats peí seu Fons d'Amortització. 
Un impost no progressiu sobre els béns de capital de cada empresa en 1* economía 
haurá generat una oferta de fons per a la inversió. El control social d'aquest fons, 
apropiadament democratitzat i descentralitzat, s'aconseguirá mitjan§ant plans i bañes 
interconnectats. 

i» 

* Comencem pels plans: 
Hem de distinguir tres tipus d'inversions que la societat pot fer: 
1. Les que empreñen espontániament les cooperatives amb ánim de lucre. 

2. Les inversions pensades com a generadores de beneficis pero que, ateses les 
externalitats positives de consum o de producció, teñen mes valor per a la societat del 
que la seva rendibilitat indica. 

3. Les inversions de capital referides a la pro vi si ó de béns i servéis gratuíts, és a dir, 
infraestructura, possibles escoles, hospitals, tránsit urbá, instal.lacions d' investigado i 
similars. 

i 

Les categories 2 i 3 son les que la planificado ha de fomentar. Respecte a aqüestes 
dues categories sorgeixen dues qüestions: decidir quins projectes cal fomentar, i 
assignar els fons per a aquest projectes. Aqüestes decisions les haurien de prendre 
democráticament els parlaments escollits ais nivell adequats. S'haurien d'obrir 
consultes sobre les inversions (tal com es fa amb els pressupostos); caldria recoUir 
l'opinió deis experts i de la poblado. El Parlament hauria de decidir llavors la quantitat 
i la naturalesa de la despesa de capital en béns (públics) gratuíts, i quines árees del 
sector cooperatiu vol fomentar. Els fons per a despesa pública s'haurien de transferir a 
Porganisme governamental escaient; els fons per al sector cooperatiu reservats com a 
"subvencions incentivadores" s'haurien d'especificar quant a quantitat i condicions (un 
tipus impositiu menor que el tipus general, potser només per a un cert període). 

Les assignacions del fons d'inversió haurien de seguir el procés següent. Primer, el 
Parlament decideix, d'acord amb els procediments democrátics descrits anteriorment, 
la despesa pública en projectes d'abast nacional; per exemple, una millora del transpon 
ferroviari. Els fons per a aquests projectes son assignats a l'organisme governamental 
pertinent, per exemple, el Departament de Transports. La resta del fons d'inversió es 
distribueix entre les regions (estats, províncies) amb un criteri per cápita. És a dir, si la 
Regió A té X% de la població d'un país, rep X% del fons d'inversió. El Parlament 
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nacional també pot decidir que caldria fomentar alguns tipus de projectes i, per tant, 
especificar la quantitat de recursos a aportar-hi i el tipus impositiu a aplicar-los. 
Els Parlaments regionals preñen, llavors, decisions similars sobre la despesa pública, i 
sobre els projectes a fomentar. Els fons per a la primera es transfereixen a les autoritats 
regionals pertinents; la resta s'as signa, per cápita, a les comunitats locáis, les quals, 
llavors, adopten les seves decisions sobre la despesa pública i les seves própies 
subvencions incentivadores. 

* Bañes interconnectats: 

Un cop s'han fixat les prioritats a nivell nacional, regional i local, les comunitats 
assignen els seus fons ais seus bañes. Jo proposo que aquets bañes s'estructurin com la 
Caja Laboral Popular de Mondragón. Cada companyia d'un sector determinat s'afilia a 
un banc de la seva elecció, que manté les seves reserves d'amortització i els ingressos 
per vendes, i li dona el capital per anar treballant i, potser, altres servéis técnics i 
financers. Normalment, l'empresa busca capital per a inversió en aquest banc, tot i que 
és lliure de sol.licitar-lo en un altre lloc. Cada banc és dirigit com una "cooperativa de 
segon grau"-és el terme que s'utilitza a Mondragón per a designar una cooperativa el 
consell rector de la qual inclou representado d* altres sectors a part deis treballadors de 
les cooperatives. El consell rector d'un banc de la comunitat ha d'incloure 
representants de l'organisme de planificado de la comunitat, representans de la forsa 
de treball del banc i representants de les empreses que teñen negocis amb el banc. 
Cada banc rep de la comunitat una part deis fons d'inversió assignats a la comunitat; 
una part determinada per (a) la dimensió i el nombre d'empreses afiliades al banc, (b) 
l'éxit previ del banc a l'hora de concedir subvencions rendibles (incloses les 
subvencions incentivadores de tipus baix) i (c) el seu éxit a l'hora de crear nous llocs 
de treball. Els ingressos del banc, que es distribueixen entre els seus treballadors, 
venen de la recaptació deis impostos generáis (ja que son füncionaris), d'acord amb la 
fórmula que vincula els ingressos a l'éxit del banc en concedir subvencions rendibles i 
crear ocupado. 

Si una comunitat no és capa? de trobar prou oportunitats viables d'inversió per a 
absorbir els fons que li han estat assignats, el romanent ha de ser retornat al centre, per 
tal que sigui reassignat ais llocs on hi ha mes demanda de fons d'inversió. Així, les 
comunitats teñen un incentiu per a buscar noves oportunitats d'inversió, per tal de 
mantenir en aquell teritori els fons assignats. També els bañes teñen un incentiu 
similar, fet peí qual és raonable esperar que les comunitats i els seus bañes establiran 
Divisions d'Iniciatives, órgans que cerquin noves oportunitats de negocis i que aportin 
assesorament técnic i financer a les empreses interessades a muntar noves 
cooperatives, tot ajudant-les amb estudis de mercat, sol.licituds de subvencions i 
similars. Aquest organismes podrien, fins i tot, contractar directius i treballadors per a 
noves empreses. La Caja Laboral Popular de Mondragón té una divisió d'aquesa mena; 
una altra de les seves innovacions encertades. Vegeu Whyte (1988:71-75) i Morrison 
(1991:111-134) per a mes detalls. 
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* Vegem ara el context básic per al control social de la inversió: 
Repassem breument: tenim els ingresos per impostes deis béns de capital, recaptats peí 
govern central, repartits per tota la societat a una xarxa de bañes locáis, els quals 
distríbueixen aquest fons (alguns destinats a fomentar determináis tipus de projectes) a 
les empreses afiliades i a empreses de nova creació, per tal d'optimitzar T ocupado i la 
rendibilitat deis seus afiliáis. Així tenim una xarxa de Mondragons que reben els fons 
per a la nova inversió del Fons d'Inversió públic. El banc que hi ha al centre de 
cadascun d'ells pot concedir subvencions segons el seu criterí, carregant-hi el tipus 
normal d'impost sobre utilizació de béns, en lamajoria, pero permetent un tipus 
inferior en els projectes a fomentar. Aqüestes subvencions, un cop rebudes, no son 
retornades, pero s'afegeixen al capital de la firma, i per tant a la seva base impositiva. 
Associades amb la majoria de bañes, hi ha les Divisions d'Iniciatives, que intenten 
fomentar l'expansió de les empreses i la creació de noves empreses. (La Democracia 
Económica aporta, i necessita, és ciar, "homes d'iniciativa socialistes", individuos o 
col.lectius amb ganes d'innovar, d'arriscar-se, amb l'esperan^a d'aportar nous béns o 
nous servéis, o vells pero en noves formes. Els crítics no s'equivoquen en insistir que 
aquesta gent és important en el benestar d'una societat, pero que no se'ls fomenta prou 
en les economies socialistes existents). 

^ 

4. Empreses autogestionades i eficacia 

El model económic que estem estudiant porta la democracia a Tempresa. He 
argumentat que una empresa dirigida democráticament en un context de mercat té els 
mateixos incentius que una empresa capitalista, és a dir, satisfer els seus clients i 
utilitzar eficientment la seva tecnología i els seus recursos. 

"Pero", sens dubte, hom preguntará, "¿una empresa autogestionada, ho fará tan bé com 
una de capitalista? ¿Els treballadors son prou competents per a prendre complicades 
decisions técniques i financeres? ¿Son prou competents fins i tot per a escollir 
representants que designin directius eficients?". 

No puc negar que es tracta de preguntes raonables, pero tampoc no puc resistir-me a 
subratllar que és ben curios que aqüestes preguntes sorgeixin tan de pressa en una 
societat tan orgullosa del seu compromís democrátic. Considerem la gent normal prou 
competent per a elegir alcaldes, governadors i presidents. La creiem prou capa? 
d'elegir representáis que decidirán sobre els seus impostos, que faran liéis que, si son 
violades, la duran a presó, que fins i tot la poden enviar a matar i morir. 

¿Cal realment que ens preguntem si la gent normal és prou competent per a elegir els 
seus caps, i per a participar en la direcció de les seves empreses? Ens ho hem de 
preguntar aixó. El que és sorprenent és que podem respondre-ho -i tan clarament com 
gosaríem esperar- atesos la complexitat i el significat del teína. És difícil imaginar una 
pregunta ético-económica mes important, que pugui ser resposta d'una manera tan 
decisiva. La prova empírica és clara, i a un nivell inusual en ciéncies socials. 

Diversos teórics han plantejat qüestions sobre la ineficacia de la democracia a 
1'empresa, tot assenyalant aspectes com el recel deis directius a treballar a fons des del 
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moment en qué han de repartir beneficis amb els treballadors, el recel deis directius 
escollits a disciplinar suficientment els treballadors, i la pérdua de temps i esforc; 
associada a la presa de decisions democrática. (L'atac teóric mes comprensiu i 
fonamentat a models com el nostre és de Jensen i Meckling (1979).) 
Els teórics han plantejat aqüestes qüestions, pero la prova empírica és aclaparadora en 
contra d'ells. És molt evident que la participació deis treballadors, tant en la direcció 
com en el repartiment de beneficis, tendeix a incrementar la productivitat, i que les 
companyies gestionades pels treballadors son sovint mes productives que les 
capitalistes. 

Peí que fa ais efectes d'eficácia d'una major participació deis treballadors, hi ha 
Pestudi del Departament de Salut, Educació i Benestar deis Estats Units, de 1973, que 
conclou: "En cap cas deis que tenim constancia, Fesforg per augmentar la participació 
del treballador no ha produi't una davallada, a llarg termini, de la productivitat" (United 
States Department of Health, Education and Welfare, 1973:112). Nou anys mes tard, 
en analitzar la seva recopilació d'estudis empines, Jones i Svejnar (1982:11) informen 
que "Sembla que hi ha un consistent suport a la postura que diu que la participació deis 
treballadors en la direcció causa una mes alta productivitat. Aquest resultat ve avalat 
per una diversitat d'aproximacions metodológiques, usant diverses dades i durant 
períodes de temps diferents". El 1990 Alan Blinder, economista de Princeton, publica 
un conjunt d'investigacions que augmenten les dades, i arriba a la mateixa conclusió. 
Alguns autors arriben, a mes, a una altra conclusió (Levine i Tyson, 1990:205-214). La 
participació tendeix mes a incrementar la productivitat quan ve combinada amb 1) la 
participació en beneficis, 2) rocupado garantida a llarg termini, 3) uns diferenciáis 
salariáis relativament petits i 4) uns drets laboráis garantas (com ara l'acomiadament 
només per causa justa). Observem que les empreses, en la Democracia Económica, 
tendiran a complir aqüestes condicions. 

Peí que fa a la viabilitat de la democracia completa al lloc de treball, tinguem en 
compte que els treballadors de les cooperatives de fusta contraplacada al nord-oest del 
Pacific han estat escollint els seus directius des deis anys quaranta. (Berman, 1982: 
80). I els treballadors de Mondragón des deis anys seixanta. Constatem que, cap a 
1981, hi havia mes de 20.000 cooperatives productores a Italia, que constituyen un deis 
sectors mes vibrants de 1'economía (Estrin, Jones i Svejnar, 1982). No cal dir que no 
totes les experiéncies d'autogestió han tingut éxit; pero no conec cap estudi empine 
que pretengui demostrar que els directius escollits pels treballadors siguin menys 
competents que els directius capitalistes. La majoria de comparacions suggereixen 
precisament el contrari. La majoria troben les empreses autogestionades pels 
treballadors mes productives que les capitalistes de similars característiques. 
I Texemple negatiu de lugoslávia? Ni tan sois Harold Lydall, potser el crític pro
capitalista mes sever amb el sistema económic iugoslau, sosté que el problema sigui la 
incompetencia del treballador en elegir els directius. Com hem vist, Lydall reconeix 
que durant la major part del període de 1950 a 1979, lugoslávia no tan sois va 
sobreviure sino que va prosperar. Les coses han canviat, cap a molt pitjor, durant els 
anys vuitanta. ¿Com explica Lydall aquesta sobtada caiguda? 
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És evident que la causa principal del fracás fou la falta de voluntat del Partit Iugoslau 
del govern per dur a terme una política de restricció macroscópica -especialment 
restricció en remissió de moneda- en combinació amb la política mícroeconómica 
dissenyada per ampliar oportunitats i incentius per a les empreses i per a un treball 
efica?. El que calía era mes llibertat per a la presa de decisió independent per part de 
les empreses genu'ínament autogestionades dins d'un mercat lliure, combinada amb 
forts controls en remissió de moneda nacional. 

El problema a Iugoslávia no sembla ser un excés de democracia en el lloc de treball. 
En opinió d'un diari de Belgrad, tal com Lydall resumeix (1986:96), "U explicado mes 
convincent de Tactual crisi social és la reducció deis drets d'autogestió deis 
treballadors". 

No és tan soprenent que les empreses autogestionades pels treballadors siguin eficaces. 
Des del moment en qué els sous deis teballadors van lligats directament a la salut 
financera de la companyia, tots teñen interés a elegir bons directius. Des del moment 
en qué una mala direcció no és difícil de detectar pels qui s'hi troben a la vora 
(observant de ben a prop la naturalesa de la direcció i sentint-ne els efectes prou de 
presa), no és probable que la incompetencia es toleri gaire temps. A mes, a cada 
individu li interessa constatar que els altres treballadors treballen eficasment, de 
manera que no cal tanta supervisió. 

No és la meva intenció suggerir que la democracia a r empresa és una cura miraculosa 
per ais mals económics. Els guanys en T eficacia no son sempre notables. No totes les 
cooperatives se'n surten. El fracás sovint és dramátic, com ho és en les empreses 
capitalistes, i no tan sois per ais propietaris. Pero em sembla que hi ha una 
aclaparadora evidencia en el sentit que les empreses autogestionades pels treballadors 
son, com a mínim, igual d'eficaces, internament, que les empreses capitalistes. De fet, 
T evidencia mencionada estableix mes que aquesta mínima conclusió. 

Una breu conclusió 

He dibuixat el marc i he aportat alguns detalls de la tesi que diu que la Democracia 
Económica és una forma efica? de socialisme; mes eficag, de fet, que el capitalismo Pero 
reficacia no és ni molt menys Túnica virtut de la Democracia Económica. Una análisi 
acurada i justa demostrará que la Democracia Económica está menys infectada de la 
mania del creixement que el capitalisme, i que, per tant, está mes preparada per a un món 
que ha d'acceptar uns límits ecológics; que és mes estable que el capitalisme, mes 
democrática, mes igualitaria. Cree que també es pot demostrar, tot i que no ho intentaré 
ara, que la Democracia Económica sintonitza molt millor amb els valors auténtics i 
inherents del socialisme marxista que cap de les alternatives existents o proposades. A 
mes, si continuem a Texpectativa (com aconsella Marx) d'institucions de la nova societat 
que es vagin formant a poc a poc dins de la vella societat, cree que podem percebre com a 
tais les institucions de la Democracia Económica. Si el socialisme ha de ser el futur de la 
humanitat (de cap manera un resultat inevitable), la Democracia Económica és un futur 
que podem projectar realísticament -i un honorable objectiu de Uuita. 
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L'Autor 

DAVID SCHWEICKART va comentar la seva carrera professional com a professor de 
matemátiques ais Estats Units. Fa mes de vint anys es va adonar que "alguna cosa no 
funcionava" en la nostra societat i va decidir estudiar filosofía. Com a resulat deis seus 
estudis va descobrir que "alió" que no funcionava era el sistema capitalista, així que es va 
dedicar a estudiar economía i va escriure la seva tesi doctoral sobre: "Capitalisme o 
control del treballador? Una valorado ética i económica'*. 

En 1990, va decidir actualitzar aquell Ilibrc, que constitueix la base de l'escrit aquí 
presentat. Actualment és professor de Filosofía a la Loyola University de Chicago. 
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