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Objectiu
L’Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn té per
objectiu estatutari la difusió directa i indirecta de tots i cadascun
dels valors democràtics inspirats en la tradició humanística cristiana
i, amb especial consideració, la dels que es refereixen a la societat i
nacionalitat catalana.

Activitats
D’acord amb els objectius indicats, l’Institut d’Estudis Humanístics
Miquel Coll i Alentorn portarà a terme, entre altres, les activitats
següents:
• Conferències, escoles d’estiu, jornades, seminaris, taules rodones

i xerrades.
• Cursos periòdics i descentralitzats de formació de formadors.
• Creació d’un fons documental i d’una biblioteca de lliure accés.
• Constitució d’un fórum de debat permanent, obert a suggeriments

de col.lectius interessats.
• Actes de difusió de la cultura catalana, així com de promoció del

diàleg intercultural.
• Iniciatives de conscienciació ciutadana sobre temes d’interès social.
• Publicacions.
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Presentació

Els responsables de l’INEHCA ens van fer l’honor, fa uns
mesos, d’encarregar-nos un número monogràfic de la revista Dià-
legs d’estudis polítics i socials dedicat a donar una visió panoràmica
de la vigència avui de l’Economia Social de Mercat (ESM) que per-
metés veure fins a quin punt aquesta doctrina econòmica inspira i
regeix les polítiques i comportaments econòmics i socials que avui
es practiquen, tant a l’estat espanyol com a Alemanya i a la UE.
Aquest encàrrec ha estat formulat en uns moments en que continua
la forta crisi europea, i de la zona euro en particular, en la que, si bé
algun dels seus països estan en fase de molt moderada recuperació
del seu creixement, d’altres, com Espanya, han reincidit novament
en una fase de recessió del seu PIB, del qual no s’espera es recu-
peri fins l’any 2014.

Per això portem a aquestes pàgines la visió d’un seguit d’ex-
perts, alguns dels quals ens parlaran de l’Economia Social de Mer-
cat des d’una visió global, d’altres des d’una visió territorial i,
finalment, altres analitzaran alguns aspectes sectorials, com per
exemple les polítiques agràries de les successives PAC’s, així com
les reformes introduïdes en el mercat de treball espanyol.

En aquest sentit hem obtingut la col·laboració del Dr. Horst
Albach, professor de la Humboldt Universität de Berlin, que titula el
seu article L’economia Social de Mercat avui, un títol prou ex-
pressiu en la seva intenció de verificar la vigència en els nostres
dies d’aquest enfocament econòmic. L’article comença lamentant
que en l’àrea de la UE ampliada, la ESM ha perdut vigor i, fins i tot,
que en alguns països és desconeguda. Denuncia sobretot la creixent
tendència a la cobdícia personal a càrrec dels altres i el posar l’ac-
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Presentació

cent en els interessos dels accionistes (shareholders) en detriment
dels altres involucrats (stakeholders). Una de les derives està en la
pèrdua de confiança en l’altre i la consegüent pèrdua de la solidari-
tat. El Dr. Albach diu que si s’accentuen les tendències actuals no
es pot excloure que la UE es trenqui. A partir d’aquí, reivindica la
continuïtat de l’ordenament social i econòmic mitjançant quatre ele-
ments bàsics: la conformitat del mercat, la subsidiarietat, la solidari-
tat i el creixement. Conclou que, com diu la Llei alemanya, caldrà
investigar i encertar en com assolir que al mateix temps es doni una
estabilitat del nivell de preus, un elevat nivell d’ocupació i l’equilibri
de l’economia exterior, mitjançant un creixement continu i moderat.

En aquesta mateixa línea d’aprofundiment en el veritable sen-
tit de l’ESM hem d’assenyalar l’article del Dr. Santiago García Eche-
varria, professor a la Universitat d’Alcalà. Un article que porta per
títol Necessitat d’un ordre econòmic i social per a fer front als
problemes actuals. En ell, Echevarria reivindica que la lògica eco-
nòmica ha de regir els comportaments humans, sempre i quan no
sigui substituïda per “l’enginyeria financera”, la qual, acompanyada
per la manca de responsabilitat en la gestió dels recursos, juntament
amb la cobdícia i l’abús de poder, produeix els desastrosos resultats
d’avui, amb la subsegüent pèrdua de la referència fonamental al
“bé comú”. Per demostrar-ho dissecciona una sèrie d’elements clau
en el procés de canvi profund que ha caracteritzat tota una dècada.
Aquests són:

1- “L’enginyeria financera”, avantposada a la “lògica econòmi-
ca”, que ens ha portat a una “lògica de casino” per sobre de
la lògica financera i la “lògica econòmica”.

2- El curtplacisme, quan en realitat Economia i Persona són per
naturalesa llargplacistes.

3- El deteriorament greu dels Òrgans de Govern i les Instituci-
ons supervisores.

4- La forta orientació en favor dels “shareholders”.
5- Una política de retribucions desmesurades dels CEOs.
6- El revifat debat sobre les relacions Mercat – Estat.
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L’article aprofundeix també en el pensament de diversos au-
tors, però especialment del fundador de l’ESM, Alfred Müller-Ar-
mack i del  President de la Federació Empresarial Alemanya, el
professor H.P. Keitel. Ambdós reivindiquen l’ètica i la persona i, a
la vegada, proclamen la configuració dels ”Sistemes de Valors” com
element clau de la coordinació dels processos econòmics i socials.
L’article aporta també el pronunciament de l’expresident de la Re-
pública Federal, el professor Kölher, qui considera que l’ESM “és
quelcom més que una ordenació econòmica. Es un ordre de valors.
Uneix llibertat i responsabilitat per a la utilitat de tots”. L’article
finalitza amb una sèrie de Conclusions i Propostes per a una acció
eficient d’una ESM.

Hem captat també la col·laboració del  professor d’ESADE, el
Dr. Josep Mª. Sayeras, qui aporta l’anàlisi La llibertat en els dis-
cursos d’Àngela Merkell, on estudia els usos que la Cancellera ha
fet en els darrers temps de la paraula “llibertat”, de tan profund
sentit en l’ESM, ja que constitueix una de les seves bases essenci-
als. L’anàlisi comença amb un capítol dedicat precisament a ponde-
rar el concepte de llibertat a l’ESM i segueix amb la dissecció de
dotze discursos de la Sra. Merkel, que venen enfocats des de diver-
sos angles: l’essència dels discursos, es a dir, del què tracten i dels
tòpics que contenen, des del punt de vista del context, es a dir, dels
diferents tons, registres i temes segons l’audiència, també des del
logos, es a dir, la consistència interna, la claredat de l’afirmació, la
lògica dels seus raonaments i l’efectivitat de les seves evidències.
Finalment s’aporta la visió des dels defectes (pathos), tot tancant
l’article amb paraules de la pròpia Àngela Merkel: “aquesta és una
oportunitat única per combinar llibertat amb justícia social, creixe-
ment amb sostenibilitat”.

Segueix després un bloc de quatre articles amb enfocaments
sectorials. El del Dr. Eugenio M. Recio, professor honorari d’ESA-
DE, que en el seu article La reforma laboral  i l’ESM aborda el
tema de la recent reforma laboral espanyola (febrer 2012), en el
que planteja l’objecció que se li ha fet des del punt de vista jurídic,
això és, si la presumpta inconstitucionalitat del tràmit d’urgència
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afectaria a la seva coherència amb els principis i finalitats de l’ESM.
El pronunciament del Dr. Recio és clar i transparent. No és encer-
tat dubtar de la urgència de la reforma laboral donada la penosa
situació de l’economia espanyola. A més, en la balança de mesura
dels pros i contres de la reforma, s’inclina a favor de la mateixa, ja
que al introduir una major flexibilitat té efectes positius per a l’ocu-
pació, segons demostren moltíssim estudis sobre els models flexi-
bles. A més, l’aposta per la flexi-seguretat suposa prendre mesures
per fomentar l’ocupabilitat dels treballadors, fomentar la contracta-
ció indefinida (posant especial accent en promoure la contracció
per PIMES i de joves), flexibilitat interna i reduir la dualitat laboral
amb mesures que afecten principalment l’extinció de contractes de
treball. L’autor posa de manifest la necessitat de retallar certs avan-
tatges tradicionals a aquells treballadors que gaudeixen ja d’un lloc
de treball fix. Ara bé, l’autor també posa èmfasi en que, davant
d’aquestes retallades, als empresaris se’ls ha de facilitar la gestió,
però no se’ls hi hauria de permetre prendre decisions abusives, ja
que això resultaria lamentable. Si això fos així es trencaria un equi-
libri, per comportaments poc acordes amb el principi de respecte a
la dignitat humana, que és una base de l’ESM.

Comptem també amb l’aportació del director general  d’Agri-
cultura i Desenvolupament Rural de la Comissió Europea, Sr. José
Manuel Silva Rodríguez, que ens presenta una molt pedagògica ex-
posició del que han estat cadascuna  de les successives Politiques
Agràries Comunes (PAC’s), practicades per la UE des del seus
inicis l’any 1957 i perfilades més concretament a partir de la dècada
dels 70 fins arribar a l’Agenda 2000, que a la vista de la futura
ampliació de l’Unió, tenia que garantir la diversitat de sistemes agrí-
coles. En aquest sentit, l’Agenda va accelerar el procés d’orienta-
ció cap al mercat i va establir per primera vegada una política de
desenvolupament rural coherent i estructurada pel conjunt.  Segui-
ren després les reformes del 2003 que introduïa la figura del “desa-
coblament” en la majoria de les produccions, el que implicava que
les ajudes rebudes pels agricultors ja no depenien del tipus concret
de producció. Amb la reforma del 2005 el 85% dels pagaments di-
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rectes de la PAC passaran a ser “desacoblats”. L’any 2007 es va
arribar a l’acord del “xequeig mèdic”, destinat a modernitzar i millo-
rar els instruments de la PAC i eliminar els límits a la producció.
Les reformes van permetre transferir recursos a la política de des-
envolupament rural.  Aquesta és la PAC que tindrem vigent fins que
el 2014 entri en vigor la nova PAC. Cara a la nova fase, la PAC
haurà de fer front a dos reptes principals: garantir la viabilitat a llarg
termini del nostre sector agrari i també de les nostres zones rurals.

Així Europa s’enfronta a una sèrie de reptes. Primer s’haurà
de contribuir a satisfer la demanda mundial d’aliments i, dins de la
mateixa, la seguretat alimentària pròpia. També preocupen els im-
pactes procedents d’altres mercats: els  preus dels fertilitzants i els
de l’energia. Es detecten també l’existència d’importants proble-
mes en el funcionament de la cadena alimentària, que denota, en la
seva asimetria i fluctuacions de preus, l’existència de deficiències
estructurals en el sistema. Ens diu l’autor que les perspectives a
llarg termini no milloraran si els pagesos no poden invertir la tendèn-
cia constant de disminució de la seva part del valor afegit generat
per la cadena alimentària.

Remata l’article el Sr. Silva dient que sols un sector agrari fort
permetrà que el sector de la industria alimentària, altament compe-
titiu, segueixi sent una part important de l’economia i el comerç de
la UE i que, per això, cal donar resposta als grans problemes que
avui se li plantegen: la volatilitat dels preus, l’augment de costos, els
efectes del canvi climàtic, etc. Cosa que fa que els grans reptes de
futur siguin: la seva competitivitat, la seva sostenibilitat i l’equilibri
territorial.

Tanquen aquest número monogràfic els articles de dos experts
que tracten temes que guarden entre ells alguns paral·lelismes i co-
incidències, però referits a àmbits territorials diferents.  Un d’ells,
del professor Antoni Manresa, catedràtic d’economia de la Univer-
sitat de Barcelona, que porta el títol de Cohesió Social a la UE-27,
incideix en les diferents definicions dels conceptes cohesió social,
pobresa i  exclusió social, que varien d’uns països a uns altres. La
finalitat de l’article és intentar fer una radiografia, el més acurada
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possible, de la realitat en cadascun dels 27 estats de la UE en els
diferents aspectes estudiats: les taxes de risc de pobresa, la de priva-
ció material greu i la de molt baixa intensitat de treball i també la seva
resultant: les persones en situació de risc d’exclusió social. A més,
s’afegeixen tres variables addicionals: l’índex de Gini, el PIB per càpita
i l’atur de llarga durada. S’analitzen també els sectors socials subjec-
tes a exclusió i en quines proporcions n’estan afectats.

Conclou l’article dient que el creixement i el desenvolupament
d’un país són el millor antídot contra l’exclusió social. En aquest
sentit, els objectius i polítiques de la UE per reduir les taxes d’ex-
clusió social són: fomentar la creació d’ocupació, elevar el nivell
educatiu de la població i incrementar les inversions en R+D per
augmentar la competitivitat de les economies.

Finalment, el Dr. Lluís Franco i Sala, professor de la Universi-
tat de Barcelona, presenta l’article titulat Economia Social de
Mercat, Estat del Benestar i Política Social en el que, desprès de
dibuixar les diferències i les analogies bàsiques entre la ESM i l’Es-
tat del Benestar -de les que remarca la coincidència en les seves
finalitats de protecció social-, exposa les correlacions entre l’actual
crisi econòmica i l’Estat del Benestar aplicant-ho als casos de
Catalunya, Espanya i la UE, prenent com a dades l’evolució del
creixement del PIB, de la taxa d’atur, i del dèficit i el deute públic.
Passa desprès a exposar els lligams entre crisi econòmica i els ris-
cos d’exclusió social, per acabar fent algunes propostes davant de
la crisi actual detallant tant les coses que s’han de fer com aquelles
desaconsellables.

El Dr. Franco remata la seva exposició dient que una manera
d’aprofitar l’actual crisi econòmica seria orientar la sortida d’aquesta
crisi en la línia d’implantar definitivament la ESM com a patró de
funcionament de la nostra economia, cosa que requereix uns valors
i comportaments ètics tant per part dels polítics i gestors públics
com dels propis ciutadans.

Ignasi Farreres
President del Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES)
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L’Economia Social de Mercat avui

[HORST ALBACH*]

* Professor de la Humboldt Universität de Berlin.

A. Introducció

Els mitjans de comunicació sovint informen de persones que
es troben per sota del llindar de la pobresa. Per a aquestes perso-
nes, la promesa de Ludwig Erhard de benestar per a tothom no
existeix. Després de la unió alemanya, les expectatives dels nous
länder federals de participar de la manera més ràpida possible en
el benestar dels ciutadans dels länder de l’Alemanya occidental
van ser molt altes. Però encara avui els länder de l’Alemanya ori-
ental depenen del degoteig dels länder occidentals, i l’atur és enca-
ra molt alt. Els països de la Unió Europea de l’àmbit mediterrani
volen arribar a ser rics al més aviat possible. Quan van veure que
no n’hi havia prou amb les forces pròpies d’un mercat interior am-
pliat, i que els fons dels programes regionals de la Unió Europea
només són unes gotes en una pedra calenta, van iniciar un camí poc
virtuós. Van practicar una política Beggar-my-Neighbor i van aug-
mentar l’endeutament estatal fins que aquest els va devorar. Aquest
fet no ha creat cap base favorable per al foment de la solidaritat
dins els estats europeus que tenen un baix grau d’endeutament. En
la realitat, el no bail-out promès de la Unió Europea es va inter-
rompre.
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L'economia social de mercat avui

B. La situació

El brillant exemple de l’economia social de mercat en una
àrea econòmica europea ampliada ha perdut força, i fins i tot és
desconegut en molts països. La pregunta que ens fem és la següent:
«Com ha pogut succeir, això?».

1. Renacionalització

Potser ens podem plantejar el procés de do ut des a Europa a
partir del moment que Margaret Thatcher va assumir el govern del
Regne Unit. Només estava disposada a pagar a la caixa europea
quan rebia el mateix import per al seu país. La idea era de ben
segur, només en part, la seva renúncia a Europa. També va ser un
avís per als països perceptors que els països rics europeus no ac-
ceptarien una explotació per part dels països pobres més enllà dels
límits acordats. La conseqüència va ser una creixent crítica a
Brussel·les, un conflicte entre el Tribunal Europeu i el Tribunal Consti-
tucional alemany i, finalment, la sentència del Tribunal Constitucio-
nal que la cessió de sobirania a Brussel·les requereix la confirmació
del Parlament. La jurada solidaritat entre els estats europeus, que
era l’objectiu de la Federació d’Estats Europeus, va perdre força
política.

2. Resocialització

En l’actual crisi financera i econòmica es pot apreciar de ma-
nera clara un desenvolupament que ja va sorgir precisament en els
acords de Niça: la pèrdua de confiança en el benestar que generen
les forces creatives del mercat. S’esperaven efectes de benestar
dels béns públics i del seu increment. Molts economistes van co-
mençar a investigar de quina manera la mà invisible del mercat es
completava amb la mà visible de l’Estat. Es pregunten sobre les
causes del fracàs de l’Almende, però és interessant observar que
no s’analitza al mateix temps per què les empreses cooperatives
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com ara el Neue Heimat, la Konsum i el Bank für Gemeinwirtschaft
van fracassar, i la idea de l’economia social va caure en descrèdit.
La paraula privatització s’ha convertit de manera creixent en quel-
com indigne. La xarxa de ferrocarrils del Deutschen Bahn s’ha con-
vertit en un santuari després dels intents fracassats de la reforma
material del ferrocarril.

3. Reindividualització

La tendència a la resocialització no ha reviscut la idea de res-
suscitar el capitalisme estatal. El que ha portat és la percepció que
les persones es volen enriquir tant al mercat com als governs. Alguns
autors ja van assenyalar fa trenta anys la creixent tendència a la utilitat
individual i a la cobdícia personal a costa del proïsme. Els interessos
dels shareholders s’enjudicien de manera escèptica, mentre que els
interessos dels stakeholders es situen en primer pla.

Aquest desenvolupament ha estat acompanyat per la pèrdua
de confiança enfront dels altres socis. La pèrdua de confiança per
exemple entre els bancs ha portat a la pèrdua del mercat creditici
interbancari. La tesi que l’Estat pot restablir la confiança en la me-
sura que posa a disposició liquiditat per al mercat interbancari no té
força. Més aviat els bancs redueixen els seus elevats deutes a curt
termini.

4. La mentida de la solidaritat

El que és veritablement greu d’aquest desenvolupament és que
les persones a Europa han perdut de manera molt profunda la con-
fiança en el proïsme, de manera que ja no creuen en cap de les
asseveracions dels polítics que la solidaritat amb els països en-
deutats constitueix el seu objectiu prioritari. I tenen tots els motius
per no creure-ho. Segons l’opinió del premi Nobel Georg Akerlof,
l’asseveració d’un comportament altruístic és una forma superior
d’egoisme. En realitat serveix per mantenir el propi poder i assolir
els propis interessos.
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No hem presentat cap quadre rosa de la situació actual. Si
s’accentuen les tendències actuals no es pot excloure que la Unió
Europea es trenqui. A això cal afegir-hi el creixent populisme dels
polítics. En lloc de principis i capacitat directiva, s’ha implantat el
tripijoc i la política diària sense principis.

C. La idea

1. La regla d’Edimburg
En aquesta situació, la idea de l’economia social de mercat es

converteix en meres paraules. Aquesta idea és molt simple, però
s’ha de ressaltar i viure permanentment: «Només guanya la llibertat
així com la vida aquell qui la conquereix diàriament», va afirmar
Johann Wolfgang.

Les idees bàsiques són molt senzilles:
- la regla del galliner
- la regla participativa
- la regla institucional
La regla del galliner es va establir molt abans que Müller-

Armack i Ludwig Erhard desenvolupessin i realitzessin el concepte
de l’economia social de mercat a Alemanya. Aquesta regla afirma
que «quan les gallines es sacrifiquen ja no ponen ous», i la va esta-
blir Bornitz l’any 1618. En aquell temps es referia a la política fiscal
i avui pot assumir una validesa generalitzada. Expressada d’una al-
tra manera, aquesta regla es presenta com la regla dels governs:
«No s’ha de sacrificar la gallina que pon els ous d’or, mai de la
vida».

El nombre d’ous d’or, és a dir, el benestar de la comunitat,
només es pot incrementar quan s’augmenta la freqüència de la pos-
ta de les gallines i com més s’inverteix en gallines, fet que s’acon-
segueix mitjançant el progrés tècnic i la divisió del treball. Adam
Smith ja sabia que la divisió del treball només té efectes fomenta-
dors del benestar quan se’n coordinen eficientment els resultats.
Smith va apreciar que els mercats coordinen l’oferta i la demanda
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de manera molt eficient. Per tant, a la seva obra The Wealth of
Nations insistia en l’efecte prometedor del benestar dels mercats
eficients. A la seva obra On Moral Sentiments ja va remetre al
fellow-feeling com a condició perquè en un mercat imperfecte sor-
gís l’amor al client, com a condició per al desenvolupament de la
felicitat i del creixement a les comunitats (el ciutadà a l’Estat).
Naturalment, també sabia que existeixen béns col·lectius que no es
negocien als mercats. Però el decisiu és que segueixi la competèn-
cia als mercats com a instrument de coordinació productiva que ha
de ser mantingut i millorat. Per això parlava Ludwig Erhard de ben-
estar mitjançant competència.

La regla participativa
Karl Marx va apreciar que el progrés tècnic, la divisió del tre-

ball i els mercats han creat des de la Revolució Industrial més ben-
estar que tots els segles passats junts. Però l’autor també va remarcar
que la distribució d’aquest benestar no era justa i va suposar que la
raó era fonamentalment l’anarquia dels mercats.  Va ser un error.
Ha de tenir validesa la teoria que el creixement del benestar s’asso-
leix sobretot per la competència als mercats, i aquest resultat és el
que cal distribuir justament. Aquesta regla participativa constitu-
eix, juntament amb la regla del galliner, el segon element bàsic de
l’economia social de mercat.

Els malalts i els dèbils reben del resultat global dels mercats
una quantitat que no és suficient per dur una vida digna. Les opini-
ons sobre què és una vida digna varien segons el país, però l’im-
portant és que el principi bàsic s’entén perfectament i es tracta de
complir-lo: les forces del mercat no han de ser obstaculitzades per
aconseguir els màxims increments possibles de benestar a través
del procés econòmic, i a l’hora de distribuir no s’ha d’oblidar el
proïsme.

El problema més perillós de l’ordre econòmic per a una d’aques-
tes regles és l’atur.  A tot desocupat se li restringeix l’accés a parti-
cipar en el benestar i se li limiten les possibilitats als mercats de
béns i serveis. El pagament del subsidi d’atur o de l’ajuda d’atur es
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pot entendre com una distribució justa dels resultats del mercat,
però una vida digna no és possible. Per a una economia social de
mercat té validesa el principi que tota persona que vulgui treballar
ha de trobar feina.

La regla institucional

Per complir ambdues regles a la pràctica es necessiten les ins-
titucions. Aquí esmentarem quatre institucions sense les quals no es
pot dur a terme l’economia social de mercat:

- federalisme
- Tribunal Constitucional
- banc emissor
- Oficina Federal de Càrtels
La discussió sobre la Constitució de l’estat alemany va con-

cloure amb la Segona Guerra Mundial en la decisió d’una Constitu-
ció federal alemanya. Això no treu que al principi es considerés que
aquest ordre de societat era més dèbil que l’ordre de societat cen-
tralitzat. Tanmateix, s’ha confirmat com una benedicció per a Ale-
manya.

En el federalisme es situen les funcions de l’Estat com més a
prop del ciutadà millor.  Això és important per a un ordre democrà-
tic. També significa que les diferents funcions s’han de dur a terme
en competència entre els länder. La competència, tal com asse-
nyala, fomenta el creixement. D’aquesta manera, els länder i els
seus municipis tenen l’oportunitat de configurar els nuclis bàsics del
creixement. El federalisme afavoreix, per tant, la competència de la
localització que més fomenta el benestar.

El Tribunal Constitucional es defineix, segons Hans-Ulrich
Wehler, com la perfecció de l’Estat de dret i com una de les cam-
bres nuclears de la República.  Assegura el manteniment dels drets
humans i estableix, tal com afirma Wehler, «límits al poder de l’Es-
tat i a la majoria en els partits polítics». Fins ara ha resistit constitu-
cionalment tots els intents que «concedeix als déus de la majoria de
poder la definició de la nova orientació legal».
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La llei constitutiva del banc emissor encarrega a aquest banc
una funció decisiva: assegurar l’estabilitat de preus. El desenvolu-
pament d’aquesta funció significa evitar una imposició del patrimoni
als sectors més pobres de la societat. Només en segon pla aquesta
llei esmenta que el banc emissor també té l’objectiu d’atendre la
política fiscal del govern en la mesura que aquesta no perjudiqui
l’objectiu principal esmentat.

Assegurar l’estabilitat de preus vol dir que la lluita contra la
inflació constitueix l’objectiu més important i prioritari del banc
emissor. S’asseguren d’aquesta manera els estalvis de les perso-
nes. Aquestes són els petits estalviadors i els petits impositors, que
sense la certesa que el banc emissor i també el Banc Central Euro-
peu no permetran cap inflació, no tindrien cap inclinació a l’estalvi i
en un país no es prendrien mesures per autoresponsabilitzar-se de
la seva vellesa. L’autoresponsabilitat i la independència de les ren-
des estatals constitueix un element important de l’economia social
de mercat.1

Aquest és el motiu pel qual fins ara el banc emissor, i fins i tot
el Banc Central Europeu, mantenen aquest principi. L’exigència
d’altres països europeus, però també dels polítics responsables de
l’economia americana, que Alemanya permeti taxes d’inflació més
altes s’ha de considerar com un consell per robar el patrimoni so-
bretot als sectors de població més pobres. Aquest és un consell que
constitueix una traïció a l’economia social de mercat.

L’objectiu de l’estabilitat de preus també és infringit actual-
ment pel govern federal. A cada nivell de l’Estat federal alemany es
clama per diners: els ajuntaments per a les guarderies i per a les
despeses socials que van en augment; els länder per a més esco-
les, més mestres i més investigació i per a més i millors hospitals, i

1. Precisament abans-d’ahir he discutit amb col·legues americans sobre la qüestió
del moderate increase of the inflation rate, i m’he quedat sorprès sobretot per
dues qüestions: en primer lloc, per un enorme desconeixement de la realitat de la
situació alemanya i europea i, en segon lloc, pels errors teòrics en l’afirmació que
la transformació estructural al sud d’Europa es pot fer amb instruments de la
doctrina keynesiana.
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l’Estat per a les enormes despeses que suposen per a l’economia
alemanya el canvi energètic. Aconseguir aquests diners desencade-
na una forta lluita distributiva. Tots exigeixen més diners de l’Estat
en lloc de preguntar-se, com feia John F. Kennedy: «What can I do
for the United States?». Però per donar una resposta en el sentit de
Kennedy, els ciutadans disposen cada vegada de menys espai. Els
ajuntaments apugen els impostos bàsics i els de la producció. Els
länder volen apujar els impostos de la renda. L’Estat vol imposar
un toll per a Pkws, un impost per a les transaccions de capital, i
aconseguir més ingressos impositius reduint les exempcions de les
despeses empresarials i recorrent a moltes altres estratagemes que
es tradueixen en impediments per al creixement. L’exigència de
devolució, almenys d’alguns impostos, per donar lloc a una enco-
berta progressivitat és rebutjada, sense pensar en cap moment en
la justícia impositiva que correspon a una economia social de mer-
cat. S’exigeix, per motius purament fiscals, la pujada de l’impost de
successions i la reinstauració de l’impost sobre el patrimoni. Alguns
observadors veuen que també a la República Federal d’Alemanya
s’està fallant en la defensa de l’estabilitat de preus. Tot això ens
està indicant que el model alemany de l’economia social de mercat
camina cap a una ordenació econòmica socialista.

Es pot pensar que l’ètica de la creació està sent desplaçada
cada vegada més per l’ètica de la distribució. Encara pitjor: l’ètica
de la distribució ja no s’entén com la forma de distribució de la
renda que correspon a l’economia social de mercat. S’insisteix sem-
pre més i més sobre la distribució de tot el creixement del producte
interior net, i per contra gairebé no s’insisteix en la distribució de
l’augment del producte interior net. A això cal afegir-hi que els po-
lítics de la distribució exigeixen sempre amb veu alta una distribució
del patrimoni, és a dir, la introducció d’una distribució del patrimoni
i l’augment de l’impost de successions. Ambdues coses no tenen
res a veure amb l’economia social de mercat, són enemigues del
creixement econòmic i destrueixen llocs de treball. I si amb això no
n’hi hagués prou, l’ètica de la justícia generacional, que es basa en
el pressupost de l’ètica de la creació (del creixement), s’infringeix
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per la cobdícia de les generacions presents. Les exigències enfront
de l’Estat remeten a la rebotiga altres exigències que tenen valor en
si mateixes. Certament, tot això no fa que l’economia social de
mercat sigui impulsora de l’exportació a i per a Europa.

L’aprovació de la llei contra les pràctiques restrictives de la
competència va ser durament combatuda. Amb aquesta llei es va
crear una autoritat que és responsable de l’obertura dels mercats i
de la igualtat per competir dels oferents –i corresponentment també
dels demandants–: el Bundeskartellamt (la Comissió Federal Anti-
càrtel). Encara gaudeixen d’un suport creixent les exigències de
sotmetre els mercats de capitals i financers a la vigilància de la
Comissió Anticàrtel. La Comissió Federal Anticàrtel defensa les
empreses més petites del poder restrictiu de la competència de les
empreses més grans. Aquesta és una important tasca dins l’econo-
mia social de mercat.

D. El futur de l’economia social de mercat

En la praxi de l’economia social de mercat a la República Fe-
deral d’Alemanya estan inseparablement units un ordenament econò-
mic de l’economia de mercat i un ordenament democràtic de l’Estat.
De cara al futur, serà decisiu que segueixin gaudint de validesa els
següents elements de l’ordenament social i econòmic:

- la conformitat amb el mercat
- la subsidiarietat
- la solidaritat
- el creixement
En la praxi de l’economia social de mercat, cada mesura s’exa-

mina segons la seva conformitat amb el mercat. Des que existei-
xen la Comunitat Europea i la Unió Europea no es discuteix què
s’ha d’entendre per «una economia de mercat oberta amb lliure
competència» (article 102 A de Maastricht, article 120 de Lisboa).
Els representants d’Alemanya són fidels a aquesta clàusula, mentre
que els representants de França procuren sempre que poden esbor-
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rar-la de les propostes de tractats. El futur no canviarà res en aquest
sentit. Serà molt important que els països nous que s’incorporin res-
pectin en les seves actuacions la conformitat amb el mercat, tal
com fan la majoria dels països antics.

L’economia social de mercat a Alemanya no es diferencia
gaire de l’economia de mercat d’altres països europeus. Mentre
que les regles de la competència són iguals a tots els països mem-
bres, els sistemes de Seguretat Social difereixen molt d’uns països
a uns altres. Això succeeix sobretot en els sistemes d’asseguran-
ça d’atur, d’assegurança de malaltia i d’assegurança de vellesa.
Aquesta és una de les raons per les quals un país no pot deixar
fàcilment la Unió, ni els països membres no poden obligar cap país
a sortir-ne.

El principi de subsidiarietat significa que els diferents sistemes
socials de la Unió no han de ser harmonitzats obligatòriament, sinó
que poden organitzar-se segons les pròpies concepcions dels estats.
El principi de lliure trànsit de la mà d’obra dins la Unió no pot per
això ser fàcilment aplicable si, per exemple, els sistemes de pensi-
ons es diferencien clarament els uns dels altres.

Sense la voluntat de solidaritat entre tots els estats membres
no es pot aplicar amb èxit l’economia social de mercat en l’àmbit
europeu.

L’economia social de mercat no és un ordenament només per
quan faci bon temps. Però no es pot negar que funciona sense grans
conflictes quan l’economia creix i el pastís que s’ha de distribuir és
cada vegada més gros. Per tant, el futur de l’economia social de
mercat també depèn del fet que a Europa es practiqui una política
de creixement. Quan hi ha poc creixement, s’aguditzen les lluites
per la distribució i s’agreugen els abusos de les posicions de força,
sobretot dels petits sindicats, per tal d’explotar els segments més
dèbils de la societat. Ambició, abús de poder i populisme poden des-
truir l’economia social de mercat. Encara no s’ha arribat tan lluny,
però els riscos no s’han de passar per alt.
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E. El futur de l'euro

Sembla que de moment es parla menys del futur de l’economia
social de mercat que del futur de l’euro. Són clares les pèrdues de
la cotització de l’euro respecte al dòlar, i això malgrat que l’euro en
els seus primers anys va ser clarament més fort que el dòlar, i molts
estats de l’euro el van preferir com a moneda de reserva i el van
introduir a la seva reserva de divises.

Recentment Thilo Sarrazin ha publicat un llibre, que ha tingut
molt bona acollida, titulat Europa no necessita l’euro. El llibre no
aporta res de nou a l’expert, però ens apropa a un punt clau. Sarra-
zin ens remet a les expectatives que molts polítics van alimentar
quan es va introduir l’euro: cecs davant els dubtes dels economis-
tes, es van trobar davant una cruïlla de dos camins i van triar l’equi-
vocat.

Un camí deia: «Harmonització abans que una divisa unitària».
L’altre camí deia: «Una divisa unitària obliga a l’harmonitza-

ció».
El segon camí va ser el preferit de Míster Europa, el ministre

president de Luxemburg Juncker. Però Sarrazin en fa responsable
Helmut Kohl com a visionari polític i el nom de Juncker ni tan sols
apareix. Sigui com sigui, la voluntat política de crear un espai eco-
nòmic com més gran millor amb una coordinació central de les polí-
tiques, obligant a aquest espai mitjançant una moneda comuna, era
tan forta que no se’n va dubtar, i a través de les clàusules del Trac-
tat de Maastricht es generava tranquil·litat. Tampoc no van tenir
cap efecte les objeccions que va manifestar el Consell Assessor del
Ministeri Federal d’Economia per les seves vaguetats.

L’elecció del segon camí deixa clar, en tot cas, que els polítics
europeus no confiaven a seguir amb èxit el primer camí. El motiu
pel qual polítics experimentats creien que aconseguirien l’objectiu
més fàcilment pel segon camí és un fet que fins avui no resulta
intel·ligible per als economistes. De manera versemblant, perquè no
tenen cap coneixement de diners. Reinhard Selten ha demostrat de
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manera teòrica que una comunitat de més de sis membres està en
situació de coordinar de manera efectiva els seus diferents interes-
sos. Quan hi ha més membres, sempre succeeix que un o altre es-
pera poder ser un free rider i enriquir-se a costa dels membres
lleials a la comunitat, sense que els altres se n’adonin i puguin cas-
tigar el membre díscol. La introducció de l’euro ha facilitat a molts
països membres d’una manera oberta (com ara la República Fede-
ral d’Alemanya) o oculta (com ara Grècia) infringir les regles del
Tractat. Si el govern de Zapatero, obertament o ocultament, ha in-
fringit les regles ho han de jutjar els espanyols per ells mateixos.
Una infracció ha existit. Sobre això cap tipus d’aclariment pot pas-
sar a negar-ho.

S’ha perdut la confiança en l’efecte estimulador del creixe-
ment dels grans mercats europeus. La introducció de l’euro va do-
nar a alguns estats membres la possibilitat d’abusar dels països
més rics. En lloc de més benestar per a tothom, el que avui exis-
teix és menys per a tothom: hi ha més lluites per la distribució a tots
els països d’Europa. El benestar decau per les pèrdues als mercats
de capitals i per la inflació.

Això tampoc no queda ocult per als polítics: les pèrdues als
mercats de capitals impedeixen la creació de llocs de treball i la
inflació disminueix el benestar dels grups més pobres de la població.
Una política únicament d’estalvi agreuja la crisi. Això ho saben els
alemanys des dels temps del canceller del Reich Heinrich Brüning,
que amb la seva política d’estalvi va portar a l’atur vuit milions de
persones.

Una política d’estalvi prohibeix també la llei sobre el Sachvers-
tändigenrat zur Begutachtung der gesamwirtschaflichen Entwic-
klung (Consell d’Experts per Assessorar sobre l’Evolució de
l’Economia Total). Al paràgraf 2 de la llei es diu que el Consell ha
d’investigar «com en el marc de l’ordenament de l’economia de
mercat es pot aconseguir que al mateix temps es doni una estabilitat
del nivell de preus, un elevat nivell d’ocupació i l’equilibri de l’eco-
nomia exterior mitjançant un creixement continu i moderat». Res no
es diu aquí d’inflació ni de l’alentiment del rendiment de tota l’eco-
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nomia. Però es posen les condicions sota les quals florirà una eco-
nomia social de mercat. I es reforça la idea que la crisi només es
pot superar a través del creixement. Però per aconseguir creixe-
ment es necessita més i més temps si la població ja no confia que la
crisi es podrà superar amb les mesures que proposen els polítics.

Seria un error catastròfic dur a terme el creixement amb l’aju-
da de programes conjunturals estatals, tal com estan recomanant
als europeus molts economistes, sobretot dels Estats Units. A això
cal afegir-hi que aquest camí està prohibit per les raons següents:

1. La Llei de creació del banc emissor alemany, la Llei d’esta-
bilitat i creixement i la Llei sobre el Sachverständigenrat.

2. El dret alemany de convenis col·lectius. A Alemanya els
salaris es negocien de manera diferent que als Estats Units;
són en l’àmbit federal i pràcticament unitaris al sector in-
dustrial i es negocia entre les parts socials. El govern fede-
ral considera que el resultat de les negociacions és vàlid.

3. Si s’arriben a acordar salaris nominals massa elevats i el
banc emissor es nega a finançar aquest increment perquè
tem conseqüències inflacionistes pels errors de les parts so-
cials, això té efectes sobre aquest increment. D’acord amb
la llei, el banc emissor s’ha de negar a permetre un incre-
ment dels preus. Però, al mateix temps, l’experiència empí-
rica demostra que l’estabilitat de preus genera més ocupació
i redueix l’atur.

4. L’intent de buscar un consens sobre els acords salarials in-
cloent el Govern federal (acció concertada sota el ministre
d’Economia Schiller) va fracassar. Els sindicats volien sa-
ber al principi de les negociacions quin creixement de preus
es preveia per al proper any segons les perspectives del
Ministeri Federal d’Economia. Llavors calculaven les exi-
gències salarials i provocaven una espiral preus-salaris.

5. Els empresaris saben que els seus beneficis, com a conse-
qüència d’excessives exigències salarials i el seu acord sota
la pressió de vagues, són poc rendibles. Deixen de fer inver-
sions en una espiral preus-salaris i de crear llocs de treball.
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6. En conseqüència, no es crea cap lloc de treball. Les inver-
sions en llocs de treball només es fan quan els empresaris
tenen il·lusió monetària. Però aquests no la tenen, ja que
tenen expectatives racionals. Llavors ens trobem amb una
escassetat de capacitats (llocs de treball). En una situació
d’aquesta naturalesa l’atractiu del consum keynesià condu-
eix a una major inflació.

7. La ignorància dels responsables de la política econòmica
americana sobre les situacions a Europa porta a pressionar
el govern alemany perquè permeti moderate price level
increases sota el supòsit que es generen impulsos de crei-
xement.

8. L’amenaça de l’economia social de mercat a Europa té ori-
gen en els americans: d’una banda, pel finançament irres-
ponsable d’hipoteques de propietaris d’habitatges als Estats
Units i, d’altra banda, per l’axioma del comportament opor-
tunista a la vida dels negocis (opportunistic behavior with
ensuant moral hazard) en el context de la teoria princi-
pal-agent dels microeconomistes americans Jensen,
Meckling i Holmström, que ha destruït tota confiança entre
els partícips en l’activitat comercial. Mentrestant, sens dubte,
aquests s’han disculpat per la seva posició naïf i per la seva
ingenuïtat,2  però el nen ja ha caigut al pou.

2. «Jensen and his colleagues were hopelessly naive in assuming that executive
stock options wouldn’t be abused. If the past thirty years have demonstrated
anything, it is that the avarice of America’s corporate leaders is practically
unlimited, and so is their power to run companies in their own interest… Michael
Jensen now concedes that the design of enormous stock option packages had a
disastrous effect on corporate ethics». Vegeu: Cassidy, John: «The Greed Cycle».
The New Yorker, 23 setembre 2002, pàg. 75.
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Necessitat d’un ordre economicosocial per fer
front als problemes actuals
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1. Keitel, H. P. (2012). La responsabilidad…, op. cit., pàg. 1.

I. La realitat economicosocial de la nostra
societat

1. Característiques dominants del moment actual
No existeix avui qüestió més difícil de plantejar-se que l’enun-

ciat que acabem de fer. Quina és la situació en què es troba la
realitat economicofinancera i, molt en particular, el seu impacte en
la dimensió societària? La cerca permanent d’aclariments, d’expli-
cacions i de respostes possibles i impossibles a aquesta situació és
una característica dominant del moment actual. Tal com assenyala
Keitel, «seria també imprudent agreujar la crisi presentant-la en
negre», però a continuació afegeix que «tampoc no seria acceptable
la competició de receptes sobre com afrontar la crisi amb la major
quantitat possible de diners públics».1

Això és el que es va fer l’any 2009. I potser un dels problemes
més importants del passat no va ser que hi havia pocs diners, sinó
que una de les raons fonamentals del que va succeir va ser que hi
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havia massa diners barats, és a dir, el recurs diners no va ser trac-
tat econòmicament. Es pot dir que quan l’economia, la lògica eco-
nòmica, no es regeix pels comportaments humans, en els quals la
raó econòmica hauria d’establir les bases per al desenvolupament
de l’ús dels recursos escassos, i es substitueix, o es superposa, per
l’enginyeria financera, i si a això s’hi afegeix la manca de respon-
sabilitat en la gestió dels recursos juntament amb la cobdícia, l’abús
de poder i el mal ús dels recursos escassos, s’obté el resultat que
tenim, amb la consegüent pèrdua del que constitueix la referència
fonamental: el bé comú.

«El món s’ha desplomat» és la valoració que es pot fer avui a
l’any 2012; «en una generació s’ha portat el món a una deriva per
un estil de vida desmesurat, per l’explotació desconsiderada dels
recursos, per un endeutament desbocat».2  Es poden donar múlti-
ples respostes i receptes, però en realitat ni tan sols la ciència
econòmica té avui una resposta a la situació. Alguns consideren
que ha fracassat,3  però tampoc la praxi política, que ha pres les
regnes del procés, no té una resposta més enllà de les intervenci-
ons puntuals.4  Falta un ordre econòmic i social que articuli els
valors i els principis bàsics sobre els quals s’integri aquesta incer-
tesa, que afecta el comportament de les persones. L’economia
sense persona ha constituït en les últimes dècades la clau del
pensament econòmic.

És a dir, l’assumpció d’una racionalitat econòmica en la cons-
trucció de tot el coneixement econòmic no ha superat la dura prova
d’una realitat en la qual el comportament humà no correspon a una
lògica determinada de racionalitat, sinó que són molts els elements
que impulsen a comportaments aliens a la racionalitat econòmica,
sobretot en el curtterminisme.

2. Keitel, H. P. (2012). La responsabilidad…, op. cit., pàg. 1.
3. La conferència celebrada a Frankfurt el 22 de gener del 2012 presenta un dur

panorama sobre la validesa dels plantejaments actuals de la ciència econòmica.
Vegeu Storbeck, O. (2012). Ökonomie…, op. cit.

4. Hoffmann, C. (2012). Die Zeitbombe, op. cit., pàg. 15.
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2. Elements constitutius de l’actual procés de transformació
Es poden presentar una sèrie d’elements clau que han carac-

teritzat durant tota una dècada un procés de canvi de civilització
impulsat per la globalització i també per l’enorme avenç tecnològic
que planteja una nova divisió del treball, així com també una manera
diferent d’involucrar la persona en els processos economicosocials.
Les característiques fonamentals d’aquest procés de transformació
són les següents:

- L’enginyeria financera s’ha anteposat a la lògica eco-
nòmica, de manera que tenim amb més freqüència una lò-
gica de casino que una lògica financera i una lògica
econòmica.

- El curtterminisme s’ha imposat a la realitat econòmica i a
la mateixa realitat de la persona. Tanmateix, economia i per-
sona són per naturalesa llargterministes.

- El deteriorament greu dels òrgans de govern de les institu-
cions supervisores i de les mateixes institucions i la manca
d’assumpció de la responsabilitat.

- Una forta orientació als shareholders i un descuit a partir
de 1995 molt significatiu del procés econòmic que rau es-
sencialment en els stakeholders.

- Una política retributiva dels CEO que ha destruït a partir de
1995 gairebé quaranta anys d’història empresarial.

- El debat sobre la relació mercat-Estat, en què l’Estat a la
darrera dècada ha fet un salt significatiu en el desenvolupa-
ment dels processos econòmics.

La destrucció de la confiança entre les persones i les institu-
cions fa impossible el funcionament del fet econòmic, de la lògica
econòmica que permeti donar una resposta a la utilització dels re-
cursos escassos de manera eficient. I això implica, en primer lloc,
una errònia interpretació del que és el fet econòmic. El professor
Keitel, president de la Federació Empresarial Alemanya, manifesta
sobre l’economia el següent: «Jo em declaro a favor de l’afirmació
que la finalitat de l’economia no està en la mateixa economia, sinó
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en la seva contribució humana i societària. Per això el mercat és un
instrument regulador, no un fi en si mateix»;5  aquesta és la definició
d’economia del responsable màxim de la indústria alemanya amb la
qual defineix la mateixa base de l’ètica econòmica. Així mateix, Utz
afirma que «l’objectiu de l’economia és satisfer les necessitats indi-
viduals i col·lectives d’una societat per assolir el desenvolupament
humà, és a dir, el bé comú».6

Aquestes definicions d’economia, tant des del punt de vista de
la praxi econòmica com de l’ètica econòmica, plantegen de ma-
nera oberta l’error amb el qual s’han construït i dissenyat no només
els processos econòmics, sinó també les mateixes institucions: la
pèrdua dels principis bàsics que poden coordinar de manera eficient
les capacitats de persones i institucions responsablement en les po-
sicions en què es troben. Una economia de mercat constitueix, sens
dubte, un element angular en el context de la coordinació entre ofe-
rents i demandants.

Ja a la dècada dels anys 50 del segle passat el creador de
l’economia social de mercat, Müller-Armack, assenyalava en aquest
sentit que «també l’economia de mercat s’ha de considerar primària-
ment només com a mitjà instrumental», i a continuació afegia que
«l’economia de mercat és, al mateix temps, una estructura objecti-
va que ha de tenir en compte l’actuació moral i social si vol assolir
el seu objectiu».7

Tal com es pot apreciar, aquesta concepció d’ordenament d’una
economia social de mercat assumeix una definició d’economia
que s’ha distanciat tant en les seves construccions teòriques com
en les seves mateixes pràctiques empresarials de la realitat en la
qual ens hem mogut a la darrera dècada. I això molt en particular a
partir de 1995, amb dos fenòmens que alteren els equilibris que s’ha-
vien mantingut des de la dècada dels 60: l’orientació shareholder i

5. Keitel, H. P. (2009). «El futuro de la economía social de mercado». A: Documen-
tos a debate, op. cit., pàg. 2.

6. Utz, A. F. Ética económica, op. cit., pàg. 26.
7. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 238.
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les stock options. No vol dir que ambdues orientacions hagin de ser
errònies com a tals, però l’ús que se n’ha fet en la construcció dels
processos economicosocials i empresarials han conduït en una dè-
cada a aquest esfondrament de la societat.

El que Müller-Armack, creador de l’economia social de mer-
cat, assenyala en aquesta dimensió «moral i social si vol assolir el
seu objectiu»8  és el que Keitel manifesta l’any 2009: «Sense de-
cència i sense virtuts ciutadanes es perd tot. Sense confiança no
podem fer l’economia sostenible».9  Aquí rau el principal problema
de la situació actual, que ens ha portat a una desorientació total, ja
no només en la classe política, en la ciència econòmica i en la
mateixa acció de la praxi, sinó que tot ciutadà es troba immers en
una desorientació perquè, al mateix temps, s’està produint un em-
pobriment important en molts sectors de la població i hi ha enriqui-
ments, d’altra banda, que no comporten el desenvolupament i el
creixement econòmic. És per aquesta raó que Keitel assenyala:
«Jo estic a favor dels valors i que de la meva boca surti una parau-
la com decència. Els valors de la decència pertanyen a la nostra
vida».10

L’altra qüestió significativa que s’està debatent en el moment
actual és el paper del mercat i el paper de l’Estat, és a dir, quins
d’aquests dos instruments generen millor una resposta d’acord amb
les necessitats d’una societat per al desenvolupament integral de
les persones que la constitueixen. El mercat suposa, sens dubte, el
mecanisme de coordinació més eficient, sempre que l’Estat com-
pleixi amb la seva funció bàsica, que ha d’estar caracteritzada per-
què «l’Estat estableixi les condicions marc per impedir l’abús i
mantenir la competència. En la competència es troba també una
dimensió social».11  I Keitel afegeix una frase que pot ser rellevant
en els moments actuals: «Hem de tenir ben clar que cap ajuda de

8. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 238.
9. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 2.
10. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 2
11. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 4.
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l’Estat, per gran que sigui, no podrà omplir el sot. Interessa estimu-
lar les inversions privades».12

Un ordre economicosocial consisteix fonamentalment a situar
«la persona en el punt central de l’economia»,13  i aquesta economia
de mercat, moralment i socialment responsable, significa la categorit-
zació de l’economia en el context societari, en el marc d’una política
de societat. «L’economia social de mercat és un ordre societari i eco-
nòmic»,14  assenyalava Müller-Armack en el context dels anys 50.

3. Paper de la persona en els processos socioeconòmics
La clau en tot aquest dilema de l’ordre economicosocietari,

que desenvoluparem en els punts següents, és, d’una banda, la re-
cuperació de la persona com a eix central del fenomen economi-
cosocial i, de l’altra, la recuperació de les institucions com a expressió
del bé comú en el qual totes les persones hi estan implicades. Per
tant, tal com assenyala el mateix Keitel, és «un ordre que es basa en
la idea que el que és útil per a un individu serveixi també d’utilitat
per a tota la societat».15  Aquesta construcció d’un ordre economi-
cosocial, en el marc d’un creixent paper de l’Estat, amb el desenvo-
lupament de la globalització i la realitat dels processos de canvi,
obliga a assumir dues condicions bàsiques: «la necessitat de canviar
si es vol romandre al mercat» i «la necessitat de tenir en compte les
regles del joc de la competència internacional».16

Sense la recuperació de la persona i de les institucions, dins
un ordenament economicosocial que s’apuntali sobre principis bà-
sics que donin les referències necessàries per a l’activitat inversora
en l’economia, no en l’enginyeria financera, no serà possible la
recuperació de les empreses, l’impuls d’activitats econòmiques, la
implicació de les persones en aquest bé comú, així com un altre

12. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 4.
13. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 275.
14. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 295.
15. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 2.
16. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 2.
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estil i unes altres formes de dirigir que constitueixen un dels ele-
ments bàsics d’aquesta dimensió moral i social que ha de regir tota
construcció humana. Fora d’això no hi ha lògica econòmica, hi ha
lògica de casino, i tampoc no hi ha lògica financera, que és ne-
cessària per al desenvolupament de l’economia. Però les finances
necessiten un entramat econòmic que faci possible la creació d’ocu-
pació, el desenvolupament integral de la persona i la contribució per
resoldre amb el seu superàvit aquelles situacions en què les perso-
nes que no puguin cobrir a través del mercat les seves necessitats
puguin arribar a satisfer la dignitat humana corresponent a tota so-
cietat sostenible.

L’economia ha d’integrar la persona en el seu context antro-
pologicosocial. Tota persona disposa d’uns potencials, els quals pot
desenvolupar i ha de desenvolupar si vol assolir aquesta dignitat
humana que ha d’acompanyar tot el seu desenvolupament personal
i social. Per això l’educació, la formació i tots els elements configu-
radors d’aquests potencials són la clau per a aquesta dignitat hu-
mana que implica la persona en la seva dimensió societària i, per
tant, són la base per a una sostenibilitat societària. Però la perso-
na necessita aquests potencials, necessita el seu desenvolupament,
per dos motius fonamentals:

- En primer lloc, per cobrir les seves necessitats vitals i cultu-
rals.

- En segon lloc, per al desenvolupament integral de la seva
pròpia persona i per poder desenvolupar la seva dimensió
social de què antropològicament disposa.

Cap persona no pot resoldre les seves necessitats individual-
ment, sinó que ho ha de fer amb la cooperació amb els altres. I
aquesta cooperació amb els altres significa poder disposar d’una
funció d’utilitat amb la qual sigui possible aquesta coordinació a la
recerca d’aquests valors compartits que fan viable el funciona-
ment de la dimensió social de la persona i, per tant, el seu enriqui-
ment i la seva contribució a l’enriquiment dels altres. I també el fet
de la subsidiarietat com a peça fonamental. Si alguna persona no
és capaç d’assolir en aquest desenvolupament integral aquesta co-
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bertura per a les seves necessitats i fins i tot per al seu propi desen-
volupament social, se li ha de donar una resposta per assolir aquests
nivells; i per això es necessiten superàvits, no només de recursos
sinó d’elements determinants en el desenvolupament de la persona.
I aquí sorgeix el fenomen economicosocietari: la persona ha de co-
operar amb els altres, cal coordinar les capacitats de les persones
en un món sofisticat per una divisió del treball globalitzada i amb uns
avenços tecnològics tant en els àmbits de la tècnica i de la tecnolo-
gia com del coneixement. A això s’hi afegeixen les dimensions so-
cials de les persones que generen unes exigències institucionals que
fan possible aquesta coordinació.

I aquesta coordinació origina costos econòmics i costos soci-
als. És a dir, implica el desenvolupament d’una lògica econòmica i
d’una lògica social que facin possible que aquesta cooperació es
realitzi de la manera més eficient, amb el mínim de costos econò-
mics i socials, i per tant que serveixin per enriquir l’individu, la per-
sona i la col·lectivitat com a contribució dels individus.

D’entre les múltiples formes de coordinació domina a la socie-
tat actual una dimensió contractualista, és a dir, es pot regular
aquesta cooperació en forma de contractes, els quals generen una
forma de cooperar en què la persona pràcticament no figura com a
punt de referència, sinó el contracte com a tal. Tenim una societat
contractualista. Es suposen comportaments de les persones, fun-
cions d’utilitat i els seus corresponents valors, que no coincideixen
amb la realitat d’aquest càlcul econòmic, sinó que són premisses
que després no es produeixen. Per exemple, el problema de l’esti-
mació del risc o el problema, sobretot, de la racionalitat en el com-
portament humà.

Aquesta dimensió contractualista genera institucions com ara
els mercats, amb una clara orientació contractualista, fet que com-
porta aquesta responsabilitat individual implicada en l’ètica perso-
nal. Aquesta societat és la que avui domina i veiem que un dels
problemes clau, com un vell problema de la humanitat, és la caiguda
total de la confiança perquè prèviament a aquesta dimensió con-
tractual existeixen les funcions d’utilitat de cada individu, el seu
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sistema de valors que s’ha transformat i, tanmateix, es donen per
suposades unes premisses de comportament en la coordinació con-
tractualista que no existeixen. En conseqüència, la validesa dels
contractes, tal com ho estem veient cada dia, es posa en dubte per
al càlcul econòmic i per a la lògica social.

Una altra de les possibles alternatives d’un ordre economicoso-
cial és quan les persones inicien aquest procés de coordinació de
les funcions d’utilitat de les persones integrades en els seus siste-
mes de valors. És a dir, la identitat amb un sistema de valors que
és el que la societat necessita precisar, cuidar com a valors finals
que es pretenen assolir. Si es compartissin aquests valors globals
finals com a punt de partida per a l’assignació de recursos escas-
sos es tindria, en conseqüència, una racionalitat d’acord amb la
realitat d’aquestes persones i d’aquesta societat.

Aquesta identificació en els sistemes de valors fa possible que
les persones en el procés econòmic i social comparteixin objec-
tius que es sotmeten, en la disposició dels recursos escassos, a càl-
culs econòmics i socials racionals respecte a aquests objectius reals,
i fa possible i necessària una ètica social.

SANTIAGO GARCÍA ECHEVERRÍA
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Per tant, la clau i el paper de la persona és en aquests mo-
ments tornar a recuperar la persona en l’ordenament econòmic i
societari. Això significa una dimensió societària d’una altra natura-
lesa: mentre això no es realitzi no hi haurà credibilitat ni solució als
problemes de les persones ni de la societat.

II. La configuració dels sistemes de valors
clau de la coordinació dels processos
economicosocials

1. La categoria societària dels processos socioeconòmics

El principal problema que es planteja a l’hora de dissenyar un
ordenament economicosocial és el seu entroncament en la societat.
La ciència econòmica i el pensament econòmic de les darreres dè-
cades ha aïllat de manera significativa en els seus plantejaments,
mètodes i solucions el fet econòmic del context de societat. Per
això hi ha veus autoritzades17  que posen seriosament en dubte els
resultats del pensament econòmic de les darreres dècades i consi-
deren que constitueix un dels elements determinants de la crisi fi-
nancera i econòmica actual. Aquesta construcció de l’economia
sense l’home ha portat a una interpretació dels elements que defi-
neixen el fet econòmic i el comportament humà sota premisses
que no corresponen a la realitat. D’aquí ve la manca de resposta del
pensament econòmic a les situacions concretes en què es mou: aquest
clamor generalitzat que l’economia no dóna resposta a les necessi-
tats d’informació i d’explicació que busca la realitat. A principis dels
anys 50, quan es constituïa l’ordenament d’una economia social de
mercat que anava desenvolupant l’aleshores destruïda Alemanya

17. Rogoff, K. (2012). «Die Ökonomie ignoriert den Faktor Macht». Debat a Frankfurt
el 22 de gener del 2012, Handelsblatt, 26 de gener del 2012.
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Federal, Müller-Armack afirmava que «l’economia social de mer-
cat és un ordre societari i econòmic».18

Quan es va iniciar el desenvolupament dels anys 50 es va do-
nar sens dubte preferència a tot allò que corresponia a la dimensió
material de l’economia, al fet de generar productes i serveis que
cobrissin les necessitats de les persones i dotar-les de recursos que
poguessin donar-los una resposta a aquesta necessitat sortint d’una
guerra.

Però molt aviat es va plantejar el problema, tal com es pot
veure en els documents bàsics d’un dels creadors de l’economia
social de mercat, que els «problemes societaris precedeixen als eco-
nòmics»19  i que «l’economia social de mercat s’ha de concebre en
el futur com a política d’una societat lliure», fet que queda clara-
ment definit en el context que assenyala: «Al principi es trobava
l’economia, el fet econòmic i el fet social, en primera línea; avui es
desplaça en la dimensió política el marc societaripolític a un primer
pla».20  Tingueu en compte que estem parlant dels anys 50-60, en el
ressorgiment i la creació de l’Europa comunitària que avui està en
debat, fet que, a més, remarca de manera molt significativa quan
assenyala que «l’economia social de mercat només es podrà afir-
mar quan, al mateix temps, es duguin a terme noves comeses en els
àmbits econòmic i societari».21  Per tant, l’economia constitueix una
categoria societària, la qual implica la preferència del sistema de
valors que aquesta societat es concedeix i de la qual s’han de deri-
var els dissenys de l’economia i la seva racionalitat.

Avui dia, tal com ja hem assenyalat, hi ha dos instruments vi-
tals que estan en ple debat: el mercat i l’Estat. El mercat té una
dimensió instrumental, és una de les formes sota les quals es coor-
dinen les ofertes i les demandes de les persones per poder cobrir
eficientment les seves necessitats, procés en el qual està involucra-

18. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 295.
19. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 273.
20. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 262.
21. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 262.
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da una divisió de treball caracteritzada per altes tecnologies. Aquesta
dimensió instrumental del mercat fa que no es confongui mercat
amb economia i que el mercat sigui una peça fonamental en aquest
procés de coordinació. Hi ha múltiples maneres de coordinar-se,
però sens dubte, amb totes els seus problemes, el mercat és una de
les formes més eficients de coordinació sempre que es donin les
condicions per al seu funcionament.

El que succeeix avui és que s’utilitza la paraula mercat per a
qualsevol procés de coordinació, i això no és correcte. El mercat
suposa una lògica econòmica i social i uns principis sobre els quals
es basa el fet economicosocial. I aquesta lògica economicosocial no
s’ha de confondre amb una lògica de casino, ja que en els darrers
anys ens hem oblidat amb freqüència del que és el mercat i estem
parlant, entenent i jutjant fonamentalment una lògica de casino i
no una lògica econòmica, i això ens ha portat, sens dubte, a aques-
ta situació dramàtica en què es troba el món.

L’Estat, per la seva banda, té un caràcter institucional impor-
tant, però fonamentalment és un instrument que la societat genera
perquè s’ordeni d’acord amb els valors suprems de la societat que
busca orientar l’assignació d’aquests recursos econòmics i socials
per donar resposta a les persones. Té un caràcter instrumental i per
tant no finalista pel que fa a la seva dimensió societària.

L’economia i la societat són les institucions a les quals servei-
xen aquests dos instruments, però l’economia, sense ser la clau fi-
nal de l’existència, sense ser-ne l’objectiu final, és una part
constitutiva d’aquesta societat perquè les persones puguin actuar
d’acord amb els sistemes de valors amb els quals pretenen dur a
terme el seu desenvolupament personal. Cal recordar que l’econo-
mia, en la seva relació amb l’home, busca, en primer lloc, ajudar-lo
a configurar els seus criteris de vida i la manera de cobrir les seves
necessitats. Però cal no oblidar que l’economia, en una societat
moderna caracteritzada per una civilització globalitzadora i un rapi-
díssim desenvolupament tecnològic, és la clau de la contribució al
desenvolupament integral de les persones, atès que sense aquest
desenvolupament de les persones no es podrà donar satisfacció a
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les exigències que es plantegen a aquesta societat i serà molt difícil
mantenir una sostenibilitat i, per tant, evitar els riscos i els dubtes
que permanentment es troben en el context de la vida real.

És per això que ja en el seu moment Müller-Armack assenya-
lava que «el Leitbild societari de l’economia social de mercat s’ori-
enta al tot de la societat»,22  és a dir, no hi ha economia, no hi ha una
actuació racional de l’economia, si no es poden establir quins són
els objectius últims que aquesta societat pretén assolir a l’hora de
plantejar-se aquesta racionalitat en l’ús dels recursos escassos.
Aquesta dimensió de l’economia política de la qual s’han oblidat el
món de l’economia i el món de la política. I «això té més validesa
des del Leitbild societaripolític que siguem capaços de desenvolu-
par des dels objectius suprems i els valors».23

Per tant, l’economia no té simplement una mera dimensió tec-
nicosocial, que la té, sinó que constitueix una part substantiva de la
mateixa societat i del desenvolupament de la persona. No són mers
càlculs econòmics de tècniques socials, sinó que és part constitutiva
d’una lògica econòmica i una lògica social que doni resposta a
les necessitats de les persones d’aquesta societat. Aquests càlculs
econòmics s’apliquen d’acord amb la funció d’utilitat individual i
col·lectiva, fet que fa possible que s’actuï de manera coordinada i
racional en l’ús d’aquests recursos escassos, individuals i col·lectius.

El mercat és un instrument amb un clar component institucio-
nal, però la qüestió, tal com s’acaba d’assenyalar, és què s’entén
per mercat. El mercat és una institució que s’ha de cuidar com a
peça fonamental en la manera d’instrumentar la coordinació entre
les persones per poder donar una resposta eficient en l’ús dels re-
cursos escassos a la societat, als individus que componen la socie-
tat. Per exemple, tot el problema de l’ordenament de la competència
i de l’ordenament d’una política social s’ha de fer de manera que es
puguin situar més en la proximitat de la certesa que faciliten aquests
sistemes de valors finals, que generen confiança i que són els que

22. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 304.
23. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 302.
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després, si es regeixen en funció dels principis que generen, perme-
ten valorar la incertesa i el risc de futur dins un marc assumible per
la lògica econòmica que s’ha d’adoptar per prendre decisions.

Per tant, una primera clau important és aquest ordre econòmic
i social que, assenyalant els objectius finals d’aquesta societat,
implica racionalitat en l’ús de recursos escassos de tots els indivi-
dus d’aquesta societat i de totes les seves institucions que s’han
d’arrelar en aquests valors. D’aquesta manera s’aconsegueix la
coordinació en les polítiques econòmiques, les polítiques empresari-
als i el problema de la reducció sistemàtica dels costos de coordi-
nació de l’economia.

2. Els criteris d’orientació i coordinació socioeconòmica
Tota acció humana necessita una clara orientació tant per po-

der dur a terme l’assignació de recursos escassos com per poder
coordinar les persones i els recursos de manera eficient. La cate-
goria societària de l’economia és la que facilita aquesta orienta-
ció a l’acció humana que té com a objectiu final, com a objectiu
bàsic, contribuir al desenvolupament integral de la persona.

Només quan es doni aquest desenvolupament integral de la
persona es podrà aconseguir que la utilització dels recursos escas-
sos es faci d’acord amb la raó econòmica i que, al mateix temps, la
persona creixi en valor, consolidi la seva sostenibilitat i pugui contri-
buir amb el seu superàvit a la necessària subsidiarietat que ne-
cessiten aquells que no puguin realitzar-lo. I això significa una acció
a través de la contribució orientada a aquest objectiu final, que im-
plica:

- En primer lloc, el seu propi desenvolupament individual,
tant pel que fa al seu sistema de valors com a les seves
competències i les seves responsabilitats, de manera que
tot plegat signifiqui expectatives de sostenibilitat del des-
envolupament de la persona i l’establiment de les condici-
ons necessàries per al desenvolupament de la seva
dimensió social, vital per al seu propi desenvolupament,
considerat antropològicament però també econòmicament.
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- D’altra banda, aquesta contribució ha de consistir a poder
exercir la dimensió social (societària) de la persona de
manera que coordinant amb les altres persones, amb els seus
valors, les seves competències i les seves responsabilitats
s’aconsegueixi una major eficiència econòmica i social. I això
perquè es generin aquells superàvits que són necessaris per
poder cobrir subsidiàriament aquelles altres persones que
no són capaces pels seus propis mitjans d’assolir aquells ob-
jectius que l’economia els ha de donar en una societat. És
interessant observar Keitel: «El qui rellegeix els pares funda-
dors sap que social no significa redistribució, sinó integració
responsable a la nostra comunitat».24

Sense aquesta orientació global, en la qual s’assumeixen els
sistemes de valors sobre els quals descansa la mateixa funció d’uti-
litat de cadascun dels individus i de la comunitat, és impossible ge-
nerar una eficient utilització de recursos escassos i, sobretot, una
coordinació entre persones i recursos que pugui donar una resposta
sota els criteris tant de la raó econòmica com del seu Leitbild: «El
Leitbild societari de l’economia social de mercat està orientat al
conjunt de la societat», tal com assenyala Müller-Armack en un
document de principis dels anys 50.25  Sense aquest Leitbild, que
constitueix la base d’un ordre econòmic, és impossible configurar
l’acció economicosocial: «... l’economia social de mercat és un or-
dre que rep valors, però que no els posa ella mateixa».26  Això vol
dir que sense aquest ordenament previ és impossible orientar l’eco-
nomia ni els subjectes econòmics i socials, ni la persona que està
implicada en la recerca d’una resposta a les seves necessitats, així
com en la capacitat de generar superàvits.

Tal com assenyalava en els seus inicis Müller-Armack, «els
detalls són importants, però al principi hi ha d’haver la decisió espi-
ritual fonamental, sobre si volem actuar en la reflexió sobre una

24. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 2.
25. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 304.
26. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 299.
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estructura harmònica de la nostra societat o si la política econòmica
busca la seva acció en les lleis i en la política diària».27  És a dir, els
elements tecnicosocials són importants, però si no tenen una orien-
tació correcta és impossible una coordinació econòmica sociotècni-
ca. I aquesta és la dimensió que correspon al sistema de valors
d’un ordre econòmic i social.

Després ve la referència a la necessitat del desenvolupament
dels objectius de caràcter instrumental, és a dir, d’aquests objec-
tius tecnicosocials en els quals es basa la persona a l’hora de pren-
dre decisions sobre la utilització de recursos escassos i sobre els
processos de coordinació, veient en l’objectiu instrumental la con-
tribució clarament orientada a l’objectiu final abans esmentat del
desenvolupament integral de la persona.

Tal com s’ha assenyalat, venim de llargues dècades d’una in-
terpretació de l’economia sense l’home i, per tant, s’assumeixen
com a premissa de càlcul uns sistemes de valors la interpretació
dels quals no té res a veure amb la realitat del seu comportament.
D’aquí ve el gran fracàs econòmic i la impossibilitat de poder coor-
dinar eficientment, tal com ho demostra la realitat diària.

Aquests objectius instrumentals contribueixen al desenvolu-
pament de la persona partint del sistema de valors en el qual s’han
de basar per poder contribuir a l’objectiu final, a la societat, a la
persona, i, d’altra banda, segons aquests valors que serveixen de
base a aquests objectius instrumentals, es disposa d’un disseny, d’una
orientació, d’un càlcul econòmic totalment diferent segons les for-
mes com s’articulen els processos d’assignació de recursos.
D’aquesta manera s’articulen les bases de la coordinació entre per-
sones i recursos, molt en particular els plantejaments de subsidiarie-
tat. Es tracta d’implicar i de definir, en primer lloc, aquesta
racionalitat d’acord amb els objectius perseguits, de manera que
és clau per a una economia social de mercat «la consideració dels
valors societaris».28

27. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 310.
28. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 297.
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Aquesta dimensió pot articular-se dins un espai en el qual puguin
definir-se les alternatives economicosocietàries que puguin derivar-se
d’aquest sistema de valors global, de l’ordre de societat, que és on ha
de basar-se tota l’articulació dels objectius instrumentals funcionals
que manegin els recursos materials i, per tant, que es basin en uns
valors en què la coordinació i la dimensió social de les persones puguin
realitzar-se amb els mínims costos de coordinació.29

29. Utz, A. F. (1997). Ética…, op. cit.

Aquesta dimensió ètica ve definida per dues lògiques:
- La lògica econòmica, que planteja, en primer lloc, quins

són els valors tant legals com morals dins els quals es pot
desenvolupar la raó econòmica i per tant la gran incertesa
que sempre involucra tota acció humana, de manera que
puguin establir-se unes referències bàsiques com ara els
sistemes de valors que donen una resposta a la realitat de
tot càlcul econòmic, en fiar-se que aquests sistemes de

SANTIAGO GARCÍA ECHEVERRÍA

CRITERIS CLAU PER AL FUNCIONAMENT DE LES INSTITUCIONS

FET ECONÒMIC I FET SOCIAL

EFICIÈNCIA
ECONÒMICA

GENERACIÓ
VALOR AFEGIT

CAPACITAT
ECONÒMICA

BENESTAR

Figura 2

EFICIÈNCIA SOCIAL

ESTABILITAT SOCIAL

JUSTÍCIA SOCIAL

ESPAI ÈTIC

de la persona

Font: Santiago García Echevarría.



44

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

valors són el suport d’aquesta actuació personal. La manca
de confiança actual no és més que la manca del sistema
de valors, que fa impossible el funcionament de cap meca-
nisme de mercat, ni del mateix Estat, com a dimensions ins-
trumentals bàsiques, ni de les altres institucions que
involucren el desenvolupament d’aquesta acció humana. Això
significa la pèrdua de l’orientació al desenvolupament de la
persona i de les seves comunitats.

- La lògica societària, que implica un sistema de valors al
voltant de la persona, tant com a individu com en la seva
dimensió social, que fa possible que pugui coordinar-se efi-
cientment i resoldre el problema de com orientar i coordinar
l’ús de recursos escassos sota la raó econòmica i sota la
dignitat humana i els valors, dels quals avui el més desta-
cable és l’honestedat (ehrbare Kaufmann).

En aquest sentit, voldria assenyalar com s’han produït tres grans
cicles en els darrers 70 anys. Del 1960 al 1995 hi ha un procés
pràcticament d’estabilitat que es pot apreciar, per exemple, en la
retribució dels CEO amb una constant que es trenca el 1995. Del
1995 al 2005 es produeix una segona fase que està caracteritzada
principalment per una orientació, per un sistema de valors que trenca
amb els esquemes del període anterior i es planteja que aquesta
orientació i els criteris són els que estan en el context del sharehol-
dervalue, fet que estableix les bases d’una orientació insuficient de
l’economia, que a més s’ha vist accentuada per mesures instrumen-
tals, en principi sense tenir un pes significatiu, però que després l’ha
tingut pel que fa a la cobdícia i el problema d’una ruptura total en els
termes de societat, com és la política de retribucions.30  El tercer
cicle va des del 2005 fins pràcticament el 2010, en el qual comen-
cen a donar-se símptomes de percepció de l’error que ha conduït a
la crisi que ja s’havia iniciat: la manca de confiança, la ruptura del

30. Barton, D. Capitalism…, op. cit., pàg. 6.
31. Rodenstock, R. (2008). Responsabilidad empresarial, op. cit.
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sistema de valors com a referència per a la coordinació i l’orienta-
ció de l’acció economicosocial i, per tant, la incapacitat de fer cap
tipus de càlcul econòmic ni social que pugui donar una resposta a
aquesta raó econòmica i a aquesta dignitat humana. La pèrdua
de confiança és la pèrdua d’aquest sistema de valors la missió
bàsica del qual és metaeconòmicament resoldre els problemes d’ori-
entació i coordinació de l’economia i de la societat.

Hi ha una frase molt significativa que es pot prendre com a
referència a Europa per a aquesta ruptura de l’any 2005, i és la del
president Rodenstock: «La lògica econòmica no significa que la res-
ponsabilitat de l’empresa es pugui reduir només a l’objectiu princi-
pal d’aconseguir beneficis. Tot empresari estaria ben assessorat si
no assignés al shareholdervalue un valor massa alt, sinó també als
interessos ben entesos dels altres grups, dels altres stakeholders».31

L’any 2005 s’inicia aquest procés de recuperació de la socie-
tat com a punt de referència per a l’acció instrumental en l’ús dels
recursos econòmics i socials. És a dir, es torna als plantejaments de
Müller-Armack dels anys 50. És curiós que en el context de la cul-
tura americana, ja l’any 2011, és a dir, en mig de la crisi econòmica,
el Sr. Barton, CEO de McKindsey, és qui planteja un argument sem-
blant, però amb una orientació o una fonamentació diferent:
«… executiu ha d’incidir en les seves organitzacions amb la perspec-
tiva que, servint l’interès de la majoria dels stakeholders-empleats,
subministradors, clients, creditors i comunitat, l’entorn no estigui en
conflicte amb l’objectiu de maximització del valor corporatiu; al con-
trari, és essencial per assolir aquest objectiu».32  Tal com es pot
apreciar, són dues orientacions que van en el mateix context, però
amb diferents sistemes de valors pel que fa al fonament sobre el
qual s’articula. Això es pot veure perfectament en una manifestació
concreta en un document del president d’una companyia com Sie-
mens, el Sr. Löscher.33  En aquest document, Visión y valores, s’im-
plica el conjunt de l’organització en el desenvolupament d’una visió

32. Barton, D. (2011). Capitalism…, op. cit.
33. Löscher, P. (2008). Valores y visión, op. cit., pàg. 3.
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stakeholder, d’un ordre de valors com a peça fonamental per diri-
gir i establir els criteris d’orientació i coordinar una companyia.

Per tant, és difícil el funcionament d’una acció economicoso-
cietària si no s’estableix prèviament l’ordre, el sistema de valors
que conté els fonaments metaeconòmics i socials que reflecteixen
una societat i que és l’única manera de reduir sistemàticament els
costos de coordinació. No podem passar per alt que les premisses
utilitzades en les construccions econòmiques són errònies, i això ha
quedat de manifest a les reunions recents a Frankfurt ja esmenta-
des. Potser sigui interessant recordar una cita de l’expresident de la
República Federal d’Alemanya, el professor Köhler: «… ja que
l’economia de mercat viu de la competència, de la limitació del po-
der econòmic. Viu de la responsabilitat i del compromís personal
per la pròpia acció; necessita transparència i fidelitat al dret. Les
persones han de confiar en tot això».34

Aquestes exigències al sistema de valors no corresponen avui
a les premisses utilitzades per reflectir una suposada raó econòmi-
ca que no existeix, fet que queda a més reflectit en una de les con-
tribucions fonamentals dels fundadors de l’economia social de mercat
com Müller-Armack, que assenyala que «les funcions de coordina-
ció de l’economia social de mercat no corresponen exclusivament a
les regles mecanicistes de la competència. Els principis configura-
dors es refereixen a l’Estat i a la societat, que determinen els seus
sistemes de valors i les seves responsabilitats per al sistema global
de l’economia social de mercat».35  Aquesta relectura dels principis
bàsics d’un ordenament economicosocial és vital per poder buscar
on és l’equivocació que s’ha comès en la pèrdua d’una visió global
de la societat basada en un sistema de valors que facilita, a través
del comportament de la persona i de les institucions, la incertesa de
la realitat tecnicosocial.

Per tant, només aquest suport en el sistema de valors és la refe-
rència en la qual es pot dur a terme aquest càlcul econòmic que atén

34. Köhler, H. (2009). Discurso…, op. cit., pàg. 3.
35. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 297.
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a la raó econòmica i a la dignitat humana. La pèrdua, a través de les
dimensions instrumentals que no han atès una orientació correcta de la
societat, ens ha conduït al desastre econòmic i social, que significa la
pèrdua de l’honestedat de les persones i les seves responsabilitats cor-
responents, en assumir sense competències tasques que no eren assu-
mibles, i la destrucció de les institucions.

3. Disseny d’una economia social de mercat
Vull destacar com des dels inicis de la concepció de l’econo-

mia social de mercat es considera que «l’home ha d’estar en el punt
central de l’economia»,36  fet que suposa un disseny societarieconò-
mic en el qual la categoria societària de l’economia està impresa en
la mateixa conceptualització global d’ambdós elements. És en aquest
sentit que Keitel assenyala que «la política ha de ser més economia
i l’economia ha de ser més política» i que «juntes han d’arriscar
més per la innovació».37  Això vol dir, per tant, que el disseny d’una
economia social de mercat suposa una construcció global de la so-
cietat en la qual està immersa l’economia com una de les seves
peces vitals. Per tant, la característica fonamental és com els crite-
ris i els plantejaments econòmics parteixen de la persona i configu-
ren, al mateix temps, una part constitutiva de la societat. La societat
marca els objectius finals i a partir d’aquests objectius finals, en la
seva dimensió tecnicosocial, l’economia genera els seus objectius
instrumentals i tots aquells procediments per aplicar la raó econòmi-
ca i, en l’àmbit societari, la dignitat humana. Per aquesta raó, amb
Keitel es pot assenyalar que «l’economia no opera fora de qualsevol
ordre, sinó dins un ordenament. L’Estat estableix i vigila les condici-
ons marc, i les empreses i els ciutadans exerceixen l’economia dins
aquest marc sota la seva pròpia responsabilitat».38  És per això que es
planteja el tema de la llibertat de la responsabilitat.

36. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 275.
37. Keitel, H. P. (2012). La responsabilidad…, op. cit.
38. Keitel, H. P. (2009). El futuro…, op. cit., pàg. 2.
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En conseqüència, el disseny emana del sistema de valors de
la societat, i és aquí on es produeixen els elements de la seva coor-
dinació bàsica al voltant dels valors i, per tant, genera les bases
perquè compartint valors es puguin després compartir els objectius,
que són els objectius instrumentals que afecten les diferents àrees
de l’esdevenir econòmic i social.

Però la clau fonamental en tot aquest procés correspon a l’as-
sumpció de la responsabilitat com l’altra cara de la medalla de la
llibertat: «la disposició a la responsabilitat és una part irrenunciable
de l’actuació ètica. Però aquesta ni es pot ordenar ni imposar».39

És a dir, per moltes normes que es vulguin establir a escala tecni-
cosocial, ambdós elements només poden emanar del sistema de
valors que aquesta societat genera i, per tant, elements clau com
ara la confiança són producte d’aquests valors i no ho són de nor-
mes de control o de normes en les quals es tracta d’imposar per
diferents vies legislatives.

Per tant, en el disseny d’una economia social de mercat l’ori-
entació fonamental és cap a una integració global de l’economia en
la seva categoria societària, per després assenyalar en aquesta so-
cietat quins són aquests sistemes de valors que fan possible que
pugui coordinar-se sociotècnicament amb el mínim de costos possi-
bles.

I, en particular, un dels seus elements clau correspon, bàsicament:
- D’una banda, al desenvolupament integral de la persona,

de l’individu, de les seves competències i de les seves res-
ponsabilitats, i, d’altra banda, a la dimensió social en la
qual l’individu s’enforteix, s’enriqueix i, al mateix temps,
enforteix i enriqueix els altres compartint aquests sistemes
de valors que després els fa possible desenvolupar qualse-
vol altra activitat, ja que els objectius instrumentals que es
necessiten es donen com a conseqüència de compartir va-
lors prèviament. I si no es donen aquests valors difícilment
es pot donar una resposta eficient. I és en això en el que

39. Keitel, H. P. (2012). La responsabilidad…, op. cit.
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s’equivoquen determinats plantejaments econòmics: les pre-
misses en les quals es basa aquesta fase de la construcció
del disseny econòmic i del seu càlcul corresponent. Per això
preferim emprar els conceptes lògica econòmica i lògica
societària com a peces fonamentals, per després poder
establir aquell càlcul econòmic que fa possible l’ús de la
raó econòmica i de la dignitat humana de la qual hem
parlat.

- Aquesta dimensió societària i comunitària de l’econo-
mia no és un problema ni molt menys de caràcter ideològic,
és un problema antropològic, de la necessitat de la persona
de compartir aquesta dimensió social de la qual disposa i
que s’ha anul·lat radicalment per la concepció de la societat
cap a un utilitarisme que ha dut a terme una individualitat
que ha fet difícil la cooperació i més aviat ha conduït a la
crisi actual.

En l’economia social de mercat «s’actua no només per a no-
saltres sinó també per a la comunitat; assumir responsabilitat per al
conjunt» constitueix la clau, tal com assenyala Keitel.40

Per tant, es pot assenyalar que el disseny d’una economia so-
cial de mercat «és un ordre societari i econòmic»41  i que bàsica-
ment «en l’economia social de mercat es persegueix una coordinació
eficient entre els àmbits del mercat o de l’Estat i els grups soci-
als»,42  de manera que poguéssim estendre-ho a totes les altres ins-
titucions i arribar a una cooperació oberta i, en conseqüència, com a
fruit d’aquesta cooperació de la societat i de la seva coparticipació
dels individus i de les comunitats, es pugui assolir fonamentalment
l’èxit i l’aplicació d’elements de subsidiarietat.

Es pot dir que els problemes econòmics s’han de resoldre des
de la societat amb un sistema de valors que faciliti l’orientació en

40. Keitel, H. P. (2012). La responsabilidad…, op. cit.
41. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 295.
42. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 297.

SANTIAGO GARCÍA ECHEVERRÍA



50

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

la construcció de la lògica econòmica i la lògica societària, de
manera que s’estableixen les bases perquè l’economia vegi facilita-
da la coordinació tecnicosocial; tots ells són aspectes que no es
poden resoldre tècnicament. Una mala i errònia interpretació de la
raó econòmica ha estat la base d’una construcció conceptual que
no reflecteix ni el que és la realitat del fenomen econòmic ni tampoc
el que correspon als comportaments de les persones.

Es pot dir que en aquest disseny d’una economia social de
mercat aquestes dues peces fonamentals corresponen, en primer
lloc, a la integració de l’economia en l’ordenament de la societat,
establint aquells valors que fan possible el desenvolupament integral
de la persona i el desenvolupament de la seva dimensió social, que
és la que en aquest compartiment de valors fa possible l’ús eficient
de recursos; també en aquesta dimensió social desenvolupa la seva
capacitat de subsidiarietat.

Quan l’economia no s’orienta cap a aquests valors de la socie-
tat sinó cap al pur pragmatisme individual d’una funció d’utilitat
egoista, individual, s’encareixen totalment tots els processos per-
què augmenten tots els costos de cooperació entre les persones
en virtut de la desconfiança i de la manca de fiabilitat en els proces-
sos que s’han de coordinar eficientment.

És per això que potser la tornada enrere a les concepcions
primàries d’una economia social de mercat es centri, tal com s’ha
assenyalat, en la idea que «l’economia social de mercat s’ha de
concebre en el futur com a política d’una societat lliure»,43  i cal
destacar tot el pes que enforteix el sistema ètic com a aspecte bà-
sic. Només des de la confiança en el fonament del nostre ordre
global i en el seu futur es pot desenvolupar l’esperança de complir
les tasques del present d’acord amb les nostres forces,44  menció
dels anys 50 que es pot comparar perfectament amb la situació ac-
tual.

43. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 289.
44. Müller-Armack, A. (1976). Wirtschaftsordnung…, op. cit., pàg. 315.
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Per tant, el disseny d’una economia social de mercat corres-
pon a aquesta dimensió integral i global que avui més que mai afec-
ta la manera de pensar amb una forta ruptura amb la dimensió
analítica. L’anàlisi és una peça constitutiva del càlcul econòmic, però
a posteriori. Si no es té la referència global d’aquesta societat, no es
comparteixen els valors, no es comparteixen els objectius i, en con-
seqüència, tindrem una situació cada vegada de més aïllament de
persones i institucions amb una creixent desconfiança. Al mateix
temps es genera un increment dels costos de coordinació que con-
dueixen a les crisis financeres i econòmiques, tal com s’està de-
mostrant en la situació actual.

Crec que la millor manera en què es pot definir el disseny d’una
economia social de mercat és la que planteja l’expresident de la
República Federal, el professor Köhler, quan assenyala que «preci-
sament la crisi confirma el valor de l’economia social de mercat. És
alguna cosa més que una ordenació econòmica. És un ordre de va-
lors. Uneix llibertat i responsabilitat per a la utilitat de tothom. Con-
tra aquesta cultura s’ha actuat. Descobrim de nou el rendiment
cultural de l’economia social de mercat. Afecta tothom, sobretot els
actors dels mercats financers, que han de treure i aprendre modès-
tia».45

Una clara definició de l’economia social de mercat com la que
s’acaba de presentar estableix els fets fonamentals sobre els quals
s’ha de regir l’ordenament d’una economia. Tot el que és aïllar-la,
separar-la, entendre-la com un procés d’allò merament econòmic
sense el context real d’allò societari no durà mai enlloc, ja que el
comportament de les persones, de les institucions i de tots els pro-
cessos es sosté només sobre el paper. L’economia no és una cièn-
cia trista, és una ciència molt viva de la qual depèn la pròpia existència
de la persona i el seu desenvolupament, de manera que la dimensió
social, que és la dimensió societària en la qual estan implicades les
persones, és la que ha de donar aquesta resposta i no construccions
que falsegen la realitat en la qual es mou.

45. Köhler, H. Debate, 28.
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III. Conclusions i propostes per a una acció
eficient d’una economia social de mercat

Un ordre economicosocial definit en el context d’una econo-
mia social de mercat implica:

1. La dimensió societària de l’economia és la clau per a la
configuració d’una economia social de mercat. L’econo-
mia és part substantiva de la societat, i en la interacció en-
tre els objectius finals d’un ordre de societat i l’articulació
dels objectius instrumentals de l’Estat i del mercat es dóna
forma a un ordre economicosocial orientat al desenvolupa-
ment integral de la persona.

2. La recuperació de la persona i de les institucions constitu-
eix la clau per a la recuperació d’una economia que doni
resposta a les necessitats de les persones i de les seves
comunitats. La persona és el centre d’un ordre d’economia
social de mercat en el marc global d’una societat. No es
pot separar economia de societat, ni en la realitat de la raó
econòmica ni en la dimensió social de la persona.

3. Els sistemes de valors finals que són la referència dels ob-
jectius instrumentals de l’economia, sistema de valors que
genera la societat, permet la coordinació econòmica entre
les persones i les institucions amb menys costos de coordi-
nació. No hi ha economia sense persona, sense el seu
comportament d’acord amb la seva funció d’utilitat. Si no
es comparteixen els objectius finals difícilment es com-
partiran els objectius econòmics i socials. D’aquest com-
partiment de valors sorgeix la confiança com a clau de
l’acció econòmica, ja que redueix la incertesa a espais con-
crets dels processos econòmics, socials i tècnics.

4. La racionalitat econòmica deriva dels sistemes de valors
de la societat que facilita la coordinació economicosocial de
manera eficient orientant la seva actuació al desenvolupa-
ment integral de la persona. La persona busca una resposta
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eficient a les seves necessitats, que exigeix tant compartir
els valors finals com participar, responsabilitzar-se i actuar
amb els seus potencials individual i moral per resoldre els
seus problemes i els de la societat. Sense eficiència econo-
micosocietària no hi ha resposta a la necessària subsidiari-
etat que s’ha de donar en tota societat. Només per aquesta
via es donen les condicions de sostenibilitat tant en el des-
envolupament individual com de la societat.

5. L’economia, com a part constitutiva de la societat, necessi-
ta els sistemes de valors per articular la seva organització,
la seva institucionalització i la seva acció en el marc de la
racionalitat d’acord amb les exigències de la lògica eco-
nòmica i de la lògica societària. L’economia no es pot
aïllar de la societat, sinó que ambdues constitueixen un tot
global. Aquesta és la clau d’una economia social de mer-
cat en la qual la persona es troba al centre de l’acció eco-
nòmica i societària. Del seu comportament i del seu
sistema de valors depèn l’èxit o el fracàs dels processos
economicosocials, i la voluntat de compartir valors finals
dóna o no sostenibilitat i  confiança a l’economia. I sense
confiança no hi ha economia.

6. El diàleg Estat-mercat, en les seves dimensions instrumen-
tals, constitueix un aspecte decisiu en l’ordenament de l’eco-
nomia social de mercat. Prop del 50% del PIB correspon
avui a l’activitat de l’Estat en la seva dimensió instrumental
i, a més, amb tendència creixent. De l’aclariment del paper
del mercat i de l’Estat en els sistemes de valors de la soci-
etat depèn l’articulació de l’economia, facilitant o entorpint
la racionalitat exigida per la lògica econòmica i la lògica
societària per assolir el desenvolupament integral de la
persona, les seves pròpies capacitats i la seva contribució a
la comunitat, al bé comú, al desenvolupament d’institucions
eficients. Quan en ambdós instruments es substitueix o bé
s’impulsa una lògica de casino en lloc d’una lògica eco-
nòmica i una lògica societària, no té resposta la raciona-
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litat econòmica, ni en els individus ni en la societat, fet que
afecta de manera decisiva el desenvolupament integral de
la persona.

7. La competència, el desenvolupament de les competències
de les persones i de les institucions, juntament amb la lli-
bertat necessària per a l’acció innovadora, el desenvolu-
pament dels processos de canvi i l’assumpció de les
responsabilitats, suposen elements vitals d’una economia
social de mercat. En tots ells el contingut no és merament
material sinó també moral. Són claus que ni es poden impo-
sar ni es poden decretar. Són valors d’una societat que han
de ser assumits com a tals en la realitat econòmica i social
per generar confiança. Són valors societaris als quals s’ori-
enten els objectius instrumentals d’individus i d’instituci-
ons, dels processos econòmics que generen els principis
d’actuació, els comportaments fiables generadors de con-
fiança. Sense ells, tal com s’ha assenyalat, no hi ha una
economia eficient ni hi ha sostenibilitat en el desenvolupa-
ment de les persones ni de les institucions.

8. La resposta a la crisi economicofinancera només es pot do-
nar en un ordre economicosocial orientat a una economia
social de mercat que recuperi el paper de la persona com
el centre de l’economia, assumint la seva llibertat, la seva
responsabilitat individual i la seva contribució a la societat,
al bé comú. Cal sortir del mer posicionament instrumenta-
lista i entrar en la dimensió societària de l’economia per
poder ordenar, aplicar i desenvolupar la racionalitat eco-
nòmica que exigeixen ambdós components: la lògica eco-
nòmica i la lògica social.

9. Cal recuperar o rellegir els principis en què es basa des dels
anys 50 el pensament i l’acció d’una economia social de
mercat. Des de l’any 2005 a Europa, al món polític, econò-
mic, social i empresarial, es tracen mostres suficients que
s’assumeix aquest procés, fet que genera una esperança
d’aturar el cavall desbocat. Cal tornar a les arrels d’una
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nova economia orientada i integrada en els sistemes de va-
lors, que implica una societat lliure com a condició per a la
capacitat innovadora de la persona, l’assumpció dels can-
vis en processos i institucions que es basen en la confiança
de l’exercici i l’assumpció d’aquests valors en l’acció eco-
nòmica i social.
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La llibertat en els discursos
d’Angela Merkel
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* Professor d’ESADE.
1. Keitel, H. P. (2012). La responsabilidad…, op. cit., pàg. 1.

I. Introducció

«El creixement és per a tots els països el prerequisit bàsic per
aconseguir més ocupació, estàndards de vida més elevats i una major
productivitat.» La frase no tindria més importància si no fos perquè
la pronuncià Angela Merkel. Per tant, fora bo de conèixer quines
són les idees o raonaments dels nostres veïns alemanys en tant que
motor i principal economia de la Unió Europea.

Els observadors externs podrien pensar que les dues grans te-
ories economicosocials que guiaren o marcaren (i guiaran o marca-
ran) el «full de ruta» de la sortida de la crisi són, d’una banda, el
monetarisme, i de l’altra, el keynesianisme. Tanmateix, hi hauria, a
parer nostre, una «tercera via» que no apareix massa en els mitjans
de comunicació de casa nostra: l’economia social de mercat (ESM).
El fet que hi hagi menys informació sobre aquesta ideologia es deu
al fet que pertany a l’entorn cultural, social i econòmic alemany. Els
alemanys hi creuen perquè la societat alemanya no pot entendre els
resultats i les mesures de la seva política econòmica i social des del
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1945 fins a l’actualitat sense tenir present el marc de l’ESM. Per
tant, la percepció i la convicció que tenen els alemanys és que s’han
de seguir els dictats d’aquesta teoria per sortir de la crisi. És més,
probablement pensen que, si s’haguessin seguit, la crisi no s’hauria
produït mai (Recio 2009).

Per posar-ne només un parell d’exemples, en el discurs de Cap
d’Any del 2008 Angela Merkel va dir que «els principis de l’ESM
s’han de respectar en tot el món. La crisi suposa l’oportunitat de
convèncer tothom de la superioritat del sistema econòmic alemany»
(Merkel 2008); o en un discurs del 4 de maig del 2009, la mateixa
Merkel deia que «l’ESM és la resposta a les causes de la crisi eco-
nòmica» (Merkel 2009).

Finalment, una enquesta duta a terme el 2009 sobre les raons
del patriotisme del poble alemany col·locava en els tres primers ítems
aspectes relacionats directa o indirectament amb l’ESM: la recons-
trucció a partir de 1945, el seu concepte de llibertat i la seva demo-
cràcia. En conseqüència, en l’imaginari col·lectiu alemany aquesta
ideologia destaca de manera important. O dit d’una altra manera, la
percepció que té el país és que els resultats de la seva economia,
independentment de la ideologia política, es regeixen per uns princi-
pis d’organització econòmica que el diferencien d’altres economies
desenvolupades.

A més, en la mesura en què Alemanya és el motor europeu,
aquestes percepcions de la seva societat a l’hora de poder valorar
les accions per sortir de la crisi s’han de tenir molt en compte. Per
posar-ne un parell d’exemples més, el 8 de juliol del 2010 el Banc
Central Europeu apujà els tipus d’interès a l’1,5% malgrat detectar
símptomes de desacceleració. L’important, en aquest cas, no és la
mesura econòmica sinó la percepció que en tenen els alemanys.
Igualment, quatre dies abans, el 4 de juliol, el ministre de Finances
alemany, Wolfgang Schäuble, esmentava la possibilitat que els bancs
privats entressin al rescat de Grècia en una clara al·lusió a les pau-
tes que s’han de seguir segons l’ESM.

Per tant, Alemanya és un cas únic, motiu pel qual seria enor-
mement interessant analitzar els principis d’aquesta ideologia i la
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incidència en la resolució i gestió de la crisi de les autoritats alema-
nyes. Ara bé, quins són, aquests principis?

El concepte moral de l’ESM es basa en tres principis: el d’indi-
vidualitat, el de solidaritat i el de subsidiarietat (Nicholls 2000). El
principi d’individualitat consistiria en la idea liberal de la llibertat
individual. El de solidaritat faria referència a la idea que cada indivi-
du forma part d’una societat de dependències mútues que l’obliga a
superar la injustícia. Finalment, el de subsidiarietat seria una regla
institucional per fer de mitjancer en les relacions, sovint contradic-
tòries, entre els altres dos.

Els drets liberals de l’individu i la llibertat econòmica poden ser
vistos com el marc de referència en què la justícia social i la solida-
ritat són instaurades. Per aquest motiu, aquest escrit té el següent
objectiu principal: analitzar el concepte de llibertat en l’economia
social de mercat. Secundàriament, interessa estudiar l’evolució i el
canvi –si n’hi ha hagut– del concepte en els darrers temps, atenent
al difícil context econòmic, polític i social en què es troben la Unió
Europea i Alemanya.

Per aconseguir-ho, s’estudiarà, en primer lloc, l’esmentat con-
cepte de llibertat en l’ESM. A continuació, s’analitzaran els discur-
sos d’Angela Merkel en tant que cancellera alemanya, i líder i
presidenta de la CDU (Christlich Demokratische Union), exponent
principal de les idees de l’ESM.

2. El concepte de llibertat a l’economia social
de mercat

La llibertat és un concepte que fa referència a molts aspectes
de la vida humana. Segons la Gran enciclopèdia catalana, es pot
definir com la «possibilitat de decidir per si mateix sobre la pròpia
conducta i sobre el sentit o la configuració del propi ésser, la qual
comporta alhora una capacitat d’elecció entre diverses alternatives
i una facultat per transcendir aquelles determinacions que hom con-
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sidera com a alienes, extrínseques i indegudes». Nogensmenys, tam-
bé és possible comprendre la llibertat com «aquell estat en què l’ho-
me no està esclavitzat ni pres per altri» (Enciclopèdia Catalana 2011).
Es tracta, doncs, d’un concepte que fa al·lusió a aquells aspectes
relacionats amb la independència, amb la llicència que hom té per
fer allò que estimi adequat o convenient.

Per tant, el concepte de llibertat és un concepte integral en el
pensament social i polític. Al llarg de l’article, es fa sempre referèn-
cia només a la versió «occidental» del terme, per raons d’àmbit
geogràfic o de context d’afectació. Per aquests motius, es deixaran
de banda les variacions islàmiques, índies, xineses, japoneses, entre
d’altres, del concepte, si bé una anàlisi comparativa podria ser enor-
mement interessant.

Friedrich Hayek assenyalà que la famosa llibertat ha estat
probablement la paraula de la qual més s’ha abusat en la història
actual (Hayek 2011).1 i 2  Per aquest motiu, cal destriar el gra de la
palla i analitzar amb rigorositat quins determinants s’amaguen dar-
rere d’aquest concepte.

Les diferències considerables entre el liberalisme clàssic
–d’Adam Smith i David Hume– i l’ordoliberalisme afecten la rela-
ció entre la natura i l’ordre eidètic, entre el mercat i la competència,
així com l’estructura de l’economia (Goldschmidt i Rauchens-
chwandtner 2007). Això és així perquè l’ordoliberalisme no tracta
amb els mateixos temes que el liberalisme del segle XVIII. En par-
ticular, la justificació ordoliberal de l’Estat és diferent de les altres
branques del liberalisme, cosa que es deu al fet que l’experiència
dels economistes ordoliberals amb el règim nacionalsocialista fa que
canviïn radicalment el seu discurs narratiu (Goldschmidt i
Rauchenschwandtner 2007).

1. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/f/friedrich_august_von_haye.html.
2.  En aquest projecte, les cites han estat traduïdes al català per l’autor per ajudar

a la lectura. S’ha intentat traduir-les respectant-ne la literalitat; però en els casos
en què no era possible ha prevalgut el criteri de mantenir el sentit i l’esperit de les
afirmacions.

La llibertat en els discursos d’Angela Merkel



61

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

És crucial tenir present que sense la resistència dels membres
de l’Escola de Friburg al nacionalsocialisme no és possible entendre
el seu concepte de llibertat. Poc després del canvi en el govern
alemany, l’any 1933, aparegué l’antagonisme entre els membres de
l’Escola de Friburg, especialment Walter Eucken, i la ideologia na-
cionalsocialista. La ideologia nazi trobà una figura representativa
important en el rector de la Universitat de Friburg, el filòsof Martin
Heidegger.3  Aleshores Eucken esdevingué un portaveu de l’oposi-
ció, i així fou identificat durant els anys del Tercer Reich. La resis-
tència fou institucionalitzada amb la creació dels anomenats Cercles
de Friburg, en què es debatien temes sobre la resistència i un ordre
postbèl·lic, ambdós des d’una perspectiva econòmica i ètica.

L’ordoliberalisme postula que la dictadura totalitària (el règim
nacionalsocialista) porta, inevitablement, a un aparell de l’Estat crei-
xent i a una intervenció constant. Per aquest motiu, els ordoliberals
pensen que en una teoria liberal moderna els deures i responsabili-
tats de l’Estat han d’estar clarament definits, i així l’Estat serà ca-
paç de complir amb ells. El significat de la «malentesa» expressió
estat fort s’ha de veure sota aquest context (Goldschmidt i
Rauchenschwandtner 2007). Contrari a l’estat totalitari, l’estat fort
dels ordoliberals no és un fi en si mateix, sinó un mitjà fortament
limitat per aconseguir un ordre econòmic i de funcionament humà.
Per tant, l’Estat no és un instrument d’interessos privats, sinó el
garant de l’ordre i de la competència.

El valor de la llibertat, pels ordoliberals, no és independent d’al-
tres conceptes. El «programa de llibertat» d’Eucken no fa de la
llibertat un absolut; ni tampoc no guia el coneixement. De fet, és
l’aproximació que fa Eucken a la seva teoria d’ordre on explica la
seva interpretació de la llibertat. Per aquest autor, el concepte de
llibertat pren significat perquè l’ordre en si mateix (entès com a
ordre eidètic) garanteix la llibertat: només reconeixent l’ordre es
pot desenvolupar la llibertat. Per exemple, de la mateixa manera

3. Cal dir, però, que la relació de Heidegger amb el nazisme és una discussió en què
no hi ha consens.
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que una estructura formal no es pot assolir a través de la intuïció
sense una seqüència de condicions, la competència només aparei-
xerà i generarà els seus efectes com a lògica essencial de l’econo-
mia, quan estigui subjecte a la seqüència de condicions que han
estat curosament i artificialment construïdes. Aquest tret fa que els
ordoliberals trenquin amb la tradició del liberalisme clàssic.4  És a
dir, segons els ordoliberals, la competència no és un fenomen natu-
ral. La competència deu els seus efectes només a la seva naturale-
sa essencial, per a la qual ha de ser caracteritzada i constituïda. Per
tant, l’Estat ha d’intervenir.  Així, per Eucken, i la resta de membres
de l’Escola de Friburg, la llibertat sempre està lligada al seu particu-
lar concepte d’ordre.

La llibertat –segons el programa d’Eucken esmentat anterior-
ment– és un component (o element constitutiu) de l’existència hu-
mana. La llibertat està estretament connectada amb la humanitat, la
dignitat humana i la justícia social (Wördsdörfer 2010). La llibertat
no és il·limitada ni anàrquica, sinó que la individual té el límit on
comença l’esfera de llibertat d’altri (Kant 1994). A més, ha d’anar
sempre associada a un sentit de la responsabilitat tant cap a un
mateix com cap als altres; per exemple, la responsabilitat social i
individual (Wördsdörfer 2011). Finalment, la llibertat no només està
limitada per la llibertat negativa, sinó que també incorpora una noció
de llibertat positiva fortament lligada a la idea d’autonomia kantiana
(Berlin 1990). A més, tampoc no està només limitada per l’econo-
mia, sinó que també és rellevant en el context polític, ja que fa refe-
rència a un dels drets humans bàsics i inalienables que permeten el
lliure desenvolupament de l’individu i, en conseqüència, està lligada
a la idea de la dignitat humana (Wördsdörfer 2011).

En resum, la llibertat és llibertat dintre d’un marc de referència
d’ordre; i l’ordre és una qüestió política. L’ordre és una qüestió de
lleis, ètica i sociologia. Només sobre les bases de l’ordre pot florir la

4. Segons els ordoliberals, el principi de laissez-faire que es derivaria de l’economia
de mercat faria que hom estigués pres del que es podria anomenar ingenuïtat
naturalista.
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llibertat i pot el poble confiar en l’ajustament a través del mecanis-
me de preus. El manteniment de l’ordre depèn, per tant, d’un estat
fort que governi a favor dels interessos socials. Per tant, l’ESM
creu en el fet de retirar la funció d’ordenament dels mercats i que
aquesta sigui monopolitzada per l’Estat. L’Estat, dirà Müller-Ar-
mack, «ha de ser tan fort com sigui possible dintre de la seva pròpia
esfera; però fora de la mateixa, ha de ser tan petit com sigui possi-
ble» (Müller-Armack 1981, 102).

3. Els discursos d’Angela Merkel

3.1. Identificació del corpus

El corpus de l’anàlisi el componien, el 2 de desembre del 2011,
els cinquanta-vuit discursos oficials que havia pronunciat la Cance-
lleria alemanya al llarg del seus darrers mandats.5  Aquest període
comprèn des del 2005 fins a l’actualitat; i per tant, hi ha declaraci-
ons en èpoques de bonança econòmica, en moments en què s’en-
trava en una etapa de recessió econòmica i en un estadi en què
Alemanya començava a sortir de la crisi –tot i que no era clar que
no recaigués– però en què la zona euro tenia unes pertorbacions
–Grècia, Portugal i Irlanda– o atacs especulatius –Itàlia o Espanya–
que provocaven que la situació no fos homogènia en tot el territori.

L’elecció del personatge es deu a la seva posició dins de la se-
va comunitat discursiva, ja que l’esmentada posició és fonamental
per establir la possible influència del seu missatge (Van Dijk 2003).
En aquest sentit, Angela Merkel és cancellera alemanya des del 22
de novembre del 2005, i líder i presidenta de la CDU, exponent prin-
cipal de les idees de l’ESM.

5. La Cancelleria, en el web oficial, distingeix entre discursos, articles i entrevistes.
Tots els materials estan traduïts a l’anglès i estan disponibles a l’adreça electrònica
següent: http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/En/News/Speeches/
speeches.html.
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S’utilitzà la generalització conceptual, ja que permet generar
conceptes i categories basats en dades empíriques (Bonet et al.
2003). La generalització conceptual permet treballar, i extreure con-
clusions amb rigorositat, amb un nombre reduït de casos. L’elecció
de la mostra es pot dur a terme pel mètode de mostreig conceptual
(conceptual sampling).

Taula 1: Elements del corpus d’anàlisi

Nº Data Títol

1 3-X-2006 Federal Chancellor Angela Merkel at the Offici
al Ceremony of the 16th Day of German Unity

2 17-I-2007 Speech by Angela Merkel, Chancellor of the Federal
Republic of Germany, to the European Parliament

3 19-XI-2007 Speech by Federal Chacellor Angela Merkel at Ame-
rican Academy

4 9-XI-2008 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at the
Ceremony to Commemorate the 70th Anniversary of
the Night of the Pogrom

5 30-I-2009 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at World
Economic Forum

6 19-II-2009 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel on Re
ceiving an Honorary Doctorate

7 3-XII-2009 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel

8 15-IV-2010 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel
9 8-IX-2010 The Secret of Freedom is Courage

10 5-II-2011 Speech by Angela Merkel at Security Conference
11 14-IV-2011 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at the

NATO

12 7-VI-2011 Speech by Federal Chancellor Angela Merkel at the
Welcoming Ceremony

   Font: Elaboració pròpia.
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Partint d’aquesta mostra, s’han treballat els textos a partir de
la tècnica de l’anàlisi del discurs, que posa una cura especial en
com persuadeix l’autor i per què ha escollit determinats temes. Per
aquest motiu, es prendran en el model d’anàlisi una sèrie de catego-
ries. En primer lloc, s’estudiarà la influència sociodiscursiva d’An-
gela Merkel. En segon terme, les macroestructures semàntiques,
que farien referència a l’essència del discurs. A continuació, s’ob-
servaria el context de la conferència: on l’ha donat, a qui l’ha donat
–tant directa com indirectament– o en quin moment «històric».

Posteriorment, vindria l’anàlisi pròpiament dita; és a dir, l’et-
hos –del grec, «caràcter», entenent que la confiança de l’orador
acaba traspuant al discurs–, el logos i, finalment, el pathos, que
faria referència a afirmacions categòriques la veracitat de les quals
es dóna per suposada.

3.2. Influència sociodiscursiva d’Angela Merkel

Conèixer la posició que Angela Merkel ocupa en la seva co-
munitat discursiva és fonamental per comprendre la influència que
el seu discurs pot tenir en l’audiència objectiva i en la societat a què
va destinat (Van Dijk 2003).

Angela Merkel és cancellera d’Alemanya des del novembre
del 2005, després de la gran coalició amb l’SPD (Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands). Posteriorment, fou reelegida, el 2009,
amb una àmplia majoria i formà govern amb el partit liberal, l’FDP
(Freie Demokratische Partei). Però aquesta posició privilegiada
no es dóna només internament, sinó que hi ha signes evidents de la
seva projecció i rellevància més enllà d’Alemanya. Per exemple, la
revista Forbes i el setmanari The Times l’han assenyalat repetida-
ment com una de les persones més influents del planeta (Aramburu
2011). Concretament, la revista Forbes l’ha escollit la dona més
poderosa del món entre el 2006 i el 2009; i entre les cent dones més
influents el 2011 (Serafin 2012); mentre que el New Statesman la
seleccionà entre les cinquanta persones més influents el 2010 (New
Statesman 2010).

JOSEP M. SAYERAS



66

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

Tanmateix, en analitzar un discurs no és possible fixar-se no-
més en la potestas sinó que hom s’ha d’endinsar a l’auctoritas per
tenir una perspectiva holística del personatge. Per aquest motiu, en
els propers paràgrafs es descriuran els principals trets personals i
professionals d’Angela Merkel.

Angela Dorothea Kasner nasqué el 17 de juliol de 1954 a
Hamburg (República Federal d’Alemanya). És la gran de tres ger-
mans. El seu pare, Horst Kasner, fou un pastor luterà que estudià
teologia a Heidelberg i després a Hamburg. Poc després del naixe-
ment d’Angela, el seu pare tingué la possibilitat d’exercir a Quitzow
(República Democràtica d’Alemanya), i traslladà tota la família a
Templin. La facilitat del trasllat, així com la propietat de dos vehi-
cles, aixecà la sospita que el senyor Kasner tenia certa «simpatia»
amb el règim comunista (Langguth 2005).

La seva mare, Herlind, fou una mestra d’anglès i llatí, afiliada
al Partit Socialdemòcrata Alemany, l’SPD. Això provocà que no
pogués exercir la docència a la República Democràtica d’Alema-
nya. Aquest ambient familiar la féu seria, continguda, disciplinada i
correcta (Aramburu 2011).

Com la majoria dels nens i nenes de la seva edat, fou membre
de les joventuts del moviment socialista (Freie Deutsche Jugend,
FDJ) a l’Alemanya de l’Est; tot i que no participà en la cerimònia
secular (Judendweihe), molt estesa en el territori, sinó que fou con-
firmada. Si bé va pertànyer al consell del districte de les FDJ i va
ser secretària d’Agitació i Propaganda (Langguth 2005), tingué l’ha-
bilitat d’implicar-se poc en el règim comunista. Per exemple, en el
curs obligatori de marxisme-leninisme, que estudià entre el 1983 i
1986, només obtingué un aprovat (genügend) (Der Spiegel 2010).

Estudià la carrera de Físiques a la Universitat de Leipzig (1973-
1978), es doctorà amb una tesi sobre química quàntica, treballà com
a investigadora a l’Institut Central de Física i Química de l’Acadè-
mia de Ciències de Berlín-Adlershof i publicà diversos articles (Lang-
guth 2005). Després de la caiguda del mur de Berlín, s’involucrà en
el nou partit Despertar Democràtic (Demokratischer Aufbruch),
que es fusionà amb la CDU. Poc després, es buscava un candidat
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perquè dirigís el Ministeri de la Dona i de la Joventut en el tercer
gabinet de Kohl, a qui persuadiren perquè col·loqués en el seu go-
vern una persona que li fes poca ombra i que, al mateix temps, co-
brís la quota femenina i de representació del costat oriental
(Aramburu 2011). L’escollida fou Angela Merkel, que passà a ser
una de les seves protegides i dels membres més joves del gabinet.
Probablement per això, Kohl l’anomenava paternalment «la meva
noia» (mein Mädchen).

Quan el govern de Kohl fou derrotat a les eleccions del 1998,
Merkel fou nomenada secretària general de la CDU; i després, el
2000, presidenta del partit. Però no va tenir suficient suport intern, i
fou Edmund Stoiber (CDU) qui va esdevenir l’oponent de Gerhard
Schröeder (SPD) a les eleccions del 2002 (Langguth 2005). Des-
prés de la derrota de Stoiber, esdevingué líder de l’oposició i guanyà
les primàries del 30 de maig del 2005 per enfrontar-se amb Schröder.
Les eleccions del 18 de setembre del 2005 donaren pràcticament un
empat (CDU/CSU, 35,3%; SPD, 34,2%), sense suficients suports
per formar govern. Després de tres setmanes de negociacions,
Merkel fou cancellera i l’SPD obtenia la meitat del gabinet. Així,
Alemanya aconseguí tenir el canceller més jove des de la Segona
Guerra Mundial i la primera cancellera.

Si s’hagués de definir, d’una manera resumida, la figura d’An-
gela Merkel, es podria etiquetar d’aparentment contradictòria. Per
exemple, sembla que sempre ha anat un pas pel darrere, a l’espera
que els seus antecedents caiguin. Un altre tret seria que és originà-
ria de l’Alemanya del nord protestant i dona, mentre que la CDU és
un partit dominat per homes, socialment conservadors, que té forts
lligams a l’oest i el sud del país; d’altra banda, el germà bavarès
petit de la CDU (la CSU) té arrels catòliques profundes. Una altra
característica seria que, malgrat haver-se criat a l’Alemanya de
l’Est, està considerada més promercat que el seu propi partit (Lang-
guth 2005). Finalment, en l’àmbit personal ha adquirit la imatge d’una
màquina burocràtica, inassolible, impertorbable i distant, tot i que és
una persona alegre, divertida i serena (Kurbjuweit 2011).

JOSEP M. SAYERAS



68

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

3.3. Anàlisi estructural del corpus
3.3.1. Temes

En aquest apartat, s’analitza l’essència dels discursos, és a dir, de
què tracta realment cadascun d’ells, així com els diferents tòpics que
repeteixen i que podrien compondre el pensament de la cancellera.

Taula 2: Temes dels discursos

Nº Data Temes
1 3-X-2006 El poder de la llibertat, les idees i la responsabilitat

amb el món són tres fortaleses que Alemanya ha tin-
gut des de la caiguda del mur.

2 17-I-2007 Les qualitats que defineixen Europa en la seva aproxi-
mació a la diversitat són la tolerància i la llibertat.

3 19-XI-2007 L’essència de la relació transatlàntica és la llibertat
exercida amb responsabilitat.

4 9-XI-2008 Hom no pot estar callat ni indiferent al que succeeix
sinó que hi ha d’haver un compromís i responsabili-
tat amb els altres.

5 30-I-2009 La col·laboració per sortir de la crisi no és encara su
ficient.

6 19-II-2009 Els valors que permeteren la fundació de la Universi
tat a l’Exili han de ser un exemple per a la cooperació
germanoamericana.

7 3-XII-2009 La col·laboració fou una força que provocà un mur fet
de filferro i ciment; avui, s’ha d’utilitzar per superar
els murs del segle XXI.

8 15-IV-2010 Hi ha una sèrie de reptes mundials que, igual que la
recerca i la investigació, només es poden resoldre
amb la col·laboració de tothom.

9 8-IX-2010 El secret de la llibertat és el coratge (o la llibertat de
premsa).

10 5-II-2011 Si es coopera, el pilar transatlàntic pot ser més instru
mental a l’hora de fer aquest món millor.

11 14-IV-2011 L’OTAN és l’àncora més forta de la seguretat i el marc
de referència en què floreix la comunitat transatlànti
ca de valors.

12 7-VI-2011 S’han d’establir uns lligams més forts entre els Estats
Units i Alemanya en funció dels seus valors comuns.

Font: Elaboració pròpia.
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Els temes dels discursos, tal com s’observa a la taula 2, són
variats i suposen un repertori interessant a l’hora de veure quins
són els interessos de la Cancelleria alemanya en diverses qüestions.

Tanmateix, si s’observen detingudament, els temes dels dotze par-
laments es podrien agrupar al voltant de dues grans idees: la llibertat, i
la col·laboració i coordinació. La llibertat com a gran idea es pot trobar
en els discursos 1, 2, 3, 4 i 9, mentre que la coordinació es localitzaria en
els discursos 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12. En conseqüència, es podria afirmar
que, en la mostra analitzada, sembla haver-hi més preocupació pels
aspectes relacionats amb la col·laboració en la segona meitat. Una de
les interpretacions possibles seria que, considerant que aquests discur-
sos es pronuncien a partir de l’inici de la Gran Recessió (2008), la
cancellera veu la coordinació i col·laboració com a elements imprescin-
dibles per sortir de l’actual crisi econòmica i financera.

Un dels tòpics més recurrents és el del canvi climàtic, tot i que
al principi del seu mandat declarà que les centrals nuclears alema-
nyes es retirarien menys gradualment del que el govern de Schröe-
der havia planejat (World Nuclear News 2008). En aquest àmbit,
cal destacar les apel·lacions a la coordinació, ja que és un afer mun-
dial així a la manera en què s’ha de demanar. Segons Angela Mer-
kel, els països desenvolupats han de predicar amb l’exemple i, un
cop hagin pres tota una sèrie de mesures, es veurà que és més fàcil
persuadir països com l’Índia o la Xina.

Quant a la política exterior, cal accentuar l’especial èmfasi que posa
la cancellera en unes fortes relacions d’amistat germanoamericanes i en
una forta associació transatlàntica, de la mateixa manera que exposa
sovint la necessitat d’establir noves relacions i aliances en tot el món en
la mesura en què els problemes actuals són internacionals o, com a
mínim, tenen un vessant internacional més fort del que tenien antuvi.

3.3.2. Context
Els contextos escollits, generals i específics, dels discursos

d’Angela Merkel també són diversos per tal de poder observar,
d’aquesta manera, els diferents tons, registres i temes segons l’au-
diència, sigui directa o indirecta.
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El detall dels contextos es pot trobar a la taula 3. Així, es pot
observar com, dels dotze parlaments escollits, set s’han pronunciat
a Alemanya (1, 3, 4, 6, 9, 10 i 11) i cinc a l’estranger (2, 5, 7, 8 i 12),
dels quals tres als Estats Units (dos a Washington i un a Palo Alto)
i dos a Europa (Davos i Estrasburg).

Taula 3: Context dels discursos

Nº Data Lloc-context
1 3-X-2006 Kiel, capital del land Schlesweig-Holstein

2 17-I-2007 Estrasburg, Parlament Europeu

3 19-XI-2007 Berlín, Acadèmia Americana

4 9-XI-2008 Berlín, Rykestrasse Synagogue

5 30-I-2009 Davos, World Economic Forum

6 19-II-2009 Berlín, The New School

7 3-XII-2009 Washington, Congrés dels Estats Units

8 15-IV-2010 Palo Alto (Califòrnia), Universitat de Stanford

9 8-IX-2010 Postdam, Col·loqui M100 Sanssouci

10 5-II-2011 Munic, 47a Conferència sobre Seguretat

11 14-IV-2011 Berlín, Trobada de Primavera dels ministres d’As-
sumptes Exteriors

12 7-VI-2011 Washington DC, jardins de la Casa Blanca

Per observar si les diferents audiències directes han influït en
els discursos de la cancellera, es podria fer una altra classificació
entre institucions privades i públiques. Si s’empra aquest criteri, es
veu com dels dotze discursos la meitat han estat pronunciats en
organismes privats mentre que l’altra meitat ho han estat en orga-
nismes públics. Tanmateix, no s’hi poden distingir ni el to i ni el tipus
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de llenguatge. Això és així perquè, probablement, és molt difícil jus-
tificar, en l’era de la tecnologia i la comunicació, la presència d’aques-
tes diferències atenent a l’audiència directa. A més, són conferències
oficials col·locades al web de la Cancelleria i, per tant, són d’accés
públic, fet que limita considerablement el ventall de tipus de llen-
guatges que s’hi podria trobar.6

3.3.3. Ethos

Un dels recursos més emprats per la cancellera per afirmar la
seva credibilitat en parlar de la llibertat és l’ús d’anècdotes perso-
nals. Això es fa palès quan diu: «La llibertat, com dic sovint, és
l’experiència més feliç de la meva vida». Concretament, les refe-
rències a la caiguda del mur i la seva vida a l’extinta República
Democràtica d’Alemanya són les més nombroses ja que es poden
trobar a la meitat dels discursos. Naturalment, no sempre és la ma-
teixa situació. Per exemple, en el primer discurs, explica que el 3
d’octubre del 1990 estava escoltant la Filharmònica de Berlín per
dir que tothom recorda què feia una sèrie de dies. En el sisè, posa la
dictadura comunista de l’Alemanya de l’Est com a situació paradig-
màtica de la negació de la llibertat i de com ella la visqué. O, en el
novè, com relata Günter Schabowski –membre del politburó–, va
cometre un error que canvià el món.8

El seu gènere –dona– i la seva professió –física–, si bé hi són
menys presents, constitueixen una altra font d’afirmació personal.

6. Per exemple, durant un dinar amb el president nigerià Goodluck Jonathan, la
cancellera Merkel explicà que li agradava preparar l’esmorzar al seu marit, Joachin
Sauer (Kurbjuweit 2011). Evidentment, el fet que fos off-the-record i l’entorn
van propiciar que el to i el tipus de llenguatge utilitzats fossin diferents.

7. La cancellera veu la coordinació i col·laboració com a elements imprescindibles
per sortir de l’actual crisi econòmica i financera.

8. El 9 de novembre de 1989 Günter Schabowski digué que s’havia decidit adoptar
un reglament pel qual cada ciutadà podia abandonar la República Democràtica
d’Alemanya a través dels punts fronterers. La resposta fou que milers de perso-
nes s’adreçaren cap a la frontera. La resta ja és coneguda.
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D’aquesta manera, per exemple, en el desè discurs parla de quan
era una estudiant de física i treballava com a professora ajudant, i
explica que això li va permetre observar, de primera mà, la creativi-
tat alemanya i la qualitat de la recerca; o en el setè, comenta la
sorpresa que hauria constituït fa uns quants anys que una dona de
l’Alemanya de l’Est parlés com a consellera en el Congrés dels
Estats Units.

Un segon recurs són les cites d’altres personatges de la histò-
ria. Així, per exemple, hi trobem, entre altres, referències a Konrad
Adenauer i al general Marshall per explicar la importància de la
normalitat econòmica per a l’estabilitat política i l’assegurament de
la pau; o a Jacques Delors i Karel Capek per emfatitzar la vàlua
dels conceptes de tolerància, diversitat i pluralitat; o a Voltaire per
destacar la transcendència de la llibertat dels altres.

Finalment, es trobarien les accions del govern alemany. La can-
cellera les utilitza per posar de relleu els seus programes i l’impacte que
tenen en la llibertat, com el programa Joventut per a la Diversitat, To-
lerància i Democràcia. Tanmateix, també fa servir situacions de go-
verns anteriors, com, per exemple, en el cinquè discurs, quan explica
que l’economia social de mercat, que s’inicià amb Konrad Adena-
uer i Ludwig Erhard, és un bon model i pot mostrar el camí a seguir.

Si es vol aprofundir en aquest darrer recurs, cal destacar que
Angela Merkel té una identitat dual (Kurbjuweit 2011), ja que a
vegades utilitza la primera persona del plural (nosaltres) com a an-
tiga ciutadana d’Alemanya de l’Est, i d’altres, en un context dife-
rent, com a cancellera de la República Federal d’Alemanya. En
aquest sentit, Merkel té dues aproximacions per a aquesta paraula.
No obstant això, si es pren com a punt de referència l’àmbit territo-
rial, s’hauria de dir que Angela Merkel té una identitat quàdruple, ja
que, a més de les dues identitats anteriors, en té dues més. La ter-
cera és present quan fa servir nosaltres per parlar dels europeus.
Finalment, trobem la quarta quan sol·licita accions conjuntes a la
seva audiència, entesa com el món; per exemple, quan deia «nosal-
tres no podem estar callats davant de...» o «actuar conjuntament
contra el canvi climàtic».
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3.3.4. Logos
El logos –o lògica, del grec «paraula»– és la manera de persua-

dir mitjançant el raonament. Per això, en aquest apartat s’analitzarà la
consistència interna del missatge, la claredat de l’afirmació, la lògica
dels seus raonaments i l’efectivitat de les seves evidències.

Un dels recursos més emprats en els discursos d’Angela Mer-
kel per argumentar les afirmacions és l’aportació de xifres. Així,
per exemple, en el primer discurs per raonar la vinculació de l’èxit
alemany a l’ESM va dir que Alemanya era el catorzè país en termes
de població mundial i el tercer en producció econòmica, que havia
creat milers de negocis nous... O en el darrer parlament, per provar
l’especial amistat entre els Estats Units i Alemanya va parlar dels
alemanys que treballen als Estats Units i, al revés, del nombre d’uni-
versitaris que participen en programes d’intercanvi o el nombre de
soldats americans que han viscut i viuen a Alemanya.

Un altre recurs és emprar situacions concretes que li permetin
exemplificar conceptes i intentar convèncer l’audiència a actuar en
una determinada direcció. Aquesta tècnica l’aconsegueix en algu-
nes ocasions a través de les comparacions. Per exemple, en el pri-
mer discurs parla de les relacions entre länder rics i pobres, entre
la República Federal i la Democràtica... per il·lustrar la idea de «com-
partir la càrrega» (burden sharing). O en el cinquè parlament, quan
col·loca exemples de realitats viscudes en l’àmbit personal o de país
per reclamar que si ella o Alemanya han pogut aconseguir determi-
nades fites, també poden obtenir-les altres organitzacions o països.

En aquesta mateixa línia trobem el que es podria anomenar
«predicar amb l’exemple». Anteriorment, s’ha explicat el cas del
canvi climàtic, però no és l’únic en aquest sentit. En el vuitè discurs,
quan parla del repte de la seguretat, o en l’onzè, en explicar la Re-
solució 1973 del Consell de Seguretat, fa servir aquest tipus de rao-
nament.

A vegades recorre a l’expressió tothom hi estem d’acord com
a prova. Aquesta frase es pot trobar en el tercer discurs, com a
demostració que no és possible que els països puguin solucionar els
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problemes sols; o en el vuitè, com a verificació que la recerca i el
desenvolupament impliquen un desenvolupament sostenible. En
aquest mateix sentit, recorre a l’expressió hi ha un ampli acord
sobre les causes de la crisi (cinquè discurs).

Una tècnica que fa servir per raonar la defensa de la llibertat
és evocar textos jurídics. Concretament, en el setè parlament utilit-
za l’article primer –la dignitat humana és inviolable– per explicar la
resposta del poble alemany a la catàstrofe que fou la Segona Guer-
ra Mundial. Un situació semblant es trobaria en l’article novè, quan
utilitza la Declaració Universal dels Drets Humans com a base ar-
gumentativa per demostrar que la llibertat no és un signe només de
l’Europa occidental i cristiana sinó que té una escala mundial, en
tant que la Declaració ho és.

Des del punt de vista lingüístic, cal destacar una sèrie de pa-
radigmes. En primer lloc, l’ús de la repetició d’estructures com a
base probatòria de determinats termes que van a continuació. Un
exponent seria en el tercer discurs, quan «dóna gràcies» tant per-
què s’ha donat a Alemanya una altra oportunitat després de la Se-
gona Guerra Mundial com perquè s’ha cregut en la reunificació. Un
altre exponent es trobaria en el segon discurs, quan repeteix que
Europa es nodreix de la seva diversitat per donar importància a la
llibertat dins d’Europa.

En segon lloc, l’ús d’una sèrie d’adjectius com essencial per
emfatitzar una determinada mesura, o important i simbòlic per posar
de relleu la importància de la Llei Bàsica Alemanya (Grundgesetz);
o evident com a prova del que s’ha de fer, com ara la inclusió d’un
fre al deute a la Constitució –sense que sigui evident–, entre altres.
En aquest mateix sentit, hi trobaríem la utilització del nom de deter-
minats organismes o institucions per incidir en determinats concep-
tes, com el Programa de Recuperació Europeu o l’Organització per
a la Cooperació Econòmica Europea per mostrar com en fou, d’es-
sencial, la cooperació per a la recuperació.

En tercer lloc, hi hauria l’ús de l’enumeració de punts tant per
guiar l’oient com per donar la sensació d’ordre, tot i que no consti-
tuiria des del punt de vista lògic cap element probatori del que s’es-
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tà dient. Per exemple, en el novè discurs parla de cinc punts per
argumentar determinants de la llibertat. El primer és que la llibertat
no ve sense condicions. Després d’enumerar el principi, hi afegeix
una sèrie de consideracions, com que mai no és un fi en si mateixa
o que la qualitat que permet la diversitat a Europa és la tolerància
sense que això constitueixi, en si mateix, prova de res. Un altre cas
se situaria en el cinquè discurs, quan parla dels cinc principis sobre
els quals s’han d’assentar les accions a escala internacional, tot i
que no són justificacions en absolut.

Finalment, la utilització de gradacions; per exemple, en el quart
discurs, quan explica que al principi es cremaren els llibres, després
es cremaren les sinagogues i després es cremà tot; o en el dotzè,
quan explica que fa vint dies, fa vint mesos, fa vint anys...

3.4.5. Pathos
Angela Merkel ha estat acusada, en més d’una ocasió, de patir

en les comunicacions en públic i de tenir uns moviments robòtics
(Kurbjuweit 2011). A aquesta percepció s’hi afegeix una discreció
absoluta i un mal dissimulat menyspreu per les actituds hedonistes,
constatades pel fet que, de no haver estat per la insistència dels
assessors d’imatge del seu partit, aquesta senyora introvertida, i més
aviat fada, governaria el seu país amb roba informal d’estudiant
(Aramburu 2011).

A més, Merkel és una cancellera que té problemes per expres-
sar les seves emocions reprimides (Kurbjuweit 2011). Per aquest
motiu, les seves paraules semblen fora de lloc quan intenta expres-
sar-les i explica les situacions de tal manera que no hi ha necessitat
de reaccionar de manera enèrgica. Però en els seus parlaments es
pot trobar alguna traça de pathos, ja que intenta utilitzar experièn-
cies personals o anècdotes per explicar determinats conceptes. De
tots els discursos, el que està més carregat d’emoció és el que pro-
nuncia a la sinagoga de Rykestrasse, a Berlín, en què dóna dos noms
propis perquè l’audiència els pugui identificar. Curiosament, a una
d’aquestes persones l’adjectiva per la seva professió i a l’altra, per
la seva religió: el policia Wilhelm Krützfeldt i la protestant Elisabeth
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Schmidtz. En el mateix discurs, inclou una bonica poesia de Martin
Niemöller,9  que està pensada per fer aflorar les emocions de l’audi-
ència. Lingüísticament, s’hi ha de destacar l’ús de determinats mots
jueus en lloc dels neutres –com shoah en lloc de genocidi–, que
accentuen l’emocionalitat de les seves paraules davant el públic.

Un altre recurs utilitzat per la cancellera amb freqüència són
les preguntes retòriques per interpel·lar l’audiència. Per exemple,
en el segon discurs li demana que es pregunti què pensa la gent a
casa seva.

Només en una ocasió fa servir l’humor. És en el discurs vuitè,
quan cap al final agraeix al primer president de Stanford, David
Starr Jordan, l’elecció del lema de la universitat (Die Luft der Frei-
heit weht!), pertanyent al filòsof Ulrich von Hutten, i l’esmenta en
alemany. A continuació, fa notar al públic l’excel·lència de la seva
pronunciació.

Probablement per això Angela Merkel ha estat definida, en
més d’una ocasió, com una patriota sense pathos (Kurbjuweit 2011).

4. Conclusions

L’objectiu d’aquest escrit era analitzar el concepte de lliber-
tat en l’ESM i l’evolució, si ha estat així, del concepte. Per aquest
motiu, s’ha estudiat el concepte en l’ESM i, posteriorment, s’han
examinat en profunditat els discursos d’Angela Merkel.

La llibertat, segons l’ESM, s’entén dins d’un marc de referèn-
cia, d’un ordre. El terme ordre (Ordnung) és el concepte central
del programa de recerca. És important destacar que, en aquest con-
text, està sistemàticament relacionat amb el concepte de constitu-

9. «Quan els nazis van anar darrere els comunistes, / em vaig quedar callat; / jo no era
comunista. // Quan van tancar els socialdemòcrates, / em vaig quedar callat; / jo no
era socialdemòcrata. // Quan van anar darrere els sindicalistes, / jo no vaig dir res;
/ jo no era sindicalista. // Quan van anar darrere els jueus, / em vaig quedar callat;
/ jo no era un jueu. // Quan van anar darrere meu, / no quedava ningú per parlar.»
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ció econòmica, en el sentit de les regles del joc (North 1990) sobre
les quals es basen els sistemes econòmics (Eucken 1940). Per tant,
el sistema econòmic ha de ser construït conscientment, i aquesta
«construcció» és una qüestió d’autoritat política (Böhm 1936).

Aquest punt s’observa en els discursos tant directament com
indirectament. En el setè i en el novè discursos, la cancellera fa
referència explícitament als articles de la Constitució, sigui per ex-
plicar la resposta del poble alemany a la catàstrofe que fou la Sego-
na Guerra Mundial, sigui per defensar el concepte de llibertat.
Igualment, utilitza la Declaració Universal dels Drets Humans amb
el mateix fi. De manera indirecta, Angela Merkel dirà que «la lliber-
tat no se sosté sola sinó que s’ha d’exercir amb responsabilitat. És
la llibertat en la responsabilitat i la llibertat per exercir la responsa-
bilitat. Per aquest motiu, el món necessita ordre».

L’ESM sosté que la llibertat econòmica necessita ser ordena-
da i, per tant, la llibertat no es malbarata. De la mateixa manera que
per Hobbes l’ésser humà necessita el seu Leviatà per sostenir la
seva sociabilitat, la competència necessita una autoritat estatal for-
ta per assegurar la conducta ordenada dels emprenedors. Tanma-
teix, la llibertat no és il·limitada. Està basada en l’ordre, i existeix
per mitjà de l’ordre, i la llibertat és efectiva només com a «llibertat
ordenada» (Eucken 1940).

En aquest sentit, el llenguatge ha evolucionat, i allò que per
Eucken era aquesta «llibertat ordenada» per Angela Merkel és la
llibertat exercida responsablement. Aquesta llibertat té la mateixa
inspiració kantiana en tant que ha d’existir en conjunció amb la dels
altres. Tanmateix, combina aquesta arrel de llibertat negativa (Ber-
lin 2002) amb la llibertat positiva (Berlin 2002) de concedir a tothom
l’oportunitat de tenir èxit, de triomfar en la vida a través de l’esforç
personal, similar al programa d’Eucken.

La interdependència entre el sistema econòmic i el polític és
de «llibertat» i «autoritat»; d’«empresa» i «ordre». La llibertat de-
pèn de la capacitat de l’Estat d’assegurar-ne l’ús en el mercat. Per
aquest motiu, la direcció autoritària de l’Estat és una condició ne-
cessària per a la llibertat econòmica. L’ESM identifica l’estat dèbil
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com el taló d’Aquil·les del liberalisme, ja que la política del laissez
faire dissol l’Estat en una societat d’intercanvi apolítica (Müller-
Armack 1979).

Aquest tret s’evidencia en el sisè discurs, quan afirma que «la
llibertat sempre requereix l’acció de l’Estat de proveir un marc de
referència dins del qual tothom pot viure en llibertat». «Nosaltres,
els alemanys, tenim seixanta anys d’experiència en l’ESM i hem
assumit que la conditio sine qua non per dur a terme una activitat
econòmica exitosa és la llibertat de l’individu, i la seva participació
en condició d’igualtat en el mercat. Però l’Estat, com a organisme
que ha de tenir cura del sistema, ha d’assegurar que els frens i
equilibris estiguin en bon estat», continua. En la mateixa línia, en el
vuitè discurs, explica que cal trobar un nou equilibri entre la llibertat
econòmica i les regulacions transparents. Finalment, quan esmenta,
en el cinquè parlament, les causes de la crisi, fa referència a l’espe-
culació imprudent, als excessos en els mercats, a les noves possibi-
litats tecnològiques en els mercats de derivats i a la insuficient
transparència, entre altres aspectes, i apunta a la regulació i la in-
tervenció de l’Estat com a eina indispensable.

Per acabar aquest article, pensem que no hi ha res millor que
les mateixes paraules d’Angela Merkel: «Aquesta és una oportuni-
tat única per combinar llibertat amb justícia social, creixement amb
sostenibilitat».
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La reforma laboral i l’Economia Social
de Mercat

[EUGENIO M. RECIO*]

* Professor honorari d’ESADE i col·laborador del CEES.

Introducció

Quan tractem de relacionar la recent reforma del mercat de
treball (Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents
per a la reforma del mercat laboral) amb l’economia social de mer-
cat (ESM), partim del supòsit que el nostre país, com a estat mem-
bre de la Unió Europea (UE), s’hauria de regir pels principis d’aquest
sistema socioeconòmic, proposat al Tractat de Lisboa (TL). Com
que aquest sistema ha d’orientar tota l’activitat econòmica i social
del país que s’hi vulgui ajustar, és lògic que ens preguntem si aques-
ta reforma laboral es correspon amb aquests criteris. Per aquesta
raó tractarem, en primer lloc, d’explicar els elements fonamentals
d’aquest sistema per veure quins condicionarien l’aplicació d’una
reforma laboral. A partir d’aquí, intentarem comprovar si el procés
de la nostra reforma laboral s’ha desenvolupat d’acord amb els prin-
cipis de l’ESM, i després analitzarem la coherència del seu contin-
gut concret amb aquests principis.
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1. En l’estructura de l’ESM, on s’ha
d’encaixar una reforma laboral?

L’ESM considera que l’activitat econòmica s’ha de desenvo-
lupar fonamentalment a través d’un mercat lliure i de competència,
que ha de proporcionar el benestar a tots els ciutadans. Enfront del
mercat liberalindividualista, es pretén que aquest altre model sigui
un sistema amb uns resultats que puguin considerar-se socials, és a
dir, que afavoreixin tots els grups que formen la societat. Però com
que això no és possible en un mercat de competència en el qual
oferents i demandants són lliures en les seves decisions i operen en
condicions molt diferents per la disponibilitat de recursos i per les
diferències de rendes, de formació i de qualitats humanes intel·lec-
tuals i físiques dels participants en el mecanisme del mercat, es
requereix la intervenció de l’Estat amb polítiques correctores per a
la defensa no només de la competència sinó també dels consumi-
dors, amb polítiques socials i laborals que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats, tot i que en les decisions sobre mesures concretes
sempre s’ha de preferir, abans que la imposició autoritària, el con-
sens assolit pels agents socials mitjançant el diàleg social.

El model de l’ESM és, per tant, intervencionista pel paper que
assigna a l’Estat per garantir l’efectivitat del mercat en el creixe-
ment econòmic i el manteniment de la plena ocupació i de la justícia
social, per a la qual cosa s’ha de procurar una distribució equitativa
de la renda i disposar de diversos tipus de prestacions per a la pro-
tecció social. Però aquest model imposa, a més, una important exi-
gència a aquestes intervencions de l’Estat, de manera que es
diferencia de qualsevol altre dirigisme o sistema econòmic amb in-
tervenció estatal, com ara l’anomenat estat del benestar (EB):
aquesta exigència és allò que s’anomena principi de conformitat
amb el mercat, que implica que l’Estat en les seves decisions sem-
pre ha de tenir en compte el mecanisme de funcionament del mer-
cat, procurant interferir-hi el mínim possible. Per aquesta raó, a la
pràctica, en alguns casos, pot no resultar fàcil precisar si determi-
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nades mesures encaixen o no en el sistema. Pel que fa al nostre
tema, això s’ha de tenir en compte quan més endavant tractem de
valorar les reformes aprovades del mercat de treball.1

Considerem que és important tenir en compte que el model
d’ESM, que breument acabem de descriure, correspon a allò que
algunes vegades, amb molta ambigüitat, s’anomena model social
europeu. Aquesta ambigüitat fa que, amb freqüència, per parlar
d’aquest model social s’utilitzi el terme EB quan, com acabem de
veure, per la concepció autèntica i segons la gènesi històrica de
l’ESM, es tracta de dos models substancialment diferents.2

De la identificació del model social europeu amb el sistema
de l’ESM se’n va parlar obertament amb motiu de la cimera extra-
ordinària que va convocar Toni Blair per al mes d’octubre de 2005,
quan era president del torn semestral de la UE. El lema que va
proposar per a aquesta cimera va ser El model social europeu i la
seva sostenibilitat davant el repte de la globalització, amb el
qual pretenia adaptar el model social europeu als principis del model
existent al món anglosaxó. No només aquesta cimera va fracassar
sinó que el semestre següent, en què la presidència va correspondre
a Àustria, el president federal d’aquest país, Heinz Fischer, en el
discurs que va fer davant el Parlament Europeu a mitjan febrer del
2006, va afirmar que considerava un tema d’una importància cruci-
al la dimensió social en la política europea, perquè l’acceptació del
mercat i per tant l’acceptació del projecte europeu exigeixen un
mercat amb un ampli component social, és a dir, i són les seves
paraules textuals, una ESM.3

1. Sobre els orígens i l’estructura ideològica de l’ESM es parla extensament a E. M.
Recio: «Orígenes democristianos de la ESM». A: Diàlegs, octubre-desembre de
2004; i a E. M. Recio: «Estructura ideológica de la ESM», vol. 1, de la Col·lecció
Eugenio M. Recio, desembre de 2009, ed. CEES i INEHCA.

2. Per contraposar ambdós models, pot ajudar conèixer la concepció i la gènesi
històrica del concepte de l’EB tal com s’ha exposat a l’estudi dut a terme per un
equip de professors d’ESADE per al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya publicat amb el títol «El estado del bienestar» a la
Col·lecció Textos i Documents, vol. 14, 1996, pàg. 17-20.

3. www.eu2006.at/de/News/Speeches_Interviews/1502FischerEP.html.
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La posició de la presidència austríaca sintonitzava amb el do-
cument que havia presentat la Comissió Europea a la referida cime-
ra britànica (European values in the globalised world, COM, 2005,
525, final pàg. 4), en el qual es diu que per afrontar els desafiaments
de la globalització s’han de mantenir els valors europeus que confi-
guren l’ESM. També fa exprés esment de l’ESM el document que
la Confederació Europea de Sindicats (CES) va preparar per a aques-
ta mateixa cimera, en afirmar que «el conflicte (plantejat per l’in-
tent britànic de reforma) era percebut com una necessitat d’escollir
entre una Europa moderna amb una ESM i drets socials o una zona
de lliure canvi vagament regulada».4  I per acabar, podem esmentar,
entre d’altres que segueixen la mateixa orientació, els testimonis
dels eurodiputats espanyols Enrique Barón i Alejandro Cercas, que
també es refereixen a l’ESM en un article titulat Un model social
europeu viu.5

D’acord amb aquest supòsit que elimina l’ambigüitat de l’ex-
pressió model social europeu, en considerar-lo com un dels ele-
ments bàsics del sistema socioeconòmic que anomenem ESM, en
l’anàlisi que pretenem fer respondrem a alguns autors que conside-
ren que la reforma laboral va en contra del model social europeu.6

I per evitar més confusions advertim que, en allò que es pot consi-
derar un model social, convé distingir entre el sistema de prestaci-
ons socials i la regulació de les relacions laborals o del mercat de
treball, i només aquest últim aspecte constitueix l’objecte de les nos-
tres reflexions.

Precisats els elements que constitueixen l’estructura de l’ESM,
resulta evident que el tema de les relacions laborals es refereix di-
rectament a un dels components fonamentals d’allò que podem con-
siderar, en contraposició al mercat de béns i serveis, el mercat

4. El País, 25 octubre 2005.
5. El País, 25 octubre 2005.
6. Han manifestat aquesta opinió, entre d’altres, els catedràtics de Dret del Treball

Fernando Valdés i Antonio Baylos a «Por un trabajo decente y unas libertades
colectivas plenas», a El País, 24 març 2012.
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dels factors productius, en el qual intervé el treball i també el ca-
pital. Tanmateix, com que el mercat ha de ser degudament estructu-
rat per l’autoritat de l’Estat per complir la funció que té assignada
en el nostre model socioeconòmic, la relació laboral objecte del nos-
tre estudi no és res més que un canvi en les regles que necessària-
ment han d’existir per establir com s’ha de comportar un dels agents
que intervenen en els processos del mercat. Segons això, la refor-
ma del mercat de treball correspon a aquesta funció que té l’Estat
en l’ESM i no és més que un canvi de les regles estructurals per al
desitjable funcionament del mercat, de manera que l’Estat estarà
limitat en la seva acció pel principi de conformitat amb el mercat,
al qual ens hem referit anteriorment.

2. Ha respectat l’Estat en la reforma
proposada els principis de l’ESM?

Una vegada hem localitzat el posicionament de l’objecte de la
nostra anàlisi en l’estructura del model, ens correspon comprovar,
en primer lloc, si l’Estat ha procedit segons els criteris de l’ESM en
el cas d’aquesta reforma concreta, per després veure si les mesu-
res preses no només són les adequades per assolir l’objectiu que ha
donat lloc a tot aquest procés reformador, sinó també si són cohe-
rents amb els seus principis.

Com que el principi de la llibertat és un component essencial
en el sistema, es considera que, pel que fa al factor treball objecte
del nostre estudi, en la determinació de les regles per al seu funcio-
nament els agents afectats han de participar d’una manera activa
mitjançant l’esmentat diàleg social. L’Estat, per tant, tant per enun-
ciar per primera vegada les regles del funcionament del mercat de
treball com per reformar-les, com és el nostre cas, no hauria de
procedir d’una manera autònoma sinó d’acord amb les propostes
dels agents socials, mitjançant un procés de negociació.

Aquí podríem trobar un argument per rebutjar la coherència de
la reforma aprovada amb el sistema socioeconòmic europeu. Tan-
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mateix, no es pot dir que el govern responsable del canvi de les
regles vigents hagi prescindit arbitràriament del diàleg social. Tant
el govern socialista de Rodríguez Zapatero, en la seva reforma del
mercat de treball del 2010, com l’actual govern popular han procu-
rat, sense èxit, comptar amb una aportació positiva dels sindicats
nacionals en l’elaboració de les noves regles, però en tots dos casos
els governs de torn no han volgut abdicar de la seva responsabilitat
davant l’entossudiment dels representants sindicals, més preocu-
pats per defensar una ideologia política que per prendre les mesures
necessàries per fer front al problema de l’atur en el context en què
es troba actualment l’economia espanyola. Aquest fet, tanmateix,
no s’ha donat per primera vegada al nostre país, ja que altres països
comunitaris que han emprès reformes semblants abans que nosal-
tres han passat per circumstàncies semblants; entre ells destacant
el país que ha dissenyat el model de l’ESM, raó per la qual el té més
integrat en la seva cultura que el nostre.

L’experiència d’Alemanya en aquest aspecte és particularment
significativa. En guanyar la socialdemocràcia (SPD) les eleccions
de 1998, amb G. Schröder com a canceller, es va trobar amb un atur
de 4,3 milions, el 12,3% de la població activa, i amb acords salarials
amb increments superiors al creixement de la productivitat del tre-
ball que no contribuïen, per tant, a millorar les condicions per a l’ocu-
pació. En aquesta situació, Schröder va anunciar que calia fer
reformes de llarg abast en els sistemes de protecció social i en el
mercat de treball. El juliol de 1999 el canceller va convocar una
primera ronda del Bündnis für Arbeit (Aliança per l’Ocupació), que
era el marc institucional per al diàleg social i que havia fracassat en
els intents de reforma de l’anterior govern cristianodemòcrata
(CDU). Davant el descontentament generalitzat pels projectes de
reforma, al febrer del 2002 Schröder va anunciar la creació d’una
comissió independent, presidida pel director de RH de la VW, P.
Hartz, perquè proposés reformes sobre el mercat de treball. Reno-
vat l’agost d’aquell any 2002 el mandat de G. Schröder, que va re-
petir la coalició amb el partit dels Verds de la legislatura anterior, en
interpretar que les noves desfetes patides en eleccions regionals
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significaven que calia intensificar el procés de reformes, el cance-
ller va tornar a reunir per quarta vegada el Bündnis für Arbeit i, en
comprovar que no hi havia voluntat per a concessions per la part
sindical, va renunciar a seguir utilitzant aquest instrument per al
consens social, tal com havia fet anys abans el seu predecessor
H. Kohl.7

3. És coherent la nostra reforma laboral amb
els principis de l’ESM?

Una vegada hem tractat de constatar que l’actuació de l’Es-
tat, com a última instància responsable de la nostra reforma labo-
ral, ha estat d’acord amb l’essència del model comunitari, malgrat
haver hagut de renunciar a la col·laboració dels representants sin-
dicals, tal com hem vist que ha succeït també a altres països, hem
de passar a comprovar si el contingut concret de la reforma del
mercat de treball del nostre país és coherent amb els principis de
l’ESM.

3.1. Justifica la finalitat de la reforma el canvi de les relacions
laborals vigents?

La reforma té com a finalitat prioritària fer front a l’elevat
volum d’atur que registra la nostra economia, el qual, tot i que s’ha
agreujat indiscutiblement per la crisi actual, hi ha motius per afirmar
que té arrels més profundes, de naturalesa estructural, ja que fins i
tot en períodes d’expansió econòmica, en els quals rebíem milers
d’immigrants, l’atur de la nostra població rarament baixava del mi-

7. S’exposen amb més detall els problemes que han hagut de superar les reformes a
Alemanya a E. M. Recio: «¿Está en crisis la economía social de mercado?». A:
Diàlegs, juliol-setembre del 2005; i a E. M. Recio: «The Crisis of the German
Social Model». A: «Economy, Entrepreneurship, Science and Society in the XXI
Century». Universitat d’Alcalá de Henares, llibre homenatge al professor S.
García Echevarría, 2006.
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lió. Segons dades d’un recent article de l’economista Guillermo de
la Dehesa, president del Centre for Economic Policy Research
(CEPR),8  des que es va publicar l’Estatut dels treballadors el 1980
fins al 2010, la taxa mitjana d’atur espanyol va ser del 14,5%, men-
tre que la dels quinze estats membres de la UE va ser del 8,5% i la
de la zona euro de dotze del 9,2%. I això malgrat que el PIB espanyol
va créixer durant les tres dècades una mitjana del 2,6%, enfront del
2,2% i el 2,1%, respectivament, de la UE i de la zona euro. I durant
els anys de prosperitat del cicle anterior a la crisi actual (1997-2007),
tot i que es van aconseguir taxes més favorables de creació d’ocupa-
ció, el 85% dels contractes signats van ser temporals.

Per tant, malgrat els molts i freqüents canvis que han tingut
lloc al nostre mercat laboral des que gaudim d’un sistema polític
democràtic, es constata que hi ha una persistència de rigideses que
poden explicar aquesta situació. A l’article que acabem d’esmentar
de l’economista de la Dehesa es diu literalment: «La rigidesa dels
salaris a la baixa i la inflexibilitat externa i interna a les empreses
estan determinades per l’actual estructura de l’ocupació i de la ne-
gociació col·lectiva… Aquesta rigidesa ha fet que Espanya perdi
competitivitat enfront de la resta de la zona euro ja que, entre el
2000 i el 2008, el seu creixement del cost laboral per hora treballada
va ser del 39,7% enfront del 25% de la zona euro, i tot i que ha
caigut entre el 2008 i el 2010, només ha estat del 0,8%, cosa que ha
fet que els costos laborals unitaris, incloent-hi la productivitat, hagin
augmentat un 30,4% enfront del 15,8% de la zona euro».

Alguns països comunitaris van reaccionar molt abans que no-
saltres contra aquestes rigideses, especialment greus per competir
en un mercat globalitzat. I pels seus resultats i perquè, tal com hem
dit, la seva experiència ens serveix per a la finalitat d’aquest estudi
de veure si la nostra reforma laboral sintonitza amb el model de
l’ESM, recorrem de nou a l’experiència alemanya.

Ja quan es pressionava el govern de G. Schröder perquè refor-
més el mercat de treball, perquè a l’agost del 2002 l’atur superava

8. «¿Por qué la reforma laboral es tan necesaria?». El País, 12 abril 2012.
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els 4 milions, s’insistia en la necessitat d’una major flexibilitat amb
reformes estructurals, i es proposaven els exemples dels Països
Baixos, d’Anglaterra i de Suècia, que, amb una desregulació i una
major flexibilitat perquè les empreses operessin en aquest mercat
globalitzat, havien aconseguit nivells molt elevats d’ocupació. Un
treball de S. Nickell del Centre for Economic Perfomance (CEP)9

va mostrar que les estructures i les rigideses institucionals eren les
responsables de l’elevada taxa d’atur a Alemanya, de manera que
la seva reforma era una condició necessària per millorar el mercat
de treball.

En aquest context s’han de situar les reformes que, tal com
hem recordat abans, va establir el canceller Schröder a l’Agenda
2010. Tanmateix, els seus resultats no van ser immediats i quan
l’any 2006 la gran coalició de la CDU i l’SPD va iniciar el seu
mandat, l’atur havia superat els 5 milions, xifra que suposava el
12,6% de la població activa. A poc a poc i amb alguns canvis que va
introduir el nou govern l’atur va començar a disminuir, de manera
que a l’octubre del 2010, l’any previst a l’Agenda, el nombre d’atu-
rats es va situar per sota dels 3 milions, el nivell més baix des del
1992. El més interessant i sorprenent és que malgrat que la produc-
ció va caure el 2008-2009 a causa de la crisi i es va reduir el PIB
aproximadament un 4%, les seves conseqüències gairebé no es van
notar en el volum d’ocupació, que es va mantenir estable gràcies a
la nova ordenació de la política laboral. El factor estabilitzador, da-
vant la caiguda conjunturalment condicionada del treball a jornada
completa, va ser el creixement ininterromput del treball a temps
parcial. Per tant, es van emprar les diferents alternatives ofertes
per la flexibilització de les relacions laborals perquè es recorregués
a l’acomiadament només en última instància.

L’evolució ha estat tan favorable que en aquests dos darrers
anys s’ha pensat que Alemanya no ha tingut mai una possibilitat
millor d’arribar a la plena ocupació, i complir així un objectiu prio-

9. Nickell, S. (2003). «A Picture of European Unemployment: Success and Failure».
A: CEP Discussion Papers 0577. Londres.
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ritari de l’ESM. Per estudiar aquestes possibilitats s’han elaborat
diversos estudis,10  en els quals es recullen els testimonis de molts
economistes que coincideixen a afirmar que els models flexibles del
treball tenen un efecte positiu en l’ocupació.

En els debats sobre els resultats d’aquests treballs que es van
organitzar en l’àmbit de la INSM (Iniciativa per a una Nova ESM),
els experts van afirmar que, aprofitant-se dels esforços del passat i
concretament de la posada en pràctica de l’Agenda 2010, i treient
partit de la bona conjuntura i de l’evolució demogràfica, el 2015 la
taxa d’atur podria baixar fins al 5% (a l’abril del 2011 era del 7,3%),
de manera que es podria parlar ja de plena ocupació, ja que es sol
considerar que aquesta situació es dóna dins un ventall de taxes
d’atur d’entre el 5% i el 2%. Però per assolir aquest nivell cal no
abandonar el camí emprès de la flexibilització del mercat de treball
i prestar una atenció especial als grups més problemàtics com els
de la gent gran, les dones i els immigrants, ja que la plena ocupació
no és un fenomen espontani, però en cas de seguir aquest ritme es
podria arribar cap al 2017 a una taxa fins i tot per sota del 2%.11

3.2. La flexiseguretat en la política laboral de la UE
La coherència d’aquesta flexibilització de les relacions labo-

rals amb el model de l’ESM va quedar molt patent quan l’any 2006,
en el semestre de la presidència austríaca a la qual ens hem referit
anteriorment a propòsit del model social europeu, amb motiu de la

10. Bräuninger, M. i J. Hinze (2010). «Vollbeschäftigung in Reichweite» («Plena
ocupació en tota l’extensió»). Institut d’Economia Mundial d’Hamburg (HWWI);
Straubhaar, Th. i M. Bräuninger (2011). «Wege zur Vollbeschäftigung» («Camins
per a la plena ocupació»). Informe de l’HWWI per encàrrec de la INSM. Hamburg.

11. Aquests comentaris estan recollits al web de la INSM: «HWWI Gutachten
Vollbeschätigung in drei Jahre möglich» («Informe de l’HWWI, la plena ocupació
possible en tres anys»), de 04 d’abril del 2011. www.insm.de/insm/Presse/
Pressemeldungen/Projekt-Volbeschäftigung.html; i «Marktwirschaftlicher Dialog
“Ein Selbstläufer ist das Projekt Vollbeschäftingung nicht”» («Diàlegs sobre
l’economia de mercat: el projecte de la plena ocupació no és quelcom que es
realitza per si mateix»), d’11 de maig del 2011, www.insm.de/insm/Themen-
stream/Arbeit/Marktwirtschaflicher-Dialog—Voll...
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cimera de primavera que havia de tractar sobre Ocupació, situa-
ció social, sanitat i defensa dels consumidors es va proposar
com a lema Flexicurity, és a dir, Flexibilitat a través de la segu-
retat: la flexibilitat necessària per a la gestió empresarial però ga-
rantint també la seguretat dels qui podrien veure’s immediatament
perjudicats per la seva posada en pràctica.

Aquest concepte ha estat recordat recentment en un docu-
ment12  que la Comissió Europea ha enviat al Parlament i a altres
institucions de la UE per promoure la creació d’ocupació d’acord
amb els objectius de l’Estratègia Europea 2020. A l’apartat 2, que
tracta de «restablir la dinàmica dels mercats de treball», i al suba-
partat dedicat a la reforma dels mercats de treball, el document
afirma que «el concepte de flexiseguretat comprèn una sèrie de
mesures de la política del mercat de treball (acords contractuals,
mesures actives del mercat de treball, aprenentatge al llarg de la
vida i sistemes de protecció social) d’una manera integrada i cohe-
rent, per fomentar de la mateixa manera flexibilitat i també segure-
tat en el lloc de treball i armar millor els mercats de treball per fer
front als processos econòmics d’adaptació».

En aquest context s’ha d’interpretar l’explicació que es fa al
paràgraf II del preàmbul del Reial decret llei de la reforma laboral
que «l’objectiu és la flexiseguretat», de manera que es recullen
mesures per fomentar l’ocupabilitat dels treballadors, fomentar la
contractació indefinida amb especial èmfasi a promoure la contrac-
tació per pimes i de joves i la flexibilitat interna, i reduir la dualitat
laboral, amb mesures que afecten principalment l’extinció dels con-
tractes de treball.

Veiem, per tant, que la flexibilitat interna i externa, que supo-
sen l’abaratiment de l’acomiadament improcedent, la possibilitat de
fer acomiadaments col·lectius sense que intervingui l’autoritat labo-
ral, la simplificació i l’eliminació de tràmits administratius per modi-

12. Comunicat de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè
Economicosocial i al Comitè de les Regions (2012). «Impulsar un incremento
intensivo de puestos de trabajo», COM, 173 final.
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ficar les condicions de treball pel que fa a la jornada, la classificació
professional, la mobilitat funcional i geogràfica, i fins i tot la reduc-
ció del sou per simple decisió empresarial, tracten de compensar-se
amb la millora de l’ocupabilitat dels treballadors reforçant el dret a
la formació i al reciclatge per adaptar-se als canvis de l’entorn,
modificant el contracte a temps parcial, regulant el teletreball, in-
corporant l’obligació per a les empreses que acomiadin més de cent
treballadors d’articular un pla de recol·locació externa per a un pe-
ríode de com a mínim sis mesos i, finalment, bonificant la contracta-
ció indefinida d’aturats de llarga durada. Flexibilitat, per tant, però
assegurant l’ocupabilitat.

Com és lògic, les diverses rigideses que poden existir en el
mercat de treball afecten d’una manera especial la gestió empresa-
rial, que en l’ESM es considera que és el mitjà natural per a la
creació d’ocupació. En aquest sentit hem de ressaltar un nou as-
pecte de la reforma laboral, objecte del nostre estudi, que sintonitza
plenament amb el sistema socioeconòmic que serveix de base a les
nostres reflexions: el reconeixement que la creació d’ocupació cor-
respon fonamentalment a les empreses que competeixen al mercat.
Això explica que es tracti de facilitar l’activitat de les empreses en
lloc d’insistir, tot i sense excloure’ls, en els estímuls de la despesa
pública, que lògicament s’orientarien cap al sector d’infraestruc-
tures o, el que seria més discutible, cap a la creació d’empreses
públiques.

3.3. És compatible amb els principis de l’ESM la desigualtat en
el tracte a treballadors i empresaris?

En el Reial decret llei de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral hi ha moltes altres mesures que lògicament no son
tingudes en compte des de la perspectiva de les grans línies direc-
trius d’un model macroeconòmic. El que pot succeir, tanmateix, és
que aquestes mesures tinguin unes conseqüències que no siguin
compatibles amb aquestes línies, i per aquesta raó les analitzarem
tot i que d’una manera esquemàtica.

La reforma laboral i l’Economia Social de Mercat
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Tractant de sintetitzar el contingut del decret llei sembla clar
que, tal com hem dit, el seu objectiu prioritari és facilitar que les
empreses creïn llocs de treball (capítol II). Per aconseguir-ho, tal
com també hem indicat, s’ha tractat de flexibilitzar la gestió dels
RH, facilitant, de diverses maneres, l’acomiadament per estimular
la contractació però assegurant també l’ocupabilitat dels qui es pu-
guin veure afectats per la necessitat d’adaptar-se als canvis de l’en-
torn, sense haver de recórrer en primera instància a l’acomiadament.
Amb la mateixa finalitat es permet que les empreses es despengin
dels convenis col·lectius sectorials per poder prendre en considera-
ció les circumstàncies peculiars d’una empresa determinada. S’es-
tableixen també bonificacions per a la creació de noves empreses i
per facilitar la incorporació dels joves a la vida laboral.

En una visió de conjunt, es pot afirmar que als treballadors que
gaudeixen d’un lloc de treball se’ls retallen certs avantatges, amb
els quals el dret laboral ha anat protegint al llarg del temps la seva
relació laboral. Amb la nova reforma aquesta situació queda sotme-
sa en bastants casos a un poder discrecional de l’empresari, tot i
que no sempre, ja que per exemple en les noves normes per a l’aco-
miadament improcedent, la llei adverteix que es respectaran els drets
adquirits dels treballadors amb contractes antics, de manera que la
nova indemnització només serà d’aplicació per als qui es contractin
a partir de l’aprovació de la reforma. En canvi, davant aquestes
retallades, tal com hem vist, als empresaris se’ls facilita la gestió,
de manera que es pot dir que en certa manera són els guanya-
dors i, el que pot resultar més lamentable, no s’impedeix que en
certes circumstàncies fins i tot puguin arribar a prendre decisions
abusives.

Cal admetre que, grosso modo i en una primera impressió, un
canvi d’aquest tipus sembla poc compatible amb un sistema que
precisament pretén garantir el respecte a la dignitat humana de tots
els seus participants en l’exercici de les seves funcions ciutadanes:
consumidors, treballadors en actiu o que busquen feina, empresaris
i accionistes. Per respondre amb objectivitat a aquestes objeccions
fundades, cal tenir en compte els canvis que ha provocat la globa-
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lització en el funcionament de l’economia i concretament en la
necessitat que tenen les empreses de competir en el mercat mun-
dial amb empreses de països poc respectuosos amb els drets hu-
mans, fet que podria dur les empreses dels països desenvolupats a
la deslocalització dels seus centres productius per ser més compe-
titius en reduir costos, amb el consegüent augment de l’atur als
països d’origen. En aquestes circumstàncies, els treballadors que
tenen la sort de tenir un lloc de treball han d’admetre que per
conservar-lo i facilitar que altres conciutadans, que no en tenen i en
busquen, puguin trobar-ne s’han de fer els canvis necessaris perquè
les empreses s’adaptin en la seva gestió als canvis de l’entorn, però
sense que es trenqui l’equilibri que exigeix el respecte a tots els
ciutadans.

La pèrdua relativa d’unes millors condicions de treball institu-
cionalment establertes per fer front a la nova configuració de l’en-
torn ha estat, tal com hem vist, un procés pel qual han passat altres
estats comunitaris abans que nosaltres, i que fins i tot es proposa en
els programes estratègics de la UE, però per concloure una vegada
més si això pot ser compatible amb els principis bàsics de l’ESM
que acabem d’esmentar, cal advertir el sentit que pot tenir afirmar
que es tracta d’un canvi institucional. En les comparacions amb
l’experiència d’altres països, cal reconèixer que les mentalitats d’em-
presaris i treballadors no són idèntiques i per aquesta raó no es pot
excloure el risc que, en desaparèixer la imposició legal, no aparegui
un comportament de cultura humanista que eviti conseqüències no
desitjades. En altres paraules, volem dir que no es pot excloure el
risc que els empresaris abusin dels avantatges que se’ls concedei-
xen sense tenir en compte la seva finalitat. Això succeiria, per exem-
ple, si en lloc de recórrer a la flexibilitat per organitzar el treball
adaptant-se a les exigències de l’entorn, es continués abusant dels
acomiadaments aprofitant-se que s’han abaratit. I el mateix podria
succeir si els treballadors abusessin de la possibilitat que tenen d’acu-
dir al poder judicial davant els canvis que hagi de dur a terme l’em-
presa en el tipus d’activitat, en la localització del seu lloc de treball
o, en el que seria més d’esperar, en les retallades salarials. En aquests
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i altres casos semblants es trencaria un equilibri, que la llei ha
intentat aconseguir, mitjançant comportaments poc adequats a
aquest principi de respecte a la dignitat humana en el qual es basa
el model.

3.4. Es respecten les exigències de la lliure competència?
Un altre dubte sobre la coherència de la reforma laboral amb

el model de l’ESM pot provenir d’una excessiva ingerència de l’Es-
tat en l’activitat empresarial per les mesures amb les quals es tracta
d’afavorir les pimes i els autònoms (capítol III). Es podria pensar
que no es respecta el principi de conformitat amb el mercat i que
es creen condicions avantatjoses per a un cert grup d’empreses,
cosa que pertorba el lliure joc de la competència, és a dir, un altre
dels pilars bàsics de l’ESM.

La reforma promou un nou contracte indefinit per a empreses
de menys de 50 treballadors que, segons el Gabinet de Comunicació
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social,13  «suposen el 95% del
teixit productiu». Aquest contracte comptarà amb un període de prova
d’un any, durant el qual es podrà acomiadar el candidat sense cap
compensació, fet que, al marge del nostre tema, pot ser una ocasió
d’abusos.

L’empresa tindrà dret a una deducció al seu compte fiscal de
3.000 euros quan contracti el seu primer treballador, si té menys de
trenta anys. I si el contracte es fa a un treballador a l’atur, l’empre-
sa podrà deduir fiscalment, durant un any, l’equivalent al 50% de la
prestació d’atur que vingués cobrant el treballador, i aquest, al seu
torn, podrà percebre, també durant un any, juntament amb el seu
sou el 25% de la prestació.

S’estableix, a més, un règim de bonificacions per a col·lectius
desocupats amb especials dificultats per incorporar-se al mercat de
treball de la manera següent:

13. «Reforma urgente para frenar la destrucción de empleo y favorecer la
empleabilidad». http://www.tt.mtin.es/periodico/ministra/201202/
MIN20120210.htm.
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- Si es tracta de joves d’entre setze i trenta anys, amb una
contractació indefinida, la quota de la Seguretat Social tin-
drà una bonificació de 3.600 euros durant tres anys, amb un
augment progressiu a partir de 1.000 euros el primer any. Si
el treballador és dona s’afegeixen 100 euros més a l’any;

- Si es tracta de desocupats de llarga durada, majors de qua-
ranta-cinc anys, la bonificació pujarà a 4.500 euros.

Tot i que és clar que amb aquestes bonificacions es discrimi-
na, reduint els costos laborals d’aquestes empreses i afavorint,
per tant, els seus avantatges competitius, creiem que hi ha motius
per admetre que no s’infringeixen les exigències de la lliure com-
petència.

En primer lloc, la discriminació es fa per estimular la crea-
ció d’ocupació, d’acord amb l’objectiu prioritari de la reforma.
Tot i que aquest tipus de mesures no ens consta que s’hagin apli-
cat als països comunitaris que hem considerat líders en la lluita
contra l’atur, i tampoc no s’esmenta al document per a l’estratè-
gia de l’ocupació de la Comissió Europea referit a la nota 12,
creiem que no és el mateix que bonificar les empreses d’un de-
terminat sector per orientar la reforma de l’estructura producti-
va en una certa direcció, tal com ha succeït amb els governs del
Partit Popular i el Partit Socialista amb el sector immobiliari, i
com podria semblar que va pretendre la llei socialista de l’eco-
nomia sostenible, l’avantprojecte de la qual va ser aprovat el 27
de novembre del 200914  però no va entrar en vigor com a llei fins
al 6 de març del 2011. En el cas que estem comentant, les boni-
ficacions s’ofereixen a qualsevol de les empreses que tinguin la
dimensió indicada, independentment del seu sector d’activitat, i

14. La problemàtica apuntada es va exposar a l’article publicat a Cinco Días el 16 de
desembre del 2009 d’E. M. Recio: «Una ley menos mala de lo que parece». El
tema de la compatibilitat de les ajudes a les empreses amb el model comunitari ha
estat desenvolupat més extensament a «Las subvenciones y la economía social de
mercado», publicat el 31 de gener del 2011 a http://www.ceesocials.org/?p=697.
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la majoria de les millores referides tenen un període de durada
limitada.

Concloem, per tant, que per les circumstàncies concretes en
les quals es produeixen les ingerències referides, es pot admetre
com una excepcionalitat aquesta major intromissió de l’autoritat
estatal en el funcionament del mercat.

3.5. Afecten els dubtes sobre la constitucionalitat d’alguns con-
tinguts de la reforma a la coherència amb l’ESM?

Per acabar, ens referirem a altres possibles objeccions que s’han
fet contra la reforma laboral i que, tot i que es tracta de temes jurídics
que no afectarien el sistema socioeconòmic com a tal, mereixen que els
dediquem una breu atenció pel nivell al qual s’han plantejat, ja que ni
més ni menys que el titular del Jutjat Social número 30 de Madrid ha
iniciat els tràmits per dur la reforma al Tribunal Constitucional, fet que
reforça la intenció dels sindicats i d’alguns partits polítics.

En primer lloc s’objecta que la reforma no compleix els requi-
sits d’extraordinària i urgent necessitat que exigeix la Constitu-
ció per recórrer al decret llei. Tot i que per raons de la nostra
especialitat professional no ens podem entremetre en els planteja-
ments jurídics, recordant tot el que ha succeït en aquests darrers
anys i tenint en compte les actituds dels sindicats, als quals ens hem
referit anteriorment, i l’experiència del quefer polític que s’ha vis-
cut en les reformes anteriors, sembla que dubtar de la urgència
d’aquesta reforma, atesa la situació de la nostra economia, resulta
força poc encertat.

Un altre dels temes que es consideren no constitucionals és la
nova regulació del salari de tramitació, que deixa a la decisió de
l’empresari pagar-lo o no, segons que decideixi sobre la readmissió
o no del treballador acomiadat, una vegada que el jutge hagi dicta-
minat sobre la improcedència de l’acomiadament (article 18, parà-
grafs set i vuit). Sense entrar en el terreny jurídic, pensem que és un
cas més del tema tractat a l’apartat 3.2 sobre la possible desigualtat
amb què es tracta l’empresari i el treballador ocupat, a causa de les
noves circumstàncies que imposa el mercat globalitzat, sense que
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això suposi que es condemna la classe treballadora a una despro-
tecció total.

Fora d’això cal advertir que, en el mateix terreny dels profes-
sionals del dret, trobem testimonis que rebutgen el recurs a la Cons-
titució quan es vol anar més enllà dels límits ineludibles que es
fixen per a la defensa dels drets ciutadans.15  I també valora la re-
forma laboral, des del punt de vista jurídic però sense entrar expres-
sament al tema de la seva constitucionalitat, el catedràtic de Dret
del Treball d’ESADE Salvador del Rey Guanter.16

Conclusió

Tenint en compte els criteris i els principis bàsics que fona-
menten el model de l’ESM, i ajudant-nos de les experiències dels
països que estan més identificats amb la seva cultura, suplint així
allò que, en els termes generals del model, no es concreta suficient-
ment, pensem que es pot concloure que la reforma laboral proposa-
da al Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, s’integra amb cohe-
rència en l’ordenament socioeconòmic propi de la UE.

Possiblement els nostres legisladors, en dissenyar el projecte
de reforma, han tingut més en compte les reformes que s’han anat
introduint als països comunitaris del nostre entorn que les exigèn-
cies teòriques del model, però afortunadament els resultats han es-
tat positius i pensem que, tot i que a posteriori, fer anàlisis com les
que hem pretès dur a terme en aquest treball, i que potser hi haurà
persones a les quals puguin semblar massa subtils o innecessàries,
poden ajudar a prendre consciència que les nostres diferents políti-
ques laborals, socials i econòmiques tenen un marc previ que, pel bé
de tothom, delimita les seves possibilitats, apartant-nos dels dife-
rents liberalismes i estatismes.

15. Federico Durán, catedràtic de Dret del Treball: «Constitución y reforma laboral»,
publicat a Cinco Días, 11 març 2012.

16. «Un marco laboral en la dirección correcta». La Vanguardia, 1 març 2012.
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La Política Agrícola Comuna:
cinquanta anys al servei de la nostra

agricultura i el món rural
[JOSÉ MANUEL SILVA RODRÍGUEZ*]

* Director General d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Comissió
Europea.

La Política Agrícola Comuna (PAC) ha estat, sens dubte, un
dels elements vertebradors del projecte d’integració europea. Al llarg
dels seus cinquanta anys d’història, la PAC ha experimentat una
important transformació i s’ha adaptat als canvis de la societat eu-
ropea i de l’entorn global, però ha continuat estant al centre del
projecte europeu i ha mantingut la seva important rellevància finan-
cera.

De la intervenció en els mercats a l’ajuda a la
renda

La creació de la PAC està estretament vinculada als reptes
socials i econòmics de l’Europa de postguerra, en la qual les neces-
sitats de provisió alimentària coincidien amb un important èxode rural
associat a un creixent procés d’industrialització i urbanització. La
intervenció econòmica en el sector agrícola no era més que una
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part del nou model social europeu en construcció, fruit del consens
entre les dues grans famílies polítiques del moment: la democràcia
cristiana i la socialdemocràcia.

En aquest context, el sector agrícola tindria un especial prota-
gonisme en les negociacions per a la creació de la Comunitat Eco-
nòmica Europea (CEE). El Tractat de Roma (1957) atorgaria
especial rellevància a aquesta política i fixaria uns objectius que
encara estan vigents actualment: l’increment de la productivitat agrí-
cola, un nivell de vida equitatiu a la població agrícola, l’estabilització
dels mercats, la seguretat de les provisions i uns preus raonables
per al consumidor.

En el marc polític instaurat en els inicis, els incentius per produir
van ser proporcionats a través d’un sistema de preus elevats de
suport als agricultors, combinat amb la protecció a la frontera i l’ajuda
a l’exportació.

A la dècada dels anys 70, l’atenció es va començar a centrar
en iniciatives concretes de la política comunitària per accelerar l’ajust
estructural del sector agrícola europeu: en aquest sentit, el 1972 es
va aprovar la legislació per modernitzar les explotacions, per pro-
moure la formació professional i per renovar la força de treball mit-
jançant el suport a la jubilació anticipada. Uns quants anys més tard,
el 1975, es posarien en marxa les primeres iniciatives per donar
suport específic als agricultors de zones amb dificultats específi-
ques, ja fossin les zones de muntanya o les zones menys afavorides.
Aquests instruments encara estan vigents actualment, a través dels
plans de desenvolupament rural.

La PAC aconseguiria en pocs anys garantir l’autosuficiència
comunitària en la majoria dels productes. A partir dels anys 80 el
gran repte seria la gestió dels excedents gairebé permanents dels
principals productes, alguns dels quals s’exportaven (amb el suport
de les restitucions a l’exportació) mentre que d’altres havien de ser
emmagatzemats o eliminats dins el nostre territori. Les mesures per
gestionar aquests excedents van tenir un cost pressupostari elevat i
van provocar distorsions en alguns mercats mundials. Per fer front
a aquesta problemàtica, la Comunitat Econòmica Europea (CEE)

La Política Agrícola Comuna



103

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

posaria en marxa a partir de 1984 el sistema de quotes de producció
en el sector lacti (que ja s’aplicava al sucre): els límits a la produc-
ció (també vigents fins avui en altres sectors, com ara la plantació
de vinyes) es convertirien en el principal instrument per fer front a
la tendència a la sobreproducció.

La primera gran reforma de la PAC no arribaria fins al 1992
(l’anomenada Reforma MacSharry, en honor al comissari irlandès
que la va impulsar). En un context de creixent pressió internacio-
nal d’obertura de mercats (Ronda Uruguai del GATT), aquesta
reforma iniciaria el canvi de model del suport a la producció (via
preus) al suport al productor (via suport a la renda): per compen-
sar la important disminució de preus garantits (en els cereals els
preus garantits disminuirien un 35%, i en la carn de boví, un 15%),
es van establir els nous pagaments directes associats a la produc-
ció; en paral·lel, s’establiria la retirada obligatòria de terres i al-
tres mesures d’acompanyament (mesures agroambientals,
aforestacions, etc.).

Aquest procés reformador continuaria en l’anomenada Agen-
da 2000 (aprovada el 1999), la qual havia de donar forma concreta
a un model europeu d’agricultura que, en vista de la futura amplia-
ció a l’Europa central i oriental, havia de garantir la diversitat de
sistemes agrícoles. En aquest sentit, l’Agenda 2000 va accelerar el
procés d’orientació cap al mercat (a través d’una nova reducció de
preus garantits) i va establir per primera vegada una política de des-
envolupament rural coherent i estructurada per al conjunt dels terri-
toris rurals europeus. A partir d’aquest moment, la PAC s’ha
vertebrat en dos pilars: un primer pilar centrat en mesures de mer-
cat i pagaments directes (amb fons finançats totalment pel pressu-
post comunitari), i un segon pilar centrat en el desenvolupament
rural dels territoris europeus (amb fons cofinançats entre la Unió
Europea i els estats i/o les regions). El finançament del segon pilar
augmentaria progressivament amb el temps fins a arribar actual-
ment a suposar prop d’una quarta part del total de fons de la PAC
(vegeu la taula 2).

JOSÉ MANUEL SILVA RODRÍGUEZ
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La reforma del 2003 i la revisió mèdica

L’ajust regular de la PAC a les pressions de la societat euro-
pea i la seva economia en evolució es va posar de manifest una
vegada més pel nou conjunt de reformes iniciades el 2003, amb l’ob-
jectiu de millorar la competitivitat del sector agrícola i promoure
l’orientació al mercat i la sostenibilitat, així com enfortir la política
de desenvolupament rural.

La reforma de 2003 va introduir una reconstrucció radical de
la PAC, amb innovacions importants com ara el desacoblament
dels pagaments als agricultors o la introducció de la condiciona-
litat.  Als anys següents, els sectors de l’oli d’oliva, el sucre, les
fruites i hortalisses i el vi també van ser reformats, i es va prepa-
rar una nova política de desenvolupament rural per al període fi-
nancer 2007-2013. La reforma del 2003 fixaria el model de suport
que tenim actualment i establiria les bases d’una nova PAC més
territorialitzada.

La principal innovació d’aquesta reforma va ser la introducció del
desacoblament en la majoria dels pagaments directes: aquest canvi

Taula 1. Evolució històrica de la PAC
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implicava que les ajudes rebudes pels agricultors ja no dependrien del
tipus concret de producció. L’assignació de les ajudes tindria lloc en
funció de drets basats en el valor històric de les ajudes rebudes.

El pagament desacoblat té com a objectiu fonamental el suport
a la renda dels productors. La resta de la renda dels agricultors està
determinada pel mercat: per tal de maximitzar els beneficis, el pro-
ductor ha de respondre als senyals del mercat, i produir el tipus de
producte i la quantitat concreta en funció de la demanda dels consu-
midors (i no en funció d’unes ajudes). El pagament desacoblat és
així un nou instrument que integra l’agricultor al mercat, i al mateix
temps garanteix un mínim d’estabilitat a la seva renda i permet per
tant la viabilitat econòmica de l’explotació a llarg termini.

Aquest pagament desacoblat està vinculat al compliment de de-
terminats estàndards ambientals, de benestar animal i de sanitat vege-
tal, d’obligat compliment per a tots aquells receptors de pagaments
directes. Aquest mecanisme (l’anomenada condicionalitat) va supo-
sar un primer pas cap a la interpretació del pagament directe més enllà
de l’ajuda a la renda: el suport financer al sector agrícola també és
necessari per remunerar els béns públics que produeix el sector agríco-
la. En efecte, l’agricultura és una font importantíssima de producció de
béns públics que el mercat no remunera: el paisatge, la biodiversitat, la
prevenció d’incendis, etc. són béns públics que el sector agrícola pro-
porciona al conjunt de la ciutadania i que requereixen un suport especí-
fic. El pagament desacoblat establert a la reforma del 2003 va suposar
un pas fonamental en aquesta direcció.

Amb la plena aplicació d’aquesta reforma, posada en marxa a
partir del 2005, el 85% dels pagaments directes de la PAC passa-
rien a estar desacoblats (vegeu la taula 2). A la reforma posterior
(l’anomenada revisió mèdica del 2008), aquest percentatge aug-
mentaria fins a un mínim del 92% dels fons de la PAC.

En la classificació de l’Organització Mundial del Comerç
(OMC) de suport a l’agricultura, els pagaments desacoblats són
considerats caixa verda, consideració que implica que l’ajuda no
genera distorsió en el comerç entre la Unió Europea i els socis co-
mercials. Aquest fet és molt important: el model de suport a l’agri-
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cultura que tenim vigent a Europa des del 2003 no només garanteix
un nivell mínim de renda als agricultors, sinó que al mateix temps no
té un impacte negatiu a la resta del món.

El 2007 la Comissió va examinar l’impacte de la reforma del
2003, en vista de la introducció dels ajustos necessaris per adaptar
l’agricultura europea al nou entorn canviant. Al novembre del 2008,
els ministres d’Agricultura van arribar a l’acord polític de l’anome-
nada revisió mèdica, dirigida a modernitzar, simplificar i millorar els
instruments de la PAC; eliminar els límits a la producció, i facilitar
la capacitat dels agricultors d’adaptar-se als senyals del mercat. A
part de l’extensió dels pagaments desacoblats, l’eliminació de les
quotes làcties el 2015 i l’eliminació de la retirada de terres, aquesta
reforma va transferir recursos addicionals a la política de desenvo-
lupament rural, amb l’objectiu de millorar el finançament de les ac-
cions dirigides a fer front al canvi climàtic, la biodiversitat, la gestió
de l’aigua o les energies renovables. Aquesta és la PAC que tin-
drem vigent fins que l’any 2014 entri en vigor la nova PAC que
actualment estem preparant.

Taula 2. Evolució de la despesa de la PAC 1980-2020 (en preus corrents)
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Els nous reptes de l’agricultura europea

En els propers anys la PAC haurà de fer front a diversos rep-
tes que conviden la Unió Europea a prendre diverses decisions es-
tratègiques, amb l’objectiu de garantir la viabilitat a llarg termini del
nostre sector agrícola i les nostres zones rurals.

En primer lloc, ens trobem actualment davant una sèrie de rep-
tes econòmics que ens obliguen a reflexionar profundament sobre el
futur del nostre sector agrícola: hem de tenir present que la funció
principal de l’agricultura és la producció d’aliments i que en el futur
la Unió Europea haurà de contribuir a satisfer la demanda mundial
d’aliments, que previsiblement augmentarà en el futur (segons l’Or-
ganització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimenta-
ció, haurà d’augmentar un 70% d’aquí al 2050). Per tant, és essencial
que l’agricultura de la Unió Europea mantingui i augmenti la seva
capacitat de producció respectant al mateix temps els compromisos
adquirits en el marc del comerç internacional i de la coherència de
les polítiques de desenvolupament. La capacitat d’Europa de garan-
tir la seguretat alimentària és una important elecció a llarg termini
que Europa no pot donar per feta.

A més, els recents episodis d’augment de la inestabilitat dels
mercats (sovint exacerbada pels efectes del canvi climàtic) accen-
tuen encara més aquestes tendències i pressions. De fet, avui dia el
major repte com a conseqüència de la globalització no prové del que
succeeix als mateixos mercats agraris sinó de l’impacte d’altres
mercats, especialment els mercats financers, en l’agricultura. La
recent evolució dels costos, en particular dels preus dels fertilitzants
i de l’energia (vegeu la taula 3), ens demostra la necessitat d’afron-
tar la problemàtica actual del sector agrari des d’una perspectiva
més àmplia, reforçant els mecanismes de suport que, més enllà de
l’estricta acció al mercat, actuïn directament en la renda dels agri-
cultors.
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Un altre element a tenir en compte és que l’evolució econòmi-
ca de la darrera dècada ens ha confirmat l’existència d’importants
problemes en el funcionament de la cadena alimentària: l’escalada
de preus de les matèries primeres de l’any 2008, unida a la persis-
tència dels elevats preus al consum dels aliments, va suscitar a la
Comissió Europea importants dubtes sobre l’eficiència d’aquest cru-
cial sector de l’economia europea. Les discrepàncies observades
entre l’evolució dels preus dels productes agrícoles i l’evolució dels
preus al consum dels aliments, juntament amb la reacció asimètrica
dels preus dels aliments a les fluctuacions dels preus dels productes
bàsics agrícoles (vegeu la taula 4), confirmen l’existència de defi-
ciències estructurals del sistema. Les desigualtats que predominen
en el poder de negociació de les parts contractants contribueixen a
reduir tant la velocitat com la magnitud de la transmissió de preus al
llarg de la cadena i n’expliquen la asimetria.

Taula 3. Evolució dels preus de les matèries primeres
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Les perspectives a llarg termini de l’agricultura no milloraran si
els agricultors no poden invertir la tendència constant de disminució
de la seva part del valor afegit generat per la cadena alimentària. De
fet, la proporció del valor afegit agrícola en la cadena alimentària ha
passat del 29% el 2000 al 24% el 2005, mentre que durant el mateix
període ha augmentat la part de la indústria alimentària, de la venda a
l’engròs i del sector de la distribució. Sense una transmissió adequa-
da dels senyals del mercat, les perspectives a llarg termini del sector
agrícola i de la seva part del valor afegit generat per la cadena ali-
mentària estan en perill. Les qüestions clau estan relacionades amb el
desequilibri actual de la capacitat de negociació al llarg de la cadena
alimentària, el nivell de competitivitat a cada baula de la cadena, les
relacions contractuals, la necessitat de reestructurar i consolidar el
sector agrícola, la transparència i el funcionament dels mercats de
derivats de matèries primeres agrícoles.

Taula 4. Transmissió de preus lenta, limitada i asimètrica en la cadena
de subministrament d’aliments
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Només un sector agrícola fort permetrà que el sector de la
indústria alimentària, altament competitiu, segueixi sent una part
important de l’economia i el comerç de la Unió Europea (la Unió
Europea és el primer exportador mundial de la major part de pro-
ductes agrícoles transformats i d’alt valor afegit). Ha d’afavorir les
sinergies entre l’activitat agrícola i la ramadera, per exemple pel
que fa a les proteïnes. D’altra banda, els ciutadans de la Unió Euro-
pea exigeixen una àmplia opció de productes alimentaris d’elevada
qualitat que compleixin normes estrictes de seguretat, de qualitat i de
benestar animal, també en el cas dels productes locals. En aquest
context, actualment preocupen de manera molt concreta les qües-
tions d’accessibilitat, de disponibilitat i d’acceptabilitat d’aliments sans
i eficaços des del punt de vista nutricional. L’agricultura de la Unió
Europea s’enfronta avui a un entorn molt més competitiu, ja que l’eco-
nomia mundial està cada vegada més integrada i els intercanvis co-
mercials més liberalitzats. S’espera que aquesta tendència continuï
en els propers anys, en vista de la possible conclusió de les negocia-
cions de la Ronda de Doha i dels acords regionals i bilaterals actual-
ment en curs de negociació. Aquesta situació representa certament
un desafiament per als agricultors de la UE, però també una oportuni-
tat per als exportadors de productes agroalimentaris de la UE.

Per tant, convé continuar millorant la competitivitat i la pro-
ductivitat del sector agrícola de la UE. Encara que favorables a
mitjà termini, s’espera que les perspectives dels mercats agrícoles
siguin cada vegada més incertes i inestables.

D’altra banda, la futura PAC entrarà en vigor després d’una
crisi econòmica que ha afectat greument l’agricultura i les zones
rurals, i les ha lligat directament a contextos macroeconòmics més
amplis que han repercutit en els costos de la producció agrícola.
Després d’una dècada d’estancament, la renda agrícola va caure
substancialment el 2009, i va agreujar una situació ja fràgil en la
qual la renda agrícola és perceptiblement més baixa (estimada en
un 40% per unitat de treball) que la de la resta de l’economia, i la
renda per habitant a les zones rurals és considerablement inferior
(prop del 50%) a la de les zones urbanes (vegeu la taula 5).
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Per tant, cal que en el futur la PAC contribueixi millor a la
renda agrícola i a limitar-ne la variabilitat, tenint en compte que la
volatilitat dels preus i de les rendes i els riscos naturals són més
acusats en el sector agrícola que en la majoria dels altres sectors, i
que els rendiments i els nivells de rendibilitat dels agricultors són de
mitjana inferiors als de la resta de l’economia. A més, caldrà millo-
rar la competitivitat del sector agrícola i augmentar-ne la quota de
valor a la cadena alimentària, ja que el sector agrícola està més
dispers que altres sectors de la cadena alimentària, que estan millor
organitzats i tenen per tant més capacitat de negociació; a més, els
agricultors europeus s’enfronten a la competència del mercat mun-
dial al mateix temps que han de respectar les normes molt rigoroses
de medi ambient, qualitat, seguretat alimentària i benestar animal
que exigeixen els ciutadans europeus, així com compensar dificul-
tats de producció a zones amb limitacions naturals específiques, ja

Taula 5. Renda agrícola. Diferències entre estats i amb altres sectors
de l’economia
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que aquestes regions s’enfronten a un risc cada vegada més gran
d’abandonament de la terra.

Però els reptes per a la nostra agricultura van més enllà dels
reptes econòmics ja que, com s’ha indicat anteriorment, l’agricultu-
ra i la silvicultura exerceixen un paper clau en la producció de béns
públics. Al mateix temps, moltes pràctiques agrícoles poden exercir
una pressió sobre el medi ambient i provocar l’esgotament del sòl i
l’escassetat i la contaminació de l’aigua, així com la pèrdua de bio-
diversitat i d’hàbitats naturals.

Si bé les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle procedents
de l’agricultura han disminuït un 20% a la Unió Europea des de
1990, calen més esforços per complir l’ambiciosa agenda de la
Unió Europea sobre l’energia i el clima. És important seguir alli-
berant el potencial del sector agrícola en matèria de mitigació del
canvi climàtic i d’adaptació a les seves conseqüències, així com
augmentar-ne la contribució positiva a través de la reducció dels
gasos d’efecte d’hivernacle, les mesures relatives a l’eficàcia de
la producció, inclosa la millora de l’eficiència energètica, la pro-
ducció de biomassa i d’energies renovables, la captació de carbo-
ni i la retenció del carboni emmagatzemat en els sòls basada en la
innovació.

En aquest sentit, cal que en el futur la PAC garanteixi pràcti-
ques de producció sostenibles i millori el subministrament de béns
públics mediambientals, ja que molts dels beneficis públics generats
per l’agricultura no estan remunerats a través del funcionament
normal dels mercats; a més, cal estimular el creixement verd a tra-
vés de la innovació, fet que requereix adoptar noves tecnologies,
desenvolupar nous productes, modificar els processos de producció
i promoure nous models de demanda, especialment en l’àmbit de la
bioeconomia emergent. També haurem de continuar impulsant les
accions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic; tenint en comp-
te que l’agricultura és particularment vulnerable als efectes del canvi
climàtic, el fet de facilitar l’adaptació del sector als efectes de fluc-
tuacions extremes del clima també pot reduir els efectes negatius
del canvi climàtic.
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Finalment, cal tenir en compte que un nombre creixent de zo-
nes rurals depèn cada vegada més de factors externs a l’agricultura
a causa de la diversificació de la seva estructura socioeconòmica.
Tanmateix, l’agricultura segueix sent un motor essencial de l’eco-
nomia rural a gran part de la UE. La vitalitat i el potencial de moltes
zones rurals segueixen estant estretament lligats a l’existència d’un
sector agrícola competitiu i dinàmic, amb capacitat d’atreure agri-
cultors joves. Aquest és el cas de les zones predominantment rurals,
on el sector primari representa prop del 5% del valor afegit i el 16%
de l’ocupació, així com dels nous estats membres, on és important
consolidar els recents augments de productivitat i aprofitar plenament
el potencial de l’agricultura. A més, l’agricultura exerceix un paper
important a les zones rurals a través de la creació d’activitats econò-
miques addicionals, relacionades molt estretament amb la indústria
agroalimentària, el turisme i el comerç, i en moltes regions l’agricultu-
ra es troba a l’origen de tradicions locals i de la identitat social.

En aquest sentit, la PAC haurà de proporcionar els instruments
adequats per garantir un desenvolupament territorial equilibrat: cal
donar suport a l’ocupació rural i mantenir el teixit social de les zo-
nes rurals, millorar l’economia rural i promoure la diversificació per
tal d’ajudar els agents locals a alliberar el seu potencial i a optimit-
zar la utilització d’altres recursos locals. També cal respectar la
diversitat estructural dels sistemes agrícoles, millorar les condicions
de les petites explotacions agrícoles i desenvolupar els mercats lo-
cals, ja que l’heterogeneïtat de les explotacions agrícoles i dels sis-
temes de producció europeus contribueixen a l’atractiu i a la identitat
de les regions rurals.

Una nova PAC més justa, transparent i eficaç

Tots aquests reptes plantejats ens confirmen que el nostre sector
agrícola i els nostres territoris rurals es troben en un moment crucial
en el qual hem de prendre decisions clau que establiran les bases
d’un nou model futur.
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El nostre sector agrícola es troba en una situació molt especial
que requereix enfocaments i plantejaments diferents que hem anat
defensant durant molts anys: la volatilitat dels preus, l’augment dels
costos, els efectes del canvi climàtic, etc. són factors que configu-
ren un context totalment nou i que exigeix reformular alguns ele-
ments clau de la nostra política agrícola.

Per aquesta raó, l’octubre del 2011 la Comissió ha presentat
un paquet de propostes legislatives dirigides a fer la PAC més efi-
caç, més justa i adaptada al nou context global. La Comissió Euro-
pea proposa una nova associació entre Europa i els agricultors que
ens permeti fer front als tres grans reptes futurs: la competitivitat
de la nostra agricultura, la sostenibilitat i l’equilibri territorial.

En primer lloc, la Comissió Europea continua apostant per la
PAC en l’àmbit financer, en tant que política estratègica per al con-
junt de la Unió Europea: les propostes que hem presentat per al nou
Marc Financer Plurianual (2014-2020) mantenen el pressupost agrí-
cola i preveuen nous recursos per al sector agrícola fora del pressu-
post específic de la PAC. El suport financer és necessari per garantir
l’estabilitat de la renda dels nostres agricultors i al mateix temps
remunerar-los per aquests béns públics que l’activitat agrària pro-
porciona al conjunt de la societat.

Per aconseguir els objectius plantejats, des de la Comissió hem
proposat una reformulació dels tres instruments principals de la PAC
actual: els pagaments directes, la política de mercats i el desenvolu-
pament rural.

Pel que fa als pagaments directes, la Comissió Europea consi-
dera necessari dur-ne a terme una redistribució, tant entre els es-
tats membres com dins de cada estat. La nova distribució dels
pagaments directes és l’element fonamental per aconseguir una
política que sigui més justa, més equitativa i més eficaç, i que estigui
plenament legitimada davant la societat, ja que actualment la PAC
no concerneix només els agricultors sinó també el conjunt de la so-
cietat, com a consumidors i com a ciutadans.

En aquesta nova distribució dels pagaments directes volem que
els diners vagin als agricultors que conreen la terra, i no a societats
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o persones sense vincles amb l’activitat agrícola: per aquesta raó
hem establert uns criteris per excloure de la recepció de les ajudes
els agricultors que no compleixen determinats requisits. En paral·lel,
també establim uns límits màxims per beneficiari però amb un me-
canisme corrector per tenir en compte l’ocupació creada. A més,
també es creen facilitats per als petits agricultors i s’estableix un
pagament addicional per als joves, per incentivar la renovació gene-
racional del camp. Així mateix, donem la possibilitat als estats de
mantenir acoblades les ajudes per a determinats sectors o determi-
nades regions on l’ajuda acoblada podria tenir greus conseqüències
econòmiques o socials.

Al pagament bàsic, per tal de donar més transparència, se li
afegirà el 30% dels pagaments directes en concepte de pagament
verd (greening), entès com a pagament del subministrament de béns
públics ambientals: aquest nou pagament verd exerceix un paper
central a la nova PAC, ja que és un pas fonamental en la configura-
ció d’una PAC més sostenible però que al mateix temps mantingui
la seva capacitat productiva a llarg termini. És un error plantejar les
propostes de pagament verd com a antiproductives o contràries a
la competitivitat: aquestes propostes són un element vertebrador
d’aquesta nova agricultura més moderna, sostenible i al mateix temps
competitiva. Cal tenir present que la nostra activitat agrícola es fo-
namenta en l’ús d’uns recursos que, com l’aigua o el sòl, són limi-
tats; el canvi climàtic i el progressiu procés d’intensificació de la
nostra agricultura estan posant en perill la disponibilitat d’aquests
recursos a llarg termini.

Però cal no oblidar que el futur de la nostra agricultura passa
pel mercat, i són els preus justos i no les ajudes el que garantirà la
viabilitat del sector. En aquest sentit, tal com hem exposat, cal fer
importants esforços per millorar la concentració de l’oferta i verte-
brar millor el conjunt de la cadena alimentària.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha proposat una millora
dels instruments jurídics a disposició de les organitzacions de pro-
ductors, així com una potenciació de les interprofessionals. A més,
també es proposen nous instruments de suport financer en l’àmbit
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del desenvolupament rural per estimular la cooperació entre els agri-
cultors i crear organitzacions de productors. La Comissió Europea
també està treballant per anar més enllà i poder lluitar amb eficàcia
contra les pràctiques deslleials que existeixen a la cadena agroali-
mentària.

Finalment, a la nova PAC continuarem apostant per una políti-
ca de desenvolupament rural fort, amb un alt nivell de subsidiarietat:
el nou menú de mesures hauria de permetre als estats i les regions
definir estratègies de desenvolupament rural molt més focalitzades
en l’obtenció de resultats tangibles per al medi rural. Les noves
mesures en l’àmbit del desenvolupament rural també contribuiran
de manera molt directa a la conciliació entre la necessitat de millo-
rar la nostra competitivitat i la sostenibilitat de la nostra agricultura.
A més, també serà possible finançar instruments de gestió de ris-
cos, amb la voluntat de contribuir des del desenvolupament rural als
creixents riscos que afecten el sector agrari així com la necessitat
d’estabilitzar les rendes dels agricultors en un context de mercats
molt volàtils.

Finalment, cal esmentar que la Comissió ha aprovat recent-
ment la comunicació relativa al Partenariat Europeu per a la Inno-
vació, un nou instrument que ens hauria de permetre accelerar la
transferència de coneixements del món de la investigació al sector
agrícola. En l’actual context econòmic és totalment necessari fer
un esforç financer en la investigació i la innovació, per així poder
fer un salt considerable en la nostra productivitat.

A la Comissió Europea som conscients de la complexa situació
en què es troba el nostre sector agrícola i la nostra economia en
general. Però estem convençuts que Europa sortirà reforçada de
l’actual crisi, i que serem capaços de construir el futur amb la ne-
cessària il·lusió i esperança. Només units, amb responsabilitat, am-
bició i visió a llarg termini serem capaços de construir un futur per a
la nostra agricultura, els nostres agricultors i el conjunt de la nostra
societat.
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Cohesió social a la Unió Europea-27 *

[ANTONIO MANRESA**]

* A la memòria d’Eduard Berenguer, company i amic. Barcelona, 4 de juny del
2012.

** Catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.

1. Introducció

Encara que el concepte de cohesió social no està exempt de
controvèrsies, i així es posa de manifest a la pròxima secció, en
aquest treball seguirem les indicacions i criteris bàsics que la UE
s’ha donat a si mateixa en l’estudi del fenomen de la cohesió social,
particularment en la societat formada per tots els països que la con-
formen. En particular, l’Agenda 2020 de la UE, per als països mem-
bres, en l’apartat de cohesió social s’inclina per definir aquest
concepte en termes equivalents a inclusió social. S’entén que qual-
sevol individu d’una societat no hi estarà integrat si no disposa dels
mitjans materials que li permetin desenvolupar plenament les seves
aspiracions vitals en relació amb la resta de membres d’aquesta
societat.

Es pretén així establir uns criteris que permetin identificar el
grau d’integració social en cadascun dels països membres utilitzant
fonamentalment tres variables de tipus econòmic: la taxa de risc de
pobresa relativa que hi ha en la població, el grau de privacions ma-
terials de les persones i el grau d’activitat laboral que desenvolupen
els individus. Quan un individu d’un país es troba en situació de risc
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de ser pobre (el seu nivell de renda està per sota del 60% del de la
persona mitjana de la població del seu país), o privat materialment
en la vida diària, o pertany a una llar on l’activitat laboral de tots els
membres resulta ser molt baixa, llavors diem que aquesta persona
es troba en risc d’exclusió social. La taxa d’exclusió social d’un
país es mesura pel percentatge de persones, respecte a la seva po-
blació, que es troben en aquesta situació. Hem d’assenyalar que les
dues primeres variables (risc relatiu de pobresa i privació material)
s’han utilitzat àmpliament en la literatura, mentre que l’última posa
de manifest la preocupació dels dirigents de la UE pel fenomen de
l’atur a Europa.

En definitiva, s’argumenta que una societat es troba més co-
hesionada quan tots els seus membres gaudeixen d’estàndards de
vida acceptables, relatius als de la resta dels seus membres, i tenen
accés a fonts d’ingressos que, segons l’edat de l’individu, es mate-
rialitzen en un lloc de treball adequat a la seva capacitat. Es posa
llavors èmfasi en el fet que la millor manera que un individu estigui
integrat en la societat és si aquest té autosuficiència econòmica, la
qual, en general, -es deriva dels ingressos que proporciona un lloc
de treball adequat. Els estudis duts a terme per la UE ens mostren
xifres de risc de pobresa o exclusió per a cada país, seguint la meto-
dologia anterior (vegeu The Social Dimension of the Europe 2020
Strategy, 2011). Altres estudis per a la UE adopten un enfocament
basat en la valoració subjectiva que fan els individus sobre la seva situ-
ació econòmica vital (Böhnke 2005; Layte, Maître i Whelan 2010).
Nosaltres seguirem el primer enfocament, objectiu, i farem un estudi
comparat dels països de la UE-27. Una constant en aquest estudi com-
parat és que, en general, els països més rics tenen un grau alt de cohe-
sió social. D’altra banda, els països relativament més pobres solen tenir
índexs de cohesió social baixos, llevat que tinguin una distribució perso-
nal de la renda més igualitària que la del conjunt de la UE.

Tradicionalment, i fins avui, les institucions de l’estat del ben-
estar han jugat un paper fonamental en la cohesió social de molts
dels països de la UE-27, incloent-hi Espanya. Un repte important en
aquestes societats és fins a quin punt aquestes institucions són sos-

Cohesió social a la Unió Europea-27
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tenibles a curt o a llarg termini, i quins tipus de reformes es poden
dur a terme per transformar aquestes institucions sense que dismi-
nueixi la cohesió social.

Si deixem de banda l’educació, veiem que la resta de progra-
mes que defineixen els serveis que presta l’anomenat estat del ben-
estar són de tipus pal·liatiu pel que fa a la cohesió social. Sanitat,
pensions, ajudes a la desocupació, protecció social, etc. permeten
als ciutadans que accedeixen a aquests programes elevar el seu
nivell material de vida mitjançant transferències de rendes. D’altra
banda, l’educació representa una inversió en capital humà per a
l’individu, que, en major o menor grau, li permet ser autosuficient.
També és aquest el cas dels programes de reinserció de ciutadans
al mercat laboral. En ambdós casos, veiem que l’educació, en el
sentit ampli, representa una despesa-inversió que preveu l’exclusió
social de l’individu.

Els resultats ens diuen que una baixa educació i la desocupa-
ció són presents de manera significativa en els col·lectius amb risc
de pobresa. Com que el fenomen de la desocupació també afecta
de manera significativa la població amb nivells baixos en educació,
podem concloure que la variable de política més rellevant per dismi-
nuir a mitjà i llarg termini el risc d’exclusió és apostar per una po-
blació amb alts nivells d’educació. Els treballs de Martínez Celorrio
i Martín (2011) i l’Institut Nacional d’Estadística (2008), que no co-
mentarem aquí, mostren com els nivells educatius dels pares, a
Catalunya i a Espanya, estan correlacionats inversament amb les
taxes de pobresa dels seus fills.

Aquest treball està organitzat de la manera següent. En el se-
gon apartat, presentem el marc conceptual de cohesió social que
adoptem. En el tercer apartat, es mostren els indicadors de cohesió
social per a cada un dels països de la UE-27. En el quart apartat,
descrivim el perfil dels diferents col·lectius de la UE que tenen ex-
clusió social. En el penúltim apartat, es comenten els objectius i
polítiques de cohesió social que corresponen a l’Agenda 2020 de la
UE. Per acabar, en l’últim apartat, abans de la bibliografia, expo-
sem algunes conclusions de tot el que s’ha exposat.

ANTONIO MANRESA
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2. Cohesió i exclusió social: marc conceptual

En la literatura no existeix un únic concepte de cohesió social
que sigui àmpliament acceptat (vegeu, per exemple, Jenson 2010).
Un organisme internacional com l’Organització de Cooperació i
Desenvolupament Econòmic (OCDE) s’expressa en aquests ter-
mes quan es refereix a aquest concepte:

«No existeix una definició comunament acceptada de la cohe-
sió social o l’exclusió social, cosa que fa que la identificació d’indi-
cadors adequats encara sigui més difícil. L’enfocament adoptat en
aquest llibre és presentar els indicadors que identifiquen en quina
mesura els ciutadans participen en la vida social o en les relacions
familiars i les relacions entre els diferents grups dins de la socie-
tat».

D’altra banda, una publicació del Directorate General of So-
cial Cohesion (de la DG III) –«Promoting the Policy Debate on Social
Cohesion from a Comparative Perspective» (Trends in Social Co-
hesion, núm. 1, 2001)– introduïa fa una dècada la definició següent:

«Cohesió social és un concepte que inclou els valors i princi-
pis que tenen per objecte garantir que tots els ciutadans, sense dis-
criminació i en igualtat de condicions, tinguin accés a drets socials i
econòmics fonamentals. El Consell d’Europa no veu la cohesió so-
cial com un concepte homogeneïtzador que només es basa en les
formes tradicionals d’integració social, que, no obstant això, són
importants, com la identitat, l’intercanvi de la mateixa cultura, l’ad-
hesió a aquests valors. Es tracta d’un concepte per a una societat
oberta i multicultural. El significat d’aquest concepte pot variar se-
gons l’entorn sociopolític en què es desenvolupa. Des del punt de
vista operatiu, una estratègia de cohesió social es refereix a qualse-
vol tipus d’acció que garanteixi que tots els ciutadans, cada individu,
pot tenir a la seva comunitat l’oportunitat d’accés a: (i) els mitjans
per assegurar les seves necessitats bàsiques, (ii) l’evolució, (iii) la
protecció i els drets legals, (iv) la dignitat i la confiança social. Qual-
sevol insuficiència d’accés a qualsevol d’aquests camps opera en
contra de la cohesió social».

Cohesió social a la Unió Europea-27
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Més recentment, el Consell Europeu, en l’Estratègia Revisa-
da per la Cohesió Social (2008), expressa aquest concepte en els
termes següents:

«La cohesió social és la capacitat d’una societat per garantir
el benestar de tots els seus membres, minimitzar les disparitats i
evitar la marginació. La capacitat de la societat per gestionar les
diferències i les divisions i assegurar els mitjans per aconseguir el
benestar per a tots els membres».

Actualment, d’acord amb la definició anterior, l’agenda de la
UE basada en l’estratègia europea 2020 posa èmfasi en la necessi-
tat urgent d’establir un pla comú en els seus països membres per
lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, i avançar així cap a una
més alta cohesió social en els països de la UE.

Com podem observar, el concepte de cohesió social pot te-
nir, i de fet té, diferents connotacions i facetes, i depèn dels
aspectes més rellevants, o importants, que volem ressaltar en la
vida d’un individu.

A la primera definició, de l’OCDE, es posa èmfasi a identificar
la cohesió social amb el factor de capital social (en el sentit de
Putnam 2000), on la cohesió social es mesura en funció del grau de
lliure associacionisme dels individus que la componen, tenint en
compte la seva capacitat per establir relacions de confiança i llaços
socials estables amb altres individus de la seva comunitat.

A la segona definició, a més, se subratlla la idea del dret d’ac-
cés dels ciutadans a certs mitjans econòmics bàsics, progrés, en
tots els sentits, i protecció legal.

En el nostre treball (Manresa 2002) dèiem que una societat o
conjunt d´individus (d’un país o organització) es troba cohesi-
onat quan cada un dels individus que el componen accepta o
comparteix voluntàriament tot un conjunt de valors, regles o
normes legals o no legals, així com institucions, que, segon ells,
els permeten desenvolupar plenament els seus plans de vida en
interacció i igualtat d´oportunitats que la resta d’individus
d’aquesta societat.

ANTONIO MANRESA
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El concepte que hem proposat no deixa de ser, per tant, subjectiu
i pot involucrar molts aspectes de la vida social d’un individu.

El que és important del nostre concepte és que els agents han
d’estar d’acord fonamentalment amb els processos o regles econò-
miques, socials i culturals que els permetin realitzar els seus plans
de vida. No es tracta que tots els individus es posin d’acord sobre
les normes o regles més desitjables des del seu punt de vista, sinó
que es tracta de si, en certa manera, les que ja existeixen (o les que
s’han proposat) faciliten o, més aviat, són un obstacle o barrera per
al seu desenvolupament com a individus.

Quan, idealment, cada un dels agents de la societat percep que
les normes o institucions socials i econòmiques, a les quals està sot-
mès, no li impedeixen, en interacció amb la resta d’individus, realit-
zar els seus plantejaments de vida i aspiracions, sense lesionar els
plantejaments dels altres, aleshores la societat –segons la nostra
definició– estaria cohesionada.

La cohesió social, definida d’aquesta manera, és important en
la mesura en què puguem pensar en una societat on no hi hagi la
cohesió social esmentada. En aquesta societat podríem observar el
que podríem denominar una fragmentació entre diferents col·lec-
tius, que poden estar cohesionats entre si, però que s’identifiquen
amb diferents valors socials, regles econòmiques o institucions que
poden originar conflicte. La cohesió social pren importància en la
mesura en què els individus que formen part d’aquesta societat es-
tan obligats a la interacció entre si per poder desenvolupar els seus
plans de vida. És a dir, en la mesura en què la interdependència
entre els agents esdevé un fenomen cada vegada més important per
tal que els agents puguin desenvolupar amb plenitud les seves aspi-
racions socials.

Per la nostra banda, intentarem donar respostes a aquesta pre-
gunta fonamentalment pel que fa als aspectes socioeconòmics. En
aquest sentit, la nostra hipòtesi de treball serà que els agents
d’una societat accepten o no les regles economicosocials, i par-
ticularment les econòmiques, en la mesura en què experimenten
i avaluen les conseqüències que tenen aquestes regles sobre la
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seva posició social i desenvolupament econòmic. És a dir, les
conseqüències que es deriven d’unes regles socioeconòmiques de-
terminades sobre la posició, absoluta o relativa, d’un individu en la
societat tenen implicacions importants sobre la valoració (positiva o
negativa) que aquest individu fa de les normes socials i econòmi-
ques que determinen en certa manera el seu estatus econòmic i,
també en certa manera, el seu nivell social.

Per exemple, a Europa, el paper fonamental que tenen moltes
institucions, algunes de les quals estan relacionades amb el que nor-
malment s’anomena estat del benestar, fa que els ciutadans hagin
donat suport per una àmplia majoria als governs que en major o
menor grau sostenen aquestes institucions. D’una banda, aquestes
institucions permeten que els agents econòmics, que actuen en un
sistema de mercat, disminueixin els riscs associats a l’obtenció dels
seus ingressos, davant de les incerteses que generen els mercats. I
de l’altra, algunes d’aquestes institucions permeten que els indivi-
dus puguin exercir la seva activitat econòmica amb una percepció,
possiblement real, de més igualtat d’oportunitats en l’obtenció dels
ingressos esmentats. En el nostre treball (Manresa 2002) argumen-
tem sobre la importància de l’estat del benestar europeu com a as-
segurança col·lectiva. La disminució de riscs econòmics (pensions
públiques, assegurança de malaltia, protecció social i assegurança
d’atur) i la igualtat d’oportunitats en la capacitat de generar ingres-
sos (sistema públic educatiu) són els dos objectius més importants
que compleixen algunes institucions públiques relacionades amb l’es-
tat del benestar europeu. Durant els últims anys, el procés econò-
mic i social a la UE ha donat lloc a xifres inacceptables de persones
i ciutadans en situació o risc de pobresa o exclusió social que posen
en qüestió la cohesió social en aquest territori. En la mesura en què
aquesta situació és valorada molt negativament pels governs de la
UE, es va establir un pla d’actuació que té com a objectiu eradicar
aquest fenomen, que perjudica greument la vida de les persones.
Veurem després com és la magnitud d’aquestes xifres, quin tipus de
persones estan en aquesta situació i quines polítiques es poden po-
sar, i es posen, en pràctica per complir aquests objectius.

ANTONIO MANRESA
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3. Exclusió social a la Unió Europea:
indicadors

En la literatura, els conceptes exclusió i inclusió social (ab-
soluta i relativa), o el de pobresa (absoluta o relativa), i els seus
indicadors, no estan exempts d’una falta de consens quant al seu
significat i adequació del seu ús (Atkinson i Marlier 2012). Per exem-
ple, utilitzar el concepte de pobresa absoluta, mesurada per un
dòlar al dia, té sentit en un país subdesenvolupat, però no en un de
desenvolupat. D’altra banda, utilitzar el 60% de la mitjana de renda
d’una població com a mesura de pobresa relativa no deixa de ser
qüestionable si tenim en compte que en els països desenvolupats
aquesta mesura pot ser molt elevada per qualificar de pobra aques-
ta població. Aquí no discutirem aquest aspecte, i simplement ens
limitarem a utilitzar aquests conceptes, tal com es fa habitualment
en els organismes públics internacionals.

Al juny del 2010, els estats membres de la UE es van compro-
metre a treure almenys vint milions de persones del risc de pobresa
i exclusió social per a l’any 2020. L’objectiu acordat es defineix en
funció de tres indicadors combinats que reflecteixen les múltiples
facetes de la pobresa i l’exclusió a tot Europa. La definició de la
meta es basa en el concepte de pobresa relativa i suma els de
dimensió de la privació material i l’exclusió del mercat laboral.
Junts, els tres indicadors reflecteixen l’objectiu de l’Estratègia Eu-
ropa 2020 per assegurar-se que «els beneficis del creixement siguin
àmpliament compartits» i que els pobres «estiguin habilitats per pren-
dre part activa en la societat» (The Social Dimension of the Euro-
pe 2020 Strategy).

Segons que va acordar el Consell Europeu en la definició de
l’indicador es basa l’objectiu d’Europa 2020, les persones en situ-
ació de risc o exclusió social es defineixen com a aquelles perso-
nes que estan en risc de pobresa, que pateixen privacions materials
greus o que viuen en llars amb intensitat en el treball de zero o
molt baix.

Cohesió social a la Unió Europea-27
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La taxa de risc de pobresa es defineix com el percentatge de
persones amb una renda disponible equivalent per sota del 60% de
la renda mitjana nacional equivalent. La renda equivalent és l’ingrés
total de la llar (incloent-hi totes les fonts d’ingressos actuals dispo-
nibles a la llar després de les transferències socials i els impostos
directes) dividit per la seva «grandària equivalent» per tenir en comp-
te la mida i la composició de la llar. Les persones es consideren
greument materialment privats si experimenten almenys quatre
d’aquestes nou privacions: i) no poder-se permetre el luxe de pagar
el lloguer o les factures de serveis públics, ii) no poder mantenir la
llar adequadament calenta, iii) no poder fer front a despeses ines-
perades, iv) no poder menjar carn, peix o un equivalent de proteï-
na cada dos dies, v) no poder gaudir d’una setmana de vacances
fora de casa un cop l’any, vi) no poder tenir un cotxe, vii) no poder
tenir una rentadora, viii) no poder tenir un televisor en color, ix) no
poder tenir un telèfon. Les persones que viuen en llars amb molt
baixa intensitat a la feina són persones d’entre zero i cinquanta-
nou anys que viuen en llars on els adults han treballat menys del
20% del total del seu temps de treball potencial durant els últims
dotze mesos.

Tradicionalment, la literatura considera les dues primeres vari-
ables (risc de pobresa i privació) com a factors que determinen
l’exclusió social. A aquestes variables s’afegeix, a més, la variable
de desocupació de la llar. La definició considera la situació del col·lec-
tiu dels individus que formen part d’una llar que té unes determina-
des característiques. Per exemple, la taxa de desocupació ens indica
el percentatge d’individus desocupats respecte a la població activa.
Aquí, es mesura la intensitat de treball d’una llar.

Taula 1: (A) Taxa del risc de pobresa. (B) Privació material
greu ( 4 + articles de la privació de 9). (C) Zero o molt baixa inten-
sitat de treball (població en edat laboral (no estudiants)). (D) Taxa
d’exclusió. (a) Índex de Gini. (b) PIB per càpita en PPC. (c) Taxa
d’atur de llarga durada. Països: índex variació respecte de la UE-27
(100). EU-27: proporció de les persones el 2009.
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País (A) (B)  (C)  (D)  (a)  (b) (c)
EU-27 100/16,3 100/8,1 100/9,0 100/23,1 100/30,6 100 100/3,45
BE -10 -36 +36 -13  -10 +17 +10
BG +34 +417  -23 +100 +17 -56 +13
CZ -47 -25  -33 -39 -19 -16 -28
D K -20 -72 -6 25 -18 +21 -72
D E -5 -33 +20 -13 0 +15 +0
E E +21 -23 -38 +1 0 -36 +67
I E -8  -25 +120 +11 0 +28 +46
GR +21 +36  -28 +19 +9 -6 +39
ES +20/19,5 -57/3,5 +11/10 +1/23,4 +2 +3 +62
CAT +12 /18,4 -61 /3,0 -1 /8,9 -14/19,8 -4 +20 +23
FR -21 -31 -8 -20  -8 +7 +6
IT +13 -14 -2 +7 +1 +4 +10
CY 0 -2  -55 -4 -9 -2 -72
LV +58 +170 -25 +62 +23 -48 +88
LT +26 +86 -23 +28 +11 -45 +54
LU -8 -86 -30 -23 -10 +167 -64
H U -24 +156 +26 +29 -18 -36 +41
M T -7 -42 -7 -12 -15 -19 +10
NL -32 -81 -8 -35 -10 +31 -70
AT -26 -40 -20 -26 -10 +25 -70
PL +5 +85 +23 +20 +5 -39 -20
PT +10 +12 +23 +8 +17 -20 +59
RO +37 +297 -14 +86 +18  -54 -32
SI -31 -25 -38 -26 -24 -12 -28
SK -33 +37 -38  -15 -20 -27 +127
FI -15 -65 -9  -27 -14 +14 -51
SE -18 -80 -31 -31 -21 +19 -62
UK +6 -44 +40 -5 +11 +13 -36

Cohesió social a la Unió Europea-27

Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de dades de l’Eurostat.
AT = Àustria, BE = Bèlgica, BG = Bulgària, CY = Xipre, CZ = Txèquia, DE = Alemanya,
DK = Dinamarca, EE = Estònia, ES = Espanya, CAT = Catalunya, FI = Finlàndia, FR =
França, GR = Grècia, HU = Hongria, IE = Irlanda, IT = Itàlia, LT = Lituània, LU =
Luxemburg, LV = Letònia, MT = Malta, NL = Països Baixos, PL = Polònia, PT =
Portugal, RO = Romania, SE = Suècia, SI = Eslovènia, SK = Eslovàquia, UK = Regne Unit.
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A la taula 1 mostrem per a cada país de la UE-27 els valors
que, el 2009, prenen les tres variables que defineixen el risc d’ex-
clusió (D): taxa del risc de pobresa (A), privacions materials greus
(B) i nul·la o baixa activitat laboral de la llar (C). A més, hi incloem
tres variables addicionals, que complementen les anteriors, i que
ens permeten aproximar-nos millor a la realitat de l’exclusió/inclu-
sió social de cada país de la UE-27: (a) índex de Gini, (b) PIB per
càpita harmonitzat en PPC i (c) taxa d’atur de llarga durada. Per a
aquesta última hem pres la mitjana del 2009 i el 2010.

Per a cada país, els valors de cada variable s’expressen mit-
jançant la variació percentual respecte al valor de la UE-27, que
normalitzem igual a 100. Per exemple, veiem que la taxa de risc de
pobresa (A) per a Espanya és de +20, cosa que significa que el
valor d’aquesta variable (19,5), per a aquest país, és un 20% supe-
rior al seu valor en la UE-27 (16,3). Tanmateix, pel que fa a la
privació material (B) i la baixa activitat laboral (C), veiem que els
valors per a Espanya són –57 (3,5) i –22 (7,0) inferiors als valors
corresponents de la UE-27. També podem veure, per a cada país, la
seva posició relativa respecte dels altres. Així, prenguem el cas de
la variable del risc de pobresa per als països d’Espanya i França.
L’índex per a Espanya seria de 100 + 20 = 120, mentre que per a
França seria de 100 – 21 = 79. Aquests valors ens indiquen que
Espanya té una taxa de risc de pobresa superior a un 51,8% ((120/
79) – 1) x 100) respecte a la de França.

L’índex d’exclusió de la UE-27 (en D) és del 23,1%, i corres-
pon al percentatge de població en aquest territori que forma part del
col·lectiu definit per almenys una de les variables: (A), (B) o (C).
Mentre que Espanya està lleugerament per sobre d’aquell valor (+1),
Catalunya es mostra un 14% per sota, i es troba a la franja de paï-
sos com Bèlgica, Alemanya i el Regne Unit, amb qui també com-
parteix nivells de PIB per càpita comparables. De fet, Catalunya
presenta valors millors (des del punt de vista de la inclusió social i el
nivell mitjà de riquesa) que Espanya en totes les variables conside-
rades. No podem dir que això últim sigui cert respecte als valors de
la EU-27: la taxa de risc de pobresa a Catalunya és un 12% superi-
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or a la de la UE-27, i la taxa d’atur de llarga durada ho és un 23%.
Espanya i Itàlia tenen un índex de cohesió social i renda per càpita
semblant.

Lògicament, els països de la UE-27 que presenten índexs d’in-
clusió social més alts (D) són els que tenen índexs negatius en ca-
dascuna de les tres variables, (A), (B) i (C): Dinamarca, França,
Luxemburg, Holanda, Finlàndia, Suècia, Àustria (tots ells amb un
nivell alt de PIB per càpita), a més de la República Txeca, Malta,
Eslovènia, Eslovàquia (aquests últims amb un nivell baix de PIB per
càpita). D’altra banda, tots els països amb menys cohesió social
(índexs més alts en D) comparteixen nivells de PIB per càpita molt
baixos en relació amb el conjunt de la UE-27: Bulgària, Letònia,
Lituània, Polònia, Romania i Hongria. Països com Grècia, Portugal i
Irlanda, on els nivells d’exclusió social no són tan alts com els dels
països anteriors, encara que sí que són significatius, han vist agreu-
jada la seva cohesió social per la crisi econòmica actual.

Podem dir que, en general, amb l’excepció d’Irlanda, la situa-
ció de la qual es pot explicar per un atur alarmant a causa de la crisi
actual, els països amb nivells de riquesa per càpita més alts de la UE-27
(incloent-hi Catalunya) –de color groc a la taula 1– presenten nivells de
cohesió social que, majoritàriament, estan molt per sobre de la mitjana
de la UE, o, en menor cas, al voltant de la mitjana.

Això no significa que només siguin aquests països els que acon-
segueixen les cotes més altes de cohesió social. Tenim pocs països
amb nivells de renda per càpita relativament baixos (color blau) que
també presentin nivells de cohesió social significativament per so-
bre dels del conjunt de la UE. Resulta significatiu que tots aquests
països tenen índexs de Gini de desigualtat de la renda, amb l’excep-
ció d’Estònia (0), molt per sota de la mitjana de la UE. Això pot
explicar que tingui una cohesió social més alta respecte a altres
països –els vermells, amb l’excepció d’Hongria–, un índex de Gini
alt i un nivell de vida i de cohesió social baixos.

D’altra banda, també podem concloure que els nivells més baixos
de cohesió social pertanyen a països on la renda per càpita està molt
significativament per sota de la mitjana de la UE (color vermell).

Cohesió social a la Unió Europea-27



129

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

4. Perfil dels col·lectius en risc d’exclusió a la
Unió Europea-27

Aquí podem veure quines característiques tenen les persones que es
troben en risc d’exclusió social en la UE-27. En la figura 1 s’observa l’evo-
lució del percentatge (respecte a la població del seu col·lectiu) del risc
d’exclusió social de quatre col·lectius significatius: nens menors de disset
anys i persones majors de seixanta-cinc (tots dos col·lectius són fora del
mercat laboral), i persones a l’atur i ocupades (totes dues dins del mercat
laboral). També hi apareix el percentatge de la xifra total de la població en
risc d’exclusió. La figura reflecteix clarament dues estadístiques que so-
bresurten: el col·lectiu d’aturats està molt per sobre de la resta, i mostra una
tendència a l’alça. Per altra banda, la resta dels col·lectius mostren una
tendència estable, en què els nens superen lleugerament les persones
grans, tots dos per sobre de la mitjana. El col·lectiu d’empleats és el
que presenten una xifra més baixa, molt per sota de la mitjana.

Figura 1: Taxa del risc de pobresa, total,
per edat i situació laboral UE-27, 2005-2009.

Font: EU-SILC (renda anys 2004-2008)
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En la figura 2 es mostra, més detalladament que en l’anterior,
el tipus de col·lectiu de persones que es troben en situació d’exclu-
sió social l’any 2009, dins de la UE-27. En l’última fila podem apre-
ciar el percentatge del col·lectiu en risc d’exclusió respecte al total
de la població del seu col·lectiu. Per una altra part, en la columna de
la figura veiem la contribució percentual de cada col·lectiu en risc
d’exclusió sobre el total de la població en risc d’exclusió. Podem
constatar com les persones inactives contribueixen amb el percen-
tatge més alt al total de la població europea en risc d’exclusió. No
obstant això, resulta sorprenent que els nens en risc d’exclusió re-
presenten gairebé el mateix percentatge que el col·lectiu de perso-
nes ocupades, i sigui la tercera xifra més alta de tots els col·lectius.

Figura 2: Risc de pobresa o exclusió dels principals grups
de risc i la participació d’aquests grups en la població total

en situació de risc de la UE-27, 2009.

Font: SILC (2009). Any de referència: renda 2008, excepte IE (2008-2009) i el Regne
Unit (2009). Lectura: el 63% dels desocupats estan en risc de pobresa o exclusió i

representen el 10,5% del total de la població en risc de pobresa o d’exclusió.
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Respecte a la població, hi observem que entre els aturats, els que es
troben en risc d’exclusió, representen una xifra per sobre del 60%,
i les famílies monoparentals assoleixen el 50%. També destaca el
col·lectiu dels inactius, amb un percentatge proper al 40%.

En la figura 3 veiem el nivell d’educació de les persones majors
de divuit anys afectades per cada una de les tres causes que donen lloc
al risc d’exclusió. També tenim la distribució educativa del total de po-
blació en risc d’exclusió. Queda constància que, en tots els casos, la
població amb un nivell educatiu més baix és la que contribueix en un
grau més alt en cada una de les causes de risc d’exclusió. Aquesta
constant ens dóna un senyal clar en considerar l’educació la variable
clau en qualsevol política que pretengui eradicar l’exclusió social a mit-
jà i llarg termini en qualsevol societat. És un fet constatat que la falta
d’educació adequada no sols comporta un nivell de vida de les perso-
nes amb risc d’exclusió més elevat, sinó que també representa una
variable que té un paper molt important en la reproducció dinàstica de
la pobresa. Al contrari, un nivell d’educació adequat representa la més
gran assegurança per a la igualtat d’oportunitats i, consegüentment, per
a la mobilitat social en una societat.

Figura 3: Les persones majors de divuit anys en situació d’exclusió
social per nivell d’educació (%), UE-27 2009.
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5. Polítiques actives per a la inclusió social

En aquest apartat, sense pretendre ser exhaustius, volem po-
sar de manifest, a grans trets, quines són les principals polítiques
actives per a la inclusió social que es proposen des de la UE.

Des de la perspectiva de l’anàlisi feta anteriorment, podem
distingir entre les polítiques que pretenen únicament alleujar les si-
tuacions de pobresa o privació material en què es pot trobar un
determinat col·lectiu humà (per exemple, l’alleugeriment de la po-
bresa i la fam, les ajudes a discapacitats greus, etc.) enfront de les
polítiques que, a més, poden tenir com a objectiu un component d’in-
versió en capital humà (per exemple, polítiques educatives de millo-
res a tots els nivells, ajudes i programes per a la inserció laboral,
etc.) que permeti a les persones, marginades o en risc d’exclusió, la
seva integració plena en la societat. En aquest sentit, observem dos
tipus de col·lectius que poden veure’s afectats per l’exclusió social:
les persones retirades i pensionistes pobres majors de seixanta-cinc
anys, o bé els infants menors de setze anys (o el col·lectiu de perso-
nes que formen part dels programes de renda mínima d’inserció
laboral), que estan en risc d’exclusió o pobresa perquè, per exem-
ple, es troben en llars sense activitat laboral. En el primer cas, la
política adequada pot ser, i de fet és, la pujada progressiva de les
pensions mínimes. En el segon cas, no es tracta únicament de ga-
rantir un cert nivell de subsistència de la persona-infant o marginat,
sinó que també es requereix un esforç addicional de l’educador i de
qui és educat. El problema és més complex en aquest segon cas i,
per tant, els resultats no depenen únicament de la despesa generada
en el servei, sinó també de la seva eficàcia.

Seguint amb el nostre exemple, podem veure en la taula 3 que
el col·lectiu dels menors de setze anys augmenta entre el 2004 i el
2009, mentre que els retirats majors de seixanta-cinc disminueixen
significativament entre aquests anys. Està prou documentat a la li-
teratura que l’augment progressiu de les pensions mínimes durant
els anys de bonança econòmica ha estat el principal responsable
d’aquesta millora en els nivells econòmics de la gent gran. En qualse-
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vol cas, a Espanya es pot veure que els programes socials que es
constitueixen al voltant de l’estat del benestar (pensions, assegu-
rança de desocupació, educació pública, sanitat i altres programes
específics de protecció social) han jugat un paper històric en la lluita
contra la pobresa, i així es posa de manifest en el treball de Luis
Ayala (2011), on s’analitza el paper que han tingut les prestacions
de l’estat del benestar en la reducció de la pobresa a Espanya des
d’una perspectiva històrica.

La traducció de l’eficàcia d’aquestes polítiques en reducció de
la pobresa a Espanya es pot dur a terme comparant les taxes de
pobresa abans i després de les transferències governamentals. Així,
per a l’any 2009 tenim els resultats següents. La taxa de pobresa a
Espanya després de totes les transferències és del 19,5%. Aquesta
taxa és del 24,4% només després dels pagaments de pensions, i del
39,0% abans de qualsevol transferència. Això significa que les trans-
ferències públiques redueixen en aproximadament cinc punts la taxa
de pobresa, és a dir, un 5% de la població deixa de ser pobre a cau-
sa d’aquestes transferències.

Les polítiques de reducció de pobresa o exclusió social de la
UE estan establertes en la seva agenda, que fixa diversos objectius
per al 2020 (vegeu The Social Dimension of the Europe 2020
Strategy). En el document esmentat s’expressen les directrius ge-
nerals marcades, que es poden resumir en els objectius següents: 1)
El 75% de la població de vint a seixanta-quatre anys hauria d’estar
ocupada. 2) El 3% del PIB de la UE s’hauria d’invertir en R+D. 3)
S’haurien d’assolir els objectius 20/20/20 en l’àmbit del clima i l’ener-
gia. 4) La taxa d’abandonament escolar hauria de ser inferior al
10%, i el 40% dels joves, com a mínim, haurien de tenir estudis
superiors. 5) La població exposada al risc de pobresa s’hauria de
reduir en vint milions de persones.

És bastant clar que la UE basa la seva estratègia de lluita con-
tra l’exclusió posant èmfasi en el fet que la millor forma de garantir
la inclusió social d’una persona és quan té un lloc de treball adequat
i autosuficiència econòmica. Per això, hem de tenir un creixement
econòmic integrador, i això s’aconsegueix, en part, mitjançant ni-
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vells alts d’educació que augmentin la competitivitat de l’economia,
juntament amb les inversions en R+D.

La població en risc de pobresa sol estar associada a nivells
baixos d’educació i a pèrdues de llocs de treball. És conegut que la
població desocupada (i de llarga durada) es caracteritza per un ni-
vell educatiu baix. Això implica que és el nivell educatiu el que, en
última instància, ha de ser present en la lluita contra la pobresa a
mitjà i llarg termini.

6. Conclusions

Seguint el concepte de cohesió social emprat en els estudis
de la UE, en aquest treball hem analitzat el grau de cohesió social
de la societat als països de la UE-27. Mentre que, amb poques ex-
cepcions, països amb nivells de vida relativament baixos tenen ta-
xes d’exclusió social elevades. El desenvolupament i creixement
d’un país és, segons aquestes relacions, el millor antídot contra l’ex-
clusió social. En aquest sentit, els objectius i polítiques de la UE per
reduir-ne les taxes són fomentar la creació d’ocupació, elevar el
nivell educatiu de la població i fer inversions en R+D que augmentin
la competitivitat de les economies. El nostre suggeriment és refor-
çar el paper de l’educació.

Aquesta resposta està motivada per la importància que adqui-
reix aquesta variable en comprovar que els col·lectius amb risc d’ex-
clusió i en situació d’atur presenten nivells educatius baixos. Veiem
que l’herència educativa dels fills està influenciada pel nivell educa-
tiu dels pares, que també incideix en les taxes de risc de pobresa
dels fills.

Cohesió social a la Unió Europea-27
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Economia Social de Mercat, Estat del Benestar
i Política Social
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* Ex Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya i professor de la Universitat
de Barcelona.

I.- Economia social de mercat i estat del
benestar

Economia Social de Mercat (ESM) i Estat del Benestar són
dos conceptes que estan íntimament relacionats.

L’ESM es basa en combinar dos pilars: el respecte a la lliber-
tat de mercat i la cohesió social. I des d’aquesta perspectiva es
caracteritza per:

a) la defensa de la competència. “El lliure mercat de compe-
tència en què existeix la propietat privada dels mitjans de
producció, és la realització pràctica del principi de llibertat
de l’individu. Així es descentralitzen l’activitat i el poder
econòmic i s’estimula la iniciativa empresarial per promou-
re el desenvolupament econòmic (...). Per això es necessita
una política de defensa de la competència que permet que
hi hagi una  pressió contínua sobre preus i costos, es fomen-
ta la innovació, s’impedeix el poder sobre el mercat i es
facilita la distribució de la renda que correspongui al rendi-
ment.”  (E.M. Recio; 2010: 23-24).
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b) L’aplicació de polítiques conjunturals i estructurals.
c) Una decidida política social. La política social està formada

per les estratègies i les polítiques concretes dirigides a la
preservació i millora del benestar social, perseguint que els
beneficis del desenvolupament i del benestar social arribin
a tots els col·lectius d’una manera equitativa.

La política social és un element bàsic de l’ESM. Cal conside-
rar que tot i que el mercat funcioni més o menys correctament es
pot produir una incorrecta distribució de la renda, que no es garan-
teixi la igualtat d’oportunitats, o que hi hagi col·lectius no suficient-
ment protegits... Davant d’aquestes situacions, així como per fer
front a la necessitat de cobrir situacions com l’atur, resulta impres-
cindible l’existència d’unes decidides i robustes polítiques socials.
Sense les mateixes no seria possible la cohesió social.

Així mateix, l’ESM es fonamenta en valors com ara la lliber-
tat, la responsabilitat i el compromís; però també en la solidaritat.

L’Estat del Benestar es defineix per un conjunt de prestacions
socials impulsades des dels poders públics, les quals han anat crei-
xent quantitativament i qualitativa amb el pas del temps, i que ga-
ranteixen als ciutadans un nivell bàsic de qualitat de vida. En essència,
aquestes prestacions són les pensions, els subsidis d’atur, la sanitat,
l’ensenyament i determinades actuacions de benestar social. Les
principals polítiques socials van destinades a la realització d’aques-
tes prestacions.

L’Estat del Benestar es desenvolupa fonamentalment als paï-
sos de l’Europa occidental, a partir de la segona guerra mundial,
afavorit i fonamentat en un gran creixement de l’economia i de l’ocu-
pació. L’existència de l’Estat del Benestar implica:

a) l’establiment de sistemes de protecció social generalitzats,
com ara les prestacions sanitàries universals, les pensions,
els subsidis d’atur...

b) L’existència d’un ensenyament universal obligatori per a
tothom entre determinades edats, de forma gratuïta o parci-
alment subvencionada.

Economia Social de Mercat, Estat del Benestar i Política Social
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c) La lluita per eradicar les situacions de pobresa i de desi-
gualtat.

d) La realització de polítiques laborals amb l’objectiu d’afavo-
rir la plena ocupació.

e) La intervenció dels poders públics en el lliure funcionament
del mercat, per tal de corregir eventuals fallades i/o com-
pensar els perjudicis que aquestes puguin ocasionar.

II.- L’actual crisi econòmica i l'estat del
benestar

L’evolució i la consolidació de l’Estat del Benestar, com ja s’ha
assenyalat, s’ha basat en el creixement de l’economia i uns bons
nivells d’ocupació. Així mateix, ha suposat uns importants incre-
ments de la despesa pública i dels ingressos tributaris necessaris
per finançar-lo. Des d’aquesta perspectiva resulta necessari analit-
zar l’evolució de les dades macroeconòmiques dels darrers anys
relacionades amb aquests àmbits a Catalunya, Espanya i la Unió
Europea.

Quant al creixement econòmic, l’evolució del producte interior
brut (PIB), en termes de percentatge de variació interanual, està
recollit a la gràfica 1. Després d’iniciar-se la crisi a finals del 2007,
l’economia, a Catalunya i a Espanya, té un decreixement important
del PIB a l’any 2009 i un creixement molt feble a l’any 20111. La
Unió Europea, en el seu conjunt, presenta un creixement més elevat
al 2010 i 2011, tot i que no recupera la taxa de creixement que tenia
al 2007.

1. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va actualitzar al mes d’agost les estimacions
de la sèrie 2008-2011. Com a conseqüència de l’actualització, el creixement en
termes reals del PIB és encara més feble a Espanya que l’inicialment estimat. En
concret, el PIB de l’any 2011 s’ha revisat tres dècimes a la baixa (del 0,7% al
0,4%) i el de l’any 2010 s’ha corregit dos dècimes a la baixa (del -0,1% al -0,3%)
en el cas espanyol.

LLUÍS FRANCO I SALA
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El negatiu o baix creixement econòmic dels últims anys inci-
deix negativament sobre els ingressos fiscals que financen les polí-
tiques socials i l’Estat del Benestar, alhora que augmenta la despesa
pública assistencial.

Pel que fa a l’ocupació, la gràfica 2 mostra les taxes d’atur.
L’atur s’ha incrementat ràpidament entre els anys 2007 i 2011 a
Catalunya i Espanya. Malauradament, les xifres de l’atur continuen
augmentant durant l’any 2012 i constitueix el principal problema
econòmic i social a l’actualitat. Segons l’Enquesta de Població Ac-
tiva de l’INE del segon trimestre de 2012,  la taxa d’atur a Espanya
és del 24,6% i a Catalunya el 21,9%. Alhora que el nombre de llars
on tots els seus membres actius estan en atur se situa en 1.737.600
a Espanya.

Economia Social de Mercat, Estat del Benestar i Política Social
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L’increment de l’atur està suposant una disminució dels in-
gressos públics, ja que minva el nombre de cotitzants que contribu-
eixen al sosteniment del sistema de protecció social, i un augment
de la despesa pública, conseqüència del requeriment d’un major
nombre de subsidis per atur.

En paral·lel, des dels seus orígens, la consolidació i augment de
l’Estat del Benestar ha produït un augment de la despesa pública en
general, i de la despesa relacionada amb les polítiques socials en
particular.

En conseqüència, l’elevada despesa pública, en un període de
crisi econòmica on és difícil aconseguir el nivell d’ingressos neces-
saris, ha facilitat l’existència d’importants dèficits públics durant els
últims anys. La gràfica 3 mostra els elevats dèficits públics en per-
centatge del PIB que s’han vingut produint des de l’any 2008 a
Catalunya, Espanya i la Unió Europea. Tot i que la molt negativa
situació dels anys 2009 i 2010 comença a canviar l’any 2011.
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L’existència d’importants dèficits públics durant els anys con-
siderats ha implicat que el deute públic en relació al PIB també
incrementés molt (gràfica 4), si bé encara Catalunya i Espanya te-
nen un deute públic inferior a la mitjana de la Unió Europea en
termes de PIB.
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Un elevat deute públic implica el pagament d’importants quan-
titats en interessos, reduint les disponibilitats de recursos a aplicar a
les polítiques socials i a incentivar l’economia productiva.

 A més a més de les variables comentades, es podrien esmen-
tar d’altres com ara l’envelliment de la població, que implica impor-
tants increments en la despesa sanitària i en serveis socials, o un
creixement de la relació entre jubilats i persones actives, amb els
riscos que això implica per al sistema de pensions.

Del que acabem d’explicar es dedueix que la despesa relacio-
nada amb l’Estat del Benestar és força superior als ingressos que
s’estan generant per finançar-lo durant aquest anys de crisi econò-
mica.
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III.- Crisi econòmica i riscos d'exclusió

Les condicions de vida de la població a tota Europa occidental
durant la segona meitat del segle XX i els primers anys del segle
XXI no han deixat de millorar.

No obstant això, en el context de crisi econòmica actual i amb
l’evolució de les variables que s’han analitzar a l’apartat anterior,
existeixen amplis grups de la nostra societat que pateixen greus di-
ficultats econòmiques. A títol d’exemple mostrarem algunes dades
extretes de la darrera “Enquesta de Condicions de Vida” publicada
per l’INE (2011):

a) Un 21,8% de la població espanyola sobreviu amb un nivell
d’ingressos inferior al llindar de la pobresa2 ,3. La xifra ha
augmentat en els últims anys. A Catalunya, per la seva part,
aquesta taxa arriba al 19,9%.

b) El 26,1% de les llars espanyoles manifesta arribar a final de
mes amb dificultats o moltes dificultats. A Catalunya aquest
percentatge és del 21,7%.

c) El 35,9% de les llars espanyoles no tenen capacitat per fer
front a despeses imprevistes. A Catalunya és del 33,1%.

Entre els col·lectius més afectats per la pobresa al conjunt del
l’Estat espanyol  destaquen els menors de 16 anys i les persones
majors de 65 anys, amb taxes de risc de pobresa del 26,5% i 21,7%
respectivament. A Catalunya també són la gent més jove i la gent
gran la que pateix en una major proporció trobar-se per sota del
llindar de risc de pobresa.

Davant d’aquesta situació, i des d’una perspectiva de l’ESM, la
intervenció dels poders públics ha de tenir com a un dels seus objectius
essencials reduir les desigualtats i les situacions de risc de pobresa.

2. La Unió Europea i l’ OCDE consideren pobres les persones que conviuen en una
llar amb una renda equivalent disponible inferior al 60% de la mitjana.

3. El percentatge és del 18,2% si es considera el valor de lloguer imputat. És a dir, si
es considera l’estimació del valor d’ús que una família fa de l’habitatge quan
aquest és de la seva propietat (de conformitat amb la normativa comunitària)
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IV.- Algunes propostes davant la situació de
crisi actual4

En els darrers anys, s’ha qüestionat, des d’alguns àmbits, la
viabilitat de l’Estat del Benestar a causa de l’evolució del creixe-
ment econòmic, l’augment de l’atur, els dèficits públics i l’augment
de l’endeutament públic, entre d’altres factors.

En relació amb aquesta qüestió és necessari realitzar alguns
comentaris.

Com ja s’ha assenyalat, l’increment de la despesa de l’Estat
del Benestar ha vingut donada per l’ampliació quantitativa i qualita-
tiva de les prestacions que defineixen el seu contingut i per l’ampli-
ació de l’àmbit dels seus beneficiaris.

A l’hora de parlar de manca de viabilitat econòmica del siste-
ma, en el moment de qüestionar la seva sostenibilitat, cal una refle-
xió serena i profunda sobre el límits objectius i subjectius del seu
contingut i àmbit d’aplicació. Cal que la societat en el seu conjunt
s’esforci per redefinir, entendre i distingir entre prestacions bàsi-
ques que integren el contingut essencial de l’Estat del Benestar, a
les quals ni s’ha ni es pot renunciar, i prestacions no essencials, que
tot i ser justes i desitjables poden no ser imprescindibles i, en tot cas,
difícilment assumibles pel sistema.

D’altra banda, s’ha de considerar que moltes administracions,
durant molts anys, han gastat més que no han ingressat. Les conse-
qüències d’aquests desequilibris pressupostaris són greus: s’ha hi-
potecat el futur de les properes generacions, i s’ha compromès la
viabilitat i sostenibilitat de la prestació de serveis públics essencials
per la comunitat i del propi sistema.

Arribats a aquest punt, una cosa ha de quedar clara: des d’una
visió d’ESM és imprescindible preservar i fer sostenible el nucli es-

4. Algunes d’aquestes propostes són d’aplicació més enllà de l’existència o no de
crisi econòmica i ja han estat exposades per l’autor en diversos articles (per
exemple, a Dossier Econòmic).
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sencial de l’Estat del Benestar. L’Estat del Benestar, o, amb més
precisió, la societat del benestar, és un tresor que s’ha de defensar
i actualitzar en funció de l’experiència i de la realitat actual.

Ara bé, per assolir aquest objectiu: què s’ha de fer? I, què no
s’ha de fer?

Quant a la primera qüestió, què s’ha de fer?, hi ha una sèrie de
línies d’actuació complementàries que s’expliquen tot seguit.

1) En primer lloc, cal afavorir el creixement econòmic i la mà-
xima ocupació. La creació de riquesa i de llocs de treball és impres-
cindible per proporcionar els recursos que l’Estat del Benestar
necessita i per reduir el volum de despeses socials generades. En
aquesta línia, no es pot oblidar que sense creixement econòmic no
és possible ni sortir de la crisi ni augmentar els llocs de treball. Cal,
doncs, prioritzar les mesures de reactivació de l’economia.

2) En segon lloc, cal redefinir les prestacions i serveis que con-
figuren el contingut essencial de l’Estat del Benestar. Per fer-ho
s’ha de tenir en compte que:

a) el nivell d’ingressos ha de determinar el nivell de prestaci-
ons i despeses a realitzar, i no fixar el volum de despesa
únicament en consideració del que seria desitjable. La sos-
tenibilitat de l’Estat del Benestar requereix, necessàriament,
que financerament estigui sanejat.

b) S’ha de beneficiar a qui realment ho necessita, i aplicar els
recursos on de debò tinguin efectes socials.

c) Els ajustaments s’han de realitzar sense disminuir les pres-
tacions bàsiques ni en perjudici de la igualtat d’oportunitats.

d) A l’hora de confeccionar els pressupostos, els governs han
de prioritzar les partides amb major incidència social; sense
oblidar, però, les mesures de suport a l’economia producti-
va, la qual, en darrer terme, és imprescindible per assegurar
el ingressos que permeten el manteniment i l’enfortiment de
l’Estat del Benestar.

e) S’ha de lluitar contra els fraus i abusos en matèries com ara
l’evasió fiscal, les prestacions d’atur, les incapacitats inde-
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gudes, el consum innecessari de medicaments o l’economia
submergida.

3) En tercer lloc, s’ha de millorar l’eficiència en la prestació
dels serveis públics. Quan és parla de l’Estat del Benestar des de la
perspectiva de l’ESM, a més a més de tenir sempre present la idea
de la cohesió social, s’ha de perseguir l’eficiència econòmica en la
prestació dels serveis que realitza.

Aquesta eficiència es pot millorar, en certs casos, dissociant
finançament públic de la prestació directa del servei pel sector pú-
blic, donant entrada al sector privat en la prestació dels serveis pú-
blics en règim de competència, així com afavorint i potenciant la
complementarietat de prestacions públiques i prestacions privades
en els supòsits en els quals voluntàriament els ciutadans així ho de-
sitgin.

4) En quart lloc, també s’ha de considerar l’augment d’ingres-
sos per finançar l’Estat del Benestar.  Aquest increment d’ingressos
pot venir per la via tributària o per la via de les aportacions dels
usuaris a les prestacions socials.

Els tributs s’han d’incrementar de forma sempre selectiva,
mitigant al màxim possible les eventuals distorsions econòmiques
que es poden derivar d’un augment de la fiscalitat. Quant a les apor-
tacions o al seu augment per part dels beneficiaris de la prestació
s’ha de tenir sempre present el principi de justificació de l’aportació
i establir-les en funció del nivell de renda i riquesa del pagador.

5) I, finalment, en cinquè lloc, s’han de mantenir les polítiques
socials, tot i la difícil situació en que es troben els comptes de les
administracions públiques.

En aquesta línia, la política social que ve realitzant la Generali-
tat de Catalunya durant els últims dos anys constitueix un bon exemple,
doncs s’ha mantingut la prioritat de la despesa social en els seus
pressupostos durant l’actual legislatura.

En l’àmbit de la Generalitat la despesa social se centra en els
departaments de Salut, Ensenyament i Benestar Social. La se-
güent taula mostra la despesa no financera a càrrec del recursos
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generals en termes SEC5  d’aquests departaments durant els anys
2011 i 2012.

De les dades de la taula es desprèn que:

a) en termes de despesa no financera a càrrec de recursos
generals, el percentatge que implica la despesa social sobre
el total de despesa dels departaments de la Generalitat de
Catalunya és pràcticament el 70%. En concret representa
el 69,8% en el 2011 i el 69,3% en el 2012.

b) El conjunt de la despesa social (a l’entorn dels 15.000 mili-
ons d’euros) és un gran esforç per part de la Generalitat de
Catalunya, donada la situació d’ajustos pressupostaris que

5. Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals SEC 95.

Despesa no financera a càrrec de recursos generals en ter-
mes SEC (imports en milions d’euros)

2011 2012

Departament d’Ensenyament 4.834,2 4.595,9

Departament de Salut 8.978,9 8.546,1

Departament de Benestar Social i Família 1.746,5 1.728,5

Total despesa social 15.559,6 14.870,6

Total Departaments de la Generalitat 22.289,9 21.443,0

% despesa social sobre el total
Departaments 69,8% 69,3%

Font: Generalitat de Catalunya.
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s’estan realitzant durant aquest dos anys per aconseguir l’es-
tabilitat pressupostària.

La segona de les qüestions plantejades és què no s’ha de fer.
En aquest sentit:

1) L’Estat del Benestar no serà mai sostenible des de l’auto-
complaença ni si es confia que els problemes del seu finan-
çament es resoldran simplement amb el pas del temps. “Qui
dia passa, any empeny” pot ser una tàctica a curt termini,
però a la llarga és una nefasta decisió per garantir el futur
d’un Estat del Benestar per a tothom.

2) En segon lloc, cal rigor i serietat en els responsables de les
polítiques socials a l’hora de fer promeses i discursos. No
es poden fer promeses que després no es puguin complir.
Els ciutadans tenen dret a ser informats dels drets i deures
que implica un Estat del Benestar, a conèixer els seus bene-
ficis, però també els seus costos. Tothom ha de col·laborar
individualment i col·lectiva en el sosteniment de l’Estat del
Benestar.

3) I, per últim, els poders públics no haurien de permetre, com
succeeix massa sovint, que una part important del pes de
l’ajuda social recaigui en les famílies i/o en la societat civil,
doncs no sempre des d’aquests àmbits s’està en condicions
de poder donar la resposta adequada.

V.- Reflexions finals

Si l’actual crisi econòmica que estem vivim es pot llegir en
clau d’oportunitats, una podria ser orientar la sortida de la crisi en la
línia d’implantar definitivament l’ESM com a patró de funcionament
de la nostra economia. Cal recordar que aquets model va ser la
base de l’anomenat “miracle econòmic alemany” i que ha perdurat
fins als nostres dies.
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D’altra banda no s’ha d’oblidar que el model d’ESM  compor-
ta l’existència de tot un seguit de valors, d’una generositat i d’una
ètica que necessàriament han de ser presents en l’actuació dels
governants i gestors públics en general, així com en el propis ciuta-
dans com a beneficiaris responsables del sistema.
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Resums / AbstractsResums / Abstracts

L’Economia Social de Mercat avui
[ HORST ALBACH ]

L’article es planteja la vigència de l’Economia Social de Mercat en
els nostres dies, tot reivindicant la continuïtat de l’ordenament so-
cial i econòmic, mitjançant quatre elements bàsics: la conformitat
del mercat, la subsidiarietat, la solidaritat i el creixement. El Dr.
Albach conclou que, com diu la Llei alemanya, caldrà investigar i
encertar en com assolir que al mateix temps es doni una estabilitat
del nivell de preus, un elevat nivell d’ocupació i l’equilibri de l’eco-
nomia exterior, mitjançant un creixement continu i moderat.
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Resums / AbstractsResums / Abstracts

The Social Market Economy today
[ HORST ALBACH ]

This article questions the validity of the social market economy to-
day while advocating the continuity of the social and economic or-
der through four basic elements: market consent, subsidiarity,
solidarity and growth. Dr. Albach concludes that, as German law
states, research is needed to ascertain how we can find stability in
the price levels, a high employment level and the balance of the
external market through continuous, moderate growth.



154

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

Resums / Abstracts

Necessitat d’un ordre econòmic i social per fer front
als problemes actuals

[SANTIAGO ECHEVARRIA]

Aquest article reivindica que la lògica econòmica ha de regir els
comportaments humans i ha de ser substituïda per “l’enginyeria
financera”, acompanyada per la manca de responsabilitat en la gestió
dels recursos, juntament amb la cobdícia i l’abús de poder, ja que
d’ells s’obtenen els desastrosos resultats d’avui, amb  la sub-
següent pèrdua de la referència fonamental al “bé comú”. L’autor
afirma que la destrucció de la confiança entre les persones i les
institucions, fa impossible el funcionament de la “lògica econò-
mica”.
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Resums / Abstracts

The need for a social and economic order to face
today’s problems

[SANTIAGO ECHEVARRIA]

This article defends the fact that economic logic must govern hu-
man behaviour and must be replaced by “financial engineering”,
accompanied by the lack of responsibility in the management of
resources along with the lust for and abuse of power, since they
yield the disastrous results of today with the subsequent loss of the
fundamental reference of the “common good”. The author claims
that the destruction of trust between people and institutions makes
it impossible for “economic logic” to work.
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Resums / Abstracts

La llibertat en els discursos d’Àngela Merkel
[ JOSEP M. SAYERAS ]

L’article analitza els usos que la Cancellera ha fet en els darrers
temps de la paraula “llibertat”, de tan profund sentit en l’ESM, ja
que constitueix una de les seves bases essencials. El Dr. Sayeras
analitza així dotze discursos de la Sra. Merkel des de diversos an-
gles: l’essència dels discursos, o sia, del què tracten i dels tòpics
que contenen, des del punt de vista del context, o sia, dels diferents
tons, registres i temes segons l’audiència, des del logos, o sia, la
consistència interna, la claredat de l’afirmació, la lògica dels seus
raonaments i l’efectivitat de les seves evidències.
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Resums / Abstracts

Freedom in the speeches of  Angela Merkel
[ JOSEP M. SAYERAS ]

This article analyses the Chancellor’s use of the word “freedom” in
recent years, a word with such a deep meaning in the social market
economy since it is one of its essential cornerstones. Dr Sayeras
analyses twelve speeches by Merkel from different angles: the es-
sence of the speeches, that is, what they are about and the topics
they contain; the context, that is, the different tones, registers and
issues depending on the audience; and the logos, or the internal
consistency, clarity of statement, logic of reasoning and effective-
ness of evidence.



158

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

Resums / Abstracts

La reforma laboral i l’Economia Social de Mercat
[ EUGENIO M. RECIO ]

Aquest article aborda el tema de la recent reforma laboral espa-
nyola (febrer 2012). El Dr. Recio planteja l’objecció que se li ha fet
des del punt de vista jurídic, que és el de si la presumpta inconstitu-
cionalitat del tràmit d’urgència afectaria a la seva coherència amb
els principis i finalitats de l’ESM. L’autor posa de manifest que, si
be està d’acord en línies generals amb la llei, denuncia que aquesta
no ha de fomentar el prendre decisions abusives. Si això fos així, es
trencaria un equilibri, per comportaments poc acordes amb el prin-
cipi de respecte a la dignitat humana, que és una base de l’ESM.
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Resums / Abstracts

Labour reform and the Social Market Economy
[ EUGENIO M. RECIO ]

This article examines the issue of the recent labour reform in Spain
(February 2012). Dr Recio poses the objection that has been made
from the legal standpoint, which entails whether the presumed un-
constitutionality of the urgent measure will affect its coherence with
the principles and purposes of the social market economy. Even
though the author states that he is in agreement with the law in
general terms, he warns that it should not foster abusive decision-
making. If it does, a balance would be upset by behaviours that are
at odds with the principles of respect for human dignity, which is
one of the cornerstones of the social market economy.
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Resums / Abstracts

La política agrícola comuna: cinquanta anys al servei de la
nostra agricultura i el món rural

[ JOSÉ MANUEL SILVA RODRÍGUEZ ]

Aquest article és una exposició del que han estat cadascuna de les
successives Politiques Agràries Comunes (PAC’s), practicades per
la UE des del seus inicis l’any 1957 i perfilades més concretament
a partir de la dècada dels 70 fins arribar a l’Agenda 2000 que a la
vista de la futura ampliació de l’Unió, tenia que garantir la diversitat
de sistemes agrícoles. Fet l’anàlisi, el Sr. Rodríguez considera que
els grans reptes de futur en aquesta matèria son: la seva competiti-
vitat, la seva sostenibilitat i l’equilibri territorial.
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Resums / Abstracts

The common agricultural policy: fifty years serving
our agriculture and the rural world
[ JOSÉ MANUEL SILVA RODRÍGUEZ ]

This article is an outline of each of the successive Common Agri-
cultural Policies (CAPs) enacted by the EU since its founding in
1957 and outlined more specifically after the 1970s, until reaching
Agenda 2000, which in view of a future enlargement had to guaran-
tee the diversity of agricultural systems. After performing this anal-
ysis, Mr Rodríguez states that the major future challenges of the
CAP are its competitiveness, its sustainability and territorial bal-
ance.
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Resums / Abstracts

Cohesió Social a la UE-27
[ ANTONI MANRESA ]

La finalitat de l’article és intentar fer una radiografia, el més acura-
da possible de la realitat en cadascun dels 27 estats de la UE, en
els diferents aspectes estudiats: les taxes de risc de pobresa, la de
privació material greu i la de molt baixa intensitat de treball i també
la seva resultant: les persones en situació de risc d’exclusió social.
A més, s’afegeixen tres variables addicionals: l’índex de Gini, el
PIB per càpita i l’atur de llarga durada. S’analitzen també els sec-
tors socials subjectes a exclusió i en quines proporcions n’estan
afectats.



163

[diàlegs    any 2012    número especial 1]

Resums / Abstracts

Social Cohesion in the EU-27
[ ANTONI MANRESA ]

The purpose of this article is to take as accurate an X-ray as possi-
ble of the reality of each of the 27 EU member states in the differ-
ent aspects being studied: risk of poverty rates, serious material
deprivation and very low labour intensity. It also examines their re-
sults: people at the risk of social exclusion. What is more, it also
brings into the mix three additional variables: the Gini Index, per
capita GDP and long-term unemployment. Finally, it analyses the
social sectors likely to be excluded and to what extent they are
affected.
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Resums / Abstracts

Economia Social de Mercat, Estat del Benestar i Política Social
[ LLUÍS FRANCO I SALA ]

Després de dibuixar les diferències i les analogies bàsiques entre la
ESM i l’Estat del Benestar –de les que remarca la  coincidència en
les seves finalitats de protecció social– exposa les correlacions en-
tre l’actual crisi econòmica i l’Estat del Benestar, aplicant-ho als
casos de Catalunya, Espanya i la UE, i prenent com a dades l’evo-
lució del creixement del PIB,, de la taxa d’atur, i del dèficit i el
deute públics. Passa desprès a exposar els lligams entre crisi eco-
nòmica i els riscos d’exclusió social, per acabar fent algunes pro-
postes davant de la crisi actual, detallant tant les coses que s’han
de fer com aquelles desaconsellables.
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Resums / Abstracts

Social Market Economy, Welfare State and Social Policy
[ LLUÍS FRANCO I SALA ]

After outlining the basic differences and similarities between the
social market economy and the welfare state – specifically high-
lighting the concurrence in their social protection goals – the au-
thor sets forth the correlations between today’s economic crisis
and the welfare state, applying it to the cases of Catalonia, Spain
and the EU, and taking as his figures the evolution in the rise of
the GDP, the unemployment rate and public debt. He then spot-
lights the ties between economic crisis and the risk of social ex-
clusion, and finally offers proposals regarding the current crisis,
outlining both what should and what should not be done.
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Normes de col.laboració
Diàlegs admet articles diversos, fidel als seus propòsits d’obertura a la societat i de formació;
tanmateix, els articles publicats no reflecteixen els criteris de la revista, que seran exposats
quan calgui en els editorials.

Diàlegs accepta prendre en consideració tots aquells originals inèdits que li siguin remesos,
però no es compromet a retornar-los ni a mantenir-ne correspondència, tret de quan això hagi
estat sol.licitat.

Els articles _d’un màxim de 5.500 paraules, que en format estàndard poden ser, aproximada-
ment, 12 pàgines_ han de ser enviats per duplicat a INEHCA, Nàpols, 35-39, baixos,
08118 - Barcelona, a l’atenció del director, o per correu electrònic a dialegs@inehca.org.

Els textos cal que siguin redactats en català (excepcionalment, s’admetran en altres llengües).

Cal acompanyar els escrits amb un breu paràgraf biogràfic on constin les principals dades
curriculars de l’autor, els seus interessos d’estudi i, si n’hi ha, les seves publicacions més
recents.

Tots els manuscrits hauran d’incloure també un breu resum, d’unes 15 línies, si és possible en anglès.

Els autors dels manuscrits acceptats es comprometen a no presentar els seus originals a d’altres
revistes.
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La impressió del número especial 1
de la revista Diàlegs ha estat realitzada

a I. G. Santa Eulàlia,
de Santa Eulàlia de Ronçana.
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