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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

Avui tenim la satisfacció de posar a les seves mans un nou
número especial de la revista Diàlegs, dedicat monogràficament a
temes socials i econòmics. En ell, hem volgut reflectir i recollir te-
mes de molta actualitat, en un doble sentit: o són plantejaments doc-
trinals novedosos o són noves aportacions d’actualització i
d’enriquiment de plantejaments més històrics als que la viva dinàmi-
ca dels temps actuals obliga a inserir-hi noves variables i noves ac-
tuacions.

Per això hem volgut abordar a través de l’opinió del professor
Lluís Franco, la situació i les perspectives del Mercat de Treball
català i espanyol a finals de 2014 en les seves diverses variables de
població ocupada, població aturada, atur de llarga durada, taxes de
temporalitat, etc, fenòmens que aboquen a situacions de pobresa. A
més l’entrada en vigor en Alemanya des de primers de 2015, d’un
salari mínim, és el motiu de que l’autor assenyali quins són els avan-
tatges i inconvenients de la introducció del salari mínim interprofes-
sional.

Una aportació significativa d’aquest número especial és el trac-
tament que s’hi dóna d’una corrent de pensament econòmic nove-
dós i modern: l’Economia Civil o Economia del Bé Comú introduïda
a Catalunya pel professor de l’IESE, Dr. Alfredo Pastor i aprofun-
dida per 2 membres del nostre CEES en els dos treballs següents:

a) L’article del doctorand Sr. Pere Guinjoan, que porta per tí-
tol: “Economia Civil. La crisi econòmica i el futur del Règim
del Benestar”, on es descriuen els fonaments, i els contin-
guts de la proposta d’economia civil formulada pels cate-
dràtics italians Stefano Zamagni i Luigino Bruni.
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Presentació

b) En canvi el membre del CEES i professor honorari d’ESA-
DE, Dr. Eugenio M. Recio, ens ofereix un estudi comparat
de coincidències i divergències entre l’Economia Social de
Mercat, de la que n’és un dels principals divulgadors a ni-
vell espanyol- i l’Economia Civil, tal com l’explica el pro-
fessor Zamagni en el seu llibre titulat en la seva versió
castellana, “Por una economia del bien común”.

També el Dr. Eugenio M. Recio ens ha ofert un nou treball per
aquest número. Es tracta de la traducció resumida de l’alemany de
la publicació de la Fundació Konrad Adenauer titulada “Què signifi-
ca en concret l’Economia Social de Mercat” dels autors Siegfried
F. Franke i David Gregosz. Esperem sigui una eina més per facilitar
la divulgació d’aquest model econòmic.

Una aportació particular en l’àmbit de l’economia social és la
que fa el Dr. Xavier Melo, amb l’article titulat “Catalunya, País de
Fundacions. Una comparació amb les fundacions als EUA” on fa
una exhaustiva radiografia de l’estat de situació econòmica i finan-
cera i de necessitats d’aquestes benemèrites institucions a Catalunya,
i en base a una amplíssima enquesta a unes 1.200 entitats. Es dedi-
ca una atenció prèvia a una aproximació del mecenatge i les Funda-
cions als EEUU, país capdavanter en pràctica de la Filantropia i la
promoció de les Fundacions. Val la pena destacar que el Dr. Melo
dibuixa la filantropia, l’altruisme i la solidaritat com principis fomen-
tats per l’Economia Civil de Zamagni. Acaba el seu article amb una
breu descripció de dues Fundacions senyeres nascudes a Catalunya
i de prestigiosa actualitat a Catalunya i Espanya “El Banc dels Ali-
ments” i la Fundació “la Caixa”.

S’hi inclou també una aportació del Dr. José Sols Lucia, que
porta per títol: “Projecte de democràcia mundial. Aportació del pen-
sament social cristià” amb una singular proposta de Parlament Mun-
dial, en el que tots els ciutadans del món estarien representats. La
particularitat de la proposta de José Sols rau en què la fonamenta en
diversos documents de la Doctrina Social de l’Església, arrancant
de la Encíclica “Pacem in Terris” del Papa Joan XXIII i en diversos



9

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

Presentació

documents de la DSE que han insistit en la necessitat de vertebrar
aquesta autoritat mundial.

Tanca la revista un llarg article del Dr. Santiago García Eche-
varría, que juntament amb el Dr. Recio, i des de la plataforma IDOE
de la Universitat de Alcalà, són els més grans estudiosos, defensors
i difusors de la ESM a Espanya. L’article porta el títol “L’austeritat
en l’Economia Social de Mercat”. Com veiem pel títol aborda un
dels problemes més urgents en el debat actual i cerca la resposta no
mitjançant un corporativisme keynesià, sinó en paraules del propi
autor mitjançant la recerca d’una economia de mercat que funcioni
bé, el que segons l’ESM vol dir vincular el Principi de la llibertat en
el mercat amb l’Equilibri Social.

Finalment, com a CEES, Centre d’Estudis Econòmics i Soci-
als, em plau agrair a la Fundació Inehca, la seva renovada confian-
ça, en haver-nos encarregat l’articulació d’aquest número especial
de Diàlegs, dedicat a posar sobre la taula i a l’abast dels lectors de
la revista, aspectes novedosos d’assumptes ben vius de la realitat
econòmica i social dels nostres dies.

Ignasi Farreres
President del Centre d’Estudis Econòmics i Socials

(CEES)
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Economia Civil, la crisi econòmica
i el futur del règim del Benestar

PERE GUINJOAN*

Aquest article aborda tres temes. En primer lloc, es descri-
uen breument els fonaments i els continguts de la proposta d’eco-
nomia civil, formulada per un equip de pensadors encapçalat per
dos catedràtics italians d’economia, els professors Luigino Bruni
(Libera Università Maria Santissima Assunta, de Roma) i Stefano
Zamagni (Universitat de Bolonya). En segon lloc, es recull un di-
agnòstic de les causes de la crisi, distingint entre causes immedia-
tes i causes últimes. I en tercer lloc, i a la llum de la proposta de la
welfare society (en contraposició al welfare state) plantejada per
l’economia civil, s’esbossa una pista addicional de sortida a la cri-
si pregona (estructural, no conjuntural) en què es troben les eco-
nomies de l’occident europeu continental, inclòs, molt en primer
lloc, el seu model antiquat de welfare state, pensant, sobretot, en
el cas d’Espanya.

* Professor d’Economia a la Universitat Abat Oliba CEU.
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Economia Civil, la crisi econòmica i el futur del règim del Benestar

1. Què és l’economia civil?

L’economia civil és una nova manera d’entendre tant l’anàlisi
econòmica com la política econòmica. Es formula, doncs, a dos ni-
vells: en el nivell teòric es proposa una redefinició de la teoria eco-
nòmica neoclàssica, avui hegemònica, tal com ha estat formulada
d’ençà de l’anomenada revolució marginalista del darrer terç del
segle XIX. La conseqüència pràctica més rellevant de la redefinició
teòrica propugnada rau en la proposta de repensar i reformular els
programes públics assistencials, coneguts com a welfare state, po-
sats en marxa, amb més o menys abast, en els països occidentals a
partir del final de la Segona Guerra Mundial.

La descripció de l’economia civil que s’aborda aquí, seguint
quatre textos principals (Bruni & Zamagni, 2004; Zamagni, 2006,
2008b, 2010), inclou tres vessants. En primer lloc, se’n descriuen
els antecedents en el primer renaixement i en la Il·lustració italians.
En segon lloc, s’apunta el canvi de perspectiva que la mateixa eco-
nomia civil propugna en la formulació de la teoria econòmica, pas-
sant de l’economia neoclàssica, nascuda de la revolució marginalista
i actualment hegemònica basada en el model antropològic individu-
alista de l’homo oeconomicus, a una economia de l’home relacio-
nal, situat en la relació humana que sempre implica la vida en comú,
és a dir, en la família, l’empresa, l’escola, la professió, la comunitat
política als seus distints nivells. És a dir, de l’home (i de la dona!) en
comunitat, l’homo reciprocans. En tercer lloc, s’exposa breument
l’enfocament que l’economia civil proposa per a la reforma de l’ano-
menat welfare state.

1.1. Els antecedents de l’economia civil
L’economia civil és una formulació teòrica i pràctica contem-

porània que, tanmateix, té arrels llunyanes. El seu antecedent més
remot es troba en el pensament de l’escola franciscana del primer
renaixement italià, el Quattrocento. Històricament, el lloc on neix
aquest pensament són les ciutats autònomes i de vida comercial ben
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PERE GUINJOAN

pròspera que floreixen a la Itàlia central i septentrional, i més espe-
cialment a la Toscana, en la “tardor de l’edat mitjana”. El bressol
intel·lectual n’és l’orde franciscà, és a dir, un orde religiós dedicat a
l’estudi i a la predicació, que, a diferència dels ordes monàstics co-
neguts fins al segle XII, s’estableix gairebé exclusivament a les ciu-
tats, comunitats humanes ja no sotmeses al règim jurídic i econòmic
feudal, sinó que viuen del comerç i de la incipient activitat industrial
i gaudeixen d’una àmplia autonomia política que inclou, almenys en
estat incipient, drets de ciutadania. La indústria hi empra encara –i
ho seguirà fent durant segles-- mètodes tradicionals, però el comerç
viu una veritable revolució tecnològica. Són els anys de la invenció
de la banca, dels nous instruments de crèdit (la lletra de canvi, per
exemple), del dret mercantil i de navegació que neix exempt de la
jurisdicció dels tribunals civils de reis i senyors, de les noves formes
de contracte de societat mercantil amb característiques ja parcial-
ment capitalistes (la comandita). És també el temps en què es posa
en circulació la noció de capital, com a valor monetari d’un patrimo-
ni en joc, amb afany de guany, en l’activitat lícita comercial i indus-
trial.

És precisament un frare franciscà, a les acaballes d’aquesta
època, Luca Pacioli, que va descriure per primera vegada el mètode
de la comptabilitat de doble entrada. Un altre frare del mateix orde,
Bernardino da Feltre, funda el primer “mont de pietat”, és a dir, un
establiment sense ànim de lucre dedicat a lluitar contra l’abús que
la usura fa dels necessitats, per la via de prestar petits imports de
diners, a un interès moderat, contra penyora de béns mobles. Es
tracta d’ajudar la gent necessitada però no en situació de misèria.
S’espera que el manllevador, per mitjà de l’esforç i de l’estalvi, del
seu capteniment virtuós, en definitiva, pugui arribar a redimir el prés-
tec. El patrimoni de l’establiment procedeix de donacions inicials i
es nodreix de l’excedent que produeix la seva mateixa activitat.

Bernardí de Siena (sant Bernardí de Siena) és el tercer perso-
natge franciscà en aquest relat, i el que té més importància de cara
a la formulació de l’economia civil. Bruni & Zamagni (2004, 53)
addueixen un text del seu sermó 38 («Dels mercaders i dels amos i
de com s’ha de fer el comerç») on s’afirma explícitament, recol-
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zant-se en tesis prèvies del també franciscà Duns Escot, que el
comerç s’ha d’exercir tenint com a fi el bé comú. (Zamagni, 2010,
64 ss) descriu l’economia civil, seguint la pista del pensament
d’aquests autors que va ser posada en pràctica en l’activitat econò-
mica de les ciutats-estat de la Toscana i la Umbria del Quattrocen-
to. És una economia de mercat, és a dir, una economia caracteritzada
per la divisió del treball, per la idea d’acumulació de l’excedent o
benefici empresarial i per la llibertat d’empresa (almenys pel que fa
al comerç a l’engròs). Quina és, doncs, la diferència amb l’econo-
mia capitalista moderna? La diferència crucial entre l’economia ci-
vil i l’economia capitalista rau en el propòsit de la divisió del treball.
Així com en el capítol primer de la cèlebre obra d’Adam Smith (Smith,
1776), la divisió del treball es justifica per mitjà d’un argument d’efi-
ciència, és a dir, per la major productivitat que proporciona, en el
pensament de Bernardí de Siena, en l’economia civil, el propòsit de
la divisió del treball és que tothom, tots els habitants de la ciutat
hàbils i disponibles per al treball, pugui tenir una feina a la mesura
de les seves habilitats i de les seves disposicions. Dit d’una altra
manera, si el mòbil de l’economia capitalista és l’afany de lucre
privat, com a motor que propulsa la cerca d’eficiència per mitjà de
la competència, en l’economia civil el mòbil és el bé comú en el
terreny de l’activitat econòmica, el bé de la vida en comú en el si de
la ciutat: que tothom pugui tenir una feina adaptada al tarannà de
cadascú que li permeti mantenir una vida econòmicament autòno-
ma. Cal insistir, però, que tant l’una (economia capitalista) com l’al-
tra (economia civil) són economies de mercat, en què l’assignació
de recursos depèn de la lliure voluntat dels agents, coordinada jus-
tament per mitjà del dispositiu social que és el mercat (o millor dit,
els mercats).

L’economia civil es va anar ensopint amb el declivi econòmic i
polític de les ciutats-estat italianes i del sorgiment de l’absolutisme
monàrquic. El procés coincideix amb la transició del Quattrocento
al Cinquecento, un renaixement distint. Els grans autors d’aquest
darrer (Marsilio Ficino, Pico della Mirandola) abandonen l’escolàs-
tica, és a dir, la tradició filosòfica aristotelicocristiana de la gran
síntesi medieval de l’Occident cristià, per adoptar no el platonisme

Economia Civil, la crisi econòmica i el futur del règim del Benestar
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modificat i cristià de la tradició patrística, sinó una interpretació pa-
ganitzant i individualista de Plató que elaboren de nova planta. Te-
nen més interès per les especulacions gnòstiques en l’estela de Plotí
que per la tradició filosòfica cristiana sorgida de sant Agustí i dels
Pares grecs. En la seva reflexió, la comunitat, l’home concret situat
en la ciutat concreta, deixa de tenir importància. És també el temps
en què el centre de l’activitat mercantil a l’engròs es desplaça del
sud d’Europa al nord-est i del Mediterrani a l’Atlàntic. L’economia
civil de les ciutats-estat lliures, marcades per una cultura cristiana
homogènia, deixa pas al mercantilisme protocapitalista de les mo-
narquies absolutes, marcades per les Reformes, protestant i catòli-
ca, per la política maquiavèlica que abandona l’estrella polar del bé
comú i, en definitiva, per la descomposició de la Cristiandat en els
estats-nació sobirans, que serà certificada en els tractats de Westfà-
lia al cap d’un segle.

El foc de la tradició intel·lectual, però, perdura sota les cen-
dres. Tindrà una revifalla al segle XVIII, en el context del moviment
de la Il·lustració a Itàlia, tant al reialme de les Dues Sicílies, concre-
tament a Nàpols, com també a Milà. A la Universitat de Nàpols, a
mitjan segle, Antonio Genovesi va regentar una càtedra d’”economia
civil i mecànica”, la primera càtedra universitària d’economia esta-
blerta a Europa. Genovesi va publicar unes Lezioni di economia
civile en els anys 1765-1767, és a dir, deu anys abans de la publica-
ció de l’obra cabdal d’Adam Smith. Quines són les característiques
d’aquesta “economia civil” que ja propugnava ara fa dos-cents cin-
quanta anys Antonio Genovesi? Bruni i Zamagni (2004, 73 ss) des-
criuen el pensament de Genovesi aprofundint en el significat de sis
conceptes típics dels escrits d’aquest autor: comerç, interessos, con-
fiança, inserció civil, reciprocitat i felicitat.

Genovesi veu en el comerç un factor de civilització. L’activitat
econòmica és una expressió de la vida virtuosa. La vida civil no està
contraposada a les virtuts, sinó que és, de fet, l’ocasió que les vir-
tuts personals puguin dur a la felicitat pública. Genovesi va ser el
traductor de Montesquieu a l’italià. En paraules del seu contempo-
rani napolità, el jurista Gaetano Filangieri (Bruni & Zamagni, ibi-
dem): «Cada forma de govern té el seu propi principi motor: el temor

PERE GUINJOAN
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en els Estats despòtics, l’honor en les monarquies, la virtut en les
repúbliques». Com es veu, apuntava ja la modernitat econòmica i
política.

Genovesi constata, com era comú en la Il·lustració, la hetero-
geneïtat dels interessos personals en el si de les societats. Com el
seu mestre Gianbattista Vico, veia en la Providència (una força re-
alment operant en el canvi històric, més que el “motor immòbil” dels
deistes contemporanis seus), la mà que s’ajuda de les passions i
dels interessos, però sobretot de les virtuts dels humans, per dur a
terme els seus designis. Hi ha aquí una teoria de la “mà invisible”
anàloga però ben diferent de la que proposa Adam Smith. Mentre
que per a Smith la mà invisible resulta en l’interès públic per mitjà
de l’avarícia i de l’interès propi dels agents econòmics, en Vico i els
seus deixebles de la Il·lustració napolitana, les passions egoistes es
transformen en “pública felicitat” a través de la virtut (no de l’inte-
rès propi) dels agents humans. El bé comú, per a aquesta escola,
depèn de la difusió de les virtuts cíviques. Per als il·lustrats anglosa-
xons (el mateix Smith, Madison en els Federalist Papers), al con-
trari, les possibilitats d’assolir l’interès públic (cosa distinta i tant! al
bé comú), és sobretot funció d’un bon disseny de les institucions
mercantils, jurídiques i polítiques.

La confiança és un altre concepte clau en l’economia civil ita-
liana del segle XVIII. Genovesi parla de la confiança pública en
termes molt semblants a allò que l’anàlisi econòmica i sociològica
contemporània anomena “capital social”, és a dir (Bruni & Zamag-
ni, 2004, 78), «el teixit de confiança i de virtuts civils que fa que el
desenvolupament humà i econòmic es pugui mantenir al llarg del
temps». La confiança pública no és només la condició habilitant,
sinó també part de la mateixa riquesa, quan es compta bé, d’una
nació.

Bruni i Zamagni (2004, 80) fan notar que el nom de la càtedra
de Genovesi (“economia civil i mecànica”) feia referència als mit-
jans d’inserció civil (incivilimento), d’instruments per millorar el
benestar dels pobles. Aquí hi encaixa el lema filosòfic de Vico, ve-
rum est factum. L’accent es posa en l’obrar, en el fer, en el dur a
terme, més que en el cogito, la reflexió desinteressada, contempla-

Economia Civil, la crisi econòmica i el futur del règim del Benestar
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tiva i no-compromesa del subjecte cartesià en posició d’espectador.
La reciprocitat és, del cert, el concepte més important que l’eco-

nomia civil contemporània ha heretat de les escoles il·lustrades ita-
lianes del segle XVIII. Tota la concepció de l’economia civil depèn
de la idea que la societat es deriva de la «naturalesa civil de l’ho-
me» en expressió del mateix Vico, reportada a per Bruni i Zamagni
(2004, 81). L’ésser humà, a més d’estar caracteritzat per la seva
naturalesa social, està també cridat a l’assistència recíproca, a la
reciprocitat amb els altres éssers humans. Segons la interpretació
del pensament de Genovesi que fan Bruni i Zamagni (ibidem) (que
reconeixen ells mateixos com a generosa envers l’autor comentat),
Genovesi s’hauria anticipat a les obres més recents d’antropologia
filosòfica i teològica cristiana (es pot pensar en l’obra de Zizioulas,
per exemple) introduint la categoria de reciprocitat com a constitu-
tiva de l’ésser humà, més enllà de la sociabilitat, que els humans
compartim amb determinades espècies animals, com ja van adme-
tre, per exemple, Plató, Ciceró i sant Agustí. «L’humà comença amb
la reciprocitat» (Bruni & Zamagni, 2004, 82). En una analogia clara
de les idees de la mecànica celeste de Newton, Genovesi defineix
les dues dimensions de la dinàmica personal, l’amor propi i l’amor al
proïsme, com la “força concentrativa” i la “força difusiva”, respec-
tivament, de les relacions personals. Aquesta força difusiva no és
merament benvolença, altruisme o filantropia. Està definida per la
capacitat de simpatia (com pel mateix Adam Smith i bona part de la
Il·lustració escocesa) i és una virtut natural, una característica de la
naturalesa humana.

La felicitat és el sisè concepte que caracteritza el pensament
de Genovesi. És un concepte que sintetitza tots els altres. Per a
molts historiadors del pensament econòmic, l’escola clàssica italia-
na ve caracteritzada indistintament com l’escola de l’economia civil
o també l’escola de la pública felicitat. La felicitat té una naturalesa
constitutivament relacional (Bruni & Zamagni, 2004, 84), i reves-
teix, a més, un caire paradoxal. La paradoxa rau en sostenir que la
felicitat no ens arriba per la via directa de la cerca de l’interès pro-
pi, sinó per la via indirecta de fer feliços els altres, tema, com re-
marquen Bruni i Zamagni, de marcat sabor aristotèlic i, encara més,
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tomista. La paradoxa de Genovesi cal veure-la com la posició d’un
corrent de la modernitat que va voler empeltar la Il·lustració en l’ar-
bre més que doblement mil·lenari de la tradició grecojudaicocristia-
na.

Tot i que aquí no hi ha espai per desenvolupar el tema, cal
remarcar que determinats pensadors de la Il·lustració escocesa,
Francis Hutcheson i Adam Smith, per exemple, no són lluny del pen-
sament de l’escola il·lustrada napolitana1 . Altres, però (només cal
pensar en David Hume), n’estan més allunyats. La tesi de l’escola
contemporània de l’economia civil és que l’anàlisi econòmica mo-
derna, nascuda de la revolució marginalista operada en l’anàlisi eco-
nòmica en el darrer terç del segle XIX, amb l’antropologia radicalment
individualista de l’homo oeconomicus, no deriva de les intuïcions
genials d’un Adam Smith, procedent d’una antropologia filosòfica
molt rica i arrelada en la tradició occidental, sinó més aviat del tren-
cament que va suposar la difusió de la filosofia utilitarista i radical-
ment individualista de Jeremy Bentham, que és un fet posterior. Amb
la importantíssima excepció, tal com emfatitza Zamagni (2008b, 477),
del mateix Alfred Marshall i la seva escola de Cambridge.

Aquest moviment regressiu de l’anàlisi econòmica coincideix
en el temps amb l’aparició de la producció industrial de mercaderies
massificada i estandarditzada, caracteritzada com a “taylorisme” o
“fordisme”, amb radical divisió dels éssers humans que hi treballen
entre els treballadors de la ment i de la persuasió (directius, quadres
i personal de suport tècnic) i els operaris de base, de feina purament
manual, reduïts a un perpetu moviment robotitzat propi de màquines
i no d’éssers humans, veritable proletariat. El proletariat industrial
era compensat de la seva situació d’esclavatge laboral amb una
generosa retribució que permetia l’abundància i el consum de mas-
ses de les mateixes mercaderies de producció massiva que genera-
va el sistema. Fordisme i consumisme eren les dues cares d’una

1. Sigui dit de passada, és oportú recordar en aquest punt que els nostres Balmes,
directament, i Torras i Bages, per la via del seu mestre Llorens i Barba, van
beure àvidament de les fonts de la Il·lustració escocesa, en el mateix Hutcheson,
en Thomas Reid i en Adam Ferguson.
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mateixa moneda. La irrupció contemporània dels veritables robots,
és a dir, les innovacions en la manera d’organitzar el treball humà
que han dut i estan encara duent les noves tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC), està escombrant el taylorisme/fordis-
me de la faç de la terra, i en bona hora! Ben segur que també
n’escombrarà el consumisme, tot i que aquest corol·lari no es vol
admetre per part de ningú, i menys per part dels polítics democrà-
tics la feina dels quals depèn de l’obtenció prèvia del vot popular,
d’electorats que, a Occident almenys, es resisteixen a admetre que
les velles seguretats de l’infern laboral (i també de les olles de carn
del consumisme a pressió) de la captivitat egípcia del capitalisme
fordista, s’estan esvaint o, més aviat, ja s’han esvaït del tot.

1.2. Una fonamentació distinta de l’anàlisi econòmica
Per la descripció d’aquest aspecte, fonamental, de la proposta

de l’economia civil, em guio principalment pel text de Zamagni
(2008b, 479 ss).

L’anàlisi econòmica, des dels seus primers passos a finals del
segle XVIII, ha oscil·lat entre dos enfocaments que Zamagni ano-
mena “holístic” i “individualista”. L’enfocament holístic vindria do-
nat per l’estudi directe del valor afegit i de la seva procedència, a
través de l’esforç humà, treball, aplicat bé sigui directament, bé si-
gui indirectament per mitjà del treball acumulat que representen els
béns de capital. L’anàlisi, més que en termes de comportament indi-
vidual, es duu a terme per mitjà de la interacció de les diferents
classes socials que intervenen en el procés productiu. Els noms que
marquen la trajectòria d’aquest enfocament són els de Ricardo, Marx
i Sraffa. Després d’una revifalla en mitjans universitaris occiden-
tals en les tres dècades immediates a l’acabament de la segona
guerra mundial, propiciada precisament per l’aportació analítica de
Piero Sraffa en el context de l’anomenat model lineal, aquest en-
focament es troba actualment en un declivi total.

L’altre enfocament, l’individualista, està representat per l’anà-
lisi neoclàssica procedent també, de manera remota, de Ricardo, i
més directament de la revolució marginalista del darrer terç del se-
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gle XX. Els noms inicials que la marquen són els de Jevons, Walras
i Menger. Està basat en la caracterització d’un “agent representa-
tiu”, l’homo oeconomicus, curiós personatge dotat d’unes preferèn-
cies exògenes i que es guia, exclusivament, pel criteri de la maximització
de l’interès propi. Alerta que aquest interès propi no exclou un com-
portament altruista, filantròpic, si així ho exigeixen les seves prefe-
rències, sempre individuals. L’homo oeconomicus és una illa. És
l’enfocament actualment hegemònic en l’anàlisi econòmica, teòrica i
aplicada, tant en contextos acadèmics com en les grans institucions
professionals d’orientació de la política, públiques i privades.

Ambdós enfocaments, l’holístic i l’individualista, són insufici-
ents, per tal com obliden la dimensió relacional, constitutiva de l’és-
ser humà. Ens cal una anàlisi econòmica que adopti, com a fonament,
una perspectiva relacional en el comportament dels agents econò-
mics, no basada només en l’intercanvi d’equivalents o en el do gra-
tuït, altruista, sinó que hi afegeixi el comportament basat en la
reciprocitat i en l’existència, per tant, de béns relacionals. Cal afe-
gir en aquest punt que el bé relacional és una cosa distinta del bé
particular posseït en comú i distinta també dels béns públics. Cal
notar també que, mentre la gratuïtat o filantropia pot ser perfecta-
ment anònima (cap dels senyors Rockefeller, Carnegie, Ford, Gates
va poder conèixer la totalitat, i ni tant sols la majoria, dels benefici-
aris de les seves fundacions filantròpiques), la reciprocitat sempre
és personal, és inter-personal.

Ens cal una anàlisi amb una base axiomàtica més àmplia que la
que caracteritza l’homo oeconomicus. Gràficament, Zamagni ho
explica per la insuficiència de la “hipòtesi additiva” implícita en aquest
model humà subjacent a l’anàlisi econòmica convencional. Segons
aquesta hipòtesi additiva, els humans ens movem per motivacions
extrínseques que s’afegeixen a les motivacions intrínseques. Les
motivacions extrínseques són instrumentals, no sempre monetàries
però sí, al capdavall, avaluables en diner. Les motivacions intrínse-
ques són les que sorgeixen de la identitat personal de l’agent. Se-
gons aquesta hipòtesi, el camp de recerca de l’anàlisi econòmica
queda restringit a les motivacions extrínseques, atès que els efectes
dels dos tipus de motivacions són separables.
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Richard Titmuss, ja al 1970, va descriure una excepció a la
hipòtesi de separabilitat. Segons Titmuss, les donacions de sang min-
ven en quantitat i en qualitat quan són retribuïdes amb diner. Aquest
és un exemple d’allò que, des d’aleshores, ha estat documentat en
multitud d’altres instàncies. Tal com posa de relleu Zamagni, és un
fenomen ben general de crowding-out o, si es vol, de generalitza-
ció de la llei de Gresham (la que afirma, des del segle XVII, que la
moneda dolenta tendeix a desplaçar la moneda bona de la circula-
ció). Quan es paga per tal que les persones facin allò que han de
fer, i que quan són virtuoses ho fan de franc, aquesta disposició
institucional fa que els virtuosos quedin desplaçats pels mercenaris.
L’incentiu monetari, a més, amaga una relació subtil de poder.
L’agent ha de ser “comprat”, perquè altrament no actuaria prou bé.
Akerlof i Kranton (2010) documenten el fenomen amb exhaustivi-
tat. Zamagni (2008, 480) n’assenyala amb precisió la causa: el pa-
radigma individualista no té sortida per a aquesta “paradoxa”, perquè
el mal està en la mateixa hipòtesi individualista.

El paradigma dominant, centrat en la teoria de l’elecció racional,
es fixa només en l’aspecte cognitiu en la relació entre les persones,
de manera que la relacionalitat no hi pot ser encaixada. No hi ha cap
paper possible per a les inclinacions i els “sentiments morals”.

Zamagni (loc.cit.) assenyala un exemple, potent al seu enten-
dre, del fet que la gent actua amb conductes prosocials. Es tracta
de les donacions filantròpiques de les empreses. L’empresari, ni que
ell mateix no estigui guiat més que pel seu propi interès egoista, fa
donacions filantròpiques –i les publicita tant com pot– perquè sap
que aquest fet agrada als seus clients, tot i que aquests no en són els
beneficiaris. En aquesta hipòtesi, les donacions filantròpiques es fan
amb l’objectiu d’augmentar el capital reputacional de l’empresa, que
és un bé posicional. Si els clients d’aquesta empresa fossin tots
homines economici, el fet no s’esdevindria.

De fet, sembla enraonat substituir la hipòtesi uniforme de l’ho-
mo oeconomicus per una hipòtesi múltiple. Al món hi ha gent que
es comporta com a homines oeconomici. També hi ha individus
d’inclinacions antisocials, com és ara el cas dels envejosos, i hi ha
també, naturalment, persones amb sentiments morals prosocials.
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D’això hi ha evidències múltiples, des dels consumidors que recol-
zen activament iniciatives de “comerç just” i de banca ètica, a em-
presaris que institueixen mecanismes democràtics de govern del
stakeholding.

El fet de l’heterogeneïtat de les disposicions morals té dues con-
seqüències importants. En primer lloc, com a pas previ a l’estudi del
comportament que fa la teoria de l’elecció racional, hi ha l’estudi de
les disposicions generals d’un individu determinat. Què fa que una
persona concreta opti per un capteniment d’homo oeconomicus o bé
es comporti com un subjecte moral molt més sofisticat? Sembla rao-
nable pensar que les disposicions morals de les persones que compo-
sen una població determinada són funció de les institucions de què
aquesta població s’ha dotat (o que li han estat imposades des de fora).
Això eixampla el problema del disseny de les institucions, que operen
com a mecanismes de selecció de persones de motivació diferent i no
simplement com a mecanismes d’incentius per afavorir “bones con-
ductes”, tot donant per descomptat que els agents que hi intervenen
es comporten seguint el model de l’homo oeconomicus.

La segona conseqüència és que cal fer entrar la categoria de
relacionalitat en l’anàlisi econòmica, si no es vol que aquesta esde-
vingui irrellevant. Cal fer entrar la noció de bé relacional (que no és
un bé públic ni tampoc un bé individual) que l’economia convencio-
nal, amb el seu supòsit de base radicalment individualista, és inca-
paç de contemplar.

1.3. L’economia civil i la reforma del welfare state
L’estat del benestar tal com el coneixem actualment a Occi-

dent, i més específicament, als països continentals de la Unió Euro-
pea, és el fruit directe dels acords polítics fonamentals, en els anys
immediatament posteriors a la fi de la segona guerra mundial2 . El
mateix nom de la cosa (the welfare state) és fruit de la propaganda
de guerra britànica en el transcurs del conflicte bèl·lic. Des d’ales-

2. A Espanya, aquests acords es van haver de postposar fins a la fi de l’estat
d’excepció que va ser la dictadura franquista.
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hores, el dispositiu institucional s’ha mantingut al llarg del temps
amb només retocs de detall. Actualment, però, el sistema està en
crisi arreu, especialment en els països, com és el cas d’Espanya, en
què aquest adopta una perspectiva més estatalista, en la provisió
directa dels serveis assistencials per part de les administracions
públiques i també en la menor intervenció de l’usuari dels serveis,
tant en el seu cofinançament (“copagament”) com en la facultat de
què gaudeix d’elecció de l’organisme que finalment ha de dur a
terme la prestació assistencial. I això en les tres grans àrees de
l’estat del benestar: l’assistència sanitària, els serveis educatius a
tots els nivells i el pagament de pensions de vellesa. L’exposició
d’aquest apartat segueix fonamentalment Zamagni (2008b, 485 ss),
que se centra en l’aspecte d’assistència sanitària, obviant els ser-
veis educatius i l’aparell de transferències pay-as-you-go que fi-
nancen el pagament de pensions de vellesa en la gairebé total extensió
de l’Europa continental3 .

La crisi de l’estat de benestar a l’Europa continental està es-
tretament relacionada amb l’extensió del procés de globalització que
ha tingut lloc en els darrers quaranta anys, accentuat d’ençà de la
implosió del règim i de l’imperi soviètics. Zamagni dóna una llista de
tres trets principals d’aquest procés globalitzador, per poder pensar
ordenadament en el seu impacte en els estats de benestar nacio-
nals.

En primer lloc, la globalització ha dut una llibertat insòlita de
circulació internacional de capitals. Les empreses multinacionals,
de fet, estan exemptes de la rendició de comptes de la seva activitat
global davant de cap autoritat política. Els estats de benestar van
ser pensats en l’època de l’hegemonia del model industrial tayloris-
ta-fordista, amb el capital arrelat en un territori, per mor de les in-
versions fetes, aleshores gairebé exclusivament en capital físic. Per
contra, les empreses multinacionals, actualment, tenen de fet un
estatut supra-territorial. Això s’evidencia, per exemple, per l’exemp-

3. L’excepció són els Països Baixos. També el Regne Unit, però aquest no forma
part del continent europeu.
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ció, de facto, de què gaudeixen en la tributació per l’impost de be-
neficis. Per treure partit d’aquest règim, els països es veuen abo-
cats a adoptar polítiques congruents amb aquest règim de
globalització, sota pena, si no ho fan, de quedar-ne exclosos i amb
les seves perspectives de creixement molt minvades.

En segon lloc, la globalització, presa in toto, és un joc de suma
positiva. Fa augmentar la riquesa agregada i, el que és més impor-
tant, té el potencial de treure un nombre ingent d’éssers humans de
la misèria, com ho demostren els centenars de milions de persones,
a la Xina, l´Índia, el sud-est asiàtic i en determinats països de l’Àfrica
subsahariana que en anys recents han pogut accedir a una existèn-
cia econòmicament digna. I tanmateix, encara que pugui semblar
paradoxal, la globalització accentua les desigualtats en la distribució
de la renda a nivell global. Les noves tecnologies accentuen els
resultats extremament desfavorables de la competència en béns
posicionals sobre la distribució dels ingressos: the winner takes all,
the loser loses everything. La desigualtat en els ingressos de les
persones i de les famílies, mesurada directament a nivell global, ha
augmentat.

I en tercer lloc, la globalització té un impacte en la mateixa
possibilitat de governació democràtica. L’àmbit d’actuació econò-
mica dels estats-nació es veu limitat, tant cap a dins, pel fet que la
possibilitat política de gravar amb tributs les rendes de les classes
mitjanes està limitada, com també cap a fora, pel fet de la depen-
dència del finançament (públic, però també privat, dels bancs i de
les empreses d’un determinat país) dels mercats internacionals de
capitals, perfectament “anònims”. El fet demana l’establiment de
mecanismes supranacionals de governació democràtica, amb òrgans
representatius i també amb la creació d’una societat civil global.
Cal admetre que, ara com ara, el tema està més aviat verd.4

4. Cal recordar, en aquest punt, el trilema de Rodrik (Rodrik, 2011, 184 ss). Segons
aquest autor, la globalització, els estats-nació i la política democràtica, a la
llarga, no poden existir al mateix temps. A llarg termini, cal optar per alguna de
les tres combinacions següents. Es pot tenir, simultàniament, globalització i estats-
nació, però no plena governació democràtica. També es poden compatibilitzar
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Posades així les coses, l’estat del benestar, tal com el conei-
xem, resulta insostenible. Quina direcció han de tenir les reformes
per tal que els seus principis, si no les seves institucions concretes,
segueixin essent viables? Zamagni enuncia el supòsit bàsic de tota
reforma: el sistema de benestar resultant ha de continuar essent
universalista. I la gran qüestió que ell mateix es formula és la se-
güent: és possible dissenyar un sistema de benestar universalista
sense caure en l’assistencialisme? O posat en altres paraules, és
possible conjugar la solidaritat (és a dir, la força del principi d’equi-
tat) amb la subsidiarietat (és a dir, la força del principi de reciproci-
tat) de forma creïble i sostenible? Zamagni afirma que les respostes
afirmatives a aquestes qüestions s’han de buscar en els replecs de
la consideració següent.

La intervenció de l’Estat en un sistema universalista de benes-
tar implica tres comeses. En primer lloc, correspon a l’Estat la defi-
nició del catàleg de serveis socials (i dels corresponents estàndards
de qualitat) garantit a tots els ciutadans. En segon lloc, correspon a
l’Estat formular les regles d’accés a aquests serveis catalogats. Li
correspon, per tant, la definició de les regles de redistribució neces-
sàries per assegurar efectivament que tots els ciutadans se’n pu-
guin beneficiar. I en tercer lloc, pertoca a l’Estat l’exercici del control
sobre l’assignació efectiva dels serveis socials a la població. Aquestes
tres comeses conformen el paper de l’Estat com a regulador dels
serveis de benestar. Ha de quedar clar que la producció d’aquests
serveis no forma part de la comesa de l’Estat. Més aviat el destor-
ba, per tal com entra en conflicte amb la seva missió de regulador.
Com pot dir l’Estat que una feina està mal feta si és ell mateix qui
l’ha duta a terme?

Segons Zamagni, hi ha tres models possibles de societats del
benestar. Hi ha, en primer lloc, el model neoestatalista. L’Estat hi

l’estat- nació i la democràcia política, però aleshores cal posar frens a la
globalització, especialment a la globalització financera (Rodrik anomena el règim
resultant «un compromís de l’estil Bretton Woods»). Per últim, es pot combinar
globalització i governació democràtica, però aleshores ens caldrà dotar-nos
d’estructures globals d’estat.

PERE GUINJOAN



26

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

conserva el monopoli de prestador dels serveis, tot i que en pot ce-
dir, en tot o en part, la producció. Aquest primer model s’anomena
també del welfare mix. L’Estat s’ajuda dels organismes de la soci-
etat civil en la producció de serveis, però manté el monopoli de les
decisions polítiques sobre el sistema. La formulació del catàleg de
serveis i la programació d’activitats se segueix fent, exclusivament,
des de l’Estat. El tercer sector es limita a executar. És un pur com-
plement o auxiliar de l’acció de l’Estat. I aquí, Zamagni fa notar la
important diferència entre el principi de subsidiarietat i el principi de
subrogació. El principi de subsidiarietat, en aquest context, afirma
que l’Estat ha de promoure l’organització de les llibertats civils, afa-
vorint les formes d’acció col·lectiva que tenen efectes públics, és a
dir, generals. El principi de subrogació és el contrari del principi de
subsidiarietat. Segons aquest principi, els organismes socials inter-
medis s’han de limitar a fer allò que l’Estat no pot o no vol fer.

El segon model de societat del benestar és el del conservado-
risme compassiu, el model de l’escola liberal-individualista. L’Estat
intervé només de manera molt selectiva. Les persones necessitades
són ateses principalment per organitzacions filantròpiques i de vo-
luntariat. Aquest model valora la societat civil, però a costa de su-
primir el principi de la universalitat. Les organitzacions del tercer
sector es veuen com un segment menor de l’empresa privada. Al
tercer sector se li demana que sigui “funcional”, en el sentit de no
posar destorbs a l’activitat i als beneficis de l’empresa capitalista.

I en tercer lloc, hi ha el model del benestar cívic. Els organis-
mes de la societat civil agafen el paper de socis actius en el procés
de programació de les intervencions i en la presa de les decisions
estratègiques del sistema. Aquests organismes han de gaudir de
veritable autonomia empresarial per tal de poder actuar «sense que
els calgui sotmetre’s a la vexació de règims concessionaris» (Za-
magni, 2008b, 491). Han de gaudir també de veritable independèn-
cia financera. Han de tenir la capacitat de dur a terme els programes
compromesos sense haver de dependre d’autoritzacions prèvies per
part de les administracions públiques o d’empreses capitalistes.

Per tal que aquest tercer model de benestar, el del benestar
cívic, sigui viable, cal dur a terme dos canvis institucionals impor-
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tants. En primer lloc, cal instaurar una nova categoria de mercats,
els mercats de qualitat social, dels quals es parla més endavant. I en
segon lloc, cal modificar el sistema de filantropia empresarial ja exis-
tent, i dotat ja d’una certa potència econòmica, per fer-lo més con-
formable a la idea d’hegemonia de la societat civil. En definitiva, es
tracta de passar d’un model bilateral de donacions (l’empresa A fa
la donació de l’import que vol a l’organisme de la societat civil que
ella escull, posem l’organisme B), a un esquema trilateral, en què
els organismes destinataris de les donacions empresarials serien
designats, no per l’empresa capitalista donant, sinó per la ciutada-
nia.

En aquest esquema, quan el ciutadà-consumidor C adquirís un
producte de l’empresa A, se li assignaria un “cupó” per una part
alíquota de l’import que l’empresa A destina a donacions filantròpi-
ques. Seria el mateix ciutadà-consumidor C qui decidiria quin dels
organismes del tercer sector, d’entre una llista homologada com a
activitats legítimes i no fraudulentes, rebria la part alíquota corres-
ponent de la donació global filantròpica de l’empresa A.

Amb aquest dispositiu, s’assolirien els resultats següents. Les
organitzacions del tercer sector agafarien arrelament en un deter-
minat territori. S’haurien de donar a conèixer per tal de disposar de
recursos. Els recursos de filantropia empresarial a disposició del
tercer sector augmentarien, a causa d’un paper de “volant d’inèr-
cia” per part de la ciutadania, que incentivaria les empreses actu-
ants en un determinat territori a ser generoses i a fer-ho saber. Seria
un mecanisme que fomentaria la competència arreu. Competència
en generositat per part de les empreses del primer sector. I compe-
tència en eficiència en el seu paper de les organitzacions del tercer
sector receptores de fons. I per últim, s’assoliria una major efectivi-
tat de les intervencions socials, amb menor risc de dependència pa-
ternalista dels organismes del tercer sector, receptors de fons,
respecte de les empreses capitalistes del primer sector, donants de
fons.

Zamagni afegeix un curiós comentari (inspirat en la coneguda
distinció d’Albert Hirschman) sobre el concepte de llibertat d’elec-
ció que propugnen cadascun dels tres models de societat del benes-
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tar. El model neoestatalista recolza la idea d’usuari. Aquest ha de
prendre l’oferta de serveis tal com li arriba (estas son lentejas).
La seva única opció està en la pròpia veu, és a dir, en la protesta per
tal que les coses canviïn. El model del conservadorisme compassiu
sosté la idea de client, que “sempre té raó”, perquè és qui paga.
Aquí, el client té la possibilitat d’influir a través de la “sortida”, és a
dir, del rebuig del servei. En el model de benestar civil, el receptor
de serveis socials és el ciutadà. No es limita a “consumir” els ser-
veis, sinó que contribueix a la seva definició i millora.

Cal explicar breument, ara, abans de deixar la presentació de
l’economia civil, el concepte i el funcionament dels mercats de qua-
litat social en el pensament de Zamagni (2008b, 494 ss). La idea
bàsica està en inserir la dimensió social en el mateix si del funciona-
ment del mercat. Es tracta de mercats per a l’assignació de serveis
socials als seus destinataris finals.

Les administracions públiques obtenen els recursos necessaris
per mitjà de la imposició general. Els fons es destinen a subvenir la
demanda de serveis socials, de manera que la seva demanda virtual,
potser per part de ciutadans que en tenen necessitat, però que no
poden disposar, a través dels seus ingressos i del seu patrimoni par-
ticulars, dels recursos necessaris, esdevingui una demanda efecti-
va. Dit d’una altra manera, els fons públics assignats es dediquen a
finançar la demanda de serveis públics, més que la seva oferta. Els
mitjans per poder fer-ho són múltiples: “vals” (com és el cas del
“xec escolar”), deduccions impositives, promoció de diverses for-
mes d’assegurança en un territori o en una comunitat donada.

Les administracions públiques intervenen també pel cantó de
l’oferta, no a través del subministrament directe de fons sinó as-
segurant la presència d’una pluralitat de subministradors de serveis,
en competència entre ells, de manera que es minimitzin les situaci-
ons de monopoli local i les rendes injustificades, públiques i priva-
des, que se’n deriven. Les administracions públiques, en definitiva,
limiten el seu paper a assegurar al ciutadà una veritable llibertat
d’elecció informada.

Per al correcte funcionament d’aquests mercats de qualitat
social cal la presència simultània de tres pilars. En primer lloc, cal
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que estigui vigent un conjunt de regles bàsiques que determinin, ob-
jectivament, les necessitats efectives de cadascun dels ciutadans,
atesa la seva situació objectiva (d’infància o adolescència, respecte
de l’ensenyament; de salut, respecte dels serveis d’assistència sa-
nitària; o d’edat, respecte de les prestacions de pensió de vellesa).
Les administracions públiques financen la satisfacció d’aquestes
necessitats, transformant la demanda potencial de serveis en de-
manda efectiva.

En segon lloc, cal que les administracions públiques institueixin
una sèrie de mecanismes per a la protecció del ciutadà en situaci-
ons d’informació asimètrica (que són gairebé omnipresents en els
serveis d’educació, de sanitat i financers). Les administracions pú-
bliques valoren i qualifiquen (potser per mitjà d’organismes inde-
pendents) la capacitat real de les empreses (capitalistes o socials)
que vulguin actuar com a proveïdors de serveis, per a cadascun dels
serveis i àrees en oferta.

I en tercer lloc, les persones necessitades, els portadors de
necessitats (o els seus representants legals en cas d’incapacitat per
edat o per altra causa) exerceixen la seva llibertat d’elecció efecti-
va. Cobra vigència, aleshores, un règim de veritable competència
en la prestació dels serveis.

Com es controla, doncs, la qualitat dels serveis? Per una doble
via, corresponent a una distinció de dos tipus de qualitat, en l’esperit
de les classes de coneixement que va establir Michael Polanyi. La
qualitat codificable (és a dir, aquella que és objectivable en determi-
nats indicadors i pot ser percebuda per un tercer) és avaluada per
les administracions públiques. I la qualitat tàcita (és a dir, aquella
qualitat que només pot percebre la persona que rep el servei) és
avaluada pel mateix usuari.

La diferència fonamental, doncs, entre un mercat de qualitat
social i un mercat ordinari en l’economia capitalista està en què el
primer és un lloc de relació interpersonal. Els mercats ordinaris són,
moltes vegades volgudament, llocs de relació anònima, per allò que
no és bo fer negocis amb els veïns.
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2. Les causes econòmiques de la crisi recent5

Les causes econòmiques de la crisi econòmica recent, que va
afectar a tota l’economia mundial als anys 2008-2010, i la crisi es-
pecífica de l’eurozona, que ens va afectar als anys 2011-2013, s’han
de buscar a dos nivells, un primer nivell de causes immediates i un
segon nivell, de causes pregones. Abans de parlar de causes, però,
cal apuntar la direcció que ha pres l’economia mundial en les tres
darreres dècades, per tal com aquesta direcció apunta directament
a les causes pregones i també perquè condiciona la sortida de la
crisi.

Els grans canvis tendencials que han afectat l’economia mun-
dial per espai d’una generació (a partir de l’ensulsiada de l’imperi
soviètic) podem resumir-los en dos: la globalització i la difusió de les
TIC. La globalització ha representat el desplaçament d’una part
molt important de l’activitat manufacturera i també d’alguns ser-
veis, des dels països desenvolupats, amb costos laborals alts, cap a
països emergents i en desenvolupament, amb costos laborals més
baixos. Aquest procés de globalització ha estat marcat per una gran
llibertat de moviment en les transaccions internacionals de béns i
serveis, i també per la llibertat sense restriccions de circulació de
capitals, almenys en les transaccions que tenen per origen els paï-
sos desenvolupats. En canvi, la llibertat de circulació internacional
del factor treball ha estat molt limitada.

La difusió de les TIC ha representat (i seguirà representant en
el futur previsible) l’eliminació de molts llocs de treball de qualifica-
ció mitjana, especialment en el si del sector serveis, dels països desen-
volupats.

Aquests dos moviments, la globalització i la difusió de les TIC,
han resultat en una gran pressió sobre l’”ocupabilitat” i les rendes
de les classes mitjanes a tots els països desenvolupats. En general,

5. En aquest diagnòstic s’ha tingut molt en compte Rajan (2010) i Mian & Sufi
(2014), pel que fa als aspectes generals i internacionals de la crisi.
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les remuneracions dels llocs de treball que s’han conservat, en l’àmbit
de les feines administratives de nivells baixos i mitjans, s’han vist
minvades. Aquest fenomen és molt visible des de fa dues o tres
dècades als Estats Units, que té un mercat de treball menys regulat
que el d’altres llocs. Però en major o menor mesura, ha tingut efec-
tes arreu. Tot fa pensar que els efectes es perllongaran, especial-
ment en aquells països, com ara Espanya, que tenen els mercats de
treball sotmesos a més pressió regulatòria, que en retarda l’adapta-
ció, inexorable en tot cas.

Aquest empobriment relatiu de les classes mitjanes va gene-
rar, i segueix generant, tensions polítiques. Una primera resposta,
sobretot als Estats Units, però també a alguns països europeus, com
ara el Regne Unit, la República d’Irlanda i Espanya, va ser la de
permetre i fins i tot fomentar l’endeutament d’aquestes mateixes
classes mitjanes. El poder de compra que perdien en els seus in-
gressos salarials va ser “compensat” per un accés molt més fàcil al
crèdit, tant al crèdit per l’adquisició d’habitatge com al crèdit per la
compra de béns de consum durador o simplement de caprici, com
és ara el cas dels “paquets” de vacances, que d’uns anys ençà es
venen també a crèdit.

Els treballs de Rajan (2010) i, sobretot, de Mian i Sufi (2014)
fan èmfasi en la importància que l’elevat endeutament de les famí-
lies, especialment de les famílies amb ingressos més baixos, ha tin-
gut en l’amplificació d’un episodi recessiu, com tants n’ha conegut
el capitalisme, fins a esdevenir allò que ja s’anomena la Gran Re-
cessió, la davallada mundial més important de l’activitat econòmica
d’ençà de la Gran Depressió dels anys trenta.

A Espanya, a aquest diagnòstic, cal afegir-hi les conseqüènci-
es d’una bombolla especulativa immobiliària de dimensions mai vis-
tes, atiada en bona part pels poders públics, especialment per les
administracions municipals, i alimentada amb fons proporcionats, en
una part molt important, per determinades caixes d’estalvi que havi-
en estat parasitades per la política. L’excés d’endeutament de pro-
motors immobiliaris, d’altres empreses i de famílies, era finançat
per manlleus a l’exterior, a través de la banca i caixes d’estalvi
locals. En els anys de la “bonança”, els ingressos fiscals obtinguts
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de la bombolla immobiliària i dels seus efectes multiplicats en la
despesa agregada, van ser emprats per les administracions públi-
ques –als tres nivells- per finançar programes de despesa insosteni-
bles.

La “bombolla immobiliària” és un nom perfumat per designar
un procés gegantí de mala assignació de recursos. L’ajust dels preus
immobiliaris ha posat i seguirà posant en evidència la magnitud del
cost d’aquesta assignació errònia. En els darrers quatre anys, les
institucions del país han passat per un continu estira-i-arronsa en la
negociació de qui s’ha de fer càrrec d’aquest cost. I del cost se
n’ha fet càrrec, finalment, el contribuent, per la via directa de les
injeccions de fons públics per al sanejament bancari i, sobretot, per
la via indirecta de la minva d’ingressos fiscals, i l’augment d’endeu-
tament públic, que la mateixa contracció de l’activitat econòmica ha
provocat. També s’han fet càrrec del cost diversos stakeholders
del sector bancari, especialment els propietaris de títols, directa o
indirectament representatius de la propietat d’algunes de les enti-
tats que operaven aleshores (accionistes, preferentistes, tenidors de
deute subordinat), i també els usuaris futurs dels serveis bancaris,
que hauran de finançar les aportacions que els bancs que han que-
dat, tant els nacionalitzats com els que segueixen en mans privades,
hauran de fer a títol de capital als organismes públics de protecció
de dipòsits i en el sanejament, encara no acabat, ni de bon tros, dels
actius bancaris.

Sigui com vulgui, el camí de l’endeutament creixent de les clas-
ses mitjanes no és una sortida sostenible a la minva d’ingressos del
treball provocada per les dues tendències apuntades (la globalitza-
ció i la difusió de les TIC). A llarg termini, l’increment del capital
humà de la població, per la via d’una educació més àmplia i, sobre-
tot, de major qualitat, és la via sana de sortida, però és una via d’efec-
tes a mitjà i llarg terminis. A curt termini, la recuperació de la taxa
d’ocupació no pot venir acompanyada d’increments de les retribu-
cions, que no serien sostenibles.

La sortida de la crisi, per la via sana i honorable de pagar els
deutes legítimament contrets, exigeix doncs, en el curt termini, dues
mesures. Cal, en primer lloc, incrementar la taxa d’estalvi agregada
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del país, de manera que cessi l’endeutament creixent i es comencin
a tornar els deutes, és a dir, que cessin, de manera estable i no
transitòria, els dèficits de la balança de pagaments per compte cor-
rent i s’entri en una etapa perllongada d’excedents. Això vol dir
que, per a un mateix nivell de renda obtinguda, cal augmentar la
suma de l’estalvi de les famílies, de les empreses i de les adminis-
tracions públiques. A més de l’austeritat recomanable a les adminis-
tracions públiques, caldrà apel·lar a un increment de l’estalvi privat.
Per tal que això s’esdevingui, s’hauran de modificar els incentius de
les empreses i, sobretot, de les famílies.

I caldrà també reformar a fons l’estat del benestar. Els mitjans
fiscals per sostenir l’estat del benestar, tal com ha estat establert,
seran cada cop més difícils d’obtenir. I el pervers desincentivament
a l’estalvi que estableix la seva situació actual, cal que sigui corregit
i, en la mesura del possible, eliminat. Cal repensar l’estat del benes-
tar en totes les seves dimensions (cobertures ofertes, mitjans de
finançament —incloses les aportacions de copagament—), separa-
ció entre regulació (funció irrenunciable de les administracions pú-
bliques) i provisió dels serveis (que s’ha de deixar a les empreses i
organismes de la societat civil), en la línia que ja s’ha apuntat en
l’apartat 1.3.

3. Una proposta de pista addicional per al
trànsit del welfare state a la welfare society

Les prestacions de l’estat del benestar cauen en tres grans
grups: les prestacions educatives, les prestacions sanitàries i les
pensions de vellesa. D’aquests tres grups, les prestacions educati-
ves, almenys pel que fa a l’educació primària i secundària, són les
que, en termes relatius, a Espanya se situen en una perspectiva més
propera a la de l’economia civil, per la via de l’escola concertada,
que és un bon camí d’harmonització de la prestació del dret univer-
sal a l’educació amb el dret dels pares d’escollir el model educatiu
pels seus fills, i la provisió d’aquests serveis per part dels organis-
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mes sorgits de la societat civil. Hi ha un gran camp per córrer, però,
en la definició dels curricula educatius i en els processos selectius
de l’alumnat i del professorat, a tots els nivells, per part de la socie-
tat civil afectada, és a dir, pares, educadors i empresaris, com a
demandants de mà d’obra qualificada. I, sobretot, hi ha un gran
camp per córrer en l’ampliació dels estrets marges actuals per la
lliure elecció de centre, per part dels pares.

La gestió i el lliurament de les prestacions sanitàries està més
allunyat d’allò que promou l’economia civil. En efecte, d’una banda,
la provisió de serveis sanitaris està efectuada encara, en una part
molt important, per les mateixes administracions públiques D’altra
banda, el copagament dels serveis, exceptuant l’adquisició de medi-
caments extra hospitalaris, és pràcticament inexistent. La definició
de les prestacions de cobertura universal i de les maneres i tècni-
ques per dur-les a la pràctica, també donen molt marge inexplotat a
la participació de la societat civil.

Convé aquí centrar-se, però, en el tercer gran grup de presta-
cions de l’estat del benestar, les pensions de vellesa. Sembla que
aquest grup de prestacions és el que està més necessitat de refor-
ma i el que més recorregut té per a adaptar-se a una perspectiva
d’economia civil, com la que aquí es propugna.

Els objectius d’un programa de pensions per a la vellesa són
dos. D’una banda, es tracta d’oferir protecció contra la pobresa en
edat avançada, situació en què el subjecte no pot treballar (o no pot
treballar a ple rendiment) per subvenir a les pròpies necessitats.
Aquest és un objectiu que afecta tant el bé comú com l’interès pú-
blic. És digne, per tant, de protecció i d’ajut públics. D’altra banda,
un programa de pensions per a la vellesa busca l’obtenció d’un bon
nivell de vida per les persones (o les parelles) en edat avançada. El
bé comú i l’interès públic són també presents aquí, però amb menys
intensitat.

Els mitjans legals existents a Espanya en matèria de progra-
mes de pensions per a la vellesa són tres. Hi ha, en primer lloc, un
programa de pensions no contributives, finançat per mitjà de la fis-
calitat general i adreçat a les persones que no tenen mitjans de vida.
És un programa no universal, sinó means-tested. Per tenir-hi dret
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cal demostrar que, efectivament, no es disposa de mitjans de vida.
Està directament dirigit a alleujar el problema de la pobresa en les
persones d’edat avançada.

En segon lloc, hi ha un programa de pensions contributives. És
un programa pay-as-you-go sense acumulació de fons. Les pensi-
ons reconegudes es financen per mitjà de “cotitzacions socials” que
paguen (directament i indirectament) els treballadors en actiu. Al
seu torn, l’import de la pensió a què finalment té dret un treballador
és una funció creixent de les “cotitzacions aportades” durant la vida
laboral, sense ser-ne, de cap manera, el resultat de la seva capitalit-
zació. En la realitat dels fets econòmics, aquestes “cotitzacions so-
cials” són un impost sobre les rendes del treball, que desincentiva
l’aplicació d’aquest factor de producció. És incomprensible –sense
recórrer a raons inconfessables-- el manteniment d’aquest impost
en una situació angoixosa, com l’actual, del mercat de treball al
nostre país.

I en tercer lloc, hi ha un sistema de programes de pensions no
obligatoris, encara que amb un fort incentiu fiscal, que funcionen
per capitalització. L’abast quantitatiu d’aquests programes, després
de vint-i-cinc anys de vigència, és extremament limitat. Al seu torn,
aquests programes de pensions per capitalització no obligatoris són
de tres tipus. Hi ha plans d’ocupació, procedents de pactes col·-
lectius d’una empresa amb els sindicats, que en la pràctica es tro-
ben sota administració sindical. Només són presents en algunes de
les grans empreses del país, amb una importància quantitativa molt
minsa i estancada des de fa un grapat d’anys. Hi ha plans associats,
promoguts per sindicats i col·legis professionals per als seus afiliats.
La seva importància quantitativa és gairebé nul·la. I hi ha, per últim,
els plans individuals, que tampoc tenen gran volada. S’utilitzen, en
la pràctica, com a via per minimitzar les quotes del IRPF. Els mit-
jans de comunicació, cada mes de desembre, van plens de publicitat
sobre l’”oportunitat”. La pega que tenen aquests plans individuals
és que els rendiments estan afectats, en la gairebé totalitat dels cas-
sos, per comissions de gestió molt altes, de manera que l’avantatge
fiscal a l’estalviador resulta neutralitzat. De fet, qui aprofita l’in-
centiu fiscal (és a dir, una despesa pública, en termes econòmics)
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són les entitats gestores, pertanyents, en la seva gairebé totalitat,
als grans grups de l’oligopoli de bancassurance.

Valdria la pena pensar, en la perspectiva de l’economia civil,
en un esquema també triple, però de naturalesa diferent. Hi hauria,
en primer lloc, com ara, una pensió no contributiva, finançada amb
els recursos impositius generals. Cal pensar en la conveniència (de
cara a reforçar els incentius a l’estalvi i a mantenir el caràcter uni-
versal de les cobertures de benestar) de generalitzar-la, de manera
que s’atorgués a totes les persones que haguessin assolit una deter-
minada edat o situació familiar, amb independència dels seus mit-
jans econòmics, exigint potser un determinat nombre d’anys de
residència prèvia al país.

En segon lloc, caldria pensar en pensions contributives d’ocu-
pació, imposades per llei (i no per conveni laboral) com a obligatòri-
es amb caràcter general per a tots els treballadors per compte d’altri
i autònoms. Funcionaria pel sistema de capitalització individual in-
disponible per part del titular fins a la data de jubilació preestabler-
ta. Les contribucions serien retingudes en origen i tindrien un import
significatiu (del 15 al 20 % de la retribució salarial total, posem per
cas), amb la finalitat de fornir, en la gran majoria dels cassos, pensi-
ons de jubilació complementàries als seus titulars, suficients per as-
segurar-los un nivell de vida, en anys de vellesa, semblant al dels
seus anys d’activitat. Serien ingressades en un fons individual, del
qual el titular en podria determinar lliurement sempre el programa
de gestió i l’empresa gestora. Les entitats gestores tindrien les co-
missions de gestió fortament limitades per la llei i per la competèn-
cia. Aquests programes estarien, a més, afavorits per exempcions
fiscals importants en la base imposable del IRPF.

En tercer lloc, hi hauria un sistema privat d’acumulació de ca-
pitals en fons de pensió indisponibles, amb un nivell menor d’incen-
tiu fiscal. Les comissions de gestió haurien d’estar igualment
limitades, preferiblement per un alt nivell de competència entre les
entitats gestores, sorgides d’iniciatives civils, més que no pas de
l’afany de lucre.

Naturalment, s’hauria de preveure un règim transitori, al llarg
d’un període llarg, de decennis més que d’anys, per tots els treballa-
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dors que, en el moment d’entrar en vigor el nou sistema, haguessin
“cotitzat” pel sistema antic, especialment en els casos dels treballa-
dors amb edats més properes a la jubilació, de manera que les seves
expectatives raonables de l’import total de la pensió no es veiessin
gaire afectades pel canvi que es proposa.

Caldria pensar, simultàniament, en el cost total d’administració
dels capitals estalviats. En una perspectiva àmplia, en aquest cost
s’hi inclouen no només les comissions i altres despeses de gestió de
la cartera, sinó també el cost de gestionar cadascuna de les empre-
ses cotitzades, les accions de les quals formarien el gruix dels fons
de pensió acumulats. Els volums de capital aportats per aquest sis-
tema, que serien molt significatius, haurien de contribuir, a través de
l’exercici dels corresponents drets polítics, a reconduir la remune-
ració dels administradors i dels directius de les grans companyies
cotitzades als nivells raonables que imperaven anys enrere, amb
tendència cap a l’eliminació de les stock options i altres formes
perverses de remuneració, en la perspectiva de l’economia civil.

Aquest dispositiu, en la conjuntura actual, tindria l’avantatge
addicional d’impulsar molt significativament l’estalvi privat de les
famílies, contribuint al reequilibri financer que el país necessita per
fer front als seus deutes i preservar la necessària solvència de cara
a la permanència estable en la zona euro, amb els compromisos
d’estabilitat i seriositat financera que els tractats de Maastricht i de
Lisboa imposen.

En aquest sentit, i en la mateixa perspectiva d’economia civil,
es podria pensar en iniciatives múltiples en pro d’empreses gestores
sense ànim de lucre, en la línia del que havia estat la iniciativa, tan
important a casa nostra i tan ben arrelada a les nostres comunitats,
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa, des del seu establiment,
per iniciativa civil molt àmplia, i l’impuls decisiu del geni emprene-
dor de Francesc Moragas, l’any 1904, a través de la seva expansió,
i de la seva consolidació en els anys vint, obra deguda al seny finan-
cer del doctor Josep Maria Boix, fins a l’inici de la guerra civil l’any
1936. Malauradament, la iniciativa es va veure sempre obstaculit-
zada per la manca d’estabilitat política, financera i monetària a l’Es-
panya de la Restauració i de la Segona República, de manera que
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allò que havia de ser una caixa de pensions va esdevenir, major-
ment, una caixa d’estalvis dipositats a la vista. A partir de la darrera
data indicada, l’entorn polític, en tot cas, la va fer impossible. La
restauració de la democràcia, en els anys de la transició política i
posteriors, es va dur a terme en un clima dominant d’exaltació de
les iniciatives estatalistes i col·lectivistes que, en el transcurs dels
darrers quaranta anys, també ha impedit l’aparició d’iniciatives ci-
vils d’aquest tipus. Potser és arribada l’hora de tornar a pensar-
nos-ho.
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“Per una economia del Bé Comú” 1

i l’Economia Social de Mercat

EUGENIO M. RECIO*

Introducció

Entenem que pot ser interessant analitzar el contingut del llibre
mencionat al títol per comparar-lo amb el model de l’Economia So-
cial de Mercat (ESM) per diverses raons.

En primer lloc, perquè moltes de les crítiques que fa Zamagni
als sistemes d’organització econòmica, que encara tenen molta vi-
gència en l’escenari internacional, van ser tingudes molt en compte
pels fundadors del model de l’ESM.

Si això és així, pot ser molt útil descobrir els punts de coinci-
dència i de divergència entre ambdós plantejaments, per veure si el
model de l’ESM es pot enriquir amb les aportacions que són cohe-
rents en tots dos casos, i si les discrepàncies justificarien, i per què,
elaborar un nou model que pogués substituir el que, en teoria, ha de
regir la UE.

Aquesta anàlisi ens pot servir, en segon lloc, per comprovar si
realment l’autor proposa un model operatiu, que pugui servir per a

* Professor d’ESADE i  col·laborador del CEES.
1. Stefano Zamagni: Por una economía del bien común, Editorial Ciudad Nueva, 2a

edició, octubre 2013.
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l’organització de l’activitat econòmica a escala nacional, o fins i tot
global, i si es tracta més bé de suggeriments que haurien de ser
integrats en un sistema que, com l’ESM, ordeni tots els elements
que intervenen a escala macroeconòmica i que, per tant, pugui subs-
tituir sistemes com el capitalisme liberal, la planificació estatal i de-
terminades formes del neoliberalisme.

Entenem, en tercer lloc, que tot el que sigui enfortir i afermar
l’ESM és fer un gran servei al projecte europeu. Resulta sorpre-
nent, per això, que un autor d’un dels països que van contribuir a
posar en marxa aquest projecte no faci la més petita referència a
aquest model, tot i que, a més, en la gestació i consolidació de l’ESM
han jugat un paper important representants de la Doctrina Social de
l’Església (DSE), com es pot veure en els textos als quals ens refe-
rirem tot seguit.

No ens estendrem explicant en què consisteix l’ESM perquè
ho hem fet en diverses publicacions2 . Considerem, tot i així, d’una
gran actualitat, per justificar la nostra intenció d’aprofitar els plan-
tejaments sobre “l’economia del bé comú” i “l’economia civil”, apro-
fundint en el model de l’ESM, algunes de les opinions que van ser
exposades amb motiu de la concessió el 2011, al cardenal de Munic
Reinhard Marx, del premi amb què cada any la Fundació Adenauer
(KAS) distingeix aquells que han difós especialment el model de
l’ESM3 .

L’actual president de la KAS, que fou també president del
Parlament Europeu, Hans-Gert Pöttering, va titular la seva confe-
rència «L’ESM i la imatge cristiana de ser humà. Consolidació en
temps de crisi», títol que per ell mateix ja podria fonamentar el que
ens proposem en la nostra anàlisi. Tot citant un llibre, al qual el

2. Un resum prou complet es pot trobar a Eugenio Recio: L’Economia Social de
Mercat, estructura ideològica, publicat pel CEES i INEHCA el desembre de 2009,
com també als dos articles publicats a Diàlegs l’octubre-desembre de 2004 i el
juliol-setembre de 2005, i a altres col·laboracions publicades al  web del CEES.

3. Konrad Adenauer Stiftung (KAS): Preis Soziale Marktwirtschaft 2011 (Premi
Economia Social de Mercat 2011).
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cardenal va tenir l’humor de titular Das Kapital, Pöttering recorda
que el seu autor, R. Marx, explica com l’ESM pretén realitzar els
objectius últims de la societat, en prendre de la DSE els principis de
Personalitat, Subsidiarietat, Solidaritat, Orientació al bé comú i Sos-
tenibilitat, principis que constitueixen un Ordo Socialis en el sentit
d’una ordenació raonable de la convivència humana.

El cardenal afegeix, segons el seu comentarista, que, atès que
el món globalitzat és a mans d’éssers humans, l’ordenació de l’eco-
nomia mundial només es podrà aconseguir si es tenen les idees cla-
res de com s’ha d’organitzar un sistema econòmic capaç de funcionar.
A continuació Pöttering insisteix en el que això pot aportar a una
UE que ha de mantenir la seva capacitat competitiva en un món
globalitzat sense renunciar al seu humanisme, solidaritat i justícia,
tot recordant que el concepte d’ESM ha estat incorporat al Tractat
de Lisboa (TL).

Insisteix el conferenciant en la necessitat d’enfortir un treball
conjunt més que no pas l’esforç individual, si ens interessa Europa i
que, en lloc de fixar-nos tant en els costos que implica la realització
d’aquest projecte, hauríem de recordar més els valors que el fona-
menten, perquè la UE no es redueix a un projecte econòmic sinó
que és més bé una comunitat de valors que avui dia es pot realitzar.
A aquesta valoració ajudarà mirar, amb la deguda humilitat, a l’ex-
terior, concretament als Països Àrabs, Rússia i l’Orient Mitjà. La
consolidació dels èxits assolits a l’Europa de la postguerra única-
ment s’aconseguirà si la UE i els Estats membres no deixem d’adap-
tar-nos a les noves circumstàncies a partir d’uns principis
irrenunciables i sense oblidar que cada país s’ha de responsabilitzar
de les seves decisions.

En les paraules d’agraïment per la concessió del premi, el car-
denal exposa unes puntualitzacions sobre l’ESM, tot advertint que
en tractar de fer col·laborar Mercat, Estat i Societat (economia ci-
vil!), no tenim un sistema tancat i fix sinó una tasca davant la qual
ens hem d’enfrontar cada dia amb els elements bàsics circumstan-
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cials i amb perspectives de futur. I igual que qui el precedí en pren-
dre la paraula, H-G. Pöttering, el cardenal Marx considera que el
desafiament que a hores d’ara té l’ESM és la seva ampliació a l’es-
cala europea i  la globalització. Igual que Pöttering reconeix que un
gran pas fou la seva explícita incorporació al TL, cosa que hauria
d’ajudar a superar la ignorància existent sobre el que significa aquest
sistema.

És important, adverteix el cardenal, situar en el seu propi lloc
els objectius i els mitjans. I amb matisacions, que podríem aplicar a
alguns dels plantejaments de Zamagni, afirma que l’economia no és
una lluita sinó un intercanvi de béns: relacionar-se els uns amb els
altres per vendre i comprar, no és una cosa primitiva sinó una troba-
da d’una ordenació prèvia, d’acord amb les regles que estableixen
el marc per al funcionament del mercat. Però aquest no és l’objec-
tiu final del sistema en el seu conjunt, perquè allò que en darrer
terme pretén l’ESM és crear les condicions per a l’exercici de la
llibertat, de la dignitat de l’ésser humà, de la justícia i de la felicitat
personal i d’altri. Per això el cardenal afirma expressament que
l’ESM no és el mateix que el capitalisme i que el mercat no és un fi
en ell mateix.

Finalment, en parlar de la solidaritat europea, diu el cardenal
que el veritable sentit de la solidaritat consisteix a fer possible que
cada ciutadà tingui l’oportunitat d’organitzar la seva vida per mitjà
de la família, la formació i el propi esforç i, només quan per causes
involuntàries això no és possible, s’ha de comptar amb l’ajut d’al-
tres. Precisament la crisi ens hauria de fer entendre la importància
que té l’europeïtzació i la globalització de l’ESM, perquè Europa
pugui ser el motor espiritual del futur.
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Primera part: plantejaments personals de
S. Zamagni

El llibre de Zamagni, en estar format per un conjunt de confe-
rències pronunciades per l’autor, és mancat d’una sistematització
que facilitaria la comparació que ens proposem fer amb el nostre
model. Per això, en una primera part, exposarem el que considerem
els plantejaments més personals de l’autor, que en termes generals
podríem dir que són una crítica a les tendències modernes de la
ciència econòmica. A la segona part, considerarem el contingut dels
capítols més directament relacionats amb alguns dels elements ca-
racterístics de l’ESM. I després, a la tercera part, tractarem d’acla-
rir algunes discrepàncies que es poden trobar al llarg de tota l’obra
amb el model de l’ESM i que no hagin estat mencionades en expo-
sar el contingut de la part primera.

La lectura dels primers capítols (de l’I al IX) és el que més pot
produir la impressió de la llunyania dels plantejaments de Zamagni
en relació a l’ESM, perquè hi predominen disquisicions filosòfiques
i conceptualitzacions que semblen ignorar les interessants aportaci-
ons dels economistes i sociòlegs europeus que, després de la Sego-
na Guerra Mundial, tractaren de dissenyar un nou ordre,
socioeconòmic, d’acord amb els valors culturals de la tradició hu-
manista i cristiana del nostre continent. I és precisament als darrers
capítols (X a XII), en els quals tracta de la DSE, que comenta l’en-
cíclica Caritas in Veritate (CV), on trobem les consideracions més
congruents amb l’ESM.

En considerar-los molt aliens al nostre tema, ometrem comen-
tar el contingut dels capítols II, «Mites de la condició juvenil en l’era
de la globalització»; IV, «Economia civil, evolució cultural i desen-
volupament: una investigació teòrica»; VII, «Fonament ètic i crítica
de la Responsabilitat Social Empresarial», i IX, «Mecenes, empre-
saris filantrops i emprenedors socials; el punt de vista de l’econo-
mia civil».
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El capítol I, «Humanitzar l’economia», expressa molt bé les
preocupacions de l’autor, que després es repetiran en altres capítols.

Comença amb un possible error conceptual, en lamentar-se
que «en la literatura econòmica no hi ha cap preocupació per cercar
la relació entre economia i ètica», tot entenent “literatura econòmi-
ca” en el sentit d’”investigació econòmica” (ps. 23-24) o, com diu
en unes altres ocasions, la “teoria econòmica” i, segons sembla,
prescindint de la seva aplicació o “política econòmica”, que és on
pròpiament s’han de tenir en compte els principis ètics que valora-
ran si determinades accions respecten o no els drets humans.

A partir d’aquí, la resta del capítol se centra en discutir dife-
rents aspectes «“que fan dubtar si és possible humanitzar el mer-
cat» (p. 25), critica la preferència que es dóna en el mercat a la
competència (p. 26), les limitacions que té el principi d’”intercanvi
d’equivalents” (p. 27), la consideració de l’eficiència com l’únic ju-
dici de valor que admet el mercat (p. 28), la injustícia d’un mecanis-
me que pot excloure una part de la societat i per això requereix
l’actuació d’un “Estat social”, que redistribueixi la riquesa des de
fora del mercat (ps. 33-34), ja que el progrés econòmic i el civil no
han aconseguit anar plegats (ps. 34-35). Per tot això acaba propo-
sant com a solució el “principi de la reciprocitat”, que implica una
nova competència i que, segons l’autor, és característic de l’econo-
mia italiana (ps. 38-41).

Tal com veurem més endavant i prescindint de les matisacions
conceptuals que exigirien moltes de les seves afirmacions, l’ESM ha
tingut en compte una gran part d’aquestes limitacions del mecanisme
teòric del mercat, per la qual cosa planteja un tipus de mercat que
s’ha d’integrar en un sistema harmònic, el qual, sí que ha fet possible
humanitzar aquest instrument essencial de la praxi econòmica.

El capítol III, que es titula «Gir antropològic en l’economia:
retorn de la relacionalitat», tracta de demostrar que s’ha de tornar a
la racionalitat com a paradigma econòmic i a una relacionalitat no
d’intercanvi sinó de reciprocitat, perquè l’economia moderna ha
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oblidat que l’economista s’ha d’ocupar fonamentalment d’atendre
les relacions entre els homes que viuen en societat (ps. 60-61).

En el desenvolupament d’aquest capítol, en què també pre-
dominen els plantejaments filosòfics, «el mercat continua essent
objecte d’especial atenció pels anomenats “fonamentals del mer-
cat”», que reconeixen que «el mercat posseeix unes forces objec-
tives pròpies que determinen la seva dinàmica sense que a llarg
termini es vegi afectat per altres dinàmiques socials o polítiques»
(ps. 62-63).

Davant l’homo oeconomicus, com agent propi d’aquest mo-
del de mercat, Zamagni proposa l’homo reciprocans, que permetrà
evitar la confusió existent en identificar les “relacions d’intercanvi
d’equivalents” com les “relacions de reciprocitat”. (ps. 64-65)

Com que el concepte de “reciprocitat” apareixerà en altres
capítols, deixarem per més endavant la seva anàlisi i, per tant, el
sentit d’aquesta peculiar reciprocitat a què ha de retornar l’econo-
mia, segons afirma l’autor en acabar el capítol (p. 68), ja que «l’eco-
nomia civil mostra que no existeix oposició entre “identitat” (ser per
un) i “relació” (ser per altres)» (p.73).

El capítol V, «Recuperació del diàleg Economia i Ètica», expo-
sa més detingudament el tema apuntat als capítols anteriors sobre
“el desinterès de l’economia pels valors”, tot repetint el discutible
plantejament de trobar a faltar les valoracions ètiques en la teoria
econòmica (p. 132).

Es treballa amb la teoria que considera el mercat com una
zona èticament neutral (p. 134), tot objectant que aquesta neutrali-
tat no existeix tan bon punt hi ha ciutadans que, per causes involun-
tàries, no hi poden participar (ps. 134-135), cosa que és un fet de la
praxi, que és on diem que cal tenir en compte els principis ètics.
Zamagni coincideix amb el nostre plantejament en aquest punt de la
seva exposició, en fer referència a la necessitat que, en les seves
decisions, els agents econòmics tinguin una base ètica (p. 137), com
es demana també en relació a la RSE (ps. 138-139).

Si al capítol V s’ha centrat l’atenció en la teoria del mercat, al
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capítol següent, «Democràcia, Llibertat positiva i desenvolupament»,
tot partint de la problemàtica de la globalització (p. 195) s’hi intro-
dueixen algunes consideracions de tipus polític, recorrent, una altra
vegada, a una argumentació més filosòfica que estrictament econò-
mica.

Després d’exposar que la globalització tendeix a reduir la
pobresa en el sentit absolut però a augmentar-la en sentit relatiu
per l’increment de la desigualtat (ps. 148-157), conclou que «la
qualitat del “capital institucional” és més important que el capital
físic i humà» per al desenvolupament d’una comunitat concreta
(p. 155).

En el capital institucional s’inclouen tant les institucions políti-
ques com les econòmiques, tot mencionant entre les primeres el
model democràtic elegit: elitista-competitiu, populista, comunitarista
o deliberatiu. En les institucions econòmiques Zamagni se centra
particularment en aquelles que garanteixen el dret de la propietat
perquè afirma, en contra d’una experiència tan recent com la loca-
litzada a la Xina, que sense ella «no pot funcionar cap economia de
mercat» (p. 155).

En considerar que són les institucions polítiques qui determina
les economies, mira de demostrar que el model “elitista-competitiu”
de la democràcia, per causa de la globalització i de les noves tecno-
logies, no pot crear les institucions econòmiques adequades i per
això cal recórrer a la democràcia deliberativa (ps. 156-162).

Després de noves reflexions filosòfiques, amb les quals mira
de justificar la necessitat del canvi de model de la democràcia polí-
tica, continuant amb el mètode anterior i sense una conceptualitza-
ció clara i operativa, exposa els avantatges de la “democràcia
deliberativa”, quant a substituir el compromís polític per la delibera-
ció, que implica la recerca de la veritat pràctica i reivindica la pri-
macia de la societat civil (ps. 162-165).

Aquest capítol VI acaba amb «tres propostes que pretenen
facilitar la realització d’una veritable democràcia econòmica». En
elles s’entremesclen uns continguts acceptables amb altres de dis-
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cutibles. En la primera proposta, per exemple, s’admet la necessitat
d’un mercat plural, cosa que és lògica, però s’hi afegeix que hi ha
d’haver una “competència posicional” que se sustenta en una críti-
ca poc encertada del “principi d’eficiència”. De la mateixa manera,
en la segona proposta, es recomana l’acceptable creació de mer-
cats de qualitat social però excloent-ne aquells que provenen de
l’activitat privada. Finalment, en la tercera, en la raonable proposta
d’una cultura de consumidor socialment responsable, contraposa unes
exigències financeres una mica utòpiques (ps. 166-173).

El tema «Democràcia, desenvolupament econòmic i fraterni-
tat», que és el títol del capítol VIII, comença amb el plantejament
encertat de la necessitat d’un govern econòmic per a la globalitza-
ció.

Tot seguit, a partir de diferents autors i fets històrics, fa una
anàlisi no gaire convincent per demostrar que la democràcia política
porta al desenvolupament econòmic i no a l’inrevés (ps. 206-212) i
a continuació exposa, una altra vegada, les seves idees sobre la
importància dels “principis de fraternitat i reciprocitat” en l’econo-
mia de mercat.

Per explicar les relacions entre “societat civil”, “societat políti-
ca” i mercat fa la discutible afirmació que l’economia de mercat va
ser fundada sobre els principis d’intercanvi d’equivalents, de redis-
tribució i de reciprocitat, però que la revolució industrial, en conso-
lidar el sistema capitalista, s’oblidà de la reciprocitat en pensar que
l’ordre social es pot regir sobre els altres principis, i així va aparèi-
xer el model dicotòmic “Estat-Mercat”.

L’oblit del “principi de reciprocitat” ha portat, segons Zamag-
ni, a desequilibrar la relació eficiència/equitat (o justícia distributi-
va), ignorant que «una societat humana no és sostenible si s’extingeix
el sentit de la fraternitat, és a dir, “el principi de la gratuïtat”».

La necessitat de la reciprocitat com a modus operandi es re-
força si es té en compte que el «benestar de les persones no depèn
només de satisfer les seves necessitats materials sinó també les
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seves necessitats relacionals» (p. 216), com són l’amistat, la confi-
ança, la felicitat i les relacions familiars, però encara no existeix
una teoria econòmica sobre la producció d’aquests “béns relacio-
nals” i, perquè aquests béns es puguin consolidar dins el mercat, hi
ha d’haver un espai econòmic format per subjectes l’acció dels quals
s’inspiri en el “principi de la reciprocitat”, ja que les transferències
que genera són inseparables de les relacions humanes (p. 217).

L’autor exposa a continuació un seguit d’arguments per de-
mostrar que en una economia de mercat com la que existeix es pot
aconseguir l’espai econòmic descrit a través de l’”Empresa social”
(p. 221). S’hi troba a faltar, però, una explicació precisa de com
entén aquest tan fonamental “principi de la reciprocitat”, perquè la
breu al·lusió que ell en fa a la pàgina 218, que «en la reciprocitat
l’intercanvi deixa de ser anònim i impersonal, tal com succeeix en
l’intercanvi d’equivalents», no sembla suficient i per això conside-
rem oportú recórrer a l’exposició més detallada que proposa Za-
magni en l’últim capítol (p. 303).

S’hi diu, en aquesta pàgina, que «la forma més ràpida de preci-
sar en què consisteix exactament el “principi de la reciprocitat” és
comparar-lo amb el “principi de l’intercanvi d’equivalents”». Se-
gons aquest principi «qualsevol cosa que un subjecte A faci o doni a
un subjecte B... ha de ser corresposta per part de B amb alguna
cosa d’igual valor», que en el mercat és el que fa el preu, i això
d’una forma obligatòria per força de llei. En la “relació de reciproci-
tat” no solament no hi ha acord previ sobre el preu, sinó que B ni tan
sols està obligat a correspondre a allò que ha rebut d’A i, en conse-
qüència, l’iniciador de la relació sempre està en perill de trobar-se
amb un oportunista disposat únicament a rebre. Cal afegir, com una
altra diferència amb el “principi d’equivalència”, que el valor d’allò
que B doni a A o a un tercer C, no ha de ser equivalent a allò que A
doni a B, atès que la reciprocitat solament postula proporcionalitat i,
a més, cal tenir en compte que A va cap a B no per un legítim
interès sinó amb l’actitud de qui vol fer un do (ps. 303-304).
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L’explicació ens sembla molt encertada per descriure el que és la
gratuïtat que, lògicament, comporta sentiments de respecte i de frater-
nitat davant l’ésser humà necessitat, un sentiment molt més pregon per
al cristià que mira d’identificar-se amb el missatge de Jesucrist, però
trobem poc encertat que es vulgui vincular aquest comportament amb
el terme de “reciprocitat”, el significat del qual, si més no en el Diccio-
nario de la Real Academia de la Lengua Española, no implica rela-
ció amb un tercer, en entendre per reciprocitat «la correspondència
mútua d’una persona o cosa amb una altra»; així doncs, en castellà
seria discutible aquesta diferència que repetidament (caps. III, IV i
VII) troba Zamagni entre “relació d’intercanvi” i “reciprocitat”.

Segona part: plantejaments coherents amb l’ESM

En els capítols X a XII, que són els que ens ofereixen plantejaments
més propers a l’ESM, Zamagni mira d’interpretar alguns documents de
la DSE, a partir del pensament desenvolupat en la primera part. Tot se-
guint el mètode d’analitzar el contingut de cada capítol, intentarem com-
provar les afinitats d’algunes de les seves idees amb l’ESM.

1.- Capítol XII: «Fraternitat, do i reciprocitat en la Caritas in
veritate» (CV).

En aquest capítol Zamagni s’inspira en el capítol III de la CV
per parlar del “principi de la fraternitat en el pla econòmic” (p. 302)
i hi afegeix unes consideracions sobre el tema de la “reciprocitat”,
al qual l’encíclica no dóna tanta importància. Benet XVI, encara
que no cita l’ESM, proposa un sistema molt coherent amb aquest
model, en establir com a institucions fonamentals en el pla econò-
mic el Mercat, l’Estat i la Societat civil4 .

 4. En el  web del CEES  hem publicat el 23 de setembre de 2002 un treball sobre
“L’ESM en l’Encíclica Caritat en la Veritat”.
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Al llarg d’aquest capítol Zamagni analitza temes en els quals
sembla que s’allunyi de l’ESM, tal com exposarem en el seu mo-
ment, però després de criticar que la modernitat ha deixat en herèn-
cia la idea que per tenir accés a l’economia és indispensable cercar
el benefici, per identificar mercat amb sistema capitalista (p. 304),
crítica que es pot acceptar amb matisos en els plantejaments de l’ESM,
Zamagni fa unes afirmacions completament coherents amb aquest
model: per distribuir cal produir (p. 305), l’eficiència és un mitjà i no
una fi (ps. 305-306), no pot haver-hi un mercat en què no es practiqui
la competència (p. 306). Aquesta darrera afirmació exigiria una ma-
tisació, perquè hi ha mercats monopolistes, però entrarien dins dels
tipus de mercat que rebutja el propi autor i, per descomptat, l’ESM.
En referència a la CV, reconeix que en l’encíclica es pren posició a
favor de la concepció del mercat típica de la tradició del pensament
de l’”economia civil” (ps. 306-307), cosa que és coherent també amb
els plantejaments de l’ESM, encara que els seus fundadors no hagin
fet cap referència explícita a aquest terme.

A continuació el text de Zamagni fa unes discutibles afirmaci-
ons conceptuals sobre la solidaritat i la fraternitat (p. 308), tot afe-
gint-hi una encertada oposició a la visió liberal-individualista i a l’Estat
centralista (p. 309), cosa amb la qual també està d’acord l’ESM, en
el sentit de pretendre una interconnexió Mercat/Estat a partir del
servei a la ciutadania. Continua amb un seguit d’afirmacions, que
no prova i que no tenen gaire consistència històrica (ps. 309-327),
excepció feta d’alguna d’indiscutible, com el fet que cal facilitar
recursos per aconseguir la igualtat de capacitats (p. 314).

2.- Capítol X: «Doctrina Social de l’Església i bé comú».

Per més que els comentaris que fa l’autor sobre la “institució
de l’Estat Social” a la segona meitat del segle XX i el seu fracàs (p.
257) exigirien matisacions per evitar que puguin ser considerats atacs
encoberts a l’ESM, és interessant per al nostre propòsit trobar apor-
tacions que enriqueixin els elements que caracteritzen aquest mo-
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del. L’afirmació que «la globalització i la tercera revolució industri-
al» (p. 258) han creat dificultats per finançar la protecció social i,
tot i que l’argumentació exposada no és gaire convincent, la solució
que apunta al final de la pàgina 259 és precisament la que aplica
l’ESM, «conjugar la noció d’igualtat de capacitats per mitjà d’inter-
vencions que tractin de proporcionar recursos a les persones a fi
que aquestes millorin la seva posició en la vida».

Deixant per a la tercera part la crítica sobre alguns conceptes
que s’exposen a continuació, considerem que poden ajudar, per en-
tendre millor l’ESM, les noves implicacions que veu Zamagni en
l’entrada en el debat públic de la categoria del “bé comú” (ps. 261-
262),  ja que en aquest el nostre sistema «ni es veu en l’aplicació
dels mercats la solució a tots els mals, ni es considera que cal prote-
gir-se de la desertització de la societat a la qual porta l’avanç dels
mercats».

La visió de la relació entre mercat i societat que caracterit-
za la DSE i que per Zamagni és la proposta que fa l’economia
civil de «viure l’experiència de la sociabilitat humana, la recipro-
citat i la fraternitat dins la vida econòmica normal» (p. 269), en
l’ESM és precisament el que fa que tingui rellevància el mercat
pel fet d’oferir la possibilitat de desenvolupar «aspectes essen-
cials de l’ésser humà com la llibertat, la responsabilitat, l’obertu-
ra als altres, etc.».

També es resumeix molt bé el que pretén ser l’ESM en els tres
principis autònoms que, segons l’autor, necessita la nostra societat
per desenvolupar-se harmònicament davant una visió de separació
del que és econòmic i el que és social: “intercanvi d’equivalents de
valor” (mitjançant contracte),  “redistribució de la riquesa” (mitjan-
çant el sistema fiscal) i “la reciprocitat” (mitjançant actes que amb
fets testimoniarien la fraternitat) (p. 265).

L’ESM mira d’evitar el que succeiria si manqués algun
d’aquests principis, com podria succeir en l’EB anglès, assentat en
un Estat benèvol, en un capitalisme caritatiu i en un mercat neolibe-
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ral sense traves de cap gènere. En el model de l’ESM «el punt de
partida són els drets del ciutadà que ha d’explotar els recursos per
al bé de tothom, mitjançant l’actuació d’un Estat que reconeix els
drets de tothom i que no exigeix contraprestació per donar, quan
involuntàriament s’està mancat de les capacitats normals» (p. 265).

La dificultat que presenta la globalització a l’ESM no és degu-
da solament al fet que tot es redueix a una relació de mercat, «sinó
més aviat a la manca d’una autoritat que imposi les lleis i en vigili el
compliment», com tampoc a l’absència de l’esperit solidari i fratern
que dóna gratuïtament, cosa que no queda gaire clara en les reflexi-
ons de Zamagni (p. 266).

3.- Capítol XI: «La clau de lectura de la crisi i el camí per
sortir-ne en la CV».

En aquest capítol, en exposar Zamagni les causes de la crisi i
les seves possibles solucions segons la CV, ofereix interessants co-
mentaris sobre el mercat que corresponen perfectament als plante-
jaments de l’ESM, per bé que hi ha algunes afirmacions que podrien
ser considerades contràries a aquest model.

Zamagni afirma que «és un error confondre el mercat (gène-
re) amb el sistema capitalista» (una de les seves possibles “espè-
cies”) (p. 278), la qual cosa fa que s’identifiqui l’economia amb la
producció de riquesa i, “allò que és social”, amb l’àmbit de la re-
distribució que se sustenta en la compassió. El nostre autor inter-
preta que la CV proposa com a solució «la concepció del mercat
pròpia de l’economia civil», cosa que comporta viure l’experiència
de la sostenibilitat humana dins de la vida econòmica normal (p.
279).

Aquests textos ens semblen interessants perquè ressalten as-
pectes importants de l’ESM. A part que l’experiència xinesa ha de-
mostrat, clarament, que pot funcionar el mercat sense propietat
privada dels mitjans de producció, en l’ESM, encara que es reco-
neix que la propietat privada té un paper fonamental en el funciona-
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ment d’un mercat lliure i de competència, no s’exclouen altres for-
mes de mercat com la que es realitza en empreses cooperatives o
en altres tipus d’empresa social, i fins i tot se’ls reconeix un paper
important per mantenir un mercat de competència. El més impor-
tant d’aquestes consideracions és que en una ESM no se separa
dels aspectes socials la producció de béns i serveis mitjançant el
mercat: «l’economia no es redueix a l’activitat del mercat sinó que
integra també allò que és social i, per tant, l’activitat redistributiva
com un aspecte essencial de l’economia».

En aquest capítol (ps. 282-300) Zamagni fa unes afirmacions
que podrien ser considerades atacs directes a l’ESM, tot i que sen-
se citar-la, de tal manera que ens n’ocuparem en la part següent del
nostre treball.

Tercera part: possibles discrepàncies de
Zamagni amb els plantejaments de l’ESM

La lectura de la totalitat del llibre que hem intentat analitzar
ens permet, en la nostra  opinió,  sistematitzar el seu contingut en la
crítica que es fa al mercat des de diferents punts de vista i la causa
d’això és que l’autor tendeix a identificar el mercat amb l’econo-
mia, cosa que, a més de no coincidir amb els plantejaments de la
ciència econòmica, difereix clarament de la idea fundacional de
l’ESM que, des del punt de vista pràctic, considera que l’economia
té la seva realització en la vida real per mitjà de les tres institucions
essencials que són el Mercat, una part important de l’activitat de
l’Estat i el tercer sector o Societat civil.

Com hem advertit en el seu moment (cap. I), no creiem que
calgui cercar “el compromís ètic” en la teoria econòmica sinó en la
seva execució real mitjançant la política econòmica i, tot i admetent
que hi ha força economistes que ni en la teoria ni en la pràctica es
preocupen de l’ètica, no estaríem d’acord que aquest judici es ge-
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neralitzés, perquè concretament l’ESM ha estat dissenyada tenint
presents els principis ètics5 .

Que existeixen models de mercat en la teoria i en la pràcti-
ca molt poc “humanitzats” és, d’acord amb el que acabem de dir,
una cosa en què estem totalment d’acord, però s’ha intentat fer
propostes en sentit contrari i una d’elles és el model de l’ESM, que
no coincideix amb la solució que proposa Zamagni d’aplicar un
nou tipus de competència sustentat en el principi de reciproci-
tat (cap. I).

En el capítol III S. Zamagni critica el mercat des del punt
de vista de la “relacionalitat” i, per superar l’oblit que es consta-
ta en l’economia moderna d’atendre les relacions dels ciutadans
que viuen en societat, proposa substituir l’homo oeconomicos,
com agent propi del mercat, per l’homo reciprocans, que evita
que tot es redueixi a “relacions d’intercanvi” i per això cal in-
troduir també “relacions de reciprocitat”. Encara que ni aquests
plantejaments, ni la corresponent terminologia, han estat emprats
en dissenyar el model de l’ESM, en la seva concepció com a
sistema econòmic, per bé que no precisament com fa Zamagni
en la idea de mercat, el concepte de relacionalitat, en el conjunt
de l’ESM com a sistema, s’aconsegueix en incloure-hi el contin-
gut de l’”economia civil”.

Tampoc no afecta els creadors de model de l’ESM l’acusació
que fa Zamagni als economistes de «considerar el mercat com una
zona èticament neutral» (cap. V), si es té en compte la distinció,
que hem proposat com a més adequada, entre el que podria ser un
plantejament del mecanisme del mercat exclusivament teòric i la
seva aplicació a la pràctica.

5. A més de les conferències indicades hi ha un altre text més recent del cardenal
R. Marx en què s’insisteix sobre el fonament ètic de l’ESM. És la conferència
titulada Ein soziales Europa? (Una Europa social?), en la inauguració del II
Catholic social days for Europe, celebrat a Madrid del 18 al 21 de setembre de
2014.
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A partir de les experiències de la globalització, conclou Za-
magni que «per al desenvolupament social el capital institucional és
més important que el capital físic i humà» (cap. VI). El capital ins-
titucional comprèn les institucions polítiques i les econòmiques i dins
d’aquestes el nostre autor fixa la seva atenció en aquelles que «ga-
ranteixen el dret de propietat, que és el que permet que funcioni el
mercat». Adverteix, a més, que les institucions polítiques i concre-
tament «els diversos tipus de democràcia, són les que determinen
les institucions econòmiques», que també tenen un caràcter demo-
cràtic, i per això Zamagni fa tres propostes en relació a diferents
aspectes del mercat, «per realitzar una veritable democràcia eco-
nòmica» i, com hem indicat sobre el mateix capítol VI, alguns dels
continguts d’aquestes propostes, però no tots, són perfectament
compatibles amb el model de mercat que proposa en sistema de
l’ESM.

I en el darrer capítol (VIII) de la part del llibre «Per una eco-
nomia del bé comú», que estem considerant, després de mirar de
demostrar que la democràcia política porta al desenvolupament eco-
nòmic i no a l’inrevés afirma, com hem advertit, que «l’economia de
mercat fou fundada sobre els principis d’”intercanvi d’equivalents”,
de “redistribució” i de “reciprocitat”» però que, en consolidar-se el
sistema capitalista, «s’oblidà la reciprocitat», ignorant que una soci-
etat humana no és sostenible si s’extingeix el “principi de la gratuï-
tat”. Com vam dir en el seu moment (cap. X), el contingut al qual fa
referència Zamagni amb aquests termes és, en opinió nostra, com-
patible amb el sistema de l’ESM com un tot i tant com un factor
particular, encara que molt important, d’aquest conjunt com és el
mercat.

Tot passant ja als capítols a què hem fet referència en la sego-
na part, pel fet que contenen plantejaments coherents amb l’ESM,
hi destacaríem com a aspectes discrepants els següents:

En el capítol XII ens sembla desencertada l’afirmació que «la
perspectiva del bé comú ha estat fora d’escena si més no un parell
de segles» (p. 309). Es pot afirmar que la DSE no ha tractat el tema
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des del segle XIX? Zamagni sembla que desconeix els planteja-
ments econòmics que es van fer després de la Segona Guerra Mun-
dial i que van servir de base al model de l’ESM.

Tampoc no és encertada i ben segur que indefensable amb els
plantejaments de l’ESM, la proposició que «el benestar afavoreix el
creixement i no a l’inrevés» (p. 311). El mateix diríem, des de la
nostra perspectiva, en relació que «la persona menys eficient que la
mitjana no té títols per participar en el procés productiu» (p. 312),
atès que els resultats del mercat s’han de fer arribar a tots els ciu-
tadans encara que per causes involuntàries, com pot ser el seu ni-
vell d’eficiència, no hagin pogut participar en el procés productiu.

Sobre «el principi de la gratuïtat i la pràctica de la reciprocitat»
(ps. 314-315) hem exposat la nostra opinió en paràgrafs anteriors,
en fer referència al capítol VIII.

En proposar una solució que es podria considerar de l’ESM als
problemes que, segons apunta Zamagni en el capítol X, han creat la
globalització i la revolució industrial al finançament de la protecció
civil, hi ha diversos temes que podrien contradir alguns aspectes
favorables al nostre model.

A la pàgina 257 diu l’autor que «la institució de l’Estat Social»
i, per tant, «l’intent d’emprar el poder polític en la forma de l’Estat
del benestar, no ha assolit els efectes desitjats» quan fou instituït a
la segona meitat del segle XX. Es podria pensar que l’ESM no que-
da inclosa en aquesta crítica per quant no correspon a l’ambigu
significat de l’”Estat del benestar”. En canvi, és veritat que en l’ESM
l’Estat pretén reduir la pobresa i l’exclusió social per mitjà de la
redistribució de la renda i la riquesa, però la seva actuació no admet
l’existència d’un mercat “que dóna via lliure a l’egoisme”, ja que
pretén que en el mercat puguin satisfer les seves necessitats tots
els ciutadans i solament es recorrerà a la redistribució mitjançant
els impostos, per ajudar aquells que involuntàriament estan incapa-
citats per actuar en el mercat.

La proposta que «no s’han de destinar recursos públics a aquells
que ofereixen serveis de benestar... sinó a qui els demana» (p. 260)

“Per una economia del Bé Comú” i l’Economia Social de Mercat



59

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

és digna de consideració però discutible,  perquè els que ofereixen
“els serveis de benestar” poden ser finançats directament per la
despesa de l’Estat o, indirectament, mitjançant l’exempció d’impos-
tos a través dels demandants d’aquests serveis, però és poc realista
creure que en l’actuació d’aquests no es poden donar també abu-
sos.

Les afirmacions que, en comentar els aspectes coincidents amb
l’ESM en el capítol XI, hem dit que podrien semblar contràries al
model, es podrien resumir de forma breu així:

1.- Segons Zamagni (p. 282) la funció del mercat és millorar
l’intercanvi d’equivalents, mentre que l’ESM ho considera
també com una oportunitat d’exercitar valors humans.

2.- El coneixement que generen els preus del mercat no s’in-
terpreta de la mateixa manera per part de tots els ciuta-
dans, per això per governar una societat en què hi caben
moltes interpretacions diferents d’un determinat preu, es
necessita una altra institució que permeti el diàleg entre les
diverses comunitats i aquesta institució és «la democràcia
deliberativa» (ps. 283-284). L’ESM hi objectaria que hi ha
una confusió entre el que és econòmic i el que és polític,
perquè en aquest darrer aspecte no entra el mercat, que
solament informa d’un dels molts aspectes de la vida.

3.- El mercat és capaç d’autoregular-se i per això és moral-
ment neutre (p. 290). Si això fos així, l’ESM no considera-
ria la necessitat que s’estableixin regles per al funcionament
del mercat, tot atribuint per aquest motiu un paper rellevant
a l’Estat.

4.- Les proposicions del mercat són «“sense” els altres, “con-
tra” els altres i “sobre” els altres» (p. 285). L’ESM admet
que això correspon a determinats tipus de mercat, però allò
que caracteritza el seu model de mercat és el que per a
Zamagni implica la democràcia deliberativa.

EUGENIO M. RECIO
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Conclusió

Abans de resumir esquemàticament els temes apuntats per
Zamagni, que ens poden permetre d’aprofundir en els elements bà-
sics de l’ESM, ens sembla oportú destacar dos ensenyaments que
poden enriquir la nostra visió d’aquest model.

El primer és que ha de quedar clar que «el mercat és solament un
factor en el conjunt del sistema econòmic». Per la naturalesa del seu
mecanisme, el mercat té limitacions en tot allò que requereix, en relació
amb l’economia, la convivència humana; per això cal tenir en compte
altres institucions essencials per al funcionament del sistema, però que
també tenen les seves limitacions, com són l’Estat i la Societat civil.

La segona que, encara que l’ESM en la seva manera de con-
cebre el mercat i en les atribucions que reconeix a l’Estat sempre
s’ha sustentat en la importància de la Societat civil, cal considerar
encertada «la tendència actual de definir com a components del
sistema de l’ESM, el Mercat, l’Estat i la Societat civil».

I per acabar, resumim breument els temes exposats en el llibre
que hem intentat comentar i que ens ajudaran a enfortir la consis-
tència del sistema d’ESM que defensem:

1. Relacions del mercat i el capitalisme
2. Funció i interpretació del preu en el mecanisme del mercat
3. Sentit de la “competència” en el funcionament del mercat
4. Paper que es reconeix a l”economia civil” en el model de l’ESM
5. Conseqüències de la globalització i de tercera revolució indus-

trial en el funcionament del model, particularment en el cas de
la crisi actual

6. Possibilitats que s’ofereixen per a l’exercici de la gratuïtat i de
la fraternitat

7. Concepció d’una economia que no es limita a l’activitat del
mercat

8. Relació entre creixement econòmic i benestar comú
9. Interrelació entre economia i política

“Per una economia del Bé Comú” i l’Economia Social de Mercat
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Què significa en concret
l’Economia Social de Mercat?

SIGFRIED F. FRAKE* I DAVID GREGOSZ**

Nota introductòria: el març de 2013 la Fundació Adenauer
(KAS) va publicar un extens treball (98 pàgines) elaborat pel pro-
fessor doctor S. F. Frake amb la col·laboració del coordinador de la
Política Econòmica Internacional de la KAS, David Gregosz, amb
el títol indicat. Per l’aportació que comporta per al coneixement de
l’Economia Social de Mercat (ESM), hem sol·licitat de la Fundació
l’autorització per donar-lo a conèixer a les pàgines de la nostra re-
vista d’una forma resumida. El professor Eugenio M. Recio intenta-
rà oferir l’estructura d’aquest treball, traduint literalment alguns dels
seus continguts o sintetitzant-ne les idees que consideri més impor-
tants per conèixer, amb la més gran objectivitat possible, què signi-
fica concretament, segons els autors, l’ESM.

El treball comença amb un breu Pròleg que traduirem de for-
ma íntegra perquè resumeix molt bé el contingut principal del text i,
a més, justifica l’actualitat de l’ESM. A continuació hi ha una intro-
ducció (ps. 7-17) amb el títol «El llarg camí cap a la concepció de
l’economia de l’ESM. Evolució històrica: del mercantilisme, a tra-
vés de la Il·lustració, al liberalisme clàssic».  S’hi passa revista als

* Professor de Política Econòmica a la Andrássy University Budapest (AUB).
** Coordinador de la Política Econòmica Internacional de la KAS.
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diferents plantejaments pels quals ha transcorregut la història fins a
la gestació de l’ESM, tot seguint l’ordre cronològic dels autors que
ha contribuït  a la seva conceptualització: Walter Eucken, Franz Böhm,
Ludwig Erhard, Alfred Müller-Armack, Wilhelm Röpke i Alexander
Rüstow. És la part on més ens haurem de deturar per comprendre
l’essència del model que volem analitzar.

En la segona part (ps. 19-84), «Principis i objectius de l’ESM»,
es defineixen els senyals d’identitat de l’ESM, motiu pel qual són
exposats amb prou detall. Nosaltres els presentarem aprofitant la
síntesi que els autors proposen per caracteritzar cada un d’aquests
principis i objectius.

En la tercera part (ps. 85-93), amb el títol «Política d’ordena-
ment (Ordnung) com a tema transversal europeu», s’esplanen te-
mes ja apuntats en la introducció. Per oferir una visió de conjunt
dels elements que integren el model de l’ESM s’hi exposa la neces-
sitat d’una política d’ordenament i es mencionen les dificultats que
pot trobar la seva acceptació a escala europea.

«Competència global en els sistemes d’ordenament» és el títol
del que considerem la quarta part, en què es conceptualitza el signi-
ficat dels sistemes d’ordenament i es precisa el seu significat en
l’ESM.

El treball acaba resumint en tres pàgines (96-98) unes breus
però importants aportacions puntuals dels autors que van contribuir
a dissenyar el model de l’ESM.

Lamentablement, els límits previstos per aquesta aportació no
ens permeten publicar-los, però exposarem en el seu moment la
seva sistematització.

Què significa en concret l’Economia Social de Mercat?
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Pròleg

«L’ESM és un model d’èxit d’ordenament (Ordnung) econò-
mic i societari al qual, Alemanya, no solament li deu el miracle eco-
nòmic posterior a la Segona Guerra Mundial sinó també moltes
dècades d’estabilitat i prosperitat, i encara la superació de les con-
seqüències econòmiques de la fragmentació imposada a la post-
guerra. Precisament en els temps de crisi s’ha demostrat la robustesa
del model. Especialment en la crisi financera i econòmica (2008-
2009) s’ha evidenciat novament la capacitat de resistència de l’or-
denament econòmic alemany. Cap altre país industrial ha superat
millor les dificultats de l’economia mundial subsegüents a la fallida
del banc Lehman Brothers. També al llarg de la crisi europea del
deute estatal, l’economia alemanya s’ha mostrat extraordinàriament
sòlida.

«A pesar d’aquests fets, a molts els resulta difícil entendre en
què s’assenta l’èxit econòmic a llarg termini d’Alemanya i què és el
que hi ha darrere del concepte de l’ESM. Per aquesta raó la KAS
s’esforça a mostrar contínuament les arrels històriques i els fona-
ments econòmics que constitueixen el fonament de l’economia ale-
manya i el principi establert d’ordenament de l’ESM. Les activitats
de la fundació s’han centrat en un equip per al “projecte ESM”.
Dels seus debats ha sorgit la idea d’aquesta publicació. Vol propor-
cionar els fonaments per a un pregon coneixement de l’ESM –tot
prenent com a referència els pares fundadors– en relació a la pro-
posta i concreció dels principis fonamentals de l’ordenament ale-
many de l’economia. Aquests elements constitueixen en conjunt el
que anomenem l’ESM. I atenent aquests principis, es poden trobar
també les respostes adequades als actuals desafiaments de la nos-
tra economia.»

SIGFRIED F. FRANKE I DAVID GREGOSZ
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1. El llarg camí cap a la concepció de l’ESM

1.1. Evolució històrica

Els autors d’aquest treball consideren que l’ESM és el resultat
d’un llarg procés històric i polític els inicis del qual es poden situar
en el mercantilisme, que enfortí el poder del dominador absolutista i
que, a través de la Il·lustració, desembocà en el liberalisme clàssic
de Smith, Ricardo, Say i Malthus, que descobriren els efectes bene-
ficiosos de la divisió del treball. Consideren que se’ls oposà el soci-
alisme clàssic de Marx, que va tenir la seva realització en el
totalitarisme de la Unió Soviètica, i el camí singular del nacionalso-
cialisme alemany, que tractà de combinar un mercat dèbil amb una
planificació robusta. Com a reacció a l’estalinisme i per l’experièn-
cia de l’ensorrament del Tercer Reich, va sorgir el socialisme de-
mocràtic, que tractà de reconciliar-se amb el mercat en el marc
d’un ordenament econòmic.

En una línia de pensament més liberal va sorgir l’Escola de
Friburg,  que s’enfrontà amb la pràctica del socialisme i que intentà
de conduir la teoria conjuntural de Keynes en un entorn més definit,
i donà lloc a l’anomenat ordoliberalisme, que fou un primer pas
cap a l’ESM i en la concepció del qual sobresortiren, entre d’altres,
l’economista Walter Eucken i el jurista Franz Böhm. El seu pensa-
ment es resumeix de forma breu en la següent frase: «Perquè el
liberalisme solament pot desenvolupar amb èxit el pensament de la
llibertat, si s’emmarca en un concepte d’ordenament (Ordnung)
estatal, els seus promotors encunyaren el concepte d’ordoliberalis-
me».

Amb independència del grup anterior, Ludwig Erhard treballa-
va a Nuremberg a la recerca d’un concepte lliurement pensat per
després de la guerra i arribà a publicar un treball amb el títol de
«Finançament de la guerra i consolidació del deute». Aquests plan-
tejaments els amplià Erhard gràcies a la fructífera relació que va
establir amb l’economista i sociòleg Alfred Müller, que treballava a

Què significa en concret l’Economia Social de Mercat?
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Münster, amb el resultat de «vincular en els seus treballs el plante-
jament liberal fonamental i la doctrina social cristiana».

El plantejament en què L. Erhard, a partir de l’ordoliberalisme,
tracta d’exposar un model pràctic perquè la nova República Federal
d’Alemanya pugui enfrontar-se als múltiples problemes heretats de
la guerra, es pot resumir en les paraules que va pronunciar en un
congrés de la CDU, celebrat a la ciutat de Recklinghausen el 28
d’agost de 1948: «No l’economia de mercat de la liberal explotació
d’una era passada/…/sinó la socialment compromesa, la que nova-
ment revaloritza l’individu particular, la que eleva el valor de la per-
sonalitat i del rendiment, amb la qual cosa el benefici guanyat arriba
a ser un bé, això és l’economia de mercat de modern encunya-
ment». Per això, per portar a terme l’objectiu que concretà en una
fórmula doble, “benestar per a tothom” i “propietat per a cadascú”,
va entendre també que havia d’afrontar dues etapes.

En la primera havia d’eliminar l’excés de reglamentacions del
règim anterior, per facilitar la creativitat i productivitat de l’econo-
mia, de tal manera que cada ciutadà trobés el més aviat millor un
lloc de treball per poder contribuir al “benestar de tothom”, doncs a
això condueix una economia de mercat lliure i ben entesa. La sego-
na etapa és el que s’anomenà, potser amb poc encert, la “societat
formada” (Formierte Gesellschaft), que implicava la “propietat per
a cadascú”. Aquest objectiu no es limitava a la propietat del propi
habitatge o a un cert estalvi, sinó que s’estenia a la participació en
l’estoc de capital permetent així fer front a les contingències de la
vida que, sense excloure la solidaritat en el seu cas, donaria prefe-
rència al contingut de la subsidiarietat.

Müller-Armack insistia que calia cercar la reconciliació del
capital i el treball i per això l’Economia Social de Mercat, en el
sentit amb què es dissenyà en els seus començaments, oferia l’opor-
tunitat d’acabar amb el conflicte que s’havia plantejat amb la revo-
lució industrial entre capital i treball, tot encunyant l’expressió
Pacific Formel (Irenische Formel). L’ESM, en moure’s en un en-
torn segur, podria aconseguir la reconciliació dels adversaris mitjan-
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çant la realització dels valors del benestar i la llibertat. Una anòni-
ma, pluralista societat industrial necessita components socials que,
en qualsevol cas, disminueixin les inevitables tensions. Hi ajudarà la
garantia de l’autonomia de les negociacions i el dret a fer-se escol-
tar als centres de treball. Cal reconèixer que existeix el perill que
s’exageri “allò que és social” i es prescindeixi de la capacitat de
rendiment de l’economia, i per això l’ESM, conscient dels continu-
ats canvis de les circumstàncies, ha de cercar sempre el compromís
entre la “llibertat”, la “igualtat” fonamentada solidàriament i la “jus-
tícia”.

Els autors de l’estudi, Franke i Gospizs, adverteixen que «la
reconciliació del capital i el treball és un tema permanent», com
recorda la crisi actual, i «tornar novament als valors de l’ESM és
possible i necessari per fer front a les tensions que estan començant
–produïdes per exemple per l’atur juvenil i l’envelliment».

Per acabar s’afirma que «la recomanació dels ordoliberals que
no s’ha de fer cap despulla a la naturalesa apareix en la segona
etapa de l’ESM, en establir l’objectiu de la societat formada».

1.2. Valors i imatge de l’ésser humà en l’ESM

L’evolució a través del procés històric de l’ESM, que hem re-
sumit, mostra que els seus valors tenen les arrels en un liberalisme
alimentat per la Il·lustració i correctament entès. «Resumint, es tracta
de la dignitat de l’home que en particular es consuma per mitjà del
conjunt de valors de llibertat, justícia, subsidiarietat i solidaritat.»

«Cal reconèixer a la persona la llibertat de desenvolupar-se i
prendre decisions responsables, de manera que en resulti alliberada
de qualsevol poder privat o estatal. En relació amb el tema del dret
estatal, quant a la fonamentació i limitació del poder de l’Estat, es
pot afirmar que la dignitat de l’ésser humà és el fonament de la seva
llibertat però alhora el seu límit. Cal permetre que les persones es
desenvolupin però, a la vegada, cal impedir que les seves decisions
perjudiquin altri, d’acord amb la justícia. Per això és necessari un
Estat que estableixi les regles, vigili el seu compliment i que ell ma-
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teix les compleixi. Això correspon constitucionalment a un Estat
democràtic.»

Si es vol desenvolupar més el conjunt de valors esmentat, cal
formular, com a tesi clau, que l’ESM conté en ella mateixa totes les
característiques èticament desitjables i que es correspon amb una
justícia social ben entesa. És:

1. Democràtica
2. Liberal il·lustrada
3. Eficient i respectuosa amb l’entorn
4. Social
5. Fonamentada èticament

1.Democràtica. «El nucli de l’ESM és l’economia competiti-
va, de manera que pugui reaccionar al llarg del temps als canviants
desitjos i condicions. Els agents s’han de poder expressar i actuar
sense fermalls: com a ciutadans (en les eleccions), com a produc-
tors (en les decisions autònomes per a l’activitat o sector) i com a
consumidors (en la demanda i compra de productes i serveis, que
són l’element essencial d’un ordenament lliure). Igual que les eleccions
són la característica decisiva de la democràcia en el sector polític,
el mercat és el mecanisme democràtic de l’activitat econòmica.»

2. Liberal i il·lustrada. «És la concepció per la quan no se
somia en ‘homes nous’ ni es tenen aspiracions excessives sobre les
seves virtuts sinó que, per contra, s’accepten els éssers humans
amb les seves falles i debilitats. El que es fa és, més aviat, crear un
marc en què els individus, tot prescindint dels seus motius, contribu-
eixin a l’augment del benestar de la societat.

«Per il·lustrar-ho encara una mica més cal tenir en compte la
diferència entre ‘l’ordre espontani’ i ‘l’ordre jeràrquic’ (com a prin-
cipis d’organització). El sistema d’economia de mercat se sustenta
en l’ordre espontani, en el sentit que als subjectes econòmics, siguin
individus, llars, associacions o empreses no se’ls imposen compor-
taments positius. Solament han d’atenir-se a les regles generals
abstractes, que no prescriuen sinó que únicament prohibeixen. En
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aquest marc poden intentar portar a terme els seus objectius i desit-
jos, però estan obligats a la relació i cooperació amb l’actuar dels
altres participants en el mercat.

«Aquest conjunt de relacions constitueix el que es valora en
l’economia de mercat com a liberal, però alhora queda clar que es
necessita l’Estat, que ha d’establir les regles, vigilar el seu compli-
ment i sancionar o, quan calgui, fer acomodacions. L’Estat ha de
ser un àrbitre fort i neutral que no admet preferències.»

3. Eficient i respectuosa amb l’entorn. «El mercat no garan-
teix el millor de tots els mons. Però les errades, o fins i tot pèrdues,
es fan més ràpidament visibles que en els sistemes d’economia cen-
tralment administrada, perquè als subjectes econòmics que no volen
o són incapaços d’adaptar-se, aviat els amenaçaran desavantatges
massius.

«Al contrari del que succeeix en l’economia estatal, els pro-
cessos d’informació, control i reacció són notablement més curts i
ràpids en una economia de mercat, caracteritzada per l’ordre es-
pontani. Les desfavorables conseqüències de falses apreciacions
són per això limitades i els economistes parlen d’una mínima eleva-
ció de costos, el que significa una utilització òptima dels recursos i,
alhora, una minimització del seu malbaratament, cosa que contribu-
eix a la defensa del medi ambient.»

4. Social. «Ho és també l’economia de mercat sense afegir-li
l’adjectiu corresponent, perquè els aspectes democràtics i liberals
inclouen elements d’allò que és social i perquè també és natural-
ment social l’estalvi en recursos.

És també social perquè el funcionament del mercat abans des-
crit, possibilita una renda nacional alta, cosa que permet una efici-
ent redistribució secundària amb mesures motivades socialment –com
Müller-Armack repetia sempre–, tot garantint la participació en el
benestar i perquè una política social solidària resulta aleshores real-
ment integrada i no reparteix solament ‘engrunes de consol’ entre el
poble, o administra solament les mancances.

Què significa en concret l’Economia Social de Mercat?
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La política social no és una cosa supèrflua: l’individu, en una
societat anònima de masses i amb divisió del treball, es troba només
d’una manera limitada en situació de vetllar per ell i per la seva
família en situacions difícils (atur, malaltia, vellesa). La subsidiarie-
tat necessita ser complementada amb la solidaritat de la societat.

Per això calen sistemes de seguretat social i l’estat de dret és,
a la vegada, una exigència social. En aquest sentit, Müller-Armack,
amb el seu Irenische Formel, ha cridat l’atenció sobre la necessitat
de sindicats forts però no ideològicament condicionats, per impedir
la divisió per motius polítics entre ells, com va succeir en el Tercer
Reich; i per la mateixa raó preferia la unitat sindical als sindicats de
diverses tendències. I en conseqüència novament es van aportar
suggeriments per una llei constitucional de l’empresa, que fou con-
gelada en temps de Hitler.

Cal afegir que una economia de mercat lliure però emmarcada
en unes determinades regles, assoleix els resultats que permeten
establir uns objectius amplis de política social en el sentit de la For-
mierte Gesellchaft.

Amb aquest transfons es justifica l’adjectiu escrit amb majús-
cules de SOZIALE com a qualificatiu de l’economia de mercat, que
s’insinua com un Ordenament econòmic en la llei fonamental.»

5. Fonamentada èticament. «Tot això en el seu conjunt dóna
lloc a una ESM com un sistema de valors que es controlen i condi-
cionen interrelacionalment, que satisfà les més altes aspiracions èti-
ques i, alhora, afecta el nivell individual com una ètica de mínims.
Cal no entendre-ho com a menyspreu, perquè correspon a la digni-
tat humana el deure de ‘dissimular’ contínuament sublims objectius
i valors que, contemplats a ple sol, no podrien ser assimilats ni per
un sant.

Per altra banda, l’ESM és també, en el millor sentit de la pa-
raula, ‘multicultural’, com ho confirmaria la cita següent d’Adam
Scmith formulada en termes moderns: el forner contribueix al ben-
estar quan, actuant en competència, elabora el pa i el ven, i això
amb independència que sigui musulmà, budista, cristià, jueu o ateu, i
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al marge que la renda rebuda la gasti totalment en el seu propi pro-
fit, la destini a l’atenció de la seva família o, per raons altruistes, en
part la dediqui a organitzacions que es dediquen a fer el bé.»

1.3. Cal una política d’ordenament (Ordnungspolitik)
«La solució dels problemes que s’estan plantejant a Alemanya

i Europa –globalització creixent, canvi demogràfic, canvi climàtic,
escassesa de recursos, migració així com també la nova ordenació
dels mercats financers i la crisi de l’euro– exigeix un principi clar de
política d’ordenament. L’experiència mostra que l’intervencionisme
central fa encara més greu el problema a mitjà i llarg terminis. El fet
de tornar a una política d’ordenament, que descansi en els principis
de l’ESM i fer que Europa s’hi interessi és més urgent que mai,
però això demana ànim i constància. De manera diferent al que
succeí després de la guerra, quan es tractava d’una nova orientació
fonamental, la tasca actual d’una política d’ordenament ha de can-
viar comportaments institucionalment establerts. Aquesta és una labor
extraordinàriament difícil perquè ha de tenir presents alhora aspec-
tes globals i europeus.

«Per això és molt important de tant en tant aclarir-se sobre els
principis de l’ESM. I cal no oblidar el fet que l’ESM va tenir pre-
sent, des del principi, la unitat d’Europa.»

2. Principis i objectius de l’ESM

Els autors Franke i Gregosz acaben la primera part del seu
treball amb un llistat dels Principis i objectius de l’ESM i amb una
breu referència a la importància que havia de donar la política a la
formació dels ciutadans en els seus valors, i concreta l’aportació de
la Fundació Adenauer (KAS) quant a la difusió d’aquest model, no
solament dins Alemanya sinó també a l’exterior.

Davant la impossibilitat, per raons d’espai, de detallar l’expli-
cació que s’hi dóna sobre el contingut de cada un dels 10 principis
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enumerats en el text original, ens limitarem a mencionar cadascun
d’aquests principis, tot afegint el resum que es fa en la introducció
de la corresponent explicació, perquè considerem que s’hi resumeix
molt bé el contingut.

2.1 La propietat privada dels mitjans de producció, així com la
llibertat en l’activitat econòmic i professional, unida obligatòri-
ament amb la responsabilitat

 «Els béns i serveis als quals no es pot accedir de forma nor-
mal i que no són d’utilitat col·lectiva, és a dir, els béns de consum i
els béns privats d’inversió, i els serveis, han de ser facilitats també
privadament. I els mitjans de producció necessaris per a la seva
fabricació han d’estar en mans privades.»

2.2. Una competència regulada, com a objectiu que asseguri la
llibertat i que inclogui també la lliure decisió en el consum

 «Una competència regulada és un principi bàsic de l’ESM
perquè “economia de mercat” significa en essència ‘economia de
competència’. La competència allibera una força creativa que con-
dueix a l’augment del benestar, a la creació de llocs de treball i al
manteniment d’un nivell de preus estable. És per tant eficient en un
alt grau. La competència també garanteix la llibertat, perquè defen-
sa els ciutadans del poder privat i també de l’arbitrarietat estatal, si
l’Estat es limita a la Política de Ordenament i intervé solament en
circumstàncies especials.»

2.3. Un ordenament estable i funcional de la moneda amb esta-
bilitat en el nivell de preus

«Perquè els principis descrits de la propietat privada dels mit-
jans de producció i d’una competència regulada, només poden des-
envolupar els seus efectes positius per a la societat i l’economia si
existeix un Ordenament de la moneda segur i estable, amb estabili-
tat del nivell de preus.»
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2.4. L’objectiu d’un alt nivell d’ocupació
«Correspon a la dignitat de l’ésser humà i als valors de la lli-

bertat i de la seguretat individual que el ciutadà pugui proveir-se, i
proveir la seva família, dels recursos per viure per mitjà de la seva
activitat professional i, alhora, fer una aportació positiva per al ben-
estar col·lectiu. Un atur de llarga durada deforma la personalitat
perquè debilita el sentiment d’autovaloració de la persona. Taxes
elevades d’atur penalitzen el sistema solidari de la seguretat soci-
al.»

2.5. L’objectiu d’un equilibri exterior amb una quota elevada
d’exportació

«Perquè el lliure comerç exterior pot contribuir a una millor
entesa entre els pobles i perquè els dóna llibertat per orientar-se,
més enllà dels seus propis límits, amb impulsos propis i podent aug-
mentar el benestar de les nacions participants, i també així assegu-
rar la pau.»

2.6. Un creixement econòmic continu i equilibrat

«Perquè és el fonament per un ampli benestar de la població
d’un Estat i possibilita un alt nivell de benestar col·lectiu lliure de
tensions; facilita, a més, les necessàries reformes internes per ga-
rantir la seva sostenibilitat i la protecció del clima i, no en darrer
lloc, perquè exigeix la interacció pacífica de tots els pobles. Dit d’una
altra manera: el creixement és un pressupost essencial per a la lli-
bertat política i econòmica.»

2.7. Una justa distribució de la renda
«Perquè una distribució de la renda considerada “justa” per la

majoria, és un element essencial del valor de la justícia de la política
general de la societat i perquè la seva realització material és un
pressupost per fer ús del valor de la llibertat. Una distribució “justa”
de la renda fomenta seguretat individual i benestar. Evita tensions

Què significa en concret l’Economia Social de Mercat?



73

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

socials i contribueix a la important acceptació de l’economia de
mercat.»

2.8. Una justa distribució del patrimoni
«Perquè la participació en l’estoc de capital macroeconòmic

facilita el fet d’entendre la interacció dels agents econòmics, per-
què enforteix la consciència de la responsabilitat i perquè correspon
a la dignitat de l’ésser humà no ser dependent dels ajuts de la soci-
etat o de l’Estat en cas d’incapacitat laboral. Com a patrimoni es
considera, juntament amb la participació en el patrimoni productiu
de l’economia, la possessió immobiliària per al propi ús, així com els
títols adquirits del deute de l’Estat o accions i pagaments posteriors
garantits legalment (rendes, pensions). Aquests tipus de patrimoni
contribueixen a la seguretat en la vellesa.»

2.9. Un entorn ambiental intacte
«Perquè, entès com un sistema global ecològic i biològic, no

solament fa més agradable i sana la vida de la població present sinó
també perquè és important transmetre intacte aquest sistema a les
generacions futures. Correspon a la dignitat de l’ésser humà tractar
amb plena responsabilitat tota la creació que li ha estat confiada.
L’ESM es declara doncs a favor de l’article 20 de la llei fonamental
(Grundgesetz), segons el qual s’han de protegir amb responsabili-
tat, també davant les generacions futures, els fonaments naturals de
la vida i dels animals.»

2.10. La Unió Europea en el marc d’un ordenament mundial
pacífic

«Perquè l’intercanvi internacional de béns i de serveis aug-
menta el benestar de la població dels Estats partícips, perquè l’ober-
tura de les fronteres econòmiques pot contribuir també a conèixer
la cultura, els costums i les mentalitats d’altres pobles i aprendre a
respectar-les, i perquè pel coneixement de les diferències i coinci-
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dències comunes, crea mecanismes per a la solució pacífica dels
conflictes.»

3. Política d’ordenament com a tema
transversal europeuEn aquesta tercera part es presenta una visió de conjunt delsvalors i principis analitzats en la part segona, motiu pel qual s’hiexposa la necessitat d’una política d’ordenament que abasti totsels components de l’ESM i, davant el transfons de la globalització,s’ofereix una ràpida visió sobre “la competència dels sistemesd’ordenament”.
3.1. L’ESM i la llei fonamental

En aquest primer paràgraf s’exposa que, encara que el terme
ESM no és expressament inclòs en la Grundgesetz (GG: la llei fo-
namental que equival a la constitució d’altres països) , sí que hi és el
seu contingut i en el Tractat de la Unificació (18.5.1990), article 11,
paràgraf 1, es pot llegir: «La fins aleshores DDR s’obliga que les
mesures de política econòmica i financera s’adoptin d’acord amb
l’ESM».

Les raons que poden justificar l’omissió del terme en la GG,
quan s’actuà al contrari en els tractats per a la reunificació, s’expo-
sen en el següent paràgraf.

3.2. El significat dels continguts constitucionals en el marc po-
lític

Segons els autors, Franke i Gregosz, un primer argument seria
que en la GG queda prou clar el rebuig d’una política a favor d’una
planificació econòmica i, per altra banda, els partits polítics prefe-
reixen que hi hagi poques normes precises per tenir així més lliber-
tat en competir a les campanyes electorals. Un altre argument se
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centra en la dificultat d’aconseguir les majories exigides per introduir
canvis en la GG. Hom considera, a més, que la GG ha de ser econò-
micament neutral amb l’única excepció d’una obligatòria planifica-
ció socialista i, per la resta, tots els partits polítics coincideixen en
l’acceptació d’una ESM, tot i que amb diferències quant a l’objec-
tiu, la instrumentació i la relació Mercat/Estat.

En relació al motiu que ens ha fet considerar interessant donar
a conèixer aquest treball, mereixen més atenció els paràgrafs se-
güents, en què es relaciona el model de l’ESM amb tot el projecte
de la UE, raó per la qual els transcrivim, en la seva més gran part,
de forma literal.

3.3. Espais de joc i riscs a escala europea

«Si no s’assolís, en el seu propi territori, establir normes explí-
cites i clares en el dret constitucional per a l’ESM, gairebé seria
impensable que s’aconseguís a escala europea, perquè –encara que
s’hagi produït una acceptació fonamental dels valors de la llibertat–
l’evolució històrica en els 27 Estats membres de la UE ha portat a
estructures diferents de la societat i l’economia. El fet que per aquest
motiu, en el procés de la UE, una multitud d’objectius –com en el
Tractat de Lisboa (TL)– siguin enumerats amb el mateix rang, obli-
ga sempre a arribar novament a compromisos –atesos els ràpids
canvis de circumstàncies en el temps de la globalització. Per això és
important la capacitat de persuasió de les orientacions polítiques en
els òrgans europeus quan una interpretació guanya pes transitòria-
ment o de forma duradora.

Si, fora d’això, la UE adverteix que no vol en la seva totalitat,
o vol solament de forma limitada, fer efectiva la força disciplinant
del mercat –en qualsevol cas en els sectors principals–, no ha de
sorprendre que els actors concedeixin poca credibilitat als textos
escrits i a les manifestacions polítiques. Com a exemple només cal
mencionar la crisi del deute estatal en què ha caigut la UE. Aquesta
crisi no solament amenaça l’euro com a moneda comuna, sinó que
crea divisions entre els Estats membres.
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L’euro va ser introduït amb la promesa de l’estabilitat del valor
monetari. Per això es va determinar formalment, per una banda,
que ni la UE ni els Estats membres no resultarien responsables dels
compromisos de qualsevol altre Estat. Per una altra banda, el juny
de 1997 el Consell Europeu de Dublín acordà el Pacte d’Estabilitat
i Creixement (PEC), que preveia sancions en el cas que fossin in-
fringits els criteris aprovats per a l’endeutament. La lògica de l’eco-
nomia de mercat és clara: no s’eviten, mitjançant ajuts, els errors
d’altres Estats i això vol dir que, davant d’un endeutament elevat,
s’han de pagar interessos més alts per les noves emissions. Junta-
ment amb l’amenaça de les sancions del PEC, es pretén també acon-
seguir una més gran disciplina pressupostària.

Fora d’això, els actors dubtaven que aquestes normes es por-
tarien a la pràctica, perquè les sancions depenien de l’acord d’una
majoria qualificada en el Consell de l’Ecofin. «Pecadors o si més no
pecadors potencials, han de comparèixer en judici com a pecadors».
De fet, però, totes les infraccions dels criteris d’endeutament van
restar impunes i s’admeté, sense comentaris, que es transmetessin
a Brussel·les dades falses. I finalment, l’any 2005, França i Alema-
nya es van posar d’acord per aconseguir una relaxació del PEC.

Tampoc no desperta cap confiança que el tractat sobre la for-
ma de treballar de la UE prevegi que un Estat pugui ser ajudat si
‘succeeixen esdeveniments extraordinaris que superen els seus con-
trols’. Crida l’atenció, des del punt de vista d’un sistema de dret,
que la regla pensada com a excepció s’anteposi al corresponent
principi.

Amb aquest transfons no és estrany que Estats membres crò-
nicament deficitaris poguessin accedir a crèdits en condicions favo-
rables. No se li va concedir cap significat digne d’atenció  al veritable
tipus d’interès del mercat, perquè, en primer lloc, el principi fona-
mental i l’excepció estan en una relació contrària. Cal afegir-hi, en
segon lloc, que el PEC va ser formulat amb precisió verbalment,
però restaren alguns dubtes sobre la imposició de sancions. És cert
que han d’entrar en vigor, segons el procés contrari a l’acordat, les
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sancions aprovades per la Comissió si el Consell no s’hi oposa en el
termini de 10 dies, però abans que s’arribi a aquesta situació, hi ha
moltes possibilitats d’influència política. I així com fins ara no hi ha
hagut cap acord sobre la imposició de sancions, tampoc no hi haurà
en el futur cap dificultat per impedir sancions de la Comissió. En
tercer lloc, qualsevol credibilitat de la prohibició del bail out l’elimi-
na el paràgraf inclòs novament, que introdueix un durador “paraigua
de salvament”: el Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE). Aquest
Mecanisme serveix, això no obstant, per tornar al tipus d’interès
correcte segons el mercat. La desconfiança es fomenta també quan
l’article 32 del projecte del MEDE no està sotmès de cap manera a
control administratiu, jurídic o legal. Hom evita també haver de pres-
tar atenció a allò que correspon mantenir d’un balanç anual aprovat
oficialment, si el MEDE ha de ser qui escull els investigadors.

"Que l’eliminació de significatius indicadors de mercat porta a
la llarga a una debilitació de la competència, perjudica altres sectors
econòmics i arrossega darrere seu negatius resultats en la distribu-
ció, ja s’ha pogut comprovar en el llarg període transcorregut amb
una política agrària excessivament comunitària. S’hi afegeix que
institucions que existeixen des de fa molt de temps i s’han fet for-
tes, presenten tota la resistència per sobreviure. Fora d’això, no és
gaire profitós lamentar-se. No hi ha cap dubte que la crisi del deute
públic s’ha de solucionar, amb un plantejament ben pensat i conse-
qüent, pels efectes perversos que se’n deriven en el sector financer
i econòmic, com també en el social –n’hi hauria prou de pensar en
el sistema de les pensions. No cal dir que tot és més problemàtic si
per solucionar-ho es creen institucions de caràcter durable que,
d’acord amb l’experiència, costaran de fer desaparèixer quan no
siguin necessàries.»

3.3. Competència contractual com un tema de política d’orde-
nament transversal

Aquest paràgraf intenta rebutjar les dificultats que en l’ambi-
ent cultural alemany, molt diferent del nostre, es poden presentar en
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admetre la importància d’una autèntica competència lliure. Els au-
tors expliquen els valors que aquesta competència permet desenvo-
lupar en l’economia de mercat. En tractar-se d’un problema específic
alemany, que no es planteja on no té tant d’arrelament el significat
del concepte de ordenament, ometrem la corresponent argumenta-
ció per poder dedicar l’extensió convenient al darrer paràgraf, ate-
sa la seva importància per comprendre a fons el sentit que s’atribueix
a l’ESM en el projecte europeu.

4. Competència global en els sistemes
d’ordenament (Ordnungssyteme)

4.1. Sistemes d’ordenament: concepte i característiques

El terme “sistemes d’ordenament” comprèn dos conceptualit-
zacions, “sistema” i “ordenament”.

«Sistema “és el principi d’ordenament” subjacent en una soci-
etat a partir d’una cultura. La comparació dels sistemes és la con-
traposició abstracta de diferents sistemes d’ordenament. En relació
a la política, s’ha de mencionar la contraposició de “democràcia” i
“dictadura”, mentre en relació a l’economia és típica la contraposi-
ció de “mercat” i “planificació centralment administrada”.

«Amb el terme Ordnung (en català, la paraula “ordre” té un
sentit diferent que podria causar confusió i per això la solem traduir
per “ordenament” o “ordenació”) s’expressa la concreta caracte-
rització d’un sistema. Ordenaments concrets fan referència a de-
terminats punts d’un continu entre els principis de sistemes abstractes.
Depenen de característiques socioculturals, de valors i de tradici-
ons, i poden modificar-se segons les condicions que es donen en el
transcurs del temps.»

«L’ordenament social d’un país, en sentit ampli, se situa en allò
que és essencial en tres dimensions: Ordenament polític, societari i
econòmic. Aquests, s’agrupen en d’altres ordenaments parcials com,
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per exemple, l’ordenament de la competència, de la propietat, del
mercat de treball i de l’ordenament social en sentit estricte. Eucken
va subratllar l’aspecte central de la interdependència dels ordena-
ments. Diferents principis de sistemes en els diversos ordenaments
parcials poden portar a contradiccions i conflictes, i d’aquesta ma-
nera a resultats suboptimals , perquè els subjectes econòmics, se-
gons en quin ordenament es moguin, es comporten amb diferents
racionalitats de les quals gairebé no es poden alliberar.

«En relació amb això, una concepció social en sentit ampli es
caracteritza per una fonamental conjunció, lliure de contradiccions,
d’un marc polític d’ordenament, d’objectius centrals de la societat,
de valors i dels mitjans i instruments que s’han d’aplicar. D’aquí es
dedueix que l’ESM no és solament una concepció política eco-
nòmica sinó també social en sentit ampli, que estableix princi-
pis clars amb la pretensió d’unir una democràcia d’un Estat de
dret lliure i una economia de mercat lliure i sotmesa a regles (la
cursiva no apareix en el text, però sí la seva expressió literal). És
així com pot reaccionar davant necessitats pragmàtiques, però ha
de prestar una contínua atenció per no perdre de vista els principis
fonamentals com Kompass (Müller-Armack, Schlecht).»

 4.2. Recents característiques de l’ordenament: moltes terce-
res vies?

Els autors Franke i Gregosz es plantegen en aquest paràgraf si
es pot considerar l’ESM com una “tercera via” per quant, amb
aquesta expressió, se significa qualsevol ordenament concret que
no suposi una traducció químicament pura d’un sistema. En aquest
sentit, afirman que la concepció del socialisme democràtic, com tam-
bé la de l’ordoliberalisme, es poden considerar “terceres vies”. En
relació al socialisme democràtic, han recorregut a aquesta expres-
sió el txecoslovac reformador de l’economia Ota Sik i el director de
la London School of Economic Giddens. A. Rüstow l’ha emprat per
qualificar l’ordoliberalisme.
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En relació a l’ESM, Müller-Armack i Schlecht adverteixen que
«és important no entendre aquest model com una mescla de siste-
mes d’Ordenament en el sentit d’un punt qualsevol d’un continu,
com repetidament apareix en Sik, Giddens i d’altres. El fonament
de l’ESM era, i ho continua essent, un autèntic mercat lliure que
possibilita decisions no centralitzades per mitjà del mecanisme del
preu i rebutja la submissió de l’ésser humà a una economia central-
ment planificada.»

«Recentment, amb els conceptes de Capitalisme 2.0 o Capita-
lisme 3.0 s’estan llançant idees molt heterogènies. Els seus contin-
guts van ser molt discutits en el fòrum econòmic de Davos. Es
recomana mantenir estructures competitives i rebutjar intervenci-
ons estatals dirigistes. Un dels punts centrals és la reforma de les
finances i relacionar una altra vegada l’economia financera i la real,
de forma que l’economia financera assumeixi novament la funció
de servir l’economia real i d’aquesta manera a la societat.

D’altres aspectes del nou capitalisme pretenen despertar una
gran consciència ètica, tot impedint excessos com l’abús dels sous
dels mànagers i els bons, així com també la interpretació que la
massa dels treballadors és un pur factor de costos.

«Sens dubte, en conclusió, encara que amb una etiqueta de
modernitat, no es tracta d’una altra cosa que d’eliminar i impedir
estructures monopolístiques o diferents formes de “càrtels” i, a par-
tir d’una economia orientada fonamentalment al mercat competitiu,
fer valdre novament objectius de política social, que ja van ser tin-
guts en compte en la Formierte societat.»

4.3. El ball d’ordenaments econòmics concerts en el món glo-
bal

En aquest paràgraf s’analitzen breument els sis ordenaments
existents de l’economia global, que són el resultat de les interrelaci-
ons de diferents ordenaments econòmics que reflecteixen el siste-
ma de valors de cada societat, així com les relacions de poder que
s’han anat configurant al llarg del temps.

Què significa en concret l’Economia Social de Mercat?



81

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

Seguint Eisele, aquests ordenaments serien:
1. economies de mercat,
2. economies estatals d’administració central,
3. economies feudals,
4. economies classistes,
5. economies patriarcals i
6. economies de clans oligàrquics.

«Els Estats Units i el Regne Unit s’orienten cap a una econo-
mia de mercat, més propera al liberalisme clàssic que la caracterit-
zació alemanya de l’ESM. Això no obstant, sempre es poden trobar
tendències  cap al proteccionisme –sobretot als EUA– que no es
corresponen amb el liberalisme clàssic.

Xina deixa un espai prou indefinit a la competència però inten-
ta, a la vegada, amb prescripcions estatals que des de fa poc inclo-
uen també la defensa del clima, fomentar el futur benestar. Per això
el sistema és estructurat de forma patriarcal. Es pot discutir si el
sistema pot ser descrit com a ‘economia de mercat socialista’, ‘eco-
nomia de mercat jeràrquica’ o ‘capitalisme d’Estat’.

Per a l’Índia –amb el seu sempre efectiu sistema de castes–
l’economia corporativa és molt característica, mentre que per al-
guns dels Estats àrabs preval una mescla d’una economia patriar-
calista amb motivacions religioses con una economia feudal. Els
països en desenvolupament es caracteritzen freqüentment per eco-
nomies oligàrquiques o de clans.»

4.4. Propaganda i concurrència dels sistemes d’ordenament

El que s’ha exposat fins aquí permet als autors concloure que
Una democràcia d’un Estat de dret lliure, vinculada a les ca-
racterístiques d’una ESM, seria la millor garantia per una pa-
cífica interacció dels Estats i el desenvolupament del benestar
de les seves poblacions. (En l’original aquestes frases no van amb
cursiva.) Resulta però evident que pretendre assolir aquest ordena-
ment en una societat exigeix un esforç extraordinari. Alemanya pot
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ser un model en aquest sentit, però ha d’amagar “el dit que l’asse-
nyali”. Una propaganda orientada globalment a favor d’una ESM
és encara molt complicada, com es comprova en el cas de la UE.

«Primer de tot ha de prevaldre la sospita que en la concurrèn-
cia dels sistemes d’ordenament  l’ESM ofereix avantatges. Per això
la idea és que els factors de producció mòbils intentaran trobar les
millors localitzacions i així facilitaran als polítics “que desenvolupin i
portin a la pràctica ofertes instrumentalment més atractives de preus/
rendiment”. En aquest sentit resulta clara la vinculació interdepen-
dent entre l’ordenament econòmic i el polític. La reacció als factors
mòbils pressuposa políticament, en primer lloc, que cal que la mobi-
litat nacional i internacional sigui possible i, en segon lloc, que cal
que la política reaccioni també en correspondència i que no impe-
deixi la mobilitat per la força.

"Tal com va mostrar l’exemple de la Primavera de Praga el
1968, la llibertat en el sector econòmic està sempre amenaçada si
no hi ha llibertat política. Per tant, la recomanació de respectar els
drets humans no solament de paraula sinó sobretot d’obra, és una
condició fonamental per a la concurrència dels Sistemes d’Ordena-
ment.»

El treball que hem intentat presentar acaba amb tres pàgines
(96-98) en què es transcriuen literalment frases dels sis autors men-
cionats al principi i que es distribueixen a partir del títol general:
L’ESM està a favor de... en els apartats «...finances públiques
sòlides»,« ...la garantia solidària dels riscs de la vida sota l’obser-
vança del principi de subsidiarietat» i, finalment,« ...l’acceptació de
diferències en les rendes mentre la tisora entre rics i pobres no
s’obri massa. Aquí se situa la política de distribució de l’Estat.»

[Traducció i resum de Eugenio M. Recio]

Què significa en concret l’Economia Social de Mercat?
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Mercat de Treball,
Integració Social i Salari Mínim

LLUÍS FRANCO I SALA*

I. Economia Social de Mercat, crisi
econòmica i Mercat de Treball

L’Economia Social de Mercat (ESM) és una visió humanista
de l’economia. Es basa en el respecte a la llibertat del mercat i en la
cohesió social. Des d’aquesta visió, la primera no es pot entendre
sense la segona. Pel seu funcionament inclou tant aspectes com
l’esperit emprenedor i la llibertat d’elecció, com la imprescindible
cohesió social. És més, sense cohesió social es fa difícil, per no dir
impossible, una veritable llibertat de mercat des d’aquesta visió de
l’economia.

L’ESM es caracteritza per la defensa de la competència, l’apli-
cació de polítiques conjunturals i estructurals i la priorització i l’apli-
cació de polítiques socials.

Moltes vegades es diu que la millor política social és afavorir
que la gent tingui feina. En aquest sentit, que la població tingui feina
és un element essencial per al bon funcionament de la llibertat de
mercat i perquè existeixi cohesió social.

* Professor titular d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona.
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El gràfic 1 mostra l’evolució de les taxes de variació del PIB a
Catalunya i Espanya durant el període 2001-2014 La tendència és
coincident en els dos casos. S’observa que, desprès d’uns primers
anys (2001-2006) amb importants creixements econòmics, hi ha una
desacceleració el 2007-2008 i una crisi econòmica fins pràctica-
ment el 2014, quan torna a produir-se un cert significatiu creixe-
ment econòmic (1,2 % a Catalunya i 0,9 % a Espanya), tot i que el
moment de màxima intensitat de la crisi va ser el 2009.

Malauradament, les economies espanyola i catalana han tingut
importants taxes d’atur durant tota la crisi econòmica, tot i que en
els últims temps la situació ha canviat de tendència i s’ha començat
a crear ocupació altra vegada. Així, per exemple, a Catalunya l’ocu-
pació ha crescut en 49.300 persones i a l’Estat espanyol en 433.900
persones l’any 2014.
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El gràfic 2 mostra l’evolució de les importants taxes d’atur de
les economies catalana i espanyola des de l’any 2002 fins a l’any
2014, com també la de la Unió Europea dels 28. Les tendències són
iguals en ambdues, si bé la taxa d’atur és relativament més baixa a
Catalunya. En canvi, la taxa d’atur de la UE-28 ha estat molt més
baixa durant tots els anys de la crisi.

També s’observa en el gràfic 2 que les xifres d’atur sempre
han estat significatives, àdhuc durant anys de creixement econò-
mic (fins al 2007). L’economia espanyola mostrava taxes d’atur
entre el 8,2 % i l’11,5 %, que es van incrementar fins a nivells
elevadíssims, fins al 27,1 % a finals de l’any 2012. Les taxes d’atur
catalanes, com s’ha esmentat en el paràgraf anterior, han estat
relativament més baixes durant tots aquests anys, tot i que també
han estat elevades. En acabar el 2014, les taxes d’atur han dismi-
nuït, i eren del 23,8 % a Espanya, del 20 % a Catalunya i del 9,8 %
a la UE-28.

LLUÍS FRANCO I SALA
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L’existència de rellevants taxes d’atur comporta importants
efectes negatius, entre els quals és possible esmentar, en termes
generals, els següents (Franco, Campmany i Jou; 2005: 22-23):

a) Les pèrdues de producció que s’haurien obtingut amb més
ocupació. En haver-hi recursos ociosos, la seva producció
potencial es perd (en el cas de l’ocupació, a més, les jorna-
des de treball que es deixen de fer difícilment, en molts supò-
sits, són susceptibles de ser recuperades). En altres termes,
una reducció de l’ocupació significa més recursos econòmics
ociosos i una disminució del creixement econòmic.

b) Si les situacions d’atur es perllonguen en el temps, els bons
hàbits laborals i l’especialització i la capacitat per a la feina
dels treballadors aturats es redueixen; d’altra banda, quan
es torna al mercat de treball es poden produir pèrdues de
productivitat respecte de la situació anterior.

c) Davant de situacions de desocupació, la hisenda pública té
un seguit de despeses per cobrir mitjançant el pagament de
les prestacions contributives i assistencials, la qual cosa afa-
voreix el dèficit públic.

d) No obstant això, els costos més greus són per a aquelles
persones que pateixen l’atur directament. A més del des-
gast personal, es produeixen uns costos monetaris: hi ha una
pèrdua d’ingressos segons la protecció i durada de la deso-
cupació, cosa que reverteix en una disminució de la deman-
da agregada.

e) Es produeixen costos no monetaris difícils de quantificar,
sobretot en la desocupació de llarga durada. És el supòsit
dels costos psicològics i físics que es poden produir en la
salut del treballador, desmoralització, pèrdua d’autoestima,
aïllament social, etc.

f) La desocupació també pot provocar un deteriorament en el
funcionament de les condicions del mercat de treball (aug-
ment de l’ocupació precària, desenvolupament de certa eco-
nomia submergida, etc.).

Mercat de Treball, Integració Social i Salari Mínim
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g) En canvi, sí que pot afavorir que freni la inflació, malgrat
que no sempre és així, ja que algunes economies han tingut
i tenen conjuntament elevades taxes d’atur i d’inflació.
L’augment de la desocupació pot implicar un fre o una re-
ducció dels salaris, que al seu torn pot repercutir, en segons
quines circumstàncies, en un fre o una reducció de la taxa
d’inflació.

A més, l’atur té un efecte discriminador en els grups amb una
situació més sensible. Un exemple és l’atur juvenil. L’atur juvenil
d’entrada té els mateixos costos i efectes econòmics que els ocasi-
onats per l’atur d’altres col·lectius. No obstant això, alguns costos
són molt més grans en el cas dels joves, com ara la reducció de les
taxes d’emancipació. A Catalunya, per exemple, la taxa d’emanci-
pació dels joves és del 24,6 % de les persones de 16 a 29 anys.

Les elevades taxes d’atur i els efectes negatius que provoquen
dificulten i empitjoren la cohesió social.

Nogensmenys, encara més important que les taxes d’atur ho
són les taxes d’ocupació. És a dir, quin percentatge de la població
en edat de treballar està ocupada. El gràfic 3 mostra les taxes d’ocu-
pació de Catalunya, Espanya i la Unió Europea dels 28 en el període
2002-2014. Les taxes d’ocupació catalana i espanyola cauen signi-
ficativament durant l’època de la crisi, mentre que la de la UE-28 és
manté més estable i actualment és superior.

En concret, les taxes d’ocupació passen a Catalunya del 72,8
% el 2007, al 59,5 % al 2012 i milloren al 63,3 % el 2014. A l’Estat
espanyol van del 66,7 % el 2007, al 54,9 % el 2012, i estan al 57,6
%. La UE-28 se situa en el 65,5 % a finals del 2014. En aquesta
matèria l’objectiu europeu per al 2020 és que els països tinguin una
taxa d’ocupació de les persones entre 20 i 64 anys del 75 %.
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II. Algunes característiques del Mercat de
Treball

Més enllà de les xifres sobre l’atur i l’ocupació que mostren
clarament els efectes negatius que ha tingut i té la crisi sobre la
quantitat de treball (tot i la millora significativa del 2014), també
convé destacar alguns dels efectes que representa sobre la qualitat
de l’atur i l’ocupació. La qüestió no és únicament que hi hagi feina,
sinó que hi hagi feina digna per a tothom. Les següents línies desen-
volupen algunes de les característiques de l’atur i l’ocupació (taxa
de cobertura, atur de llarga durada, taxa de temporalitat o taxa de
treball a temps parcial), mentre que el proper apartat se centrarà en
la qüestió de la feina remunerada i la integració social.

El gràfic 4 mostra el percentatge de treballadors que cobren
prestacions per desocupació. La taxa de cobertura ha baixat des
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del 2010 fins ara. A Espanya, del 78,4 % al 2010 fins al 58,8 % el
2014, i a Catalunya del 85,6 % al 2010 fins al 67,9 % el 2013.1

1. Últimes dades de què es disposava sobre Catalunya en escriure el text.

Un dels principals problemes que representa l’atur a Catalunya
i Espanya és l’atur de llarga durada. S’entén per atur de llarga du-
rada el que pateixen aquelles persones que estan sense ocupació
des de fa dotze mesos o més. Conjuntament amb la pèrdua de re-
cursos que representa per a les famílies, la desocupació de llarga
durada també comporta altres efectes negatius, com ara el desànim
d’aquestes persones o la pèrdua, tot i que sigui temporal, d’habili-
tats a l’hora de realitzar treballs. El gràfic 5 reflecteix com ha aug-
mentat el percentatge dels aturats de llarga durada des de l’inici de
la crisi econòmica fins a l’any 2014, tant a Catalunya (de represen-
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tar el 25,3 % del total d’aturats a finals del 2007 a significar el 60,3
% del total d’aturats a finals de 2014) com a Espanya (del 25,5 % al
62,6 % durant el mateix període). La situació podria millorar signifi-
cativament si es torna a crear ocupació de manera rellevant en els
propers temps.

Un element sobre el qual es debat molt en tractar el tema de la
qualitat del mercat de treball és el de la temporalitat. Quantes per-
sones tenen contractes indefinits i quantes tenen contractes tempo-
rals? El gràfic 6 representa l’evolució de les taxes de temporalitat a
Catalunya i Espanya entre els anys 2005 i 2014. En contra d’algu-
nes opinions, les dades mostren que les taxes de temporalitat a
Catalunya i Espanya són menors actualment que quan es va iniciar
la crisi econòmica. Han baixat del 23,7 % al 17,8 % a Catalunya i
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del 30,9 % al 24,3 % a l’Estat espanyol. Una possible explicació és
que una part important dels llocs de treball que s’han destruït durant
la crisi estaven relacionats amb el sector de la construcció. Aquest
sector habitualment té unes taxes de temporalitat superiors a la mit-
jana.

Pel que fa a la taxa del treball a temps parcial, el gràfic 7
mostra com ha augmentat en percentatge, tant a Catalunya com a
Espanya durant el període 2007-2014. A Catalunya ha crescut de
l’11,5 % al 14,7 % i a l’Estat espanyol de l’11,3 % al 15,9 %.

LLUÍS FRANCO I SALA
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El treball a temps parcial, si és desitjat pel treballador, és bo.
Pot permetre a una família compatibilitzar la vida familiar i laboral,
per exemple. El problema es presenta quan el treballador, tot i voler
un treball a temps complet, únicament troba un treball a temps par-
cial. El gràfic 8 reflecteix com al conjunt de l’Estat espanyol un
percentatge important dels treballadors a temps parcial han optat
per aquesta opció per no haver pogut trobar un treball a jornada
completa. A més, aquest percentatge ha augmentat durant els anys
de crisi mentre es destruïen llocs de treball, passant del 31,9 % al
63,4 %.

Mercat de Treball, Integració Social i Salari Mínim



93

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

III. Feina remunerada i integració social

Tradicionalment, disposar d’una feina remunerada significava
la integració en el sistema social i la sortida de les situacions de
pobresa.

Tenir una feina resulta avui encara una funció d’integració,
però cada vegada menys per diferents motius:

a) Disminució de les feines ben remunerades i augment del
nivell escàs de remuneració.

b) Reducció de la protecció jurídica com a conseqüència de
feines precàries o de situacions d’economia submergida.

c) L’individualisme de la nostra societat.
d) Una certa insuficiència dels serveis socials, de persones

grans amb dependència o de serveis de llars d’infants,
proporcionalment amb el volum de gent que ho necessita
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com a conseqüència de les situacions provocades per la
crisi

e) Nivell baix de competències i habilitats necessàries per tre-
ballar amb un salari adequat.

Tenir una feina remunerada era un element que evitava estar
en situacions de pobresa. Estar en situació d’atur suposava poder
passar a un situació de pobresa, però no estar en situació d’atur,
sovint, significava sortir de facto d’aquesta situació de pobresa.
Hores d’ara comptar amb una feina ja no és una garantia per a
moltes famílies. La pobresa s’ha estès a situacions de llars on tots
els seus membres estan sense ocupació o a famílies on algun mem-
bre té ocupació però els ingressos que comporta no són suficients
per sortir de la situació de pobresa. Segons l’Enquesta de condici-
ons de vida de l’INE (2014a: 8), l’11,7 % dels ocupats estan en
situació de risc de pobresa.

L’any 2003, i per tant abans de la crisi, ja es va incloure com a
indicador social a nivell europeu el risc de pobresa en el treball (in-
work poverty risk), que es defineix com la taxa de risc de pobresa
de les persones que estan treballant, és a dir, el percentatge de per-
sones que treballen i que tenen uns ingressos disponibles equiva-
lents per sota del 60 per cent de la mitjana dels ingressos de la
societat de referència.

L’atur genera desigualtat i pobresa. I el millor per lluitar contra
la pobresa és la creació d’ocupació, però aquesta ha de ser en con-
dicions dignes. El “treball digne”2  és un concepte introduït per l’Or-
ganització Internacional del Treball (OIT) el 1999. S’hi incorporen
els quatre objectius estratègics de la OIT:

a) promoure els drets fonamentals en el treball,
b) l’ocupació,

2. Hi ha textos que utilitzen el terme “treball decent”. La ONU va introduir “treball
decent” com un dels seus Objectius del Mil·lenni per al Desenvolupament, que
han de complir-se el 2015.
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c) la protecció social i
d) el diàleg social.

El “treball digne” és un element essencial del model social eu-
ropeu, que es fonamenta en el dret a un treball productiu i lliurement
triat en el qual els drets estan protegits, que genera una renda ade-
quada, amb una protecció social adient i en el qual es respecta la
igualtat d’oportunitats (Comitè Econòmic i Social Europeu; 3: 2007).

Les famílies han lluitat i han mostrat una gran resistència a la
situació de crisi i de pèrdua de feina gràcies a diferents mecanismes
que han esmorteït les greus situacions de penúria que es viuen a la
nostra societat i a les quals es farà referència en el proper apartat.
Aquests mecanismes han estat:

a) Les prestacions relacionades amb l’estat del benestar.
b) El suport, molt important, d’altres membres de la família.
c) Les diferents organitzacions socials que s’adrecen a ajudar

aquests col·lectius.
d) L’existència d’una certa economia submergida.

Les situacions de risc de pobresa en molts casos estan deriva-
des de la pròpia crisi econòmica, com també aquestes situacions
estan relacionades amb altres factors que en major o menor mesura
tenen lligams amb aquesta crisi econòmica. Així es podria parlar de:

a) La dualització del mercat de treball durant aquests anys.
Els mercats estan segmentats i conjuntament amb un grup
de treballadors que estan integrats en el mercat de treball,
n’hi ha d’altres que o no estan integrats o ho estan amb
feines molt poc qualificades i amb importants riscos de pas-
sar llargs períodes de temps a l’atur. Això els afecta en la
seva situació laboral actual, però també afecta els seus drets
futurs en l’àmbit de les pensions, per exemple.

b) El sistema de prestacions i subsidis per falta d’ocupació s’ha
reduït proporcionalment al nombre de persones que els ne-
cessiten com a conseqüència dels nivells elevats d’atur, així
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com per l’atur de llarga durada. A l’apartat segon d’aquest
article ja s’ha fet referència a com han baixat les taxes de
cobertura i com ha pujat l’atur de llarga durada durant els
anys de crisi econòmica.

c) Els serveis socials, tot i els importants esforços que es fan,
es veuen sobrepassats i són insuficients com a conseqüèn-
cia de les elevadíssimes situacions de risc de pobresa, per
no parlar de l’exclusió social.

IV.- Crisi econòmica i risc de pobresa

La llarga crisi econòmica que pateix la nostra societat, tot i que
hi ha elements que mostren que comença lleugerament a superar-
se, com s’ha fet esment en apartats precedents, ha ocasionat diver-
sos problemes greus, alguns d’ells ja analitzats en línies superiors,
com ara:

a) Les elevades taxes d’atur.
b) L’atur de llarga durada.
c) Persones sense cobertura de la seva situació d’atur.
d) Famílies senceres en què cap membre té feina. A l’Estat

espanyol 1.766.300 famílies tenen tots els seus membres
actius en atur.

e) La classe mitjana es precaritza. L’atur i la precarietat s’han
estès per tots els grups socials amb més o menys força. No
obstant això, els efectes de la crisi han estat especialment
virulents amb les rendes baixes i mitjanes. Aquests grups
són els que més han patit les conseqüències de la crisi i els
primers en els quals s’hauria de fer notar els indicis de la
sortida de la crisi.

f) Dificultats per mantenir els nivells de l’estat del benestar.
g) Altres problemes com poden ser el populisme, en alguns

moments de la història, per desgràcia, preludi de totalitaris-
mes.
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Malauradament la crisi i l’atur no ocasionen sols problemes de
present, també provoquen problemes en el futur i importants desi-
gualtats socials. Moltes prestacions i serveis de l’estat del benestar
s’han elaborat des de la idea que les persones habitualment tenien
feina. Històricament es considerava que les persones que estaven
integrades en el mercat de treball no estaven en situació de risc de
pobresa i l’ús que feien d’algunes prestacions de l’estat del benes-
tar era menor. Si un gran nombre de persones no tenen feina de
manera regular, algunes de les prestacions i serveis de l’estat del
benestar empitjoren sensiblement; sols cal pensar en les prestaci-
ons d’atur o en tot el sistema de drets a les pensions.

Un dels efectes més negatius de la crisi i l’atur és que aug-
menten les situacions de pobresa, fins i tot de moltes persones que
no pensaven que podien trobar-se en aquesta situació.

Sobre el concepte de pobresa hi ha moltes definicions; una de
les més utilitzades és la d’Eurostat, que estableix un llindar de po-
bresa en el 60 per cent de la mitjana dels ingressos per unitat de
consum.3  Aquest concepte és relatiu, ja que es tracta d’una mitjana
i, conseqüentment, sempre hi haurà una part de la població que se
situarà per sota. Des d’aquesta perspectiva, la taxa de risc de po-
bresa és el percentatge de persones pobres en relació amb la pobla-
ció total, i compara el nivell d’ingressos d’una persona o llar amb el
valor del llindar que s’ha establert en la societat a la qual pertany.

L’Enquesta de condicions de vida (INE; 2014a) mostra com
els llindars de la pobresa a l’Estat espanyol se situen per sobre del
20 % els últims anys. En concret, per a l’any 2013 situa la població
en risc de pobresa en el 20,4 %. A Catalunya, segons Idescat (2014:
1) se situa en el 19,8 %4  i a la UE-28 en el 16,7 %.

3. També hi ha altres conceptes de pobresa, com ara pobresa severa o pobresa
extrema.

4. El llindar d’ingressos anuals sobre el qual es considera que una persona es
troba en risc de pobresa se situava l’any 2013 en 9.423 euros nets anuals per a
les llars d’una persona i de 19.788 euros per a una llar formada per dos adults
i dos infants.
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Com senyala Idescat (2014: 2), la intervenció de les adminis-
tracions públiques en la disminució de la pobresa es fa palesa si es
comparen les taxes de risc abans i després de realitzar transferèn-
cies socials. La taxa de risc de pobresa abans de qualsevol classe
de transferència social és del 40,2 %, passa al 24,1 % després de
comptabilitzar pensions de vellesa i supervivència, i se situa al 19,8
% quan s’hi incorporen totes les transferències socials en el cas de
Catalunya.

Altres dades que mostren les dificultats per les quals estan
passant moltes llars i que es recullen en l’Enquesta de condicions de
vida de l’INE (2014a) són:5

a) El ingressos mitjans per llar han baixat dels 30.045 euros
l’any 2008 fins als 26.775 euros l’any 2012.

b) El 16,9 % de les llars de l’Estat espanyol diuen que arriben
amb moltes dificultats a final de mes. A Catalunya són el
13,9 %.

c) El 41 % de les llars espanyoles no tenen capacitat per afron-
tar despeses imprevistes. A Catalunya són el 37,7 %.

d) El 45,8 % de les llars espanyoles no es poden permetre anar
de vacances fora de casa al menys una setmana a l’any. A
Catalunya representen el 41,9 %

e) El 9,3 % de les llars espanyoles tenen endarreriments en els
pagaments relacionats amb l’habitatge principal (aigua, elec-
tricitat, gas, hipoteques, etc.). A Catalunya són el 8 %.

Aquesta enquesta també fa referència a l’indicador AROPE
de risc de pobresa (INE; 2014a: 5-6). Aquest és un indicador relaci-
onat amb l’Estratègia Europa 2020, que es compon de tres concep-
tes:

a) El risc de pobresa com s’ha definit en línies precedents6

(20,4 % a l’Estat espanyol).

5. Les dades fan referència a l’any 2013, si no es diu una altra cosa.
6. 60 % de la mitjana dels ingressos per unitat de consum.
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b) La carència material severa7  (6,2 % a l’Estat espanyol).
c) Baixa intensitat en l’ocupació, entesa com les llars on els

seus membres en edat de treballar ho van fer menys del 20
% del total del seu potencial de treball durant l’any de refe-
rència (15,7 % a l’Estat espanyol).

Segons l’indicador AROPE està en risc de pobresa o exclusió
social la població que es troba com a mínim en un dels tres concep-
tes que s’acaben de citar.  Al 2013 l’indicador AROPE se situava en
el 27,3 % de la població resident a Espanya. A més, ha estat un
indicador que ha augmentat progressivament des de l’any 2009, quan
se situava en el 24,7 %.

Altres elements que destaca l’Enquesta de condicions de vida
és la població en risc de pobresa segons les seves característiques.
Així, tenen més risc de pobresa les persones amb menys estudis, les
famílies amb un adult i nens dependents, els aturats i la població
estrangera de fora de la Unió Europea. Per edats destaca la pobla-
ció menor de 16 anys.

V.- Salari mínim

Relacionat amb el tema de la pobresa en el treball i amb la
qüestió referent a un treball digne està la qüestió del salari mínim.

El salari mínim, com diu el seu nom, és una remuneració míni-
ma fixada per llei o per un conveni intersectorial a nivell estatal, que
els empresaris han de pagar als treballadors. La fixació d’un salari
mínim és moltiu de debat pels efectes positius i negatius que pot
representar.

7. Amb carència com a mínim en quatre conceptes d’una llista de 9, com poden ser
no poder fer un àpat de carn, pollastre o peix al menys cada dos dies, o no
disposar de telèfon.
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Des de la perspectiva dels efectes positius es podrien esmen-
tar:

a) Garanteix al treballador uns ingressos mínims per adquirir
certs productes bàsics (aliments, vestuari, transport, etc.).

b) Pot afavorir la reducció dels ajuts públics.
c) La millora de la retribució suposa una reducció de treball

que es pot considerar “mal pagat”.
d) Sense l’existència d’un salari mínim interprofessional, en

segons quines circumstàncies, els ingressos laborals dels tre-
balladors que menys guanyen podrien ser tan reduïts que es
mantindrien en una situació de marginalitat. L’existència d’un
salari mínim corregeix aquesta possible situació.

e) Hi ha qui considera que afavoreix l’augment de la producti-
vitat, ja que també fomenta la inversió en capital.

f) Si l’augment del salari mínim incentiva un increment de la
productivitat del treball encara més elevada, això podria
provocar un increment de l’ocupació.

g) Permet a les famílies que milloren els seus salaris tenir més
recursos per destinar a l’educació i la formació. A mig i
llarg terminis millorarà la formació, tot afavorint el creixe-
ment.

Des de la perspectiva dels efectes negatius es podrien esmen-
tar:

a) L’augment dels salaris per sobre del que determinaria el lliu-
re funcionament de l’oferta i la demanda redueix el nombre
d’ocupats i, conseqüentment, l’augment de l’atur dels que
perceben les retribucions més baixes en el mercat laboral.

b) Les elevacions rellevants de salari mínim poden ocasionar
una reducció de l’ocupació dels treballadors menys qualifi-
cats.

c) Si l’augment dels costos laborals no es compensa amb aug-
ments de productivitat, això pot comportar l’augment de
preus dels béns i serveis.
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d) Pot afavorir l’increment de l’economia submergida.

La variació i la quantitat del salari mínim pot tenir diferents
efectes en funció del moment del cicle econòmic. Pujades del salari
mínim en moments d’expansió econòmica poden no tenir cap inci-
dència negativa sobre l’ocupació. Tanmateix, increments importants
en moments de depressió econòmica comporten el risc d’afegir més
problemes a la creació d’ocupació, o inclús al manteniment dels
llocs de treball ja existents. Des d’una altra perspectiva, si augmen-
ta el salari mínim i, alhora, puja la demanda de treball i millora el
nivell de qualificació dels treballadors, els efectes de l’augment del
salari mínim seran menyspreables. Per contra, si cau la demanda i
creix la proporció de treball no qualificat en l’economia, llavors la
pujada del salari mínim podria ser perjudicial per al nivell d’ocupa-
ció total (Cebrian et al; 2009: 2-3).

A la Unió Europea, 21 dels 28 Estats membres tenien esta-
blert un salari mínim al 2014. En concret, aquests Estats eren:
Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estò-
nia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània,
Luxemburg, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania i Re-
pública Txeca.

El gràfic 9 mostra l’evolució del salari mínim interprofessional
en alguns Estats de la Unió Europea entre 2002 i 2013. Tot i que en
termes generals els salaris mínims interprofessionals han mostrat
una certa tendència a l’augment durant aquests anys, en els Estats
més afectats per la crisi aquest increment s’ha aturat o minorat des
del 2008.
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8. Amb l’objecte d’eliminar l’efecte de les diferències entre els nivells de preus dels
països s’utilitzen les paritats de poder adquisitiu. En lloc d’euros en termes
corrents s’utilitza aquesta unitat comú artificial per poder fer així comparacions
més acurades.

Els salaris mínims varien molt d’uns països a d’altres, dels 174
euros mensuals a Bulgària als 1.921 euros mensuals a Luxemburg.
No obstant això, si es comparen en termes de paritats de poder
adquisitiu8  les diferències es redueixen sensiblement. En aquest sentit,
les disparitats de salaris mínims entre els Estats membres de la Unió
Europea passen d’un rang d’1 a 11 en euros a un rang d’1 a 5 en
termes de poder adquisitiu. El mínim són 354 al mes en termes de
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9. Salaris mínims a 1 de juliol de 2014.
10. En el cas de jornades inferiors a les legals es percebrà la part proporcional.
11. La fixació d’un salari mínim era una de les principals condicions que el partit

socialdemòcrata (SPD) va establir per signar l’acord de coalició de govern amb
els democratacristians (CDU-CSU).

poder adquisitiu a Romania al màxim dels 1.559 al mes en termes de
poder adquisitiu a Luxemburg.9

El 2013 el nivell dels salaris mínims representava entre el 30 %
i el 50 % de la mitjana dels ingressos mensuals bruts a la indústria,
la construcció i els serveis.

El salari mínim interprofessional en el cas d’Espanya per al
2014 era de 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes, segons estigui fixat
per dies o per mesos. En el còmput anual, incloses les pagues extra-
ordinàries, no ha de ser inferior a 9.034,20 euros per treballador
amb jornada legal completa.10  Aquest salari mínim era inferior al 35
% de la mitjana dels ingressos mensuals bruts. Per l’any 2015 s’ha
fixat en 21,62 euros dia o 648,60 euros mes. Representa un incre-
ment del 0,5 %

Aquestes quantitats poden ser incrementades segons la cate-
goria professional i els convenis, o bé reduïdes si els treballadors es
troben en determinades situacions de formació.

El debat sobre la idoneïtat o no de l’existència d’un salari mí-
nim s’ha tornat a plantejar com a conseqüència que Alemanya ha
aprovat la implantació del salari mínim interprofessional,11  que en-
tra en vigor pel gener de 2015 i es preveu que afecti entre 3.700.000
i 5.000.000 treballadors que percebien sous inferiors a aquest mí-
nim. Prèviament només hi havia regulacions parcials en alguns sec-
tors. S’ha fixat per llei un salari mínim de 8,5 euros per hora, si bé hi
ha un període transitori de dos anys per a determinats sectors que
tenen convenis col·lectius vigents amb un salari mínim ja establert.
Tanmateix, en queden exclosos els aturats de llarga durada i els
joves. En concret, els aturats de llarga durada que trobin feina du-
rant els primers sis mesos del seu contracte, els joves menors de
divuit anys sense titulació i els becaris en formació (formació dual).
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També en queden exclosos els minijobs.
Entre els arguments que s’han utilitzat per impulsar el salari

mínim interprofessional a Alemanya hi ha:
a) És una mesura contra la precarització del mercat laboral.
b) Garanteix la pau social.
c) Comporta justícia laboral.

Els detractors de la mesura, en canvi, consideren:
a) Que en sectors com ara l’agricultura hi haurà treballadors

que passaran a l’economia submergida perquè hi ha petites
explotacions amb marges molt baixos de beneficis que difí-
cilment pagaran salaris superiors als que venien pagant.

b) Tindrà efectes negatius en la contractació de treball tempo-
ral.

c) Es desincentivarà la contractació dels treballadors que ho-
res d’ara tenen pitjors condicions laborals, el que farà que,
paradoxalment, els més perjudicats per la nova llei seran el
treballadors en situacions més precàries i menys qualifica-
des.

VI.- Valors i Economia Social de Mercat

L’Economia Social de Mercat està íntimament relacionada amb
els valors. Tractar del mercat de treball, la crisi econòmica, la inte-
gració social, les situacions de pobresa o el salari mínim des de l’ESM
és considerar determinats valors com a fonaments de referència
per a la presa de decisions.

Des d’aquesta perspectiva hi ha una sèrie de valors que s’han
de potenciar: la llibertat, l’honestedat, la responsabilitat, el compro-
mís i la solidaritat. Són valors necessaris per al bon funcionament
de l’economia i del mercat de treball (Franco; 2009).

El valor de la llibertat és sempre essencial. Aquesta llibertat
s’ha d’entendre que comprèn totes les esferes de la vida (llibertat
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civil, política, econòmica, religiosa, etc.) o no seria autèntica lliber-
tat. És per això que la llibertat econòmica és només una manifesta-
ció més de la llibertat de la persona. La llibertat plena requereix que
la persona tingui mitjans suficients, un salari digne, per poder dur a
terme una vida digna. El treball en condicions adequades proporcio-
na eines, com és la retribució adequada i suficient, per poder, entre
d’altres elements, exercir la llibertat. Sense uns mínims recursos les
persones estan totalment condicionades.

L’honestedat ha de ser amb un mateix i en relació amb els
altres. En matèria laboral i de mercat de treball, els responsables de
les empreses no han de mentir als treballadors, i els treballadors no
han de mentir als seus caps. Els ciutadans que reben prestacions
d’atur o subsidis socials no han de mentir respecte de la seva situa-
ció al sistema de protecció social. La viabilitat dels sistemes de pro-
tecció social, com també la protecció dels qui més ho necessiten i la
lluita contra les situacions de pobresa, requereix de la sinceritat del
conjunt de la població i que no hi hagi situacions de frau. Sense
honestedat no hi haurà credibilitat, ni confiança, ni cohesió social ni
sostenibilitat de l’estat del benestar. L’honestedat relacionada amb
la sostenibilitat de l’estat del benestar implica el comportar-se correc-
tament des de la perspectiva personal i no admetre que els altres
poden cometre situacions de frau. Quan hi ha comportaments in-
correctes, i la societat hi conviu sense oposar-s’hi o els accepta
sense mobilitzar-se en contra, en les relacions econòmiques triom-
fen els aprofitats, els defraudadors o els desaprensius, provocant
importants perjudicis a la societat i l’economia.

La responsabilitat és de les persones en última instància i no
pot ser suplantada ni per l’Estat ni per cap altre ens o organització.
No obstant això, el fet que la responsabilitat sigui en última instància
de les persones i no hagi de ser suplantada per l’Estat no significa
de cap de les maneres que no sigui necessària la intervenció des de
l’àmbit públic en matèries com les relacions laborals, el mercat de
treball i la millora de les condicions de vida, ni tampoc que des de
l’àmbit públic es facin tots els esforços possibles per vigilar i sanci-
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onar les actuacions individuals contràries a la llei. En aquest punt és
important la col·laboració de tots els ciutadans.

El compromís suposa una actitud oberta, crítica i activa davant
la realitat. Tothom ha de treballar, des de les seves capacitats i res-
ponsabilitats per dignificar les condicions de vida de les persones.
Això comporta fomentar la cultura de l’esforç i del treball. Les per-
sones en general i els poders públics en particular han de tenir una
especial sensibilitat amb les necessitats dels més febles i dels que
més pateixen (en el mercat de treball els que tenen pitjors condici-
ons i, de manera molt especial, els aturats). S’ha de facilitar i afavo-
rir el conjunt de condicions necessàries perquè les persones puguin
arribar al seu desenvolupament integral, el que inclou el desenvolu-
pament en el mercat de treball.

La solidaritat és un altre dels valors claus de l’ESM. Una soli-
daritat tant individual com col·lectiva, que contribueixi a la cohesió
social i al desenvolupament integral de les persones.

Aquests valors són inherents a l’Economia Social de Mercat,
han de ser aplicats en tot moment econòmic i han de presidir el
funcionament del mercat de treball.
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Projecte de democràcia mundial:
aportació del pensament social cristià

JOSÉ SOLS LUCÍA*

No hi ha dubte que un dels grans reptes del segle XXI és la
construcció d’una democràcia mundial. Quan emprem el terme de-
mocràcia mundial no ho fem com una imatge literària una mica
exagerada, sinó en el seu sentit més estricte: un parlament mundial
en què tots els ciutadans del món, sense excepció estiguin repre-
sentats per mitjà d’un procés impecablement democràtic. En el seg-
le XX hi hagué dues fites que marcaren aquesta direcció:

En primer lloc, la fundació de l’Organització de les Nacions
Unides (ONU) a San Francisco, el 1945, amb el precedent de la
Societat de Nacions, creada en el Tractat de Versalles, el 1919,
lamentablement de curta vida. La ONU ha estat durant més de mig
segle un fòrum molt important en què tots els països han tingut veu.
Però té dos grans defectes: 1) la seva estructuració correspon al

* És doctor en Teologia (Centre Sèvres, París, 1999) i llicenciat en Història
Contemporània (Universitat de Barcelona, 1987). És director de la Càtedra d’Ètica
i Pensament Cristià de IQS, Universitat Ramon Llull, Barcelona, i coordinador del
Grup de Pensament Social Cristià de UNIJES (Centros Superiores de la Compañía
de Jesús de España). Com a professor convidat, dóna classes cada any en l’Instituto
Hispano de la Jesuit School of Theology of Santa Clara University, a Berkeley,
Califòrnia. Recentment ha publicat Cinco lecciones de pensamiento social cristiano
(Trotta, 2013), Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI (Sal Terrae, 2014)
i Las razones de Ellacuría (Cristianisme i Justícia, 2014).
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resultat de la II Guerra Mundial, amb la qual cosa la ONU sempre
està marcada per aquest component postbèl·lic, i 2) no hi estan rep-
resentats els ciutadans del món, sinó els governs dels països, inclos-
es les dictadures.

I en segon lloc, la publicació de l’encíclica Pacem in terris, del
papa Joan XXIII, el 1963. El bon papa Joan fou un dels protago-
nistes de la tensa crisi dels míssils de Cuba durant aquells intensos
tretze dies d’octubre de 19611 . Va fer de mitjancer entre els dos
líders del món –John Kennedy, president dels Estats Units, i Nikita
Krusxov, primer secretari del Partit Comunista de la Unió Sovièti-
ca– per evitar el que hauria pogut ser l’inici d’una tercera guerra
mundial com a conseqüència de la instal·lació a Cuba de míssils
nuclears russos que apuntaven a ciutats nord-americanes, rèplica
dels míssils que els Estats Units tenia a Turquia apuntant a ciutats
russes. Afortunadament, la crisi es va resoldre, però el papa restà
molt afectat en constatar la fragilitat del sistema mundial. Per això,
poc després va decidir redactar una encíclica dedicada completa-
ment al tema de la pau al món i a la necessitat de construir una
autoritat política mundial que servís de fòrum i d’àrbitre per evi-
tar conflictes globals. Va ser Pacem in terris, publicada l’abril de
1963. El papa envià a Kennedy i Krusxov sengles exemplars de
l’encíclica signats per ell. Aquell text fou pràcticament el seu testa-
ment, atès que el papa va morir solament dos mesos més tard de la
publicació de l’encíclica, el juny de 1963.

En aquests poc més de cinquanta anys que ens separen
d’aquella encíclica són diversos els documents de la doctrina social
de l’Església que han insistit en la necessitat de vertebrar aquesta
autoritat mundial. I ja entrats en el segle XXI, concretament l’any
2005, qui era secretari general de les Nacions Unides, Kofi Annan,
presentà un projecte per reformar la ONU amb la idea de crear un
parlament democràtic mundial (Annan, 2005). Malauradament, ni la
ideologia de qui era aleshores president dels Estats Units, George

1. Recomanem la pel·lícula Tretze dies (2000), de Roger Donaldson.
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W. Bush, ni l’ambient imperant en aquell país durant els anys poste-
riors a l’11-S (atemptats terroristes als Estats Units, l’11 de setem-
bre de 2001), van acollir de grat aquella proposta, que va caure en
sac foradat i acabà fins i tot amb el lideratge de Kofi Annan a les
Nacions Unides.

Analitzarem aquí la necessitat d’una certa ètica comuna per
poder parlar de projectes polítics globals, de com seria aquesta de-
mocràcia mundial i què n’ha dit el pensament social cristià.

1. L’ètica civil mundial com a marc

Qualsevol projecte de governabilitat democràtica global neces-
sita una ètica mundial. Encara que la democràcia sigui l’aposta
política per la convivència en la diversitat, com un complex sistema
de representacions majoritàries, d’equilibri entre poders i de control
de poder per part de la població, cal una certa cultura i una certa
ètica comunes per construir-la.

Fins i tot amb les dificultats i contradiccions pròpies de qual-
sevol democràcia moderna, un exemple positiu d’una certa ètica i
cultura comunes a partir de la diversitat resideix als Estats Units, un
país amb una extraordinària diversitat cultural, racial i religiosa i,
alhora, amb una cultura nacional comuna que fa que qualsevol
ciutadà, sigui quina sigui la seva tradició cultural o religiosa, se senti
identificat amb la constitució, amb la bandera, amb l’himne i amb
l’American way of life, que ho són de tothom i de cap grup en
particular. Quan es té un fonament ètic i de valors en comú, és
possible construir una democràcia. En canvi, tenim un exemple nega-
tiu a Israel i Palestina, dos pobles que comparteixen una mateixa
terra des de fa més de 75 anys, però que, així i tot, no han acabat de
trobar aquella ètica civil comuna que els permeti conviure en pau.

L’autora que més i millor ha treballat el tema de l’ètica civil a
Espanya –amb importants ecos internacionals– és la filòsofa valen-
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ciana Adela Cortina2 , catedràtica de Filosofia Moral de la Universi-
tat de València i directora d’ETNOR, organització que promou els
valors ètics en l’economia i en les organitzacions. Per a la professo-
ra Cortina, l’ètica civil té el punt de partida en la presa de conscièn-
cia de la pluralitat cultural en una societat determinada, en particular,
la societat urbana moderna. No es veu amb bons ulls que una cultu-
ra s’imposi sense més ni més sobre les altres, ni tan sols que convis-
quin totes en una mateixa ciutat sense un veritable contacte entre
elles, cosa que constituiria una tolerància només passiva, pròpia
del model multicultural, criticat aquests darrers anys a Alemanya
per la cancellera Angela Merkel per haver representat un fracàs
històric en la integració cultural d’estrangers, en particular els turcs.
El 16 d’octubre de 2010, Angela Merkel va donar oficialment per
fracassada la societat multicultural (Multikulti is tot!, clamà; «La
societat ‘multikulti’ ha mort!») i va fer una crida a una més gran
integració dels immigrants en la cultura europea en general i ale-
manya en particular. Recordem que el model intercultural de so-
cietat, promogut per Adela Cortina, defensa una tolerància activa,
és a dir, respecte de la pluralitat, amb contacte freqüent entre cul-
tures, amb múltiples espais comuns; aquest model pretén ser una
superació del model multicultural, en el qual hi ha una tolerància
passiva, és a dir, un respecte de la pluralitat que no condueix a un
contacte entre cultures i en què cada una té els seus propis espais:
barris, botigues, associacions, costums, festes. És una pena que la
cancellera Merkel, a l’hora de criticar la societat multicultural, fes
cas omís de les bones experiències de societat intercultural que hi
ha hagut a Europa3 .

L’ètica civil exigeix acceptar la pluralitat, posar en situació de
diàleg franc els uns amb els altres amb la idea d’anar percebent a
poc a poc allò que tots els grups culturals d’una mateixa societat

2. Vegeu Bibliografia.
3. Cfr. Sols, J., «L’Europa de Merkel», La Vanguardia, Barcelona, 27 d’octubre de

2010, 23.
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tenen en comú, el que Cortina anomena ètica de mínims (Cortina,
1992; 2008): uns valors morals que, encara que poc abundants, siguin
compartits per tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva cultura
d’origen o la seva religió. Aquesta és una ètica dialogal –atès que
es construeix dialogant a partir de la diversitat–, mínima –ja que
pretén la descoberta d’uns valors morals comuns, per pocs que sigu-
in–, civil –perquè la promouen ciutadans, sense diferències de dig-
nitat entre ells, no súbdits d’un rei absolut, ni tan sols fidels d’una
religió positiva– i cordial –perquè no s’hauria d’elaborar només a
partir del fred diàleg racional, per més important que aquest sigui,
sinó també a partir de l’amistat, del bon veïnatge, de la companyo-
nia i de la sintonia afectiva (Cortina, 2007).

Cortina no desenvolupa excessivament l’aspecte internacional
d’aquesta ètica cívica, que més aviat queda concentrada en la di-
versitat cultural intranacional. Sí que destaca, en canvi, allò que té
d’universal aquesta ètica (Cortina, 2007, 117-119), en el sentit kan-
tià de l’expressió: un criteri formal aplicable a qualsevol situació
humana de característiques similars, en aquest cas, una societat plu-
ricultural.

Per això, hem d’anar als treballs del teòleg suís Hans Küng
per trobar la idea d’una ètica mundial (en alemany, Weltethos)4 .
Küng fou el redactor de la Declaració del Parlament de les Reli-
gions del Món (Küng & Kuschel, 1994), en què aquest parlament
exposà les conclusions de la seva primera sessió, celebrada a Chi-
cago el 1993. De fet, el primer Parlament de les Religions del Món
s’havia celebrat a les acaballes del segle XIX, concretament el 1893,
a la ciutat de Chicago, amb la intenció de continuar els seus treballs
en els anys següents. Això no obstant, les convulsions dels primers
anys del segle XX, la I Guerra Mundial (1914-1918), l’ascens dels
totalitarismes (anys 30), la II Guerra Mundial (1939-1945) i la Guer-
ra Freda (1945-1989) posposaren sine die la reunió següent, que
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s’acabaria celebrant cent anys més tard, el 1993, novament a Chi-
cago. Aquesta és considerada de fet la primera sessió, que tingué
continuació amb les celebrades a Ciutat del Cap (1999), Barcelona
(2004), Monterrey (2007) i Melbourne (2009). Anul·lada la convo-
catòria de Brussel·les per manca de finançament, sembla que la pr-
opera sessió se celebrarà a Salt Lake City, per l’octubre de 2015.

Els estudis posteriors en aquesta línia del teòleg suís han estat
abundants. Les tres parts en què divideix el seu treball, Projecte
d’una ètica mundial (Küng, 2000), corresponen a sengles tesis:

1) «No hi ha supervivència sense una ètica mundial. Per què
necessitem una actitud ètica global» (Küng, 2000, 15-91). Una
vida en comú a la Terra exigeix necessàriament uns certs
valors compartits. Per això Küng afirma que «sense moral,
sense normes ètiques universalment obligants5 , sense global
standards, les nacions es veuran abocades, per decennis
d’acumulació de problemes, a una crisi col·lapsant, és a dir, a
la ruïna econòmica, l’enfonsament social i la catàstrofe políti-
ca. Amb unes altres paraules –continua Küng– , necessitem
una reflexió sobre l’actitud ètica, la doctrina filosòfica o te-
ològica sobre els valors i les normes que han de regir els
nostres projectes i accions» (Küng, 2000, 43).

2) «No hi ha pau mundial sense pau religiosa. Un camí ec-
umènic entre el fanatisme i l’oblit de la veritat» (Küng, 2000,
93-131). El pes cultural i ètic de les grans religions en el
món és considerable. Küng defensa que si s’aconsegueix
una veritable pau entre les religions, és a dir, una autèntica
presa de consciència que les diferents religions promouen
la vida digna de tots els homes, sense excloure ningú, que la
vida d’una comunitat religiosa mai no s’hauria d’oposar a la
vida d’una altra, aleshores s’està aplanant el camí de la pau
mundial (Küng, 2000, 98).

5. Aquí Küng apunta una ètica deontològica, és a dir, basada en normes d’obligat
compliment que l’home es dóna a ell mateix de manera autònoma.

Projecte de democràcia mundial



115

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

3) «No hi ha pau religiosa sense diàleg entre les religions. Pro-
legòmens per una anàlisi de la situació religiosa del nostre
temps» (Küng, 2000, 133-167). Si les religions poden di-
alogar entre elles, aleshores tot és possible. Històricament,
les religions culturals s’han caracteritzat pel seu entossudi-
ment sistèmic, per constituir un univers coherent dins del
qual tot tenia sentit, i fora del qual res no en tenia, així,
sense matisos. Fins fa només quatre dies, parlar de diàleg
interreligiós era com proclamar la quadratura del cercle.
Eppur si muove! Sens dubte, alguna cosa s’està movent. A
poc a poc, a un pas extremadament lent, hi ha alguna cosa
que està creixent: s’inicia amb G. W. F. Hegel6 , passa per
Oswald Spengler7 , Arnold Toynbee8 , Martin Buber9 , Mir-
cea Eliade10 , el mateix Hans Küng11  i, més a prop nostre,
Raimon Panikkar12  i Javier Melloni13 . A poc a poc estem
veient que les grans tradicions religioses són més permea-
bles del que pensàvem: cada una d’elles pot recórrer cul-
tures diferents sense desaparèixer del tot, igual com un mateix

6. Cfr. Hegel, G. W. F. (1989), Lecciones sobre la estética. Madrid: Akal; Id. (2005),
Lecciones sobre la historia de la filosofía. Mèxic: Fondo de Cultura Económica;
Id. (1989), Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Madrid: Alianza;
Id. (1990), Lecciones sobre la filosofía de la religión. Madrid: Alianza.

7. Cfr. Spengler, O. (1993), La decadencia de Occidente. Barcelona: Planeta-Agostini.
8. Cfr. Toynbee, A. (1985), Estudio de la historia. Barcelona: Planeta-Agostini.
9. Cfr. Buber, M. (2003), Eclipse de Dios: estudios sobre las relaciones entre reli-

gión y filosofía. Salamanca Sígueme; Id. (1993), Yo y tú. Madrid: Caparrós.
10. Cfr. Eliade, M. (1996), Historia de las creencias y de las ideas religiosas. Barce-

lona: Herder; Id. (1992), Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Labor.
11. A més de les obres citades en la Bibliografia, cfr. Küng, H. (2013), El judaísmo:

pasado, presente, futuro. Madrid: Trotta; Id. (2011), El islam: historia, presente,
futuro. Madrid: Trotta; Id. (2013), El cristianismo: esencia e historia. Madrid:
Trotta.

12. Cfr. Panikkar, R. (1990), Sobre el diálogo intercultural. Salamanca: San Esteban;
Id. (1992), El diálogo interreligioso. Madrid: Darek-Nyumba; Id. (2003), El diá-
logo indispensable: paz entre las religiones. Barcelona: Península; Id. (2006),
Paz e interculturalidad. Barcelona: Herder.

13. Melloni, J. (2007), Vislumbres de lo real: religiones y revelación. Barcelona:
Herder; Id. (2011), Hacia un tiempo de síntesis. Barcelona: Fragmenta.
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riu adquireix formes molt diverses en funció dels paisatges
que travessa, des dels ràpids de les muntanyes fins als suaus
meandres del delta. Una mateixa religió pot contenir enormes
diferències culturals en la seva pròpia història, i una religió
és culturalment molt diferent de les altres, i en canvi el diàleg
és possible: ho és quan es descobreix que una religió aporta
alguna cosa de la qual una altra n’està mancada. Sistemàti-
cament: les religions semítiques (judaisme, cristianisme i
islam) aporten l’encontre home-Déu; les religions índies
(primitiva religió dels Upanixads, budisme i hinduisme),
l’experiència mística de la unitat, i les religions xineses
(confucianisme i taoisme), l’empremta sapiencial i la idea
d’harmonia (Küng, 2000, 155), sense oblidar, naturalment,
altres tradicions religioses menys elaborades en la seva for-
mulació, com ho són les precolombines (experiència de la
unió còsmica) o les africanes (espiritualitat animista).

2. Projecte de democràcia mundial

Solament un govern mundial pot estructurar políticament
la globalització. I aquest govern ha de ser democràtic. Per això,
cal pensar ja en de quina manera seria viable un govern d’aquestes
característiques. Poc després d’assumir la seva responsabilitat com
a secretari general de les Nacions Unides, el 1997, Kofi Annan va
presentar un pla per reformar les Nacions Unides: la idea era mil-
lorar l’organització i dotar-la de més poder per als temes de drets
humans i de treball per la pau. Al començament del seu segon man-
dat, el 2002, va anunciar reformes més concretes. El 2005 presentà
el seu projecte In Larger Freedom (Annan, 2005), que dotava les
Nacions Unides de més poder i eficàcia en temes de desenvolupa-
ment, ecologia, seguretat, drets humans i democràcia, i ho va fer
mesos abans de la Cimera del Mil·lenni+5 i de l’inici de la 60a ses-
sió de les Nacions Unides (setembre de 2005). L’administració Bush
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no tenia cap interès de veure reforçat el poder de les Nacions Un-
ides, i encara menys de parlar d’estructures democràtiques globals
que estarien per damunt del govern dels Estats Units, per la qual
cosa aquell document va ser torpedinat amb centenars d’esmenes
tan sols tres setmanes abans de la celebració de l’esmentada cime-
ra. La comunitat internacional no es va veure amb ànims per em-
prendre una reforma que no comptava amb el recolzament dels Estats
Units.

Pel camí, Annan havia fet una crida a think tanks d’arreu del
món perquè aportessin idees. Un petit grup de Barcelona, vinculat
al tt3014  del Club de Roma, publicà un llibre en què presentava un
projecte de democràcia mundial (Sols et al, 2007). Aquells que vam
treballar durant tres anys en aquest projecte –concretament Manuel
Manonelles, Antoni Comín, Jonás de Miguel, Eva Geli-Stenhammar,
Carles Guerra, Ivan Capdevila i José Sols– presentàrem un model
de democràcia mundial a tres nivells: el nivell dels Estats-nació (ja
existent), el nivell de les regions (només existent fins ara a la Unió
Europea) i el nivell global. Els països continuarien com fins ara, però
hi hauria per damunt d’ells nou regions al món, en cada una de les
quals hi hauria un parlament regional elegit directament pels ciutadans
dels països de cada regió, tal com es fa a hores d’ara a la Unió
Europea. Per damunt d’aquestes nou regions hi hauria un parlament
mundial –poder legislatiu– constituït per dues cambres: 1) una
cambra alta, l’Assemblea General d’Estats –que es correspondria
amb l’actual Assemblea General de les Nacions Unides–, on cada
Estat del món tindria un únic representant i en què cada Estat podria
tenir un vot –proposta poc raonable, atès que Andorra i la Xina
tindrien cada una un vot– o bé cada Estat podria tenir un nombre de
vots en funció de la seva mida demogràfica en una proporció de 40
a 1, i 2) una cambra baixa, l’Assemblea de Representants, con-
stituïda per sufragi universal de tots els ciutadans del món, una cosa
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una mica complicada si tenim en compte que molts dels ciutadans
del món viuen encara avui en països dictatorials. Aquestes dues
cambres constituirien el poder legislatiu que, seguint el principi de la
subsidiarietat, assumiria la funció de legislar quant a aquelles reali-
tats humanes que desborden completament el nivell nacional-es-
tatal, fins i tot el nivell regional: drets humans, moviments migratoris,
finances, comerç mundial, pau, desenvolupament humà.

En aquest projecte del Club de Roma, el poder executiu no
seria a mans d’un president amb els seus ministres, atès que això
constituiria una excessiva concentració de poder mundial, sinó a
mans de dos consells i d’un coordinador general. Els dos consells
serien: 1) el Consell de Pau i Seguretat, del qual penjarien tres agèn-
cies, l’Agència de Prevenció i Resolució de conflictes, l’Agència de
Seguretat Global i l’Agència d‘Afers Humanitaris i Emergències, i
2) el Consell Econòmic, Social, Cultural i de Desenvolupament, del
qual penjarien deu agències, l’Agència Econòmica i Tributària,
l’Agència Financera, l’Agència de Comerç, l’Agència de Treball,
l’Agència de Salut, l’Agència d’Educació i Cultura, l’Agència de
Medi Ambient, l’Agència d’Afers Socials, l’Agència d’Agricultura i
Seguretat Alimentària, i l’Agència d’Infraestructures i Comunica-
cions. El coordinador general s’ocuparia del bon funcionament
d’aquests dos consells, però no estaria per damunt d’ells.

Finalment, el tercer poder, el judicial, seria presidit per un
Consell Mundial de Justícia, del qual penjarien sis tribunals, alguns
dels qual ja existeixen actualment: el Tribunal Penal Internacional,
el Tribunal Econòmic Internacional, el Tribunal Ambiental Internac-
ional, el Tribunal Internacional de Justícia, el Tribunal Social i Cul-
tural Internacional, i el Tribunal Contenciós Administratiu
Internacional.

Per arribar en aquest nivell de globalització de la democràcia,
els següents passos que caldria fer serien la consolidació de la Unió
Europea –una estructura encara carregada de problemes– i
l’exportació d’aquest model a unes altres vuit regions, amb la qual
cosa hi hauria al món un total de nou regions: 1) Europa, 2) Euràsia
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i Àsia Central, 3) Àfrica del Nord, Pròxim Orient i Orient Mitjà, 4)
Àfrica Subsahariana, 5) Sud-est Asiàtic i Oceania, 6) Àsia de l’Est,
7) Àsia del Sud, 8) Amèrica del Nord i 9) Amèrica del Centre, Sud
i Carib. Tan bon punt consolidat el nivell de les democràcies region-
als, s’estaria en disposició de fer el salt a la democràcia global.
Sens dubte aquest és el segle per portar a terme aquest projecte o
un altre de similar. La humanitat i la Terra no poden esperar gaire
més. I per altra banda, tenim la cultura i els mitjans tècnics per
portar-ho a terme.

3. L’aposta del pensament social cristià per
globalitzar la democràcia

La doctrina social de l’Església porta més de cinquanta anys
parlant de donar resposta a l’actual desordre internacional (en la
majoria dels casos parlant fins i tot de la necessitat de fundar una
autoritat mundial), des de Joan XXIII fins al papa Francesc, pas-
sant pel concili Vaticà II i els papes Pau VI, Joan Pau II i Benet XVI.
Això no obstant, mai no ha entrat en el terreny de les concrecions
programàtiques, atès que no és aquesta la missió del Magisteri.

El papa Joan XXIII va aixecar la llebre amb la seva encíclica
Pacem in terris PT), de 1963 (PT, 130-145). El papa parteix d’una
premissa òbvia: l’autoritat política és avui insuficient per acon-
seguir el bé comú universal. «En un altre temps els caps dels
Estats pogueren, segons sembla, vetllar suficientment pel bé comú
universal; es valien del sistema de les ambaixades, les reunions i
converses dels seus polítics més eminents, els pactes i convenis
internacionals» (PT, 133). «Això no obstant –continua el papa– en
els nostres dies, les relacions internacionals han sofert uns grans
canvis. Perquè, d’una banda, el bé comú de tots els pobles planteja
problemes d’extrema gravetat, difícils i que exigeixen immediata
solució, sobretot pel que fa a la seguretat i la pau del món sencer; de
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l’altra, els governants dels diferents Estats, com que gaudeixen d’igual
dret, per més que multipliquin les reunions i els esforços per trobar
mitjans jurídics més aptes, no ho aconsegueixen en el grau suficient,
no perquè no tinguin prou voluntat i entusiasme, sinó perquè la seva
autoritat està mancada del poder necessari. En conseqüència, en
les circumstàncies actuals de la societat, tant la constitució i forma
dels Estats com el poder que té l’autoritat pública en totes les na-
cions del món, cal considerar-les insuficients per promoure el bé
comú dels pobles (PT, 134-135).»

El pas següent en l’argumentació resideix en l’estreta con-
nexió entre bé comú i autoritat pública: «Ara bé, si s’examinen
amb atenció, per una banda, el contingut intrínsec del bé comú i, per
l’altra, la naturalesa i l’exercici de l’autoritat pública, tothom haurà
de reconèixer que entre ambdós hi ha una imprescindible connexió.
Perquè l’ordre moral, de la mateixa manera que exigeix una autori-
tat pública per promoure el bé comú en la societat civil, també dem-
ana que aquesta autoritat el pugui aconseguir efectivament. D’aquí
neix que les institucions civils –enmig de les quals l’autoritat pública
es mou, actua i obté la seva finalitat– han de posseir una forma i
eficàcia suficients per poder abastar el bé comú per les vies i els
procediments més adequats a les distintes situacions de la realitat»
(PT, 136).

L’argument arriba a la seva conclusió quan es fa patent el fet
que a l’actualitat, és a dir, en el temps del papa Joan, però encara
més en el nostre, el bé comú és global, i no solament local o
nacional, per la qual cosa es fa necessària una estructura políti-
ca global, òbviament democràtica: «I com que avui el bé comú
de tots els pobles planteja problemes que afecten totes les nacions,
i com que aquests problemes solament els pot afrontar una autoritat
pública amb poder, estructura i mitjans suficientment amplis, i amb
un radi d’acció d’abast mundial, resulta, en conseqüència, que, per
imposició del mateix ordre moral, cal constituir una autoritat pública
general» (PT, 137).
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I hem dit que aquesta estructura haurà de ser democràtica
perquè haurà d’anar de baix a dalt, encara que el papa Joan no es
va atrevir a posar el llistó massa amunt per tal que la seva proposta
no caigués en sac foradat per inviable, cosa per la qual es limità a
dir que aquesta autoritat mundial no hauria de ser una impos-
ició d’uns sobre els altres, sinó un acord de tots. De tots els
ciutadans de la Terra?: no, de tots els Estats, cosa que no la fa una
estructura veritablement democràtica. «Aquesta autoritat general,
el poder de la qual ha d’assolir vigència a tot el món i posseir mitjan
idonis per conduir al bé comú universal, s’ha d’establir amb el con-
sentiment de totes les nacions i no imposar-se per la força. La raó
de tal necessitat resideix en el fet que, en haver, aquesta autoritat,
de desenvolupar amb eficàcia la seva funció, és menester que sigui
imparcial per a tots, completament aliena als partidismes i dirigida al
bé comú de tots els pobles. Perquè si les grans potències imposessin
per la força aquesta autoritat mundial, amb raó es podria témer que
servís al profit d’unes quantes o que estigués del costat d’una nació
determinada, i per això el valor i l’eficàcia de la seva activitat que-
darien compromesos (PT, 138).»

La funció d’aquesta autoritat consistiria, segons Joan XXIII,
en la defensa dels drets de la persona humana en tot el planeta, és a
dir, els drets de tots i cada un dels membres de la humanitat (PT,
139). S’hauria de regir pel principi de subsidiarietat, això és, abor-
daria solament allò que els Estats-nació no arribessin a solucionar, i
a ells els deixaria el que fos al seu abast resoldre (PT, 140-141).
Podríem contraargumentar adduint que ja hi ha Nacions Unides per
abordar aquesta mena de reptes, però el papa mostra que la ONU
va servir per definir els drets humans –cosa que constitueix, sense
cap dubte, un pas històric– però està mancada d’estructura política
per vetllar pel seu compliment (PT, 142-145).

L’argumentació del papa Joan XXIII es reprodueix en docu-
ments posteriors, com, per exemple, en la constitució pastoral Gau-
dium et spes (GS), del concili Vaticà II, de 1965 (GS, 83-90); en
l’encíclica de Pau VI, Populorum progressio (PP, 43-80), de 1967,
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en què el papa exposa clarament, gairebé amb expressions dramà-
tiques, l’alt grau de connexió mundial dels problemes de la humani-
tat, de tal manera que la seva solució només pot ser global; en
l’encíclica de Joan Pau II, Sollicitudo rei socialis, de 1987 (SRS,
44-45); en una altra encíclica d’aquest mateix papa, Centesimus
annus, de 1991 (CA, 52), i en l’encíclica Caritas in veritate (CV),
de Benet XVI, de 2009; no així, en canvi, en la més recent exhort-
ació apostòlica de Francesc, Evangelii Gaudium, de 2013, a pesar
de la seva preocupació per la direcció que segueix avui la globalitza-
ció (EG, 52-75). Vegem algunes de les idees més destacades
d’aquests documents.

El 1965, els pares del concili Vaticà II dedicaren tota una sec-
ció de la constitució pastoral Gaudium et spes al tema «Edificar la
comunitat internacional» (GS, 83-90). Allà es declarà amb contundèn-
cia: «Que siguin fundades institucions capaces de promoure i
d’ordenar el comerç internacional, en particular amb les nacions
menys desenvolupades, i de compensar els desequilibris que prov-
enen de l’excessiva desigualtat de poder entre les nacions. Aquesta
ordenació, unida a altres ajuts de tipus tècnic, cultural o monetari,
han d’oferir els recursos necessaris als països que caminen cap al
progrés, de forma que puguin assolir convenientment el desenvo-
lupament de la seva pròpia economia» (GS, 86). Es mostra la ne-
cessitat de construir estructures supranacionals per organitzar el
comerç global, a fi que no en surtin desfavorits uns pobles davant
d’uns altres, però no solament són necessàries aquestes estructures
en l’aspecte comercial, sinó també en altres ordres, com per exem-
ple en l’ordre de la cooperació (GS, 87). Ara bé, els pares conciliars
van preferir no entrar en més grans concrecions, sinó que es van
aturar en aquella línia des de la qual mostraren la necessitat de con-
struir estructures polítiques mundials, i des d’on feren una crida a la
implicació dels cristians laics en aquestes tasques: «Cooperin de
bon grat i de cor els cristians en l’edificació de l’ordre internacional
amb l’observança autèntica de les legítimes llibertats i l’amistosa
fraternitat amb tothom, tant més que la major part de la humanitat
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sofreix encara necessitats tan grans, que es pot dir amb raó que és
el mateix Crist qui aixeca la veu en els pobres per despertar la car-
itat dels seus deixebles» (GS, 88). La implicació dels cristians laics
en l’edificació de l’ordre internacional no ha de ser només tècnica,
com a experts, sinó també inspiradora d’un humanisme que impreg-
ni l’ordenament social, econòmic i polític mundial, i que condueixi a
atendre el clamor dels més necessitats i els més pobres.

Dos anys més tard, el 1967, en la seva encíclica Populorum
progressio, el papa Pau VI aprofundí en la necessitat de «construir
un món en què qualsevol home, sense excepció de raça, religió o
nacionalitat, pugui viure una vida plenament humana, emancipat de
les servituds que li arriben de la part dels homes i d’una natura
insuficientment dominada; un món on la llibertat no sigui una paraula
vana i on el pobre Llàtzer pugui asseure’s a la mateixa taula que el
ric» (PP, 47). Això comporta un canvi en els cors, en les mentalitats,
en les actituds, però també requereix estructures internacionals:
«Caldrà anar més lluny encara –afirma el papa Pau VI. Nós15  de-
manàrem a Bombai la constitució d’un gran Fons mundial alimentat
amb una part de les despeses militars, a fi d’ajudar els més deshere-
tats. Això serveix per a la lluita immediata contra la misèria, serveix
igualment a escala del desenvolupament. Només una col·laboració
mundial, de la qual un fons comú seria a la vegada símbol i instru-
ment, permetria superar les rivalitats estèrils i suscitar un diàleg
pacífic i fecund entre tots els pobles» (PP, 51). Per això, cal anar
més enllà dels simples acords bilaterals i construir aquest fòrum
global i estable: «Sens dubte, acords bilaterals o multilaterals poden
continuar existint-ne: permeten substituir les relacions de depend-
ència i les amargors sorgides en l’era colonial per felices relacions
d’amistat, desenvolupades sobre un fonament d’igualtat jurídica i
política. Però, incorporats en un programa de col·laboració mundial,
es veurien lliures de tota sospita. Les malfiances dels beneficiaris
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s’atenuarien. Aquests tindrien menys temor de certes manifesta-
cions dissimulades sota l’ajut financer o l’assistència tècnica del
que s’ha anomenat neocolonialisme, sota forma de pressions polí-
tiques i de dominació econòmica encaminades a defensar o a con-
querir una hegemonia dominadora» (PP, 52).

Per si això no fos prou clar, més endavant, en aquesta mateixa
encíclica, Pau VI subratlla la importància de construir una autori-
tat mundial, que s’ocupi del desenvolupament humà en el món,
del comerç, dels drets humans, de tot un seguit de realitats globals
que ha anat enumerant en els paràgrafs precedents: «Aquesta
col·laboració internacional d’abast mundial requereix unes institu-
cions que la preparin, la coordinin i la regeixin fins a constituir un
ordre jurídic universalment reconegut. De tot cor, Nós encorat-
gem les organitzacions que han posat mà en aquesta col·laboració
per al desenvolupament, i desitgem que creixi la seva autoritat.
‘La vostra vocació –diguérem als representants de les Nacions
Unides a Nova York– és la de fer fraternitzar no solament alguns
pobles, sinó tots els pobles. Qui no veu la necessitat d’arribar així
progressivament a instaurar una autoritat mundial que pugui actu-
ar de forma eficaç en el terreny jurídic i en el de la política?’» (PP,
78).

Amb aquest text, Pau VI deixava clar que la petició de con-
struir una autoritat mundial no era una ocurrència extravagant i pun-
tual del papa Joan XXIII, sinó una reivindicació que la doctrina social
de l’Església feia seva de manera permanent. N’és prova que el
següent papa, Joan Pau II –obviant aquí el tristament breu papat de
Joan Pau I, que solament durà un mes– abordà aquest tema en Sol-
licitudo rei socialis, de 1987, després d’haver publicat algunes encí-
cliques d’altres temàtiques. Això no obstant, el papa Wojtyla, potser
més conscient que els seus predecessors de la complexitat de tal
projecte, afirma només la importància d’una més gran solidaritat
internacional, d’una més gran autonomia nacional en el desenvo-
lupament i de noves formes d’organització política d’àmbit region-
al. El papa diu regional, sabent que d’aquesta manera se situa en
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el llindar del que és mundial, tot i que en el seu text no arriba a
traspassar-lo: «La interdependència és ja una realitat en molts
d’aquests països [d’una mateixa àrea geogràfica]. Reconèixer-la,
de manera que sigui més activa, representa una alternativa a
l’excessiva dependència de països més rics i poderosos, en l’ordre
mateix del desenvolupament desitjat, sense oposar-se a ningú, sinó
descobrint i valoritzant al màxim les pròpies responsabilitats. Els
països en vies de desenvolupament d’una mateixa àrea geogràfica,
sobretot els compresos en la zona “Sud”, poden i han de constituir –
com ja es comença a fer amb resultats prometedors– noves organ-
itzacions regionals inspirades en criteris d’igualtat, llibertat i
participació en el concert de les nacions. La solidaritat universal
requereix, com a condició indispensable, la seva autonomia i lliure
disponibilitat, fins i tot dins d’associacions com les indicades. Però,
a la vegada, requereix disponibilitat per acceptar els sacrificis nec-
essaris pel bé de la comunitat mundial» (SRS, 45).

El mateix papa Joan Pau II, quatre anys més tard reprenia el
tema en Centesimus annus, l’encíclica que commemorava el cen-
tenari de Rerum novarum, de Lleó XIII. El papa no podia ser més
clar: «Així com dins de cada Estat ha arribat finalment el temps en
què el sistema de la venjança privada i de la represàlia ha estat
substituït per l’imperi de la llei, així també és urgent ara que aquest
progrés tingui lloc en la comunitat internacional» (CA, 52). El papa
acaba de parlar de l’horror de la guerra i afirma que així com
l’Estat-nació modern i democràtic és la més gran garantia per evi-
tar una guerra civil, així també un Estat global seria la més gran
garantia per evitar les guerres entre les nacions. No empra el papa
aquestes paraules, però sí aquesta argumentació: els darrers seg-
les han construït l’Estat-nació; el segle XXI hauria de construir
l’Estat mundial.

Gairebé vint anys més tard, després d’un relativament llarg
silenci d’encícliques socials, probablement per la senectut de Joan
Pau II, Benet XVI va reprendre amb energia aquest tema en Car-
itas in veritate, el 2009, i ho va fer en el context d’una gran crisi
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econòmica16 . El papa dedica pràcticament tota l’encíclica a parlar
de la necessitat de reformes profundes en la humanitat, que van des
de l’orientació personal a la caritat fins a l’aspecte estructural, en
què la caritat també hauria de ser present. Caritas in veritate opta
per una visió holística: més que desenvolupar el tema de
l’estructuració política global en particular, opta per concentrar di-
versos temes dins de la gran preocupació pel bé comú. La professo-
ra Maria Dolors Oller Sala fa una bona síntesi de l’aportació
d’aquesta encíclica:

«En aquesta direcció apunta Caritas in veritate en proposar
una definició de bé comú que desborda comprensions localistes,
centrades en l’Estat-nació: ‘En una societat en vies de globalitza-
ció, el bé comú i l’esforç per ell han d’abastar necessàriament tota
la família humana, és a dir, a la comunitat dels pobles i nacions, tot
donant així forma d’unitat i de pau a la ciutat de l’home, i fent-la en
certa mesura una anticipació que prefigura la ciutat de Déu sense
barreres’ (CV, 7). La noció clàssica de bé comú de la doctrina so-
cial de l’Església pren, així, un caire universalista, perquè es parla
d’un bé comú de tota la família humana (CV, 7). Avui, en viure en
un món interconnectat, ja no es pot defensar el bé comú d’uns dav-
ant el dels altres. En aquest sentit, Caritas in veritate parla de la
necessitat de donar resposta als reptes de la globalització des d’una
solidaritat universal (CV, 43-59), entesa com a solidaritat inter-
nacional (CV, 49-50-61-67) i entre els pobles (CV, 60), tendent a
assolir la fita d’un autèntic desenvolupament planetari (CV, 59),
en tenir com a referent l’única comunitat de la família humana
(CV, 54). El fet d’assumir sense embuts el bé comú mundial (CV,
41), global (CV, 57) o universal (CV, 76) ens urgeix a ser tots
responsables de tots (CV, 38), única manera de conduir el procés
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de globalització cap a fites d’humanització solidària (CV, 42)»
(Oller, en Sols 2014, 327).

D’aquesta manera, ja no té sentit parlar de la humanitat en
categories només nacionals o regionals, o culturals. El llenguatge de
la humanitat és definitivament global. El bé comú és definitivament
universal, global, mundial. Per això, tot el que la filosofia política ha
afirmat en els dos darrers segles i mig –des de la Il·lustració fins
avui– sobre democràcia nacional, ha de ser formulat ara sobre la
democràcia mundial. O creiem en la democràcia o no hi creiem;
però si hi creiem, en el segle XXI, aquesta ha de ser global, a més
de regional, nacional i local.

La mateixa professora Maria Dolors Oller sintetitza en tres
punts l’aportació de la doctrina social de l’Església a aquest tema
de la globalització política mundial (Oller, en Sols, 2014, 322-330):

1. Una estructura política mundial hauria de seguir el principi
de subsidiarietat, de tal manera que assumís solament allò
que superés completament les estructures nacionals o re-
gionals.

2. El bé comú és universal i requereix una autoritat mundi-
al, de la mateixa manera que el bé comú nacional ha
tingut el seu Estat-nació.

3. La solidaritat transcendeix avui les fronteres dels Es-
tats. La fraternitat que clamaren els il·lustrats de la fi
del XVIII ja no és solament nacional; ara ja és mundial.

Conclusió

Com hem vist, la doctrina social de l’Església porta més de
cinquanta anys, des de l’encíclica Pacen in terris, de Joan XXIII,
de 1963, proclamant públicament que la humanitat és una realitat
mundial, i ja no solament nacional o regional, per la qual cosa les
estructures socials, econòmiques i polítiques cal que responguin a
aquesta mundialització. El desenvolupament humà, la pau, la lliber-
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tat, la democràcia, la dignitat de la persona humana, el progrés, la
ciència, la tècnica, l’ecologia, el mercat, les finances, els moviments
migratoris, són realitats inabastables solament en l’ordre del que és
nacional o regional. Convé dotar la humanitat d’estructures polí-
tiques democràtiques globals que permetin fer front a tot allò que
desborda les fronteres de l’Estat-nació, que desborda fins i tot una
estructura regional com la Unió Europea.

Ara bé, no n’hi ha prou amb crear noves estructures. És nec-
essari també un canvi en el cor de l’home. Si alguna cosa vam apren-
dre amb la Unió Soviètica és que estructures noves amb el cor de
sempre donen lloc a un problema molt antic: una minoria que
s’imposa per damunt d’una majoria. Per això, cal treballar una ètica
civil mundial, un conjunt de valors compartits per tothom, sobre els
quals es pugui construir aquesta estructura nova.

Els documents de l’Església prefereixen mantenir-se en el nivell
del que és ètic i exhortatiu, i no entren en les propostes concretes.
Però aquestes existeixen. N’hem vist una, treballada a Barcelona
en el si d’un grup de joves professionals del Club de Roma. N’hi ha
d’altres. El que és indubtable és que, d’una forma o una altra, l’Estat
Democràtic i de Dret haurà de ser global en aquest segle XXI.
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Catalunya, País de Fundacions.
Una comparació amb les fundacions dels EUA

XAVIER MELO*

«On no hi ha gratuïtat, no hi pot haver esperança.»
Stefano Zamagni1

Preàmbul

Aquest article2 s’inicia amb una introducció al principi de
reciprocitat en l’economia civil, amb referències a Catalunya i als
Estats Units d’Amèrica. A continuació s’analitzen dades financeres
extretes de les fundacions3 dependents de la Generalitat de

* És doctor en Economia i membre de la Junta Directiva del CEES.
1. Por una economía del bien común, 2012, S. Zamagni, Editorial Ciudad Nueva, pàg.14
2. Investigació de metodologia mixta, presentada a la Universitat de Barcelona,

que estudia i analitza les fundacions dependents de la Generalitat de Catalunya.
3. Definim fundació com una organització sense ànim de lucre, per voluntat dels

seus creadors, que té afectat de forma duradora el seu patrimoni a finalitats
d’interès general, els beneficiaris de la qual són col·lectivitats genèriques de
persones, com l’assistència i la inclusió socials, els actes cívics, educatius,
culturals, científics, esportius, sanitaris, laborals, d’enfortiment institucional, de
cooperació per al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció
de l’acció social, de defensa del medi ambient, d’investigació científica i
desenvolupament tecnològic, etc.
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Catalunya4 conjuntament amb una enquesta feta al sector fundacions
en el segon semestre de 2014. Finalment, descriurem reptes i
oportunitats, i consideracions finals del sector, amb una comparati-
va de la Fundació Privada Banc d’Aliments, de Barcelona, amb
l’Atlanta Community Food Bank.

Introducció

Filantropia és un terme grec5, que significa6 amor a la humanitat.
Quan es parla de filantropia, a més d’un potser li vindrà al cap el record
el conte de Charles Dickens7. A Cançó de Nadal, quan arriba el fred de
l’hivern, l’avar Ebenezer Scrooge considera una pèrdua de temps i de
diners el Nadal. Però el vell, a les acaballes dels seus dies, fa un gest
inoblidable, i descobreix una cosa que no havia assaborit mai, la felicitat
de donar, de compartir amb gent necessitada una part de la seva riquesa.
El resultat és que comença a repartir els diners, acumulats al llarg de la

4. Les fundacions dependents de la Generalitat de Catalunya, són les residents a
Catalunya, excepte les fundacions dependents de l’administració central, com les
fundacions religioses i d’utilitat pública.

5. Esquil establí els ideals de la filantropia clàssica en la tragèdia en què Prometeu
encadenat, narra els esforços d’un tità per alliberar els humans de les tenebres
provocades per l’estat primitiu de la seva existència, controlat amb zel per Zeus.
El tità, un «amic de l’ésser humà» (filantrop, filos i antropos), es rebel·là contra
Zeus i concedí a les persones dues qualitats per millorar les seves penoses
condicions de vida: foc, símbol del coneixement, les habilitats, la tecnologia, les
arts i les ciències, i esperança cega o optimisme. Aquests talents durien l’optimisme
a la raça humana, perquè emprés la força del foc de manera constructiva i així
millorés la seva condició en matèria i en esperit. L’ésser humà, si ho volia, podia
millorar per ell mateix, però per assolir-ho necessitava rectitud, ciència, optimisme
i tenacitat per cercar l’ideal de justícia.

6. La filantropia es defineix com l’esforç o inclinació per incrementar el benestar de
la humanitat. Una descripció tan vaga como farcida de bones intencions. El
diccionari de la Real Academia Española és encara més concís; es limita a
recordar la seva etimologia grega i enuncia: «Amor al gènere humà». Segons
aquesta darrera definició, qualsevol que no sigui un malvat és un filantrop.

7. Cançó de Nadal, novel·la curta escrita per l’autor britànic Charles Dickens el
1843.
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seva vida. En la vellesa, l’avar Scrooge descobreix la reciprocitat i
percep la felicitat. Podríem esperar que la felicitat de Scrooge, que fa
que s’acomiadi amb les paraules «Us dono les gràcies, us estic molt
agraït», sigui considerada per alguns simplement una actitud interior,
pròpia d’un conte idealista i sentimental.

Si la modernitat actual, recolzada en el positivisme, desvincula
l’objectivitat i l’eficiència de l’àmbit moral, al marge dels valors,
l’ètica i els sentiments morals, obtenim una perspectiva econòmica
fal·laç, en què l’única consideració és la pura orientació egoista de
l’individu. La teoria clàssica de l’elecció racional, consisteix a ex-
plicar l’acció humana com a resposta als incentius monetaris o d’un
altre tipus que l’agent rep del medi en què opera. Els raonaments
per la via racional no escla-reixen comportaments com el voluntariat,
l’altruisme o la filantropia. Aquest és un fenomen més habitual del
que sembla, la reciprocitat, en diverses formes i gradacions, no es
troba només en les famílies, en els petits grups informals o en les
associacions de voluntariat. La xarxa de transaccions el principi de
les quals és la reciprocitat apareix també en totes les formes
d’empresa, des de la cooperativa, en què la reciprocitat assumeix
una forma concreta de mutualitat, fins a les organitzacions no
lucratives i l’economia social, en què, en algunes ocasions, la
reciprocitat se situa en el límit de la mateixa gratuïtat.

Aquest debat sobre la viabilitat de mantenir la «racionalitat
econòmica», no pot ser abordat només des d’un punt de vista

8. Encara que John Von Neumann i Oskar Morgenstern van assentar els fonaments
de la teoria de jocs amb la publicació el 1944 de Theory of Games and Economic
Behavior, la teoria dels jocs evolutius que proposà John Maynard Smith el 1982
per mitjà de la publicació Evolution and the Theory of Game dota la teoria de
jocs d’un component dinàmic o evolutiu. Mostra com i sota quines condicions
particulars determinats comportaments racionals a priori acaben essent difosos
mitjançant l’aprenentatge social i com s’evidencia que els comportaments més
racionals no sempre són els més beneficiosos per als participants del joc en un
context competitiu. Aquestes qüestions i d’altres provoquen una important
inseguretat en l’enfocament econòmic tradicional basat en la racionalitat
econòmica completa, l’homo economicus.
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econòmic. També des de l’àmbit de la filosofia, de la sociologia, de
l’antropologia, la psicologia i, especialment, la teoria de jocs evolutius8,
que ens han permès constatar que, en primer lloc, les conductes
econòmiques no responen a un únic model i que les conductes, dins
l’economia i l’empresa, són molt més complexes del que pensàvem
quan els economistes teníem les certeses de les antigues teories
generals, que explicaven els comportaments individuals i col·lectius.
Una anècdota o succés tangible que el comportament humà no es
fonamenta només en incentius econòmics, és el descobriment als
Estats Units, fa anys, que les promeses de pagament en les donacions
de sang redueixen la rendibilitat de la campanya; és a dir, si
s’ofereixen incentius econòmics als donants, es redueix el nombre
de donacions i la qualitat de la sang donada9.

La dualitat egoisme-altruisme és analitzada per diferents autors
al llarg de la història. Una de les reflexions cèlebres prové d’Adam
Smith10, que per una banda ens il·lustra que «...no és per benvolença
del carnisser, del cerveser i del forner que podem comptar amb el
sopar, sinó pel seu propi interès. No ens dirigim a la seva humanitat,
sinó al seu interès propi i mai no els parlem de les nostres necessitats,
sinó dels seus avantatges». Aquesta cita d’Adam Smith s’empra
molt per destacar la importància del funcionament del mercat lliure
i l’efecte del propi interès sobre l’emprenedoria i el progrés. Però
aquesta cita sobre la creació de la riquesa no contempla el
comportament social que genera benestar en la societat. Adam Smith
també havia escrit, disset anys enrere11 que: «Per molt egoista que
es pugui suposar que és l’home, és evident que en la seva naturalesa
hi ha alguns principis que el fan interessar pel benestar dels altres i
fer-li necessària la seva felicitat, encara que res no se’n derivi d’ella
si no és el plaer de veure-la (...) aquest sentiment, com totes les
altres passions originals de la naturalesa humana, no es limita als

9. Titmuss, R (1970), The Gift Relationship, Allen&Unwin, Londres.
10. Smith, Adam, (1770), La Riquesa de les Nacions.
11. Smith, Adam, (1759), Teoria dels sentiments morals.
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virtuosos i humanitaris, encara que potser el sentin amb exquisida
sensibilitat. Ni el més gran rufià, el violador més empedreït de les
lleis de la societat, no n’està completament mancat».

A partir d’aquesta dualitat, ja fa temps que diferents intel·lectuals
adverteixen de la necessitat d’un procés crític per exigir una reflexió i
revisió en profunditat sobre els pilars que sustenten la teoria clàssica i
que impedeixen adequar-la a la realitat econòmica actual. Entre d’altres,
cal destacar el premi Nobel Amartya Sen12, que reivindica la necessitat
urgent de revisar les teories econòmiques convencionals perquè estan
desfasades, perquè «la pròpia naturalesa d’aquesta s’ha vist
substancialment empobrida pel distanciament que hi ha entre l’economia
i l’ètica». Sen presenta els fonaments per al disseny d’una nova
“racionalitat econòmica” no reductible únicament a les preferències
egoistes de l’agent econòmic, sinó articulada al voltant d’un ésser que
es mou influït tant per “sentiments” i “compromisos”, com per la recerca
legítima de “l’interès particular”. Una idea de “racionalitat econòmica”
que no pretén trencar amb l’economia moderna sinó dotar-la d’un més
gran sentit i contingut a partir d’una revisió. Sen13 també aborda la
“racionalitat econòmica” tradicional com un dels grans problemes del
nostre temps, atesa la seva implicació en l’empobriment del
desenvolupament humà i social. La potent influència de l’orientació
tècnica sobre la teoria econòmica moderna, en detriment de l’orientació
ètica, ha generat la limitació de la llibertat humana.

A hores d’ara, les ciències socials i entre elles l’economia, estan
recuperant la perspectiva relacional14, tant per explicar els fets
econòmics com també per tenir una assignació sostenible i eficient
de recursos. En aquest sentit, subratllem que l’ètica no és una alter-
nativa, ni un comportament a l’economia: els valors fonamentats en
l’ètica són previs als objectius. Des de la tradició humanista i amb

12. Sen, Amartya, 1986, Sobre ética y economía, Los tontos racionales, una crítica
dels fonaments conductivistes de la teoria econòmica.

13. Sen, Amartya, 2000, Desarrolloyi Libertad, Planeta, Barcelona.
14. Una ampliació detallada dels orígens del gir antropològic en economia i del

retorn de la relacionalitat, en Zamagni, (2012).
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una perspectiva intel·lectual i científica, s’observa un interès en
augment per la proposta que germina de l’economia civil.
L’enfocament de l’economia civil15, és una proposta que incideix
principalment en la necessitat de corregir el dèficit de fraternitat de la
societat actual. L’economia civil afirma que els problemes econòmics,
socials i mediambientals de les economies de mercat i de la societat
tenen a veure amb la manca de relacionalitat dels individus.

Bruni i Zamagni16 proposen que la solució passa per introduir
la reciprocitat en la pràctica econòmica mitjançant organitzacions i
empreses civils que operen en igualtat de condicions dins el mercat,
ja que tenen la capacitat de fomentar i promoure en igualtat de
condicions aquelles organitzacions i empreses de la societat civil
que fan la seva labor des d’una racionalitat recíproca. Aquestes
organitzacions de la societat civil s’estructuren en tres elements
bàsics que conformen la reciprocitat transitiva: la incondicionalitat
condicional, la bidireccionalitat i la transitivitat. D’aquesta forma,
una empresa civil es caracteritza per deixar-se guiar per la lògica
de la reciprocitat transitiva, cosa que genera dos efectes importants
i diferenciadors en relació a altres models d’organització i empresa.

15. El concepte és antic, es remunta a la idea de societat civil que es comença a forjar
durant l’època clàssica, per mitjà de la política d’Aristòtil i les reflexions de
Ciceró sobre les virtuts cíviques. Però el seu punt de partida se situa realment en
la caiguda de l’Imperi romà i l’adveniment del cristianisme, perquè és en aquell
moment que s’ordeix la separació entre societat civil i societat política com a
«resultat d’un procés cultural activat pel cristianisme» en el qual es passa de la
«cultura de l’un» —l’individu de la polis— a la «cultura del que és múltiple» —
el ciutadà de la civitas. Així doncs, el desenvolupament de la societat civil com a
comunitat i indret de les virtuts cíviques conformaria la naturalesa particular de
l’economia civil, que s’aniria configurant al llarg de les tres etapes principals de
l’edat mitjana (Bruni i Zamagni, 2007: 27). Però els primers treballs són els de
l’escola napolitana del segle XVIII que, fonamentats en la tradició clàssica i en
l’edat mitjana cristiana, cercaren la represa de l’humanisme civil per lluitar
contra el descarnat individualisme que havia impregnat tota l’economia de la
seva època i, de retruc, altres esferes de la societat (Bruni i Zamagni, 2007: 67-
79).

16. Bruni i Zamagni, 2007, L’economia del Bé Comú.
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Així doncs, segons Zamagni17 la solució dels problemes passa
per establir un ordre social que estigui a l’alçada de les reclamacions
de la societat. Per assolir-ho, cal la convivència en igualtat de
condicions de tres principis bàsics, eficiència, equitat i reciprocitat,
que generen tres tipus de béns insubstituïbles per a l’economia de
mercat, béns privats, béns de justícia i béns relacionals. D’aquesta
manera, aconseguim dos efectes. En primer lloc, els beneficiaris no
reben “assistència”, perquè són tractats com a iguals, com a perso-
nes capacitades per poder respondre qualitativament de l’ajut que
han rebut. En segon lloc, tindrem organitzacions que no solament es
preocuparan per la llibertat i la igualtat, sinó també per la fraternitat.
Actualment hi ha diferents propostes pràctiques d’organitzacions,
empreses i accions col·lectives que orienten la seva gestió en aquesta
direcció per produir també béns relacionals dins el mercat, algunes
d’elles associacions, cooperatives, fundacions i empreses adherides
al moviment Economia de Comunió.

Aquestes diverses formes de Filantropia, altruisme i solidaritat,
fomentades amb l’economia civil, les podem trobar en la història de
Catalunya. Tant en termes de solidaritat i mecenatge amb en la creació
de fundacions18, associacionisme, cooperatives i mutualisme19, i en el
sentit més ampli han format part de la sensibilitat social del nostre país20.

17. Una ampliació detallada de la proposta, S. Zamagni, 2007, El bien común en la
sociedad posmoderna: propuestas para la acción político-económica. Revista
Cultural Económica, 25 (79): 23-43.

18. Catalunya és la primera comunitat en nombre de fundacions. Catalunya i Madrid
tenen gairebé la meitat de les fundacions de l’Estat espanyol. Trobareu més
informació a: http://www. fundacions.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/
DOCcw50ffb5258c0ba/ElsectorfundacionalenEspaNaatributosfundamentales.pdf

19. A la primeria del segle XX, els percentatges més alts de socis mutualistes d’Espanya
era el de les províncies de Barcelona (11.782), Girona (8.707), Balears (4.613),
Madrid (4.509) i Tarragona(3.974), percentatges sobre els 100.000. La mitjana
d’Espanya era de 1.889. Feliciano Montero García, Orígenes y antecedentes de
la previsión social, 1988.

20. Ja en el segle XII s’iniciaren les accions de mecenatge social, como el Plat de
pobres vergonyants de Nostra Senyora del Pi, de Barcelona, i el Sant Hospital
d’Igualada. I avui encara perviuen fundacions catalanes constituïdes en el segle

XAVIER MELO



138

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

Aquesta Economia de Bé Comú21, és una proposta econòmica d’èxit22,
actual i alternativa, que pretén corregir el dèficit de fraternitat de les
societats actuals.

Per Zamagni23, on abans ha florit la industrialització i les
relacions de mercat han estat més fortes, amb major grau de
competència, s’han consolidat més ràpidament les relacions de
reciprocitat.

A ningú li hauria de sorprendre, doncs, que Catalunya, un dels
primers territoris europeus a industrialitzar-se24, tingués més facilitat
que altres països per potenciar les relacions de reciprocitat. En aquest
sentit, no ens hauria d’estranyar que els monuments més visitats,
les empreses més emblemàtiques i, probablement els monuments
més rendibles econòmicament i social, hagin estat en el seu origen
d’iniciativa privada i altruista. En alguns recons de Barcelona trobem
un bon exemple d’aquesta afirmació, el modernisme català, el tem-
ple expiatori de la Sagrada Família i la resta d’obres d’Antoni Gaudí,
com el Parc Güell, la Casa Batlló i la Pedrera entre d’altres, amb el
suport i el mecenatge d’Eusebi Güell. També el Gran Teatre del

XIV. A l’acabament del segle XIX ja hi havia a Catalunya 64 institucions de caràcter
benèfic que avui encara perduren, tot i que amb un caràcter prou diferent.

21. Desenvolupada principalment per Luigi Bruni i Stefano Zamagi des del nord
d’Itàlia i intrínsecament lligada al corrent de pensament de l’escola napolitana
del segle XVIII, tot i adaptar-la als nous temps i desenvolupar-la mitjançant
aportacions actuals.

22. Per a més informació, consulteu els articles dels economistes, doctors Eduard
Berenguer, Lluís Franco, Antoni Manresa, Alfredo Pastor i Eugenio M. Recio, de
la Col·lecció Eugenio Recio, publicats per CEES, Llibre I , Estructura ideològica
de l’Economia Social de Mercat, i Llibre II, Economia de mercat, ètica i justícia
social en temps de crisi: http://www.ceesocials.org/etiqueta/col·lecio-eugenio-
recio/

23. Per tenir una visió més àmplia, vegeu S. Zamagni, Por una economía civil, cap.
IX. «Mecenas, empresarios filántropos y emprendedores sociales: el punto de
vista de la economía civil».

24. Catalunya, ocupà un lloc privilegiat, ja que la revolució industrial arribà a
Catalunya entre 1840 i 1891, amb la qual cosa el país esdevingué un dels territoris
de més gran dinamisme industrial i s’incorporà al reduït grup de les regions
europees que, abans de 1860, abastaren uns nivells d’industrialització elevats.
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Liceu, tant la construcció com la gestió durant la major part de la
seva història, corresponen al mecenatge de personalitats catalanes i
d’un bon nombre d’empreses que s’han compromès amb aquesta
emblemàtica institució cultural de Catalunya. De la mateixa mane-
ra, el Palau de la Música Catalana, un dels màxims exponents del
modernisme català, fou construït com a seu social de l’Orfeó Català.
Però també és filantropia el magnífic Llegat Cambó, que s’exposa
al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Montjuïc, obra d’un gran
mecenes català que va tenir la sensibilitat de reunir una col·lecció
particular important de pintura i de la generositat familiar de fer una
aportació pública perquè en pugui gaudir tothom que ho desitgi. I
podríem afegir una llarga llista de mecenes catalans de les arts, com
Manuel Girona, Carles Güell, Santiago Rusiñol... i d’obres com la
façana de la catedral de Barcelona, el Palau Maricel de Sitges i
tants altres noms i actuacions remarcables.

En la meva opinió, la teoria del bé comú s’inclou en la nova
Economia Social de Mercat25 (ESM). El cardenal Lehmann va con-
cretar que l’ESM contempla des dels seus orígens «els principis de
l’Ensenyament Social Catòlic de la solidaritat, la subsidiarietat i
l’orientació cap al bé comú»26. L’ESM construeix reciprocitat; cal
recordar també les paraules de Joan Pau II en el que va ser el seu
últim discurs en públic, el 29 de novembre de 2004, quan indicà que
«la discriminació fonamentada en l’eficiència, no és menys censu-
rable que la que es fa en nom de la raça, el sexe o la religió». Per
tant, l’ESM comprèn i actualitza els principis de l’economia civil,
tant d’eficiència i equitat com d’equivalència i reciprocitat.

25. La Nova Economia Social de Mercat entén que l’actualització de problemes com
la creixent globalització, el canvi demogràfic, el canvi del clima, l’escassetat de
recursos, l’emigració, la nova ordenació dels mercats financers i l’eurocrisi, i la
nova ordenació dels mercats financers exigeixen una base clara de política
d’ordenació. Més informació a Què és l’ESM?, Col·lecció Eugenio Recio, CEES,
del professor Eugenio Recio.

26. Cita textual d’una conferència del cardenal Lehmann amb motiu de l’homenatge
que s’oferí a Tietmeyer en el seu 75è aniversari.
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Modifica l’estat del benestar per la societat del benestar27, com
a via sostenible i socialment justa. On el workfare modifica
l’universalisme en què es fonamenta el nostre estat del benestar,
ineficient i injust, atès que no satisfà les capes de la població que
realment necessiten ajut, i reivindica el «principi de subsidiarietat»
postulat per la doctrina social de l’Església i l’Economia Social de
Mercat. Aplicant els principis fonamentals de l’Economia Social de
Mercat, tot establint autèntiques i sostenibles accions de llibertat,
responsabilitat individual i subsidiarietat, aconseguirem que germinin
els principis de reciprocitat i gratuïtat en la nostra societat, i així
evitarem, d’una banda, la cobdícia desmesurada que viu l’avar Scrooge
i, de l’altra, els free-riders que l’actual sistema fomenta tant.

Recordant la cita inicial de Zamagni, «On no hi ha gratuïtat, no hi
pot haver esperança», podem afegir que un país sense esperança, és
un país sense futur. I si volem un futur amb esperança i una consciència
potent de la societat civil per una nova Catalunya, no hauríem de reduir
la societat al principi de l’equivalència, sinó potenciar conjuntament amb
ell els principis de gratuïtat i reciprocitat, simultàniament amb la resta
de principis fonamentals de l’Economia Social de Mercat.

Filantropia i Fundacions als Estats Units

Dades i magnituds

Potser cal que comencem tot advertint que la filantropia és un
fenomen complex i que hi ha una gran varietat de filantropies. Així
doncs, no és el mateix la filantropia popular, que ho és de petits donatius

27. Per saber-ne més de welfare i workfare, consulteu López-Casasnovas, G.
Polítiques de workfare vs. welfare. Sessió de treball «Les noves polítiques públiques
com a palanques per al creixement econòmic». Jornades del Col·legi
d’Economistes, novembre 2013: http://www.upf.edu/pdi/cres/lopez_casasnovas/
_pdf/JornadesColEconom13GL.pdf
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i que és canalitzada massivament per mitjà d’institucions, que la
filantropia de les elits, que ho és a l’engròs i que disposa dels seus
propis canals organitzatius. Però fins i tot la filantropia de les elits és
un afer extremadament variat: no és la mateixa cosa la filantropia de
les grans fundacions que la de les petites, la filantropia de les fundacions
familiars, que la filantropia de les fundacions corporatives, o la
filantropia orientada a les arts –amb les seves operacions, la seva
etiqueta i el seu gran prestigi– que l’orienta als serveis socials, els
destinataris de la qual estan mancats del glamur i l’estima social del
món de les arts, però són socialment eficients, per senyalar solament
algunes distincions rellevants. També hi ha la filantropia de les
multinacionals, que exigeixen dins la seva estratègia i a la seva agen-
da social, una filantropia estratègica, com a instrument d’èxit i de
cooperació amb la comunitat amb una generosa cobertura mediàtica.

Per altra banda, des de la filantropia més elitista i corporativa fins
a la suma dels múltiples actes filantròpics diari, tenen un valor monetari
superior a les donacions dels rics i no són notícia en els mitjans de
comunicació, tots participen d’un esperit comú, són com les branques
d’un mateix tronc que, d’una o altra manera, de forma envejable als
Estats Units s’influeixen i es reconeixen com a parts d’un mateix món,
d’una mateixa societat. Els nord-americans veuen en la filantropia i en
les fundacions un tret distintiu de la seva identitat cultural, una part
integrant de l’American way. És una part del seu ADN social i no hi ha
una analogia possible més enllà de les seves fronteres. Podem, doncs,
reflexionar i reconèixer les fundacions nord-americanes com una rica
experiència, una fita històrica de l’estudi de la qual es poden extreure
ensenyaments rellevants per entendre, tant les formes que adopta la
filantropia, com les condicions i motivacions (socials, culturals i
institucionals) que possibiliten el seu desenvolupament.

Sorprenen les grans magnituds28 de la filantropia, especialment
si es compara amb la riquesa de molts països. El reconegut informe

28. Per fer-nos una idea de la magnitud de les xifres de la filantropia nord-america-
na, podem dir que solament 25 països del món tenen un PIB que la superi. Entre
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anual Giving USA 201329, confirma que les contribucions
filantròpiques totals fetes als Estats Units abastaren el 2013 la xifra
de 335,16 milions de dòlars, aproximadament el 2,0 % del producte
interior brut del país. En les tres darreres dècades s’ha triplicat el
total de donacions en dòlars corrents. Aquest augment és gràcies,
en part, al gran creixement de les noves tecnologies de la informació
i la comunicació, que entre 1981 i 1999 mantingueren un llarg cicle
de creixement econòmic que duplicà el PIB en termes reals.

Gràfic 1.
Contribucions per organització receptora en bilions de dòlars corrents

els que no la superen podem mencionar a Dinamarca, Sud-àfrica, Grècia, Iran,
Irlanda, Finlàndia, Tailàndia i Portugal. La xifra global de la filantropia nord-
americana el 2006 superà per primera vegada el valor de capitalització borsària
de Microsoft, l’empresa de més gran capitalització borsària del país (289.000
milions de dòlars pel febrer de 2007) i la donació mitjana per habitant s’apropa
als 1.000 dòlars.

29. Publicat per Giving USA Foundation, 2013.

Aquest creixement de la riquesa del país revertí també en la
filantropia, que, entre 1981 i 2006 va viure una edat d’or, tot
quintuplicant el seu valor en dòlars corrents i multiplicant per 2,5 en
dòlars constants, de tal manera que, en acabar aquest període, havia
incrementat en quatre dècimes la seva participació en el PIB del
país (de l’1,8 al 2,2 %).
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Gràfic 2. Origen de donacions en bilions de dòlars corrents

El gràfic 2 constata la importància de les donacions individuals,
gairebé tres quartes parts del total d’aquestes, fetes en vida, el 12,4
% (36.500 milions) de fundacions filantròpiques, el 7,8 % de llegats
en herència i el 4,3 % d’empreses. Per tant, la filantropia institucional
de les fundacions i les grans empreses és solament la punta més
visible de l’iceberg de la filantropia nord-americana, perquè tot just
representa el 17 % de les contribucions totals. La filantropia dels
individus, ja sigui en la forma de donacions en vida o de llegats post
mortem, representa el 80 % de les contribucions filantròpiques totals
i, en conseqüència, qui té amb caràcter permanent el sentiment de
solidaritat i altruista, és la població30, l’empresa simplement és un
reflex més de la societat. També és remarcable el creixement de
les fundacions entre els anys 1982 i 2013, que han duplicat la seva
participació en la distribució (del 6 al 12 %), tot relegant les
corporacions (8 %) i els llegats (5 %) a una preeminència menor.

30. Aquest sentiment de solidaritat no solament s’expressa en paraules de grans
empresaris com Warren Buffett, Bill Gates o Ted Turner, que sostenen que hi ha
«una obligació moral» de tornar a la societat part del que ella els ha donat i que
ells mateixos s’han d’implicar en la labor, sinó especialment dels milions de
donacions individuals de la població. Un estudi de la Universitat d’Indiana
indica que el 80 % de la població més rica fa treball voluntari i és també la que
més dóna: uns 68.000 dòlars anuals contra uns 45.000 d’aquells que no fan
voluntariat. «Giving USA 2010: The annual report on philanthropy for the year
2009.»
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El gràfic 3 correspon a la comparativa de les donacions
individuals com un percentatge de la renda personal disponible i les
donacions corporatives com a percentatge dels beneficis abans
d’impostos. Comprovem que les donacions individuals són menys
sensibles als cicles econòmics que les donacions de les empreses.
Les donacions individuals són més estables que les donacions
corporatives: el 2013 representen l’1,9 % de la renda disponible de
les persones i aquesta dada es manté pràcticament des de l’any
2008. Abans, entre els anys 1997 i 2008, la xifra se situava entre
el 2,1 i el 2,3 % respectivament. Les donacions corporatives
cauen amb la fallida de Lehman Brothers i el pànic bancari de
la darrera crisi, i s’estabilitzen a partir del 2011. En els darrers
40 anys, la suma de les aportacions fluctua en un percentatge
d’entre 1,7 i 2,2 % del PIB. El 2013 va ser del 2,0 % del producte
interior brut. L’ajut, com es pot comprovar, es manté estable al
llarg dels anys.

Gràfic 3.
Donacions corporatives i individuals com a percentatge d’ingressos
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Gràfic 4. Contribució per tipus d’organització receptora

En les contribucions per organitzacions receptores de
l’exercici 2013 del gràfic 4, comprovem que dos sectors s’enduen
gairebé el 50 % de les contribucions: les contribucions religioses i
les d’educació. El primer beneficiari de la filantropia són les
congregacions religioses, que reben el 31 % de les contribucions
filantròpiques, seguides de l’educació (16 %), els serveis socials
(11 %), les fundacions (11 %), les entitats cíviques i de
moviments socials, la sanitat, l’art i la cultura, l’ajut exterior i
el medi ambient. Però el pes de la religió en la filantropia ha
declinat al llarg dels darrers quinze anys, tot passant del 49,5 %
el 1990 al 31 % el 2013.

Això no obstant, la filantropia religiosa ha crescut des de 1990
amb una taxa mitjana anual (1,4 %), inferior a la taxa mitjana de
creixement anual del conjunt de la filantropia (4,2 %). Els sectors
que han crescut amb taxes mitjanes per damunt de la mitjana global
han estat les fundacions (12,4 %), l’ajut exterior (8,2 %), els serveis
socials (7,5 %), el medi ambient (6,7 %) i l’educació. Mentre la
sanitat, les entitats cíviques i els moviments socials i les arts i la
cultura, han crescut al ritme de la mitjana global. La segueixen els
serveis humans (9 %), la societat benèfica pública (8 %), la salut (7
%), art i cultura (4 %), afers internacionals (3 %), medi ambient (2
%) i ajuts a individus (1 %).
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Cal destacar que la religió encara manté una importància molt
rellevant, encara que l’anàlisi històrica demostra un constant
increment de la participació en l’educació, fundacions, ajut exterior
i medi ambient. La religió continua jugant un paper important en el
sistema de la filantropia nord-americana i les congregacions religioses
són els beneficiaris privilegiats de la filantropia popular. La raó és
que hi ha un tipus de capital social que sembla especialment
afavoridor de la filantropia: l’anomenat capital social religiós31. La
investigació constant32 descobreix les contribucions filantròpiques
amb una associació positiva en relació a variables com els ingressos,
la riquesa neta, la participació en la religió, la importància de la
fiscalitat, l’acompliment del voluntariat, l’edat, el nivell educatiu,
l’estatus de ciutadania, el fet d’haver aconseguit riquesa (en oposició
a haver-la heretat), la percepció de seguretat financera, etc.

Comentaris i reflexions

Les fundacions són la part més visible de la filantropia. Aquestes
organitzacions estan dotades de capital per fer les seves activitats

31. L’evidència empírica disponible mostra que qui dóna a congregacions religioses,
fa contribucions més elevades que els que només ho fan a entitats laiques, i que
una bona part dels donants a les congregacions també dóna a entitats laiques.
Dues fonts d’evidència empírica: l’estudi de l’organització sectorial Independent
Sector i el Panel Study on Philanthropy del COP, de la Universitat d’Indiana. A
més, la contribució mitjana a les congregacions duplica la contribució mitjana a
entitats seculars, cosa que confirmaria que la religió és un factor que afavoreix
les contribucions filantròpiques.

32. Un estudi de la Universitat d’Indiana, exposa dades desagregades de
contribucions filantròpiques per nivells de ingressos anuals per al 2004; hi
distingeix tres nivells d’ingressos: menys de 50.000 dòlars, de 50.000 a 100.000,
i per damunt dels 100.000. L’estudi mostra que el 53 % de les llars amb ingressos
anuals de menys de 50.000 dòlars i el 93 % dels d’ingressos de més de 100.000,
i també creix significativament l’import de la donació mitjana de 1.186 dòlars a
3.886 dòlars.
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amb continuïtat en el temps i moltes d’elles adopten i fan públics els
seus programes d’ajuts per finançar les activitats d’altres
organitzacions sense ànim de lucre del tercer sector. El 1990 n’hi
havia registrades 32.401, el 2005 eren 71.095, el 2011 81.117 i l’any
2013 es va tancar amb un total de 86.192 fundacions. A partir de
1990, el sector de les fundacions va fer un salt espectacular, sobretot
durant la segona meitat de la dècada dels noranta33. Entre 1991 i
1995 el nombre de fundacions s’incrementà en 7.700 (un creixement
acumulat del 24 %); entre 1996 i 2000 se n’afegiren 16.400 més (un
creixement acumulat del 40 %); i entre 2001 i 2005, encara 14.500
més (un creixement acumulat del 26 %).

Cada fundació es presenta unida a la seva pròpia missió. Entre
elles cal destacar les independents34, les corporatives35 (o d’empresa),
les proveidores36 (operating foundations) i les comunitàries37.

33. El creixement del sector de les fundacions en els darrers quinze anys ha estat
degut, no solament al nombre de fundacions, sinó també a l’augment de la seva
mida. Una prova d’això és que el 50 % de les fundacions dotades de més recur-
sos, les que disposen d’actius superiors al milió de dòlars o les contribucions
anuals de les quals són de 100.000 dòlars o més, van ser creades a partir de
1990.

34. L’any 2005 hi havia 63.059 fundacions independents (el 89 % de les fundacions),
que acumulaven 455.570 milions de dòlars en actius (el 83 % dels actius de les
fundacions). Aquestes fundacions van fer aquell any contribucions filantròpiques
per import de 25.199 milions de dòlars (el 69 % de les contribucions totals), i van
rebre donacions per import de 17.366 milions de dòlars (el 55 % de les donacions
rebudes per les fundacions).

35. Les corporatives tendeixen a reflectir els interessos de la corporació matriu,
promovent projectes d’investigació. Representen el 4 % del nombre de fundacions
, el 6 % dels actius totals, l’11 % de les contribucions i el 13 % de les donacions.

36. Las proveïdores són fundacions privades l’activitat principal de les quals és la
realització d’una tasca operativa, generalment la provisió d’algun tipus de servei.
Representen aproximadament el 7 % de les fundacions, amb uns actius acumulats
que representaven el 6 % dels actius totals de les fundacions , aportaven l’11 %
de les contribucions totals i el 14 % de les donacions rebudes pel sector.

37. El grau de concentració de les Community Foundation representa l’1 % de les
fundacions , acumulen el 8 % dels actius, el 9 % de les contribucions i gairebé el
20 % de les fundacions. Les fundacions comunitàries també són fundacions
grant-giving, però tenen l’estatus legal de public charities i es nodreixen de múl-
tiples donacions d’entitats i individus. Cal concretar que aquestes fundacions,
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També es consideren grant-giving38 Foundations, (fundacions
creades amb el propòsit de donar diners a altres organitzacions sense
ànim de lucre, ja siguin independents, corporatives o comunitàries),
que representen el 93 % de les fundacions, el 94 % dels actius, el 89
% de les contribucions i el 86 % dels donatius rebut per les
fundacions. Les fundacions grant-giving són la gran invenció de la
filantropia nord-americana del segle XX39. Per acabar, un referència
a tres «realitats» de les fundacions als Estats Units que a Catalunya
i Espanya es perceben amb una certa contradicció.

– La primera és que amb freqüència es critica la filantropia
perquè no és suficientment redistribuïda o simplement perquè és un
mecanisme de redistribució de la riquesa més imperfecte que l’Estat.
Tot i no estar d’acord amb aquesta afirmació, en qualsevol cas en
aquestes valoracions no s’assumeix que el propòsit de la filantropia
no és només la redistribució social de la riquesa. Un motiu igual o
més important són les múltiples formes en què la filantropia construeix
comunitat, el teixit social d’associacions, agrupacions i col·lectivitats
que cimenten una societat responsable i solidària, i que moltes
vegades arriba on l’Estat no pot arribar tot invalidant l’afirmació
inicial, i amb més eficiència en la gestió del recursos de què disposa
que no pas l’Estat.

encara que tenen l’estatus legal de public charities, no són considerades fundacions
governamentals. Als Estats Units hi ha també fundacions governamentals que
operen com a fundacions grant-giving i que obtenen els seus fons directament del
pressupost del govern federal. Les més importants d’aquestes fundacions
governamentals, com la National Science Foundation i els National Institutes of
Health, es dediquen a finançar la investigació científica i moure pressupostos
molt elevats; d’altres proveeixen fons per a les humanitats i les arts (The National
Endowment for the Humanities and for the Arts), i els seus pressupostos són més
modestos.

38. En aquest apartat sobre les fundacions grant-giving ens hem basat en les següents
referències: Mark Dowie (2001), Joel Fleishman (2007), Kenneth Prewitt (2006),
James Allen Smith (2001), i Elizabeth M. Lynn i D. Susan Wisely (2002).

39. La fundació grant-giving moderna s’inicià a principis del segle XX, en un context
en què van confluir tres grans vectors: 1) l’enorme concentració de riquesa que
va comportar el nou capitalisme de les grans corporacions, que multiplicà les
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– La segona és que, a diferència dels països europeus, on la
secularització galopant ha buidat les esglésies i els temples, als Estats
Units la taxa de participació religiosa és alta, i ha crescut al llarg del
segle XX. Sembla que la societat nord-americana s’ha sabut
modernitzar sense deixar de ser religiosa, i a més la puixança de la
religió afavoreix les contribucions filantròpiques.

– La tercera realitat és que els Estats Units ens posen de
manifest que els incentius fiscals, tot i ser rellevants, són un factor
menys important del que aparentment es percep. Es va innovar als
anys trenta del segle passat i, per tant, només han jugat un paper
destacat després de la primera meitat del segle XX. Ni el públic ni
les elits del país no van necessitar els incentius fiscals per donar
generosament, al llarg dels dos segles previs, i construir comunitat
en múltiples àmbits, tot creant i mantenint institucions sense ànim
de lucre. Per tant, l’evidència ens inclina a afirmar que, encara que
els incentius fiscals40 són un factor rellevant, tot i així no formen
part del seu origen i en qualsevol cas, sembla que no en són el seu
motor principal.

grans fortunes i concentrà riquesa en mans privades en una escala fins aleshores
inimaginable; 2) els problemes socials generats per la industrialització,ì la
immigració massiva i la urbanització accelerada del país, i 3) l’afany reformista
que dominà les dues primeres dècades del segle XX (coneguda com l’era
progressista), i molt especialment la confiança del progressisme en el poder de la
ciència i el coneixement aplicat com a mecanisme de solució dels problemes
socials. Tres personatges històrics jugaren un paper destacat en la conformació
d’aquesta nova institució a la primeria del segle XX: Olivia Sage, David
Rockefeller Sr. i Andrew Carnegie.

40  Per a la qüestió dels incentius fiscals de la filantropia als Estats Units, vegeu
l’estudi de John Simon, Harvey Dale i Laura Chisholm (2006). Per a una anàlisi
del marc legal del sector no lucratiu, vegeu Evelyn Brody (2006).
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Anàlisi econòmica i financera de les
fundacions a Catalunya

Investigació i resultats

L’objectiu d’aquest apartat és la investigació economico-
financera41 de les fundacions dependents de la Generalitat de
Catalunya42 i registrades en la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques del govern de Catalunya. També una enquesta que va ser
feta a les pròpies fundacions en el segon semestre de 2014. Després
de fer les comprovacions corresponents i un cop quadrat el balanç
del sector, valorem ara els actius totals, els fons socials, les donacions,
les subvencions i els resultats acumulats.

Del total de 1.313 entitats registrades, en els comptes anuals
de l’exercici 2012, 711 (54 %) comuniquen que tenen els seus
balanços actius. Segons el quadre 1, els dos primers quartils del
col·lectiu que té actius registrats, obtenen solament l’1,67 % dels
actius. El 92,3 % dels actius pertanyen al 27 % de les fundacions
amb actius registrats, que són alhora el 14,7 % de totes les fundacions
registrades el 2010. Destaquem que solament 6 fundacions tenen
gairebé el 34 % dels actius totals i en aquest registre no hi són les
grans fundacions bancàries establertes a Catalunya o les fundacions

41. D’aquesta manera podrem deduir la situació econòmica financera de totes i cada
una de les fundacions tot i que en aquest apartat només considerarem la globalitat
del sector. A més, amb tota l’anàlisi podrem intuir les preocupacions del sector
amb la finalitat d’aprofundir en una propera investigació mixta una enquesta a
totes les fundacions estudiades. La informació es lliura en suport informàtic i,
atès el volum, està dipositada en diversos fulls de càlcul. Els arxius contenen més
de 65.000 registres. A continuació es detalla la informació obtinguda i les seves
equivalències. Es treballa amb informació de 1.313 fundacions catalanes
dependents de la Generalitat. Per tenir el màxim rigor i integritat dels resultats,
totes les dades es comproven i són reconegudes en el Pla General Comptable de
les fundacions.

42. S’exceptuen les fundacions religioses d’interès social que depenen directament
del govern d’Espanya.
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religioses d’interès general, per ser dependents dels respectius
ministeris. La inclusió d’aquestes darreres faria augmentar el grau
de concentració dels actius en el sector. La diferència mitjana del
repartiment d’actius entre el primer quartil i el darrer és més de
17.000 vegades superior. La concentració segons l’índex de Gini
per als actius de les fundacions és de 0,77.

Quadre 1.
Dades sectorials de les fundacions registrades en la Generalitat de Catalunya
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En relació als fons socials, el primer quartil de fundacions té un
pes molt petit de fons socials, solament del 2 %, els tres primers
quartils sumen solament el 10,59 %, mentre el quartil arriba a supe-
rar el 90 %. El primer quartil amb una mitjana de gairebé 11.500 €,
als més de 7 milions € del darrer quartil. Els fons socials tenen un
grau de concentració en l’índex de Gini de 0,67.

Registren donacions només 179 fundacions, menys del 14 %
de la base de dades. Els tres primers quartils no arriben al 9 % de
les donacions. El primer quartil té una mitjana de 600 €, mentre el
darrer quartil l’obté de més de 2 milions. El grau de concentració és
força més alt que el de fons socials. Quant a l’índex de Gini, 0,75.

Les subvencions augmenten el grau de concentració de mane-
ra important, tot esdevenint de forma sorprenent la variable amb el
més alt grau de concentració. Només 143 fundacions, l’11 %, van
registrar subvencions el 2010. El primer quartil té una mitjana de
més de 2.000 €, mentre l’últim quartil, de més de 2,8 milions. Així,
36 fundacions acaparen més del 97 % de les subvencions i les 107
restants, dels tres primers quartils, no arriben al 3 %. L’índex de
Gini se situa en 0,78.

Quant als resultats acumulats del sector, solament un 52 %
declara resultats; la resta són microfundacions. El 37 % del sector
té resultats acumulats positius als balanços, el 15 % els obté
negatius. El primer quartil els obté negatius, mentre l’últim obté
gairebé el 88 % dels resultats del sector. Destaca que el 7 % del
sector obté el 113,56 % dels resultats acumulats, amb un import de
217.045.984 €. Finalment, l’índex de Gini de resultats acumulats
és de 0,50.

L’anàlisi es complementa finalment amb una investigació43

43. La investigació consta d’una enquesta amb les següents 15 preguntes: P1. Quants
doctors i/o màsters d’escoles de prestigi hi ha en el quadre directiu de la seva
organització? P2. Quants empleats (no voluntaris) treballen en la seva
organització? P3. Quants voluntaris té la seva organització en un any? P4.
Quantes hores dedica un voluntari en un any a la seva organització? P5. Quina
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longitudinal44 en què volem obtenir més detalls 45 de la mà dels màxims
responsables de les fundacions. Per no enumerar tots i cada un de
les respostes i els resultats, en el següent apartat comentarem les
relacions més interessants.

vida mitjana té un voluntari en la seva organització? P6. Quins ingressos
procedents de donacions ha tingut la seva organització en el darrer trimestre?
P7. Va sol·licitar la seva organització alguna subvenció en el passat exercici? P8.
Ha publicat els seus resultats financers en el web en els tres darrers exercicis?
P9. La fundació que vostè representa té aprovat algun codi de conducta? P10.
Preveu augmentar o diversificar en l’organització que vostè representa les fonts
de finançament en els propers anys? P11. Preveu acords o fusiones en els anys
vinents? P12. Quin dels següents escenaris considera que seria més interessant
per a la seva organització? P13. Quins creu que seran els escenaris que amb
força probabilitat succeiran en els propers anys? P14. Valoreu de 0 a 10 que el
govern autonòmic promogui que les empreses implantin accions de
Responsabilitat Social i Voluntariat. P15. Valoreu de 0 a 10 que la patronal o una
organització privada promogui que les empreses implantin accions de
responsabilitat social i voluntariat.

44. En relació a la metodologia d’investigació, primer es fa una avaluació prèvia de
la base de dades amb l’objectiu de detectar errors i assegurar la coherència de
les dades de la mostra. S’ha manipulat un gran nombre de registres, i s’han fet
algunes correccions bàsiques. El total de la base de dades és, inicialment, de
2.540 fundacions i més de 70.000 registres. Un cop verificats i segmentats aquests
registres, queden 1.227 correus electrònics verificats de fundacions. Finalment
s’eliminen de la mostra els correus electrònics duplicats que fan referència a més
d’una fundació (30) i també es desestima de la mostra els dirigents que han
mostrat una actitud contrària a ser molestats per investigacions de mercat (5).
Per tant, finalment la investigació s’aplica a 1.194 presidents de fundacions de
Catalunya. D’aquests 1.194 n’hi ha 859 de sexe masculí i 243 de femení. Hi ha 92
càrrecs que, tot i tenir el correu electrònic i les dades correctes, no consten el nom
i els cognoms. L’anàlisi d’aquest error es considera en el punt següent. Per
calcular el grau de significació de l’enquesta apliquem el càlcul de l’error mostra
per a proporcions en poblacions finites amb un nivell de confiança del 95 %
(1,96H) i considerant la dispersió màxima possible (variància màxima)
corresponent a p=q=50. El marge d’error mostra es solament del 6,08 %. Hi ha
221 respostes de fundacions.

45. La finalitat de l’enquesta és prendre com a referència tota la base de dades de
fundacions de Catalunya dependents de la Generalitat, obtingudes per mitjà de
l’administració i que han estat objecte de l’anàlisi economicofinancera en el
capítol anterior. Recordem que en aquest estudi s’hi exclouen, entre d’altres, las
fundacions religioses presents a Catalunya, ja que depenen directament del govern
de l’Estat.
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Conclusions i recomanacions

L’evidència empírica de la investigació ens demostra que:
1. No hi ha un registre constant, fidel, homogeni i sostenible

que salvaguardi la integritat i la consistència de les dades al
llarg del temps.

2. El sector està molt atomitzat. Hi ha un alt grau de
concentració de les principals variables financeres. Hi des-
taca especialment el grau de concentració de les
subvencions46 i la inquietant dependència d’actius, fons so-
cial i resultats acumulats del sector, per poder mantenir
l’activitat. Això està en consonància amb l’expectativa dels
màxims responsables de les fundacions, que preveuen acords
i/o fusions47 en els exercicis vinents.

3. No hi ha una política de captació48 de donacions o de
fundraising organitzada i estesa en el sector.

4. Les fundacions amb menys donacions privades són aquelles
que activen més el voluntariat per mantenir la seva activitat.
Si comparem el nombre de voluntaris de l’organització i els
ingressos que provenen de donacions privades, observem que
aquelles organitzacions amb menys donacions són les dotades
de més voluntaris, amb una diferència estadísticament signi-
ficativa, ÷2 (p segons el test -valor=0.007).

5. Les subvencions públiques49 en l’exercici 2010 estaven molt
concentrades i no sembla que fossin projectes compartits

46 Les dades financeres revelen que únicament 32 fundacions, el 0,3 % del total,
registraren gairebé el 90 % i el 7 % d’elles, el 99 % dels fons.

47. Un 60 % de les fundacions espera que arribin acords i/o fusions entre elles.
48. La concentració del sector és encara més imponent quan parlem de captació de

fons. 41 fundacions n’aconsegueixen el 84 %, i menys de l’ % (118 fundacions)
capta gairebé el 99 % de les donacions que obté el sector. Les dades són similars
en l’enquesta XX.

49. D’acord amb l’estudi, en l’exercici del 2010 el grau de concentració de les
subvencions va superar fins i tot alguns indicadors anteriors. Solament 32
fundacions (2 %) obtingueren gairebé el 90 % de les subvencions, i 86 fundacions
(7 %), quasi el 99,3 % del total de subvencions.
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amb el sector privat. Igual que en el cas de les donacions,
cal destacar que la distribució del percentatge d’orga-
nitzacions que sol·liciten subvenció pública no és la mateixa
segons si es compta amb més o menys voluntaris (p-va-
lor=0.013).

6. Hi ha expectatives creixents de cooperació entre empreses50

i activitats de RSC per generar valor tant per als accionistes
com per als stakeholders. La RSC no tan sols expressa un
compromís de l’empresa amb la societat, sinó que es pot
convertir en una font d’avantatge competitiu51.

7. En general, preocupa la transparència52 i la repercussió dels
escàndols de corrupció del sector.

8. Hi ha interès53 a tenir accés a oferir nous serveis o ampliar
les fonts de finançament de l’activitat present.

9. En cap dels apartats analitzats, no s’observen diferències
de gènere significatives54.

10.Es descarta que hi hagi una forta correlació estadísticament
significativa (r=0.774) entre la valoració que les organitza-
cions han fet de la pregunta «El govern autonòmic promou

50. Més de dues terceres parts dels enquestats espera un augment de les donacions
i de la cooperació i/o activitats de RSC amb el sector empresarial. L’experiència
americana ens indica que és important que les fundacions i les empreses participin,
no solament pel valor de les donacions, sinó perquè la seva participació com a
agent social és indispensable per crear valor i capital social.

51. Per a una anàlisi més detallada, vegeu Michael E. Porter&Mark R. Kramer,
Harvard Business Review, «Created Value: the link between competitive advantage
and corporate social responsibility» (2011).

52. Tot i que més del 50 % de les fundacions tenen un codi de conducta, el 77 % dels
enquestats no ha publicat els seus comptes en els darrers tres anys.

53. Més del 57 % dels enquestats contempla noves fonts de finançament.
54. Mencionem només que, en general, quan la fundació té presidenta, hi ha més

empleats voluntaris, però la prova ÷2 no ens mostra que aquesta diferència sigui
significativa (p-valor= 0.361). Tampoc no s’observen diferències estadísticament
significatives quant al nombre de voluntaris diferents que participen en la
organització al llarg d’un any (p-valor=0.496) o en el nombre d’hores de dedicació
(p=0.351) o la vida mitjana d’aquests en l’organització (p=0.176) en funció del
gènere del president.
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que les empreses implantin accions de responsabilitat social
i voluntariat» i la valoració de la pregunta «Una patronal o
organització privada del sector promogui que les empreses
implantin accions de responsabilitat social i voluntariat», tot
i que es prefereix que sigui la patronal qui assumeixi el
lideratge.

A la vista dels resultats i un cop exposades les principals
conclusions de la investigació, la mateixa evidència empírica ens
proporciona alguns suggeriments pràctics. En aquests sentit,
enumerem algunes recomanacions adreçades a millorar les futures
investigacions, a optimitzar el sector i a potenciar la societat civil
catalana.

- Recomanació 1. Tenir un registre anual de totes les
fundacions per territori i revisar les dades periòdicament,
per obtenir una base de dades sostenible, íntegra i consistent
per investigar l’evolució i les necessitats del sector amb
caràcter científic.

- Recomanació 2. Crear un observatori de les fundacions, po-
tenciar el fundraising, dinamitzar la RSC i un benchmar-
king de bones pràctiques per mesurar55 amb caràcter anual
l’impacte filantròpic i econòmic de les fundacions

- Recomanació 3. Transparència i tracte fiscal favorable i sos-
tenible56, similar al reglamentat en els països anglosaxons,
pioners i líders de la filantropia.

55. Vàries són les entitats que influeixen amb els seus coneixements, com la Universitat
d’Indiana, Saint George University d’Atlanta, Foundations Center, Giving USA
o el Philanthropy Measures Up que permeten als líders mundials proveir-se
d’un marc metodològic que puguin emprar en col·laboració per incrementar la
quantitat i l’impacte de la filantropia en el món. Aquest marc pretén recolzar el
desenvolupament de mecanismes de medició que augmentin l’efectivitat i la
transparència de la filantropia i redueixin els costos de transacció tant per als
donants com per a les entitats no lucratives (World Economic Forum, 2003).

56. Sostenible econòmicament i sense vaivens polítics.
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- Recomanació 4. Seria recomanable que el govern formalitzés
i potenciés les fundacions com a vehicle preferent en sectors
de transferència de coneixement, projectes d’assistència
social i d’integració social de col·lectius amb perill d’exclusió,
sectors de formació universitària, investigació biomèdica,
assistència social o charity.

- Recomanació 5. Les subvencions s’haurien d’adreçar a
projectes específics, que incorporin valor social i anar
acompanyades sempre de capital privat.

- Recomanació 6. Proposem un nou mapa i un pla estratègic
2015-2025 per a la futura societat catalana, amb l’objectiu
de potenciar les fundacions i anticipar les conseqüències
d’una previsible descapitalització i precarietat del sector 57.

- Recomanació 7. Desenvolupament i foment d’accions RSC
i voluntariat social en la societat civil58, amb especial
referència als col·lectius amb risc d’exclusió econòmica i
social.

57 Sense rebutjar les fundacions de mida reduïda, perquè les fundacions petites
poden fer grans coses si s’especialitzen, ni les fundacions sense patrimoni, que
poden dependre de la captació de fons, cosa que no és un problema si l’estructura
de costos i compromisos davant tercers s’ajusten als fluxos dels ingressos. També
és veritat que la desproporció entre els recursos de què disposen moltes fundacions
i els objectius que persegueixen s’han traduït en precarietat, reforçada si fos
possible per la dinàmica insuficient de col·laboració entre algunes d’elles i per la
manca d’especialització d’unes altres. Cal assenyalar que Warrem Bufet va
decidir fa anys no constituir la seva pròpia fundació, sinó aportar a la fundació
Bill and Melinda Gates per poder assolir així objectius socials més ambiciosos.

58. Un exemple seria recomanar, impulsar, a tots els beneficiaris de prestacions
públiques a cedir unes hores a la setmana de servei al país. La Generalitat
hauria d’obtenir de tots els aturats de llarga durada i de les persones que reben
prestacions amb diferents graus d’incapacitat, l’obligació de fer hores socials a
la comunitat, com a mesura de fraternitat i col·laboració amb la comunitat i
condició per no perdre la protecció. En aquestes hores podrien fer de formadors
de la seva especialitat o bé voluntariat, accions de RSC, en fundacions privades,
religioses... però solament en aquelles fundacions acreditades pel govern de la
Generalitat. Així s’aconseguiria desenvolupar la societat civil amb persones
excloses i s’obtindria un banc d’hores de voluntariat per a determinades funcions.
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Dos exemples d’èxit

1. La Fundació privada Banc d'Aliments de Barcelona

Sense cap dubte, un exemple d’èxit, de solidaritat i de salva-
guarda del bé comú és la Fundació Privada Banc d’Aliments de
Barcelona (FPBAB)59. Les dades assenyalen un assoliment
continuat i en creixement d’aquest projecte solidari60 des dels primers
resultats el 1995. Des d’aleshores, les empreses donants s’han
multiplicat per 3, de 117 empreses a més de 32 a l’actualitat. Les
persones beneficiàries han tingut un creixement similar: de 42.000 a
150.000. Els quilos que han estat cedits per persona, s’han multiplicat
per quatre: de 25 quilos a gairebé 100 per beneficiari. L’organització
actualment té inscrits 23.00061 voluntaris en el seu programa princi-
pal, El Gran Recapte. La valoració en euros dels aliments, s’ha
multiplicat per 13, tot passant de 2 a 26 milions. I les tones d’aliments
distribuïts des de 1995, s’han multiplicat per 14. Gairebé s’han
distribuït 14.000 tones d’aliments a persones necessitades de la
demarcació de Barcelona. Al gràfic 5 s’hi observa que, igual que
als Estats Units, la solidaritat no disminueix en èpoques de crisi.
Gràcies a la col·laboració de la societat civil, les donacions individuals
no disminueixen en aquests períodes, sinó que augmenten molt per
damunt d’altres ingressos.

59. El primer banc d’aliments va néixer a la ciutat de Phoenix, Arizona, el 1966. Fins
l’any 1984 el projecte no es va introduir a Europa i no va ser fins al 1987 que,
finalment, es va crear el primer banc d’Aliments d’Espanya, la Fundació Priva-
da Banc d’Aliments de Barcelona, (FPBAB). A l’actualitat n’hi ha en 51 països de
tots els continents. La FPBAB és una organització independent i sense ànim de
lucre, que es fonamenta en el voluntariat i que té com a única finalitat distribuir
aliments, de forma gratuïta, a les entitats benèfiques de la demarcació de Barce-
lona especialitzades en la lluita contra la fam.

60. El naixement oficial de la FPBAB va tenir lloc el 1987.
61. Dades provisional de 2014.
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Gràfic 5. Fundació Privada Banc d’Aliments de Barcelona

Les memòries de la FPBAB avisen que mentre les subvencions
es multipliquen per quatre, les donacions particulars ho fan per
gairebé 18, fins arribar a superar l’1,2 milions d’euros.

Si cerquem comparar la FPBAB amb una organització similar
als Estats Units, escollim per afinitat l’Atlanta Community Food Bank
(ACFB) per les similituds de població afectada, percentatges de
pobresa i de pobresa infantil, etc. Els resultats de la FPBAB són
excel·lents, però la comparativa amb el ACFB pot suggerir, en alguns
casos, actuacions de futur. Amb independència dels contrastos i
magnituds dels programes comuns, con El Gran Recapte62 i el
Product Rescue Center, o la Marató Solidària i la Hunger Walk/
Run, s’observen alguns contrastos interessants i suggerents.

En primer lloc, la ACFB té una missió més àmplia que la
FPBAB, ja que no solament abasta la lluita contra el malbaratament
d’aliments i la seva redistribució (com es fixa la FPBAB com a
missió), sinó que va més enllà i assumeix també la lluita contra la
pobresa i la fam en la societat d’Atlanta. Per aquest motiu, disposa
de programes de suport a les famílies necessitades i a la infantesa.

62 El Gran Recapte d’Aliments, amb més de 22.000 voluntaris, 2.000 punts de
recollida, una col·laboració de més de 500.000 famílies, suposa gairebé el 40 %
dels aliments recaptats en tot l’any per la FPBAB (o també el 40 % de la Gran
Recogida comptant els 55 bancs d’aliments existents actualment a Espanya).
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En segon lloc, destaquen alguns programes pel seu impacte
social, com Hunger 10163 (formació educativa de conscienciació
sobre la fam en la societat), els Community Gardens64 (assistència
a jardins comunitaris i públics), amb formació sobre menjar sa i variat
per disminuir el sobrepès especialment en la infància, la beneficiosa
Atlanta’s Table65 (captació d’aliments preparats en empreses de
restauració per a menjadors escolars), l’Atlanta Prosperity Campaing
66 (campanyes de formació financera a les famílies per tenir un balanç

63 Hunger 101 (Fam 101) és el projecte educatiu de l’Atlanta Community Food
Bank. ACFB va crear el primer «Hunger 101 projectes i plans d’estudi» a
principis de 1990. Avui, molts altres bancs d’aliments en la xarxa de Feeding
America han adoptat Hunger 101. Per mitjà de tallers, programes d’estudi en
línia i altres eines creatives dissenyades per atendre una diversitat de grups
d’edat, el projecte s’esforça per incrementar la consciència sobre la fam i la
pobresa a escala local, estatal i nacional. Juga un paper integral en la promoció
de la missió de la ACFB per combatre la fam per mitjà de la participació i
l’educació.

64 Els beneficis de la Community Gardens són excel·lents, ja que estimula la societat
civil i la interacció social, millora els barris marginals i produeix aliments nutritius
a la vegada que redueix els pressupostos d’aliments. Cada jardí representa un
esforç conjunt en què els amics i veïns no solament comparteixen responsabilitats,
sinó també la recompensa de la collita. La ACFB ho ofereix tot, des de l’experiència
i les llavors de cultiu fins a les eines i el seu voluntariat, que ajuda a preparar la
terra, sembrar les llavors, eliminar les males herbes, recol·lectar els productes,
etc.

65 Aquest projecte de la ACFB està dedicat a la recollida de menjar preparat de la
indústria de la restauració d’Atlanta. Restaurants, càterings, menjadors
d’empresa, hotels, centres de convencions, esdeveniments especials i altres
proveïdors de serveis d’aliments, es troben entre els més de 200 donants d’aquesta
indústria que contribueixen regularment a aquest projecte de rescat d’aliments
preparats i peribles. La ACFB recull els productes i distribueix milers de quilos
de menjar cada mes. Agències de dependents, llars, llars d’infants i menjadors
comunitaris es beneficien d’aquest servei, que abasta un gran nombre de perso-
nes. Els vehicles frigorífics recullen amb cura i redistribueixen aquestes donacions
d’aliments peribles. Tots els seus procediments han estat aprovats pels
departaments de salut d’Atlanta i es garanteix que el producte arribi amb seguretat
als necessitats.

66. Aquesta campanya connecta beneficis públics amb persones que necessiten serveis
bàsics. Contempla la sol·licitud de prestacions i d’assistència sanitària, l’aplicació
per determinar l’elegibilitat de programes de recolzament econòmic com Medicaid,
vals de menjar (SNAP), assistència d’energia i d’altres. També, la introducció a
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sanejat) i els Kidds in Need (programa infantil per a la captació de
material escolar) i la concessió de beques als nens de famílies en
risc alimentari. Aquestes campanyes i activitats van més enllà de la
pura redistribució d’aliments, consciencien i desenvolupen la societat
civil, i permeten a la ACFB, de forma estratègica, conèixer de pri-
mera mà les necessitats vitals de l’usuari finalista de la redistribució
d’aliments.

Totes dues entitats tenen en el seu comitè de direcció personal
qualificat, amb formació i experiència en empreses i universitats de
prestigi, referents en la societat. Mentre el comitè de direcció de la
ACFB és remunerat a preu de mercat, la FPBAB ho fa tot a títol
absolutament gratuït. La diferència de retribucions és evident, mentre
que la ACFB dedica als sous gairebé 7 milions de dòlars americans
(6.686.527 $ - 5.480.964 €), la FPBAB en dedica solament 244.000
€, una mica més del 4 % del total de la ACFB.

Si comparem les magnituds i la comptabilitat de les dues entitats
en l’exercici de 2013, destaca especialment la rendibilitat econòmica
i social d’ambdues entitats. D’acord amb els comptes auditats, la
ACFB va rebre donacions per valor de 9.585.343 de dòlars americans
(7.857.106 €), dels quals més d’un 90 % són d’ajuts de famílies i
accions de RSC; solament menys del 9 % correspon a ajuts federals.
La distribució d’ajuts alimentaris supera els 88 milions de dòlars
americans (més de 72 milions d’euros). Això compromet
extraordinàriament al societat i es fa públic amb orgull i satisfacció
que cada dòlar que es dóna a la ACFB multiplica el retorn a la
societat en 9,21 dòlars en aliments per als necessitats. Les dades de
la FPBAB són també molt interessants: va assolir en l’exercici 2013
una recollia d’aliments de 14.214 tones, amb un valor estimat de 26

altres serveis de creació d’actius, relacionant famílies treballadores amb els
proveïdors locals que ofereixen serveis com són ara opcions d’habitatge
assequible, assessoria i suport de crèdit i microcrèdit, assistència lloguer / utilitat,
la banca, les habilitats de treball i programes d’ensenyament.
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milions d’euros, unes donacions de gairebé 2 milions d’euros,
1.221.737 de particulars i empreses. Per tant, amb aquests resultats,
podem afirmar que per cada euro donat a la FPBAB, el seu retorn
es multiplica per més de 13 euros en aliments repartits entre els
necessitats.

2. La Fundació La Caixa67

Un altre exemple de solidaritat i de salvaguarda del bé comú
és la Fundació la Caixa. Tot i que les caixes d’estalvis apareixen a
Europa al voltant del segle XVIII amb una clara vocació de servei
social, la naturalesa de la qual ha anat variant al llarg de la història,
com a instruments d’estímul de l’estalvi i de protecció social de les
llars obreres. La protecció social dels treballadors es fonamentava
en la solidaritat familiar, la beneficència de l’Església i les
organitzacions gremials, però sovint les situacions de necessitat
superaven la capacitat de resposta d’aquestes institucions.

La profunda crisi econòmica i financera dels darrers anys ha
provocat la pràctica desaparició del sector de les caixes d’estalvis,
que constituïa una part molt important del sistema financer. Si al
començament de la crisi, l’any 2007, el Banc d’Espanya
comptabilitzava 46 caixes d’estalvis, quan s’acabin d’aplicar les
normatives imposades68 en quedaran 2, les de dimensió més

67 Aquest exemple s’obté de l’estudi: «L’Obra Social després de la desaparició de
les caixes d’estalvis», Joan Elias i altres,2014, CEES.

68. Les exigències de la llei sobre caixes d’estalvis i fundacions bancàries, que entrà
en vigor pel desembre de 2013, Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes
d’estalvis i fundacions bancàries, pretén una reforma integral del règim de les
caixes d’estalvis que restringeix durament el model que havia adoptat el sector
en les darreres dècades. Ara les caixes només operaran en una àrea reduïda (la
comunitat autònoma i províncies veïnes) i no podran sobrepassar un determinat
nivell d’activitat en termes de volum de negoci o d’actius; quant al govern
corporatiu, es limita a la participació de representants de les administracions
públiques i es reforcen les normes d’idoneïtat dels òrgans rectors. En relació a
les caixes d’estalvis amb exercici indirecte, és a dir, que han traspassat la seva
activitat bancària a un banc, són transformades en fundacions bancàries, definides
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petita69.  La resta s’hauran transformat en fundacions, ordinàries o
bancàries, hauran estat absorbides per altres bancs o simplement
hauran desaparegut.

Una de les conseqüències d’aquest daltabaix ha estat la pèrdua
de recursos dedicats a obra social, l’element més definitori de les caixes,
uns fons que constituïen un complement rellevant de les iniciatives
públiques i privades, especialment en els àmbits de la cultura i de l’acció
social, i això precisament en el moment que es retallen les polítiques
socials i escassegen els fons del sector privat. Gràcies a la potent expansió
de l’activitat i els beneficis, la dotació de l’obra social va anar creixent
al llarg de les darreres dècades. En el conjunt d’Espanya, els recursos
aportats a aquestes finalitats seguiren el perfil creixent dels beneficis,
fins a superar els 500 milions d’euros el 1996, pujar per damunt dels
1.000 milions el 2002 i doblar-se el 2008 amb més de 2.000 milions. La
crisi financera es desfermà precisament en el moment que la despesa
en obra social era la més elevada de la història.

com a entitats que mantenen una participació del 10 % o més en una entitat de
crèdit, o una participació que els permet nomenar o destituir algun membre del
consell d’administració. Les fundacions bancàries que controlen un banc
(participació superior al 50 % o control efectiu), estan subjectes a obligacions
addicionals, com la de constituir un fons de reserva per fer front a possibles
necessitats de recursos propis, que a la pràctica desincentiva el manteniment
d’aquest control. La llei deixa un marge d’un any per procedir al canvi a fundació
bancària. També estableix un règim estricte d’incompatibilitats, tot prohibint
d’exercir càrrecs equivalents en les fundacions i en el banc o les seves filials. En
el cas dels patrons de les fundacions i els presidents de les entitats, s’admet un
marge de temps fins a mitjan 2016 per fer efectiva la norma.
En definitiva, les caixes d’estalvis, com a entitats financeres, queden confinades
al que fou la seva naturalesa original, és a dir, a ser entitats de caràcter local,
amb una activitat dirigida a les famílies i les petites empreses, i independents dels
poders polítics. És un model molt restrictiu i difícilment viable en l’actual realitat
del món financer. No és estrany, doncs, que a Catalunya cap entitat d’aquest tipus
i a la resta d’Espanya només dues, hagin sobreviscut. A Catalunya, de les deu
caixes d’estalvis que hi havia abans de la crisi, cap no conserva el seu caràcter
original: una esdevindrà fundació bancària, una altra ha estat absorbida i la
resta han passat a ser fundacions de caràcter especial després de perdre el
negoci financer.

69. Les Caixes de Pollença i d’Ontinyent.
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L’obra social desenvolupada per les caixes catalanes ha patit
menys la crisi que la de la resta d’Espanya. El perfil d’auge i caiguda
dels recursos destinats a obra social és similar, però amb una gran
diferència: mentre la despesa de les caixes catalanes en obra social
el 2012 (darrera dada disponible) encara era superior a la deu anys
abans en un 60 %, a la resta d’Espanya els recursos havien estat
retallats a la meitat. Així, si el 2002 la despesa social de la federació
catalana de caixes representava el 24 % del total espanyol, el 2012
aquesta proporció pujava al 51 %, més de la meitat del total.

Gràfic 6. Recursos destinats a obra social, milers d’euros

Aquesta evolució favorable en el cas català és deguda al
comportament d’una única entitat, que és precisament el nostre segon
exemple d’èxit: la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que tot
i haver reduït la despesa en relació als màxims de 2008, el 2012 era
encara de més del doble que la que havia fet el 2002. La resta
d’entitats, en canvi, han patit un important descens en els recursos
destinats a obra social (un 36 % entre 2002 i 2012), per bé que
lleugerament més limitat que el sofert a la resta d’Espanya.
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Gràfic 7.
Despesa en obra social en les caixes catalanes, en milers d’euros
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La “Austeritat” en l’Economia
Social de Mercat

L’austeritat en l’economia i en la societat

SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA*

I. Presentació

Recentment el premi Nobel Tirole afirmava en una entre-
vista: «L’austeritat és complicada per a l’economia, però si no es
fan reformes a temps, és l’única solució» i «si no s’escometen
els canvis, l’única solució és l’austeritat. Alguns (economistes)
pensen que és un error la forta disciplina pressupostària, d’altres
opinen el contrari... la cosa certa és que els economistes no sa-
ben gaire cosa. El que cal fer són les reformes»1 .  Es tracta aquí
clarament de l’”austeritat fiscal” davant els processos de canvi
econòmic, l’austeritat econòmica  (reformes).

Però, això no obstant, un altre premi Nobel, R. Schiller, en una
altra recent entrevista, remarcava que « ...la política fiscal és l’ins-
trument que no estem aplicant adequadament. Seria fantàstic si el
govern alemany aprofités les barates condicions creditícies per do-
tar les universitats alemanyes d’un nou campus i, si alhora, incre-

* Catedràtic (em) de Política Econòmica de l’Empresa, Professor Honorífic de la
Universitat d’Alcalá.

1. Tirole, J. (2014) « En España o Grecia...», ob. cit., p.29
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menten els impostos, es pot estimular l’economia sense càrregues
per al Pressupost».2

La resposta a aquesta proposta la fa el president del Bundesbank
Weidmann sobre com desenvolupar l’economia, amb la qual cosa
ens anem apropant a un debat complex: «El creixement i la creació
de llocs de treball sorgeix de les empreses privades. És on s’ha
d’invertir i per això el sector públic ha de crear les condicions marc.
Més important que exigir per reflex noves carreteres i ponts, consi-
dera la millora de les estructures de l’administració pública en molts
països en crisi. Quan s’ha d’esperar molts de mesos per obtenir una
autorització... però a més s’ha de consolidar, com s’ha promès, el
pressupost públic...»3

La crisi financera i econòmica dels nostres dies ha plantejat
amb força aquest debat sobre el paper de la retallada pressupos-
tària (austeritat fiscal), això és, de l’acció de l’Estat, en la vida
econòmica, que es debat sota el concepte d’austeritat en el sentit
de la retallada d’aquesta acció de l’Estat tant en els processos eco-
nòmics com socials.

Els dèficits pressupostaris amb el consegüent creixement del
deute sobirà per cobrir-los, constitueix l’eix d’aquest problema, són
les incògnites sobre la viabilitat del creixement econòmic i la crea-
ció d’ocupació, els dos eixos principals de molts països en crisi. És
en aquest sentit que un altre premi Nobel, Phelps, ja a l’any 2012 va
assenyalar molt clarament que el problema plantejat significava
l’existència de dues forces conceptuals en guerra: una dóna la res-
posta per mitjà d’un corporativisme keynesià i l’altra va a la recer-
ca d’una economia de mercat que funcioni bé 4 , tot tenint en comp-
te les causes determinants de la crisi a Europa.

Precisament en la recerca d’una resposta a aquesta segona
via se centra aquesta aportació, prenent en consideració com es pot

2. Schiller, R. (2014), «Die ganze Welt…», ob. cit., p.25
3. Weidemann (2014), «Die Ruhe ist trügerisch», ob. cit., pp.5/6
4. Phelps E. (2012), «Germany is right…», ob. cit.
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respondre en el marc d’un ordenament d’una Economia Social de
Mercat, que és, al meu entendre, el marc en què cal i es pot desen-
volupar una economia de mercat que funcioni bé 5  o, en els ter-
mes fundacionals de Müller-Armack: «El sentit de l’Economia So-
cial de Mercat és vincular el principi de la llibertat en el mercat amb
l’equilibri social».6  Aquesta és la via de l’austeritat econòmica.

II. Consideracions prèvies: Austeritat i economia

1. Austeritat en la conceptualització econòmica i societària
Cal distingir què s’entén conceptualment per austeritat en eco-

nomia i quin ús s’està fent avui d’aquest concepte en l’articulació
de l’economia, en el context societari actual impregnat per la crisi
financera i econòmica. Es poden considerar dues categories con-
ceptuals d’austeritat. La primera, innata i consubstancial al propi
quefer econòmic, específic de l’economia: s’ha de ser auster, es-
talviador, en l’ús de recursos escassos, per donar resposta als objec-
tius finals que persegueix l’economia en la societat. I en conse-
qüència “ser estalviador”, auster, és no malbaratar recursos escas-
sos, ni qualitativament ni quantitativa, en els processos econòmics i
socials, en relació a l’aconseguiment dels objectius instrumentals
que contribueixen a portar a terme de forma eficient, tant en l’as-
pecte econòmic com societari, els objectius finals de l’economia.

Ser auster, ser estalviador, és específicament innat de l’ac-
ció econòmica i del comportament responsable de la persona. Va
més enllà del sistema de preus; és, com indica Ockenfelds7 , aques-
ta categoria moral que exigeix tota acció econòmica de l’home
que constitueix la condició bàsica per al funcionament d’una econo-

5. Veieu en aquest sentit l’aportació del cardenal Reinhard Marx (2014), «Ein
soziales Europa?», ob. cit.

6. Müller-Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.243
7. Ockenfelds, W. (2008), «Los valores morales…», ob. cit.,
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mia de mercat: «…una societat els membres de la qual no saben
actuar amb la propietat privada i amb l’autoresponsabilitat, no està
madura per a una economia de mercat»8 .

Es tracta d’aquesta dimensió de responsabilitat que assenyala
de forma precisa Maucher: «Hem de ser conscients, com a empre-
saris, que l’economia de mercat no és aquí per a l’empresari, sinó
que és l’empresari qui hi és per a l’economia de mercat... necessi-
tem una acceptació societària del nostre sistema. Sense principis
ètics, sense responsabilitat social –una ètica responsable– no es pot
assolir l’èxit a llarg termini...»9

És aquesta austeritat que, com a part del sistema de valors
d’una economia, d’una empresa o d’una institució, genera confian-
ça en les persones i en els processos econòmics i socials.

La particular conceptualització instrumental d’avui dia de
l’austeritat té poca cosa a veure amb l’acció econòmica, lamen-
tablement. No s’ha definit per austeritat un comportament humà
que, en l’ús dels recursos escassos, actua de forma més eficient,
sinó que es tracta de reduir els recursos escassos freqüentment
més eficients; es tracta de reduir els recursos disponibles amb
motius del dèficit fiscal i el consegüent greu endeutament de l’Es-
tat. S’instrumenta com la forma més radical de reduir la disposició
de recursos per part de l’Estat: es retallen els pressupostos, no
per motius d’eficiència econòmica sinó per motius de finançament
de l’acció de l’Estat. És un problema clau en l’ordenament eco-
nòmic, així com també ho és en la forma en què s’instrumenten els
processos de canvi, de transformació. Hom cerca equilibrar el
pressupost, però no de forma directa mitjançant una més eficient
assignació de recursos escassos per aconseguir la transformació
o canviar els processos econòmics: les reformes institucionals. Per
aquest motiu la duresa del títol de l’entrevista abans indicada de
Tirole 10 .

8. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.87
9. Maucher, H. (1996), «El arte…», ob. cit., p.28
10. Tirole, J. (2014), «En Espanya o Grecia...», ob. cit.

La “Austeritat” en l’Economia Social de Mercat



171

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

I això perquè les reformes que cal portar a terme cerquen o
haurien de cercar la introducció del valor de l’austeritat econò-
mica tant en el desenvolupament de les persones com en el de les
institucions, perquè contribueixin de forma eficient al desenvolu-
pament de la persona. Que és necessari un equilibri fiscal a mit-
jà i llarg terminis no es pot posar en dubte, si és que es vol contribuir
al desenvolupament de les persones, no en el curtterminisme sinó
en la dimensió intergeneracional que li correspon. Però aquest pro-
cés de reformes, de transformació del “sistema de valors” en les
persones, dels processos i de les institucions, cal que s’orienti cap
a una disposició més eficient dels recursos i de les capacitats dis-
ponibles.

L’objectiu instrumental curtterminista és l’austeritat fiscal,
és reduir el dèficit fiscal tot generant un costós procés de canvi.
Això no obstant, facilitaria “sens dubte” una orientació cap als ob-
jectius finals de l’economia, si incorporés el veritable sentit del
valor de l’austeritat als comportaments econòmics i socials en l’or-
denament econòmic i social.

2. Concepte d’economia i els seus objectius finals i instrumentals

La racionalitat en l’ús dels recursos escassos està en relació
amb els objectius que hom persegueix, és a dir, el grau de resposta
que s’aconsegueix de les finalitats perseguides per l’economia. Un
ús eficient des de la visió econòmica és assolir els objectius amb el
menor ús dels recursos escassos, gràcies a la seva utilització efici-
ent en relació als objectius finals perseguits. De la definició dels
objectius depèn la conceptualització que es faci de l’economia i
dels processos econòmics.

Cal distingir entre els objectius finals de l’economia, objec-
tius que són en la societat i que des del seu sistema de valors orien-
ten l’ús dels recursos escassos i els objectius instrumentals. Per a
Utz «l’objectiu de l’economia és satisfer les necessitats individuals i
col·lectives de tots els membres de la societat per assolir el des-
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envolupament humà, això és, el bé comú» 11 . Aquesta interpretació
des de la dimensió ètica de l’economia correspon també a la inter-
pretació conceptual que dóna qui fou president de la federació em-
presarial alemanya, Keitel, en remarcar que «jo em declaro a favor
de l’afirmació que la finalitat de l’economia no és en la mateixa
economia, sinó en la seva contribució humana i societària. Per això
el mercat és un instrument regulador, no una finalitat en ell ma-
teix»12 . Cosa que correspon als objectius finals de l’economia,
l’economia que dóna resposta al desenvolupament integral de la
persona i de les institucions.

El que ja en el seu dia va indicar Erhard com a marc del seu
fonament econòmic, va ser que «la política econòmica fou sem-
pre part de la política societària... em sembla necessari accentu-
ar que la política econòmica ha d’orientar-se sempre cap als va-
lors de la societat, cap a les idees en què descansa aquest or-
dre»13 . És a dir, la dimensió societària de l’economia que fixa els
objectius finals per orientar l’acció econòmica en l’assignació
dels recursos escassos a partir dels objectius instrumentals:
«Els valors són propietats inherents a l’existència humana» i
«l’existència d’una jerarquia de valors no pot continuar ometent
en l’anàlisi científica»14 .

Conceptualització de l’economia que es repeteix en el docu-
ment del papa Francesc en indicar que «la dignitat de cada persona
humana i el bé comú són qüestions que haurien d’estructurar tota la
política econòmica, però de vegades semblen només apèndixs agre-
gats des de fora per completar el discurs polític sense perspectives
ni programes de veritable desenvolupament integral»15 . És precisa-
ment aquesta conceptualització de l’economia la que correspon a
una Economia Social de Mercat, definida per Mülle-Armack: «El

11. Utz, A. F. (1996), «Ética económica…», ob. cit., p.26
12. Keitel, H. P. (2009), «El futuro de la…», ob. cit., p.4
13. Jeske, J. (2013), «Erinnert euch…», ob. cit.
14. Müller- Armack, A. (1976), «Die Zentrale Frage…», ob. cit., p.19
15. «Exhortació Apostòlica…» (2013), ob. cit., ap.203
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sentit de l’economia social de mercat és el principi de la llibertat en
el mercats vinculat amb la compensació social»16  o, en termes de
COMECE, es tracta de desenvolupar socialment l’economia: «Una
cultura de la moderació ha de ser la pauta d’inspiració de l’Econo-
mia Social de Mercat i de la política ambiental».

«Hem d’aprendre a viure amb menys, però per la mateixa raó
hem de fer el possible perquè els que viuen en una pobresa real
accedeixin a un repartiment més just dels béns»17 .

Aquesta dimensió societària de l’economia és la que està, en
la seva fonamentació, més enllà del sistema de preus, fonamenta-
ció que la integra en el sistema de valors i orienta l’assignació efi-
cient dels recursos escassos als objectius instrumentals.

16. Müller- Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245
17. Comece (2014), «Declaració dels bisbes de COMECE» a les eleccions del

Parlament europeu (març de 2014), ob. cit.

Figura 1
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Els objectius instrumentals s’orienten en la seva contribució
als objectius finals, societaris; descarreguen tot el procés de “co-
ordinació econòmica”, en gran mesura , en el sistema de preus amb
la finalitat d’assolir un ús eficient dels recursos. Aquest fet consti-
tueix el criteri de la racionalitat econòmica que descansa en la
competència com a principi de coordinació. I aquesta coordinació
via mercat soluciona eficientment molts dels processos de “coordi-
nació econòmica”, sempre que funcionin els mecanismes de mercat
sota el principi de llibertat i de responsabilitat regits pel de la com-
petència. Així s’hi implica el desenvolupament de les competències
de les persones i de les institucions, ja que «la competència impe-
deix privilegis d’èpoques passades i estructures de poder consolida-
des, ofereix espai per a més participants i més cooperació»18 .

Figura 2

18. Weidmann, J. (2014), «Vom Zahnärzte…», ob. cit., p.1
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La conceptualització de l’economia es pot representar, per tant,
en els seus dos eixos bàsics: l’econòmic i el societari, que configu-
ren la realitat integral dels processos econòmics.

Ambdues dimensions configuren aquesta realitat econòmica en
la seva dimensió societària, sobre la qual s’ha de desenvolupar la
política econòmica.

3. La persona i el seu desenvolupament en els processos econo-
micosocietaris

En el transcurs de l’esdevenir del pensament econòmic cen-
treeuropeu un cop superat l’historicisme alemany, tant l’escola aus-
tríaca com el desenvolupament de l’escola de Friburg, que s’amplia
amb la conceptualització de l’Economia Social de Mercat en l’ac-
ció humana, se centren en el paper decisiu de la persona en els
processos econòmics. Això implica una economia per a la societat
o, dit en uns altres termes, la dimensió societària de l’economia. La
persona i la configuració de la societat constitueixen el fonament
del pensament econòmic. De l’orientació schumpeteriana al “des-
envolupament econòmic” al disseny de Walter Eucken de l’ordena-
ment economico-societari, o l’Economia Social de Mercat orienta-
da al mercat i l’equilibri societari, la persona i el seu desenvolupa-
ment constitueixen l’objectiu final de l’economia. L’articulació
d’allò que és ètic i d’allò que és econòmic, o la dimensió ètica de
l’economia, descansa en els dues finalitats fonamentals:

1) El desenvolupament integral de la persona
2) L’eficient utilització econòmica i societària dels recursos

escassos i de les seves capacitats amb la finalitat del des-
envolupament de la persona

Des de l’antropologia social, disciplina bàsica de la interpretació
econòmica, tota persona disposa de potencials que pot desenvolupar
creant competències que li permeten, en la cooperació amb els altres,
per una banda cobrir les seves necessitats i, per l’altra, poder cobrir les
necessitats de l’altre mitjançant la seva contribució al bé comú.

SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA
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El desenvolupament dels “potencials”, de les competències de
la persona, constitueix el fonament del seu propi desenvolupament,
de la seva llibertat i de la seva responsabilitat per assumir-lo
responsablement i contribuir al dels altres.

No és possible –o es dificulta seriosament– la seva coopera-
ció amb els altres si no s’impulsa i desenvolupa la seva pròpia di-
mensió social: «La persona és un ésser social, és a dir, per una
banda depèn de l’ajut del proïsme per cobrir millor les seves neces-
sitat, però per l’altra, té alhora l’obligació de coordinar la satisfac-
ció de les seves necessitats amb les altres persones, així com
contribuir a cobrir les necessitats del conjunt»19 .

19. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.24

Figura 3
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La persona necessita la cooperació amb els altres, fet que
descansa sobre la seva pròpia essència, la seva dimensió social,
per cobrir el seu propi desenvolupament i cobrir el dels altres. El
problema econòmic sorgeix precisament de la materialització de la
cooperació amb els seus potencials en els processos de coordi-
nació, coordinació d’aquests processos que impliquen tant potenci-
als tangibles com potencials intangibles, que són els sistemes de
valors que orienten la persona en la configuració dels processos de
coordinació. El que dóna origen a una àmplia diversitat tant pel
que fa als valors com a la seva jerarquització. Es tracta de coordi-
nar persones, amb diverses funcions de preferències. L’economia
neoclàssica ha simplificat un procés altament complex de coordina-
ció mitjançant la reducció a un prototipus de jerarquització de va-
lors, anul·lant la diversitat: genera l’homo economicus, amb la qual
cosa articula els processos de coordinació econòmica i la inter-
pretació dels seus dissenys organitzatius i corporatius.

La realitat econòmica és complexa en assumir, en els proces-
sos de coordinació, la diversitat de valors i la seva diversa je-
rarquització, en els quals es fonamenta l’acció humana.

Dins les diverses formes de procedir al funcionament dels pro-
cessos de coordinació, en la figura 3 representem dues orientaci-
ons: l’articulació d’un sistema contractual que estableix la confi-
guració dels processos de coordinació dominants mitjançant el
mecanisme de mercat i la seva instrumentació en el “sistema de
preus”, o bé configurant els objectius finals que condueixin i pro-
moguin la cooperació de les persones; el que Erhard assenyala com
el fonament d’una Economia Social de Mercat: «L’economia social
de mercat la va concebre mitjançant l’assumpció de valors i con-
venciments compartits sota una determinada interpretació de la per-
sona» (Leitbild).

En la primera es configura l’economia mitjançant la coordina-
ció contractualista en la qual implica una instrumentalització de
mercat, cosa que es pot coordinar a través del sistema de preus,
però exclou del càlcul econòmic el que hi ha més enllà del “sistema
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de preus”, que són els objectius finals i el sistema de valors que
jerarquitza l’ús dels recursos escassos. És per això que una Econo-
mia Social de Mercat conjumina el mercat, tal com s’ha dit, sota el
criteri de competitivitat per impulsar el desenvolupament de les com-
petències de les persones i de les institucions, en el marc de l’equi-
libri societari que facilita la cooperació i, conseqüentment, redueix
els costos de coordinació en els processos i en les institucions: el
concepte de l’Economia Social de Mercat es pot definir com «una
idea d’ordenament l’objectiu del qual és vincular sobre el fonament
d’una competència lliure i iniciativa, amb un progrés social assegu-
rat pels èxits de l’economia de mercat».20

4. Austeritat com a condició per al desenvolupament econòmic?

L’any 2012 el premi Nobel Phelps va publicar en el Financial
Times una breu contribució, ja mencionada, amb el títol «Germany is
right to ask for austerity before any more action»21 . És una breu
però brillant anàlisi sobre el debat de l’austeritat davant els plante-
jaments en contra de la demanda d’Alemanya d’una més gran efici-
ència: «The difficulties of many Europeans countries derive from
their corporativism: state projects serving cronies and vast social
protection programmes, both run by elites. These surged in the 1970´s
and 1980´s…in the next stage a number of states began to run
sizeable fiscal deficits (...) restoration of normal employment is
feasible. It requires ending the excesses of private and social
wealth…»22  Cosa que reflecteix dos anys després la posició ja indi-
cada de Weidmann com a president del Bundesbank, en considerar
que «el creixement i la creació de llocs de treball sorgeix de les
empreses privades. És on s’ha d’invertir i per això el sector públic
ha de crear les condicions marc. Més important que exigir per re-
flex noves carreteres i ponts, considera la millora de les estructures

20. Müller- Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245
21. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13
22. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13
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de l’administració pública en molts països en crisi. Quan s’ha d’espe-
rar molts de mesos...»23

Com es pot apreciar, l’austeritat no es planteja merament al
voltant de la necessitat de contenir la “despesa fiscal” per intentar
resoldre el problema econòmic del creixement i el problema socie-
tari de l’ocupació, sinó mitjançant una disposició eficient dels recur-
sos, en particular el problema de l’organització dels processos de
coordinació que genera l’Estat, així com els de les empreses. Cosa
que desplaça la solució a la conceptualització de l’economia de for-
ma unívoca: «Behind the differences of technical matters, however,
is a Split between those who want some approximation of well
functioning modern capitalism. What we are seeing is another battle
is the war between these two world views».24

De tal manera que el problema de l’austeritat se situa en la
pròpia concepció de la dimensió societària de l’economia, en l’orde-
nament economicosocietari. I de reformes no només en parlen els
polítics, però no són simples transformacions tècniques, sinó que es
tracta d’una altra manera de pensar, mainset, una altra manera de
concebre l’economia en la societat. L’austeritat fiscal és un reflex
de gestió de despeses i ingressos que són el resultat d’una errònia
interpretació de l’economia en la societat. Si perdura el corporati-
visme keynesià, si s’elimina el principi de competència en l’orde-
nació dels processos de coordinació, tant en l’àmbit privat com en
el públic, en particular, en el disseny organitzatiu dels processos de
coordinació, sorgeix el paper de l’Estat en l’economia com a pro-
blema prioritari. Però a més de no desenvolupar-se els mecanismes
d’una economia de mercat, s’elimina el sorgiment d’empresaris i
l’assumpció de responsabilitat en la disposició dels recursos, atès
que «quan no hi ha responsables conscients de les prestacions mo-
rals correctes, degenera una economia de mercat cap a una econo-

23. Weidmann, (2014), «Die Riske…», ob. cit., p.5
24. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.14
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mia dirigida estatalment, en la qual l’empresari esdevé funcio-
nari»25 .

Solament en una economia de mercat que funcioni bé és pos-
sible una resposta responsable dels processos de coordinació eco-
nòmica que garanteixi la llibertat i promogui la figura de l’empresa-
ri entès en els termes d’Erhard: «L’empresari es podrà desenvolu-
par amb un paper realment rellevant en la societat i l’Estat quan
sigui conscient de la seva vinculació amb el conjunt de la socie-
tat»26 . És a dir, l’economia de mercat en l’àmbit de la seva
instrumentalització obliga a l’austeritat en l’articulació dels pro-
cessos de coordinació.

Cosa que avui també assumeix Barton en la recerca d’una
transformació, reforma, de l’ordenament econòmic:«While I remain
convinced that capitalism is the economic system best suited to
advancing the human conditions, I´m equally persuaded that it must
be renewed, both to deal with the stresses and volatility ahead and
to restore Business standing as force for good, worthy of the public
trust»27 . Això implica una economia més integrada en la dimensió
societària, orientada a donar una resposta que permeti recuperar la
confiança. Es tracta d’una economia de mercat que “funcioni bé”28 .

III. La dimensió societària de l’austeritat:
ordenament economicosocietari

1. Implicacions societàries de l’austeritat

L’austeritat interpretada en primer lloc en el sentit actual de
retallada pressupostària, és a dir, en la seva dimensió fiscal, im-
plica la reducció de recursos disponibles per part del govern. Es

25. Ockenfelds, W. (2008), «Los valores…», ob. cit., p.3
26. Jeske J. (2013), «Erinnert euch…», ob. cit., p.12
27. Barton, D. (2012), «Capitalism for…», ob. cit., p.7
28. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13
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persegueix avui la reducció del dèficit públic de l’Estat amb la fi-
nalitat de limitar l’endeutament sobirà. Genera una manca de re-
cursos que redueix l’activitat de l’Estat en els processos
economicosocials, privats d’aquests recursos. L’objectiu de reduir
el “dèficit fiscal” és purament instrumental, curterminista, amb l’ob-
jectiu institucional de reduir el deute sobirà a nivells que puguin ser
assumits sense transgredir el contracte intergeneracional.

Però aquest objectiu instrumental de reduir el dèficit públic,
la denominada austeritat fiscal, no implica necessàriament una més
gran eficiència econòmica per se, ni en els mercats ni en l’actuació
econòmica i social del propi Estat. Tot al contrari, impacta en una
més gran dimensió en la despesa social, sense que l’austeritat
fiscal condueixi a una austeritat econòmica, a una millor utilització
dels recursos i de les seves capacitats. És per això que s’insisteix
permanentment que, juntament amb l’austeritat fiscal, cal actuar
en el pla de l’austeritat econòmica, que és el que avui defineixen
els polítics i els economistes com a reformes; cal reformar tant els
processos econòmics com les institucions: aconseguir una més gran
eficiència en els processos de coordinació econòmica i societària.

El que succeeix és que es planteja l’austeritat fiscal sense
austeritat econòmica, sense eficiència econòmica, en els proces-
sos i en les reformes; en abstracte, ensopeguen amb seriosos pro-
blemes en la seva aplicació, perquè és transformar, canviar tant els
processos de coordinació com la configuració de les institucions
econòmiques i socials, cosa que implica una altra forma d’entendre
els processos econòmics. Els estats estableixen de forma constant
acords per realitzar aquests processos de transformació que no po-
den complir, perquè impliquen necessàriament una nova orientació
societària. I això origina, per una banda, seriosos impactes
societariopolítics a curt termini i, per l’altra, que no s’aconsegueixi
l’eficiència econòmica que es persegueix amb l’austeritat econò-
mica, que és, per essència i en gran mesura, llargterminista; de tal
manera que es creen conflictes greus tant en el desenvolupament
de les persones com en el de les institucions.
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Aquests dos aspectes:
- L’austeritat fiscal no porta per se a l’austeritat econòmi-

ca, a una més eficient utilització dels recursos i les seves
capacitats, amb la qual cosa no millora la competitivitat i
incrementa necessàriament la despesa social.

- L’austeritat fiscal, com ja s’ha indicat, és curtterminista
instrumentalista, cosa que correspon a aquesta nova cultu-
ra financera que s’ha creat, mentre les reformes, tant eco-
nòmiques com socials són per essència llargterministes, fo-
nament tant de l’acció econòmica com del propi desenvo-
lupament integral de la “persona”.

Per això cal actuar com veurem tot seguit:
1) En la definició dels objectius finals que hom persegueix

tant amb l’austeritat fiscal (dèficit) com amb l’austeritat
econòmica (reformes).

2) Encertar i sincronitzar els temps juga un paper decisori tant
per a la cooperació de les persones com de les instituci-

Figura 4
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29. Phelps, E. (2012), «Germany is right…«, ob. cit., p.13

ons, compartint els objectius finals que faciliten a les per-
sones els èxits del procés de transformació (reformes) i
reduint així els costos de coordinació, no solament globals
sinó també particulars, de persones i institucions. I això de
forma que s’aconsegueixi el convenciment de la necessitat
del canvi, tenint cura dels impactes societaris econòmics i
socials de les persones i de les institucions. Tot procés de
canvis pregons, com ho són aquests de l’austeritat, exigei-
xen formes específiques de management, de govern de les
institucions

3) La qüestió és establir un ordenament economicosocietari
que permeti assumir amb les persones els objectius finals
perfectament definits, per poder portar a terme a continua-
ció els objectius instrumentals de tal manera que contri-
bueixin als primers. Els èxits en un procés de canvi cultural,
econòmic i social rellevant com l’actual són aquests con-
venciments, vitals per a l’assumpció de l’esforç que impli-
quen els objectius instrumentals. I en aquests processos,
com es poden observar en multitud de manifestacions teòri-
ques, pràctiques i polítiques, no es tracta de realitzar l’aus-
teritat fiscal, sinó l’econòmica. Però el que no es pot obvi-
ar, com s’ha fet a escala mundial, són les polítiques de
rendes i de patrimoni, amb un fort desplaçament que em-
pitjora seriosament els actuals processos de transformació.
Precisament el llargterminisme de rendes i de patrimonis ha
de ser un element acompanyant dels processos de transfor-
mació.

És, com ja hem mencionat, la percepció de Phelps29  que es-
tem en una guerra en el món de l’economia: un, el corrent dominant,
corporativista i keynesià, i l’altra, la configuració d’una “economia
de mercat” que “funcioni bé”.
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De l’orientació que s’adopti dependrà l’impacte societari, eco-
nòmic i social en les persones de l’austeritat fiscal que, el més
ràpidament possible, s’ha de compensar amb l’austeritat econòmi-
ca, gràcies al desenvolupament de les persones en un ordenament
economicosocietari que uneixi l’eficiència econòmica amb l’equili-
bri social.30

2. Característiques de l’ordenament economicosocietari

Si es vol resoldre eficientment aquest conflicte entre austeri-
tat fiscal (dèficit pressupostari) i l’austeritat econòmica (refor-
mes), cal definir un ordenament economicosocietari en què s’esta-
bleixi el marc econòmic amb el qual actua tant el mercat com l’Es-
tat. De la coherència entre ambdues accions, sota principis comuns
i compartits en l’acció econòmica i la determinació dels objectius
finals, així com del sistema de valors que el sosté, dependrà la
necessària cooperació de persones i institucions que facin possibles
els processos de canvi (reformes). Com s’ha indicat abans, el re-
cent premi Nobel d’Economia Tirole ho remarca en assenyalar que
«alguns economistes pensen que és un error la forta disciplina pres-
supostària, d’altres consideren el contrari... la cosa certa és que els
economistes no en saben gaire. El que cal fer són les reformes»31 .
I això vol dir que sense austeritat econòmica (“reformes”) o sigui,
eficiència econòmica, una economia no té solució, ni econòmica-
ment ni societària, i assenyala també que «si no s’escometen els
canvis, l’única solució és l’austeritat» (la fiscal), retallar “l’acció de
l’Estat”.

Amb l’austeritat fiscal no arriben automàticament els canvis.
L’economia necessita un marc economicosocietari que condueixi
a l’eficiència econòmica per aconseguir el desenvolupament de
les persones com a objectiu final de l’economia. És a dir, a la

30. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245
31. Tirole, J. (2014), «En España o Grecia…», ob. cit.
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dimensió societària de l’economia en què s’han d’assentar les re-
formes. I aquest és el problema damunt del qual és l’ordenament
econòmic qui permet conjuminar, compaginar, alternar l’austeritat
fiscal (dèficit pressupostari) amb l’austeritat econòmica (refor-
mes), amb el canvi oportú de les regles de joc en la generació de
llibertat i responsabilitat en l’acció humana. Som davant el dilema
Mercat-Estat: «Ens trobem enmig d’un debat sistèmic, es tracta de
la relació entre mercat i Estat. El canvi intensificarà el debat sobre
la futura orientació econòmica i de la societat»32 , i ja que «l’econo-
mia no opera fora de qualsevol ordre sinó dins d’un ordenament.
L’Estat estableix i vigila les condicions marc, les empreses i els ciu-
tadans exerceixen l’economia dins aquest marc sota la seva pròpia
responsabilitat»33 . És per tant en aquest marc on s’ha de resoldre
l’austeritat fiscal (dèficit pressupostari), conjuntament amb l’aus-
teritat econòmica, per assolir els objectius finals de l’economia
amb la finalitat de poder resoldre les necessitats de les persones per
al seu desenvolupament. I aquí em remeto a Phelps, a aquelles dues
visions del món de la societat que anteriorment he mencionat.

Això significa assumir una altra concepció de l’economia i
de les persones, com ja s’ha indicat: «Em sembla necessari accen-
tuar que la política econòmica s’ha d’orientar en els valors de la
societat, en les idees en què reposa aquest ordre»34 .

Un ordre economicosocietari afecta «en primer lloc, a la de-
terminació del bé comú que s’assoleix a través de les accions eco-
nòmiques, cosa que afecta l’ordre o el sistema econòmic»35 . Si es
tracta d’un ordenament d’una «economia lliure de mercat, estan
excloses totes les qüestions socials... que no pertanyen al programa
de política econòmica sinó al programa de política social, amb la
qual cosa l’ètica econòmica té a veure, únicament, amb la delimita-
ció de les llibertats en les diferents àrees econòmiques: competèn-

32. Keitel, H. P. (2009), «El futuro de la Economía Social de Mercado…», ob. cit., p.4
33. Keitel, H. P. (2009), «El futuro de la Economía Social de Mercado…», ob. cit., p.4
34. Erhard, L. (2013), «Die Gefährdung…», ob. cit., p.12
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cia de preus, producció, etc.»36 . Es tracta d’una orientació individu-
alista que s’encamina a la llibertat de decisió de tothom.

Per altra banda, una “economia de mercat” que funcioni bé
implica «l’ètica de l’ordenament economicosocial orientat al bé
comú, se centra en l’ordenament global (societari) de l’economia
així com en les institucions existents i en les condicions per al seu
funcionament, és a dir, l’organització de l’economia conforme als
seus objectius naturals. Sota aquestes normes societàries se situen
totes les decisions econòmiques...»37  Això significa, com s’ha asse-
nyalat, que «l’objectiu de l’economia és satisfer les necessitats indi-
viduals i col·lectives de tots els membres d’una societat per assolir
el desenvolupament humà, és a dir, el bé comú».38

I queda reflectit també en el recent document pontifici en dir
que: «La dignitat de cada persona humana i el bé comú són qüesti-
ons que haurien d’estructurar tota política econòmica, però de ve-
gades semblen només apèndixs agregats des de fora per comple-
mentar un sistema polític sense perspectives...»39  Això és, l’orde-
nament economicosocietari integra l’economia en els objectius fi-
nals del desenvolupament de la persona i implica un ordenament
sota els principis de llibertat i de responsabilitat orientats a la contri-
bució al bé comú, que legitima la persona i les institucions en l’àm-
bit de la competitivitat sota el criteri de l’equilibri social.

3. Exigències econòmiques a l’austeritat

Per a Tirole40  «l’austeritat és complicada per a l’economia,
però si no es fan reformes a temps, és l’única solució». Potser la
referència més significativa és la del factor temps. Les reformes

35. Utz, A. F. (1996), «Ética económica…», ob. cit., p.22
36. Utz, A. F. (1996), «Ética económica…», ob. cit., p.22
37. Utz, A. F. (1996), «Ética económica…», ob. cit., p.24
38. Utz, A. F. (1996), «Ética económica…», ob. cit., p.26
39. «Apostólica Evangelii Gaudium», (2013), ob. cit., ap.203
40. Tirole, J. (2014) «En España y Grecia…», ob. cit.
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dels processos de coordinació i de les institucions, igual que les
causes que originen la necessitat de reformes, són llargterministes.
Aquestes són les reformes que impliquen més gran eficiència eco-
nòmica i social: l’austeritat econòmica, ja que ha d’implicar les
persones en la “cooperació” per als processos de transformació i
canvi que comporten les reformes.

És el que assenyala Phelps, com ja s’ha indicat, en la seva
anàlisi sobre la situació dels països del sud d’Europa: «The difficulties
of many European countries derive from their corporatism: state
projects serving cronies and vast social protection programmes, both
run by elites. This surge in the 1970´s and 1980´s ….in the next
stage, a number of states began to run sizeable fiscal deficits. Italy
as early as the mid 1980s and France in the early 1990s»41 . L’aus-
teritat fiscal és curtterminista, com ja s’ha dit; les seves retallades
suprimeixen processos i institucions que impacten en l’acció econò-
mica de les persones, sense que s’hagi plantejat el procés de canvi
i transformació que cal fer. Hi manca qualsevol compensació del
perquè de les “retallades pressupostàries” i quina és la contribució
que es vol fer a la societat i, per tant, al propi desenvolupament de
les persones.

L’objectiu que es planteja és un objectiu instrumental: reduir
el dèficit fiscal. I aquí s’acaba l’argumentació del procés que impo-
sa un canvi sense conèixer, sense assumir, aquest canvi amb les
persones que l’han de portar a terme. El pes del canvi i de la trans-
formació recau en la persona, es necessita la persona per poder fer
el canvi, cosa que implica involucrar-li els valors que es persegueix,
que donin recolzament als objectius finals cercats. Davant el pro-
blema del dèficit fiscal, a la percepció de la persona encara li que-
da més lluny el fet de reduir el deute sobirà, les seves dimensions
instrumentals no tenen força per implicar les persones en el procés
de canvi. La resistència al canvi creix i la fa impossible.

41. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13
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42. Jeske, J. (2013), «Erinnert…», ob. cit., p.12
43. «Apostólica Evangelii Gaudium», (2013), ob. cit., ap.203
44. Tirole, J. (2014) «En España y Grecia…», ob. cit.

Cal fixar una política econòmica en la seva dimensió societària
que impliqui i predisposi les persones al canvi, a acceptar aquest
procés a la vista de les expectatives dels objectius finals perse-
guits, que com s’ha dit, remarcava Erhard: «La política econòmica
ha format part sempre de la política societària. L’economia social
de mercat ho concebé sota l’assumpció de valors i convenciments
compartits, sota una determinada interpretació de la persona»
(Leitbild).42  No es pot separar l’acció econòmica de l’austerita
(dèficit pressupostari) de l’austeritat econòmica (reformes). Són
dos processos que s’han de realitzar de forma integrada, atès que
es tracta de canviar els sistemes de valors i establir objectius fi-
nals integrals que contribueixin al desenvolupament de la persona,
que impliquin que «la dignitat de cada persona humana i el bé comú
són qüestions que haurien d’estructurar tota la política econòmi-
ca...».43  I això només es pot portar a terme en el marc d’un ordena-
ment economicosocietari que integri allò que és econòmic i allò que
és societari.

Cal sortir del plantejament neoclàssic de l’economia, l’econo-
mia sense la persona, per anar a l’economia amb la persona en
la seva diversitat de valors i objectius, coordinant els processos re-
als de l’economia i de la societat. Un ordre econòmic d’una Econo-
mia Social de Mercat és la resposta més adequada per a un canvi
de l’austeritat fiscal (dèficit pressupostari) a l’austeritat econò-
mica (reformes).

Quan Tirole assenyala que «l’austeritat és complicada per a
l’economia»44 , està fent referència als canvis que impliquen les re-
formes, que són canvis de valors, d’objectius de l’economia, en
conseqüència, canvis d’una concepció econòmica neoclàssica a un
concepte de l’economia orientat al desenvolupament integral de la
persona mitjançant l’ús eficient dels recursos. Cosa que implica el
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desenvolupament de competències de les persones, que són qui as-
sumeix, porta a terme i recolza o frena els processos de canvi. Efi-
ciència econòmica comporta llibertat i responsabilitat sota el
principi de la competència en el marc d’un equilibri societari.
Aquest no és un apèndix del fet econòmic, sinó una part constitutiva
d’ell.

IV. Claus economicosocietàries de l’economia
social de mercat

1. Origen i desenvolupament de l’austeritat en l’ordre econò-
mic de l’Economia Social de Mercat

L’origen i el desenvolupament de l’austeritat econòmica en
la disposició dels recursos escassos es troba:

1) En l’acceptació d’un ordenament economicosocietari que
impliqui els valors, dels sistemes de valors que persegueix
la societat per cobrir eficientment les necessitats de les per-
sones per al seu desenvolupament. L’austeritat econòmi-
ca va més enllà del mer “sistema de preus”: «Em sembla
necessari accentuar que la política econòmica ha d’orien-
tar-se sempre cap als valors de la societat, les idees en què
descansa aquest ordre»45 . L’origen es troba en els “valors”
d’aquesta societat i en el convenciment que aquets valors
contribueixen al desenvolupament de les persones.

2) En el fet que el desenvolupament de l’austeritat econòmi-
ca s’ha de garantir des del principi de la competència com
a factor determinant de l’acció coordinadora. Ho remar-
ca Eucken de forma precisa en considerar que «encara hi
manca tanmateix, en tots els països, una classe directiva
que hagi comprès què és l’ordre de competència: no sola-

45. Erhard, L. (2013), «Die Gefährudung…», ob. cit., p.12
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ment com un ordre de l’economia sinó també com a condi-
ció per un ordre de societat...»46 . El desenvolupament de
les competències de les persones va més enllà del mencio-
nat sistema de preus, configura la societat, ja que «la com-
petència impedeix privilegis d’èpoques passades i estructu-
res de poder consolidades, ofereix espai per a més partici-
pants i més cooperació»47 , cosa que obre la societat, i «l’ob-
jecte de l’ordenament de competències és resoldre les qües-
tions socials en l’esperit de la llibertat...»48 .
L’austeritat econòmica no és un valor econòmic, igual que
la responsabilitat49 , són valors morals. Ambdós són va-
lors societaris configuradors de la societat, de la seva cul-
tura i del seu convenciment. El que es troba més enllà del
sistema de preus i a més els configura. És per això que
l’expresident d’Alemanya Köhler indicava: «Doncs l’eco-
nomia de mercat viu de la competència i de la limitació del
poder econòmic, viu de la responsabilitat i del compromís
personal per la pròpia acció...»50 .

3) En el que és part integrant d’un concepte de l’economia
que conjumina economia i societat en un ordenament
economicosocial orientat al bé comú que «se centra en l’or-
denament global de l’economia així com de les institucions
existents i les condicions per al seu funcionament, això és,
en l’organització de l’economia conforme als seus objectius
naturals»51 .

De la concepció d’un ordre economicosocietari que no instru-
menti l’economia per una banda i la societat per l’altra, sinó que

46. Eucken, W. (1995), «Grundsätze…», ob. cit., p.371
47. Weidmann, J. (2014), «Vom Zahnärzte…», ob. cit., p.1
48. Eucken, W. (1955), «Grundsätze…», ob. cit., p.379
49. Ockenfelds, W. (2008), «Los valores morales…», ob. cit., p.3
50. Köhler, H.(2009), «Discurso del presidente…», ob. cit., p.3
51. Utz, A. F. (1996), «Ética económica…», ob. cit., p.24
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configuri un ordenament integral d’economia i de societat en què es
troben els objectius finals de l’economia, les seves finalitats: el
desenvolupament integral de les persones per mitjà de l’ús eficient
(auster) dels recursos disponibles, objectius que «es plantegen l’exis-
tència d’un ‘bé comú’ com a mesura suprema dels interessos indivi-
duals»52 . És per això que «la dignitat de cada persona humana i el
bé comú són qüestions que haurien d’estructurar tota la política
econòmica, però de vegades semblen tan sols apèndixs...»53 .

Aquesta és la diferència que actualment es planteja entre una
economia de mercat lliure i una economia de mercat que “funcioni
bé” (Phelps), és a dir, societàriament responsable. La primera des-
vincula els processos de coordinació econòmica de la societat,
mentre que la segona impulsa una economia de mercat competitiva
en un context equilibrat de la societat conforme als objectius globals
als qual s’orienta l’economia: cosa que es defineix com un «ordena-
ment economicosocietari d’una Economia Social de Mercat».

«L’economia social de mercat la concep (Erhard) sota l’as-
sumpció de valors compartits i convenciments, així com d’una de-
terminada interpretació de la persona»54 . Que vol dir que està en
funció del Leitbild que es tingui de la persona. Una economia neo-
clàssica, una economia lliure de mercat que funcioni bé, això és,
una Economia Social de Mercat que reflecteix la gran diferència
que existeix, tal com assenyala Phelps, però del resultat de la qual
dependrà el futur de les nostres societats.

2. Principis determinants d’una Economia Social de Mercat

Un ordenament econòmic d’una Economia Social de Mercat
descansa en què «...el principi de llibertat en els mercats està vin-
culat amb l’equilibri social55 , en el qual el Leitbild societari està

52. Utz, A. F. (1996), «Ética económica…», ob. cit., p.22
53. «Apostólica Evangelii Gaudium», (2013), ob. cit., ap.203
54. Jeske, J. (2014) «Erinnert…», ob. cit., p.31
55. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.243
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orientat al conjunt de la societat»56 . La conceptualització de l’Eco-
nomia Social de Mercat es concep com «una idea d’ordre de socie-
tat l’objectiu del qual és, fonamentat en una economia competitiva,
vincular la lliure iniciativa amb un progrés social assegurat, precisa-
ment, pels èxits de l’economia de mercat»57 .

El punt de partida és que un sistema d’economia competitiva
implica també una funció social que es complementa amb altres
possibilitats socials que, en aquest ordenament, té la política econò-
mica58 . I això en la línia d’Eucken, que considera que «...l’objecte
de l’ordenament de la competència és resoldre les qüestions soci-
als...»59 , a la qual cosa cal afegir la configuració de la política eco-
nòmica estatal que «vagi més enllà de la fixació del marc de refe-
rència d’una economia de mercat, però: aquesta política econòmica
estatal ha de ser ‘conforme al mercat’ i ha d’observar el principi de
subsidiarietat»60 .

Però particularment en el desenvolupament d’aquest ordena-
ment economicosocietari d’una Economia Social de Mercat, es con-
sideren les dues claus societàries i econòmiques que actualment
pressionen amb força:

1) «Una política de l’Economia Social de Mercat exigeix una
política conscient de creixement econòmic.»61

2) «Un resultat més de l’Economia Social de Mercat és asse-
gurar els llocs de treball.»62

Es tracta de destacar els «objectius finals de la política socie-
tària en l’Economia Social de Mercat»63 , cosa que ha de reflectir el

56. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.304
57. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245
58. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245
59. Eucken, W. (1955), «Grundsätze…», ob. cit., p.379
60. Weidmann, J. (2013), «Krisenmanagement…», ob. cit., p.3
61. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.247
62. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.259
63. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.301
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64. Müller-Armack , A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.245

terme economia social, societària. Aquesta és una interpretació de
l’economia orientada als objectius finals, tant de l’ordenament
econòmic com en el de les seves institucions, objectius finals que
es troben en la societat i que hauran de configurar els objectius
instrumentals de l’economia. El “mercat” i el “sistema de preus”
constitueixen, en la seva àrea de coordinació econòmica, un instru-
ment imprescindible, cosa que subratlla permanentment Müller-
Armack: «El sistema de preus és, des del coneixement vigent, un
instrument indispensable de coordinació i compensació que concor-
da els nombrosos i diferents plans singulars dels consumidors, i els
fa possibles»64 .

Representat gràficament, reflecteix l’articulació de l’ordena-
ment econòmic de forma que respongui a la configuració del bé
comú que legitima els interessos individuals sota el principi de la
competència.

Figura 5
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Figura 6

Una Economia Social de Mercat implica la resposta fonamen-
tal dels “processos de coordinació econòmica” en l’àmbit dels ins-
truments de l’economia de mercat i del seu “sistema de preus” i,
per altra banda, l’actuació de l’Estat amb l’ampli desplegament de
la seva activitat econòmica que, en diversos països, representa apro-
ximadament el 50 % del producte interior brut.

La resposta a aquesta cooperació entre l’instrument del mer-
cat i de la política econòmica i social estatal constitueix la gran apor-
tació de l’Economia Social de Mercat.

Es tracta de donar resposta a les necessitats de les persones
per al seu desenvolupament en la societat, partint de:

-  L’ordenament econòmic, que descansa en els mecanismes
del mercat.
- L’ordenament de la societat, que descansa en l’acció eco-
nòmica de l’activitat de l’Estat, integrada en l’odre societari
d’una Economia Social de Mercat sota els principis següents:

La “Austeritat” en l’Economia Social de Mercat



195

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

1) Principi de competència, clau del desenvolupament de la
persona, les institucions i la societat

2) Principi de llibertat en l’acció econòmica i en el marc de
la competència.

3) Principi de responsabilitat personal i institucional com a
valors morals fonamentals

4) Principi de subsidiarietat per al conjunt dels aspectes eco-
nòmics societaris

5) Principi de “conformitat al mercat”, que ha de regir en
tota l’activitat econòmica estatal.

Tot plegat, definint en conjunt un espai de llibertats, garantit
per l’Estat i amb l’assumpció de les responsabilitat que han de regir
tots els processos de coordinació econòmica en la societat. Es
tracta de descobrir un Leitbild de la persona que permeti el seu
desenvolupament integral impulsat pel de les seves competències,
implicant la dimensió social de la persona que faci possible la seva
creativitat, innovació i contribució eficient als processos de “coordi-
nació econòmica i social” amb els més baixos costos de coordina-
ció possibles.

Però això només serà possible si s’aconsegueix que la coope-
ració de la persona esdevingui una contribució al desenvolupament
economicosocietari, amb els més baixos costos de coordinació grà-
cies al desenvolupament de la seva dimensió social, que implica
llibertat i contribució responsable al bé comú, i comporta un èxit
més gran en el seu desenvolupament i assegura la seva contribució
al dels altres: aquest és el concepte d’una Economia Social de Mer-
cat; com assenyala Erhard: «L’economia social de mercat és indis-
pensable, ja que és l’única resposta possible de donar a la pregunta
de com es pot ordenar la vida econòmica en una societat industrial
desenvolupada...»65 .

65. Erhard, L. (2013), «Die Gefährdung der…», ob. cit., p.12
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3. Regles dels processos economicosocietaris en l’Economia
Social de Mercat

Amb motiu de les eleccions europees el passat mes de maig de
l’any 2014, els bisbes components de COMECE, institució que agrupa
els bisbes de la Unió Europea, declarava com ja s’ha indicat: «Una
cultura de la moderació ha de ser la font de la Inspiració de l’Eco-
nomia Social de Mercat i de la política ambiental. Hem d’aprendre
a viure amb menys, però per la mateixa raó hem de fer el possible
perquè els que viuen en la pobresa real accedeixin a un repartiment
més just»66 .

Ens remet al significat de l’austeritat econòmica en l’ús dels
béns escassos com una de les característiques de la contribució de
l’Economia Social de Mercat i de la seva interpretació societària de
l’Equilibri Social del qual s’ha parlat abans. Un document clau de
l’Economia Social de Mercat el subscriu el propi president de la
COMECE, el cardenal Reinhard Marx, en la seva conferència del
29 de setembre de 2014 a Madrid, titulada «Una Europa social?»67 .

Remarca de manera unívoca el concepte societari de l’econo-
mia en recordar que «la política econòmica i la política social no es
poden separar una de l’altra», que es correspon amb la manera com
entén l’Economia Social de Mercat, la concepció de la qual es
correlaciona amb els valors i els objectius de la doctrina social catò-
lica: es tracta doncs d’un model econòmic i de societat que vincula
la llibertat de mercat amb el principi de la justícia. Per això crea, per
una banda, el marc per a una competència correcta, tot utilitzant els
avantatges del mercat, i per altra banda es preocupa per  l’equilibri
social68 .

66. Declaració dels bisbes de la COMECE amb motiu de les eleccions al Parlament
europeu el maig de 2014, ob. cit.

67. Reinhard Marx (2014) «Ein Soziales Europa?», conferència del 19 de setembre
de 2014. Madrid, «II Catholic social days for Europe», COMECE.

68. Reinhard Kardenal Marx (2014), «Ein Soziales Europa?», ob. cit., p.6
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Això implica l’assumpció d’un ordenament d’una Economia
Social de Mercat amb la concepció de l’economia sota un concepte
integral, implicant valors i objectius finals, en el qual ha de descan-
sar l’articulació de les regles organitzatives dels processos de coor-
dinació econòmica, tant per al conjunt com per al desenvolupament
de les institucions i de les persones. I així remarca: «Però juntament
amb la política d’ordre, la política social s’implica també amb una
Economia Social de Mercat. A partir dels principis de solidaritat i
subsidiarietat, cal crear un equilibri just»69 . Per a la qual cosa «el
mercat necessita regles clares que han de ser establertes política-
ment... una economia de mercat que exclusivament serveixi els in-
teressos del capital no pot ser anomenada social»70 . En el context
d’una conceptualització de l’economia com a economia social de
mercat, la realització, el desenvolupament d’aquest ordenament eco-
nòmic té lloc en dues fases o més ben dit en dos nivells, com asse-
nyala Utz71 .

1) Una primera fase que aquí ha estat tractada amb la defini-
ció dels principis generals, que l’articulen com a ordena-
ment econòmic societari i estableixen els objectius finals
de l’economia, les finalitats de l’economia.

2) Un segon pla que afecta l’aplicació, els objectius finals,
de les regles que articulen els objectius instrumentals en
cada un dels processos concrets de coordinació, de la con-
figuració de les institucions (regles configuradores dels pro-
cessos específics i les seves formes organitzatives i de go-
vern)72 .

Els principis generals determinen la configuració dels espais
de llibertat i el marc de responsabilitat en què es desenvolupa l’or-

69. Reinhard Kardenal Marx (2014), «Ein Soziales Europa?», ob. cit., p.6
70. Reinhard Kardenal Marx (2014), «Ein Soziales Europa?», ob. cit., p.6
71. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit. p.25
72. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit. p.23
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73. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.23

dre econòmic, tant en l’acció del mercat com en l’activitat econò-
mica estatal, i la coordinació entre ambdós, tot implicant els objec-
tius finals que hom persegueix, així com els valors que els susten-
ten. Aquest marc defineix les regles d’aplicació institucionals tant
en la formulació dels objectius instrumentals específics com en
els processuals. S’integren els principis de l’ordre econòmic amb
els principis de subsidiarietat i solidaritat. La determinació política
d’aquestes regles sota la concepció societària de l’economia cal
que l’orienti l’Estat, com totes les institucions, per aconseguir l’apor-
tació necessària per assolir el desenvolupament integral de les per-
sones partint d’un ús eficient dels recursos escassos. Això genera
l’eficiència econòmica que permetrà contribuir a la referència bàsi-
ca del bé comú. Utz considera que «...l’ètica de l’ordenament
economicosocial, entès com l’ordre d’accions que no estan acorda-
des de manera arbitrària, és a dir, que no són, per tant, de naturalesa
contractual sinó que estan orientades al bé comú des del punt de
vista moralsocial»73 .

Per altra banda, en el desenvolupament de les regles instituci-
onals, organitzatives i operatives, és a dir, a l’hora d’aplicar en con-
cret aquests principis generals a la realitat concreta, cal considerar
els fets empírics que obliguen a processos de canvi i transformació
del sistema de valors, previs o simultanis als processos
d’implementació. Aquests processos de transformació en la reali-
tat cultura existent obliguen, com assenyala Erhard, a aquesta ca-
pacitat de convenciment necessària per realitzar els processos de
canvi i la forma d’implementar-los. Aquesta és una de les claus de
l’èxit per desenvolupar una Economia Social de Mercat, un canvi de
valors que correspon a una diferent conceptualització de l’econo-
mia i de les seves regles de funcionament, tot garantint les llibertats
de les persones per al seu desenvolupament i de les institucions en
el marc d’aquesta responsabilitat individual i institucional que ga-
ranteixi l’orientació al bé comú. Aquesta garantirà l’estabilitat d’una
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societat, fonament necessari per al funcionament d’una economia
de mercat. Es tracta d’aquella “economia de mercat” que “funcioni
bé” de Phelps74 .

V. Impacte de l’austeritat en el
desenvolupament de les persones:
exigències a l’ordenament economicosocietari

1. La dimensió eticoeconòmica de la societat

La interdisciplinareitat en l’economia és necessària per actuar
en la configuració dels processos de coordinació econòmica per
a l’estructuració de les institucions. En la interpretació societària de
l’economia s’apliquen, com s’ha vist, sistemes de valors i objec-
tius finals els factors rellevants dels quals es troben més enllà del
sistema de preus que caracteritza la dimensió instrumental del mer-
cat. És un altre càlcul econòmic en el qual es troben les claus per
a la presa de decisions, claus que impacten definitivament en l’èxit
o fracàs dels “processos econòmics”, en la seva articulació, valora-
ció i resultats.

Aquestes claus no són l’apèndix d’una anàlisi econòmica, sinó
el fonament que hauria de regir l’anàlisi econòmica.

L’ètica i l’economia són dos aspectes determinants dels pro-
cessos economicosocietaris. Són dos ponts que marquen aquesta
interdisciplinarietat en el seu fonament.

1) L’objectiu final, les finalitats de l’economia i de l’ètica, és
el desenvolupament integral de la persona potenciant les
seves competències tècniques i econòmiques, per una ban-
da, i les competències socials, innates, per l’altra, tot impul-
sant la seva pròpia dimensió social, que és la que genera la

74. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13
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seva disposició a la cooperació, de la qual depenen tant
l’èxit del propi desenvolupament personal com la seva con-
tribució al dels altres, la seva contribució al bé comú.  Aquest
objectiu final, com s’ha dit, implica l’economia i l’ètica:
«La persona és un ésser social, és a dir, per una banda de-
pèn de l’ajut del proïsme per cobrir millor les seves necessi-
tats però, per l’altra, té a la vegada l’obligació de coordinar
la satisfacció de les seves necessitats amb les d’altres per-
sones, així com contribuir a cobrir les necessitats del con-
junt»75 .

2) I aquest desenvolupament de la persona es materialitza mit-
jançant l’eficient disposició dels recursos escassos disponi-
bles, partint dels objectius instrumentals que s’orienten,
contribueixen, a assolir l’objectiu final.  Aquesta segona di-
mensió implica els criteris d’eficiència econòmica i eficiència
social en la disposició dels recursos. Aquesta dimensió tècni-
ca se situa en l’espai eticoeconòmic: «Una economia ha de
poder també fonamentar moralment el que fa...»76 .

L’austeritat econòmica és implícita a aquesta dimensió
eticoeconòmica, no l’austeritat fiscal, la dimensió de la qual és
merament instrumentalista, sense cap criteri que no sigui el de mini-
mitzar el dèficit fiscal i contribuir a la reducció del deute sobirà.
Som una altra vegada aquí, a l’economia sense l’home. Les reta-
llades fiscals, més que una austeritat econòmica conformen un
plantejament contrari, a curt i a llarg terminis, al desenvolupament
de la persona. Tot al contrari, genera una economia sense l’home,
cosa que es percep en tots els discursos en què el dèficit fiscal és
l’objectiu final, i això és el gran error en el plantejament actual.
Queda clar que el dèficit fiscal i el deute sobirà són obstacles

75. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.24
76. Suchanet, A. (2012), «Volkswirtschaftslehre scheitert in Praxistest». Handelsblatt,

26 de gener de 2012
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econòmics i societaris per al creixement i la creació d’ocupació.
Per això s’exigeixen de forma permanent i insistent reformes que,
necessàriament, s’impliquen en el desenvolupament de les persones
i, per tant, les enormes dificultats per a la seva execució, com ho
està demostrant la realitat en què ens estem movent.

Ambdós objectius són instrumentals, tant a curt com a llarg
termini. No són objectius finals. Són els objectius finals assenya-
lats qui ha de configurar les reformes i ha d’imposar l’austeritat
econòmica i, com a conseqüència de la seva acció, es contribuirà a
la cobertura dels objectius instrumentals. El fet és que aquesta
acció se situa eticoeconòmicament en els objectius finals del des-
envolupament de la persona i de les seves capacitats, tot exigint
l’assumpció d’un sistema de valors que integri l’austeritat econò-
mica en l’ús eficient dels recursos, amb la qual cosa es generaran
recursos per cobrir els dèficits.

La complexitat d’aquest procés de transformació (no de mera
adaptació) exigeix convèncer del valor dels objectius finals del
desenvolupament integral de la persona i de les seves competènci-
es, orientat al valor d’allò que és comú per impulsar la persona a
involucrar-se en els processos de transformació. Tot això és un únic
procés, no són dos processos diferents, un el de l’acció de l’auste-
ritat fiscal i l’altre el de les reformes. I solament un ordenament
Eeonòmic com l’Economia Social de Mercat és capaç de respondre
a aquest repte d’un sistema de valors convincent, que estableixi el
fonament per involucrar la persona en el seu propi desenvolupa-
ment i en la contribució al dels altres.

Si en els anys de la postguerra eren el “creixement econòmic”
i l’”ocupació” qui marcava el desenvolupament de les persones, avui
succeeix el mateix. En això gairebé tothom hi està d’acord, però no
hi ha coincidència en com es configuren aquests processos. Aques-
ta és la diferència actual, assenyalada per Phelps, entre les dues
formes de concebre l’economia.

És la persona i el seu desenvolupament qui aconsegueix les
reformes, l’austeritat econòmica, a partir d’una Economia Social

SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA



202

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

de Mercat amb la qual assoleix també la cobertura dels objectius
instrumentals: el dèficit fiscal i el deute sobirà. És la persona qui
reforma, qui transforma  confiant en el seu futur desenvolupament,
tot trencant els esquemes rígids i d’enorme impacte negatiu sobre
aquest desenvolupament: per què no es fonamenta moralment el
que es fa des de la visió neoclàssica de l’economia?

2. Llibertat i responsabilitat de la persona en el procés de trans-
formació de l’ordenament economicosocietari

Només s’assoleix l’austeritat econòmica quan la persona posa
en joc les seves capacitats, les seves competències, juntament amb
la seva dimensió social innata per ella mateixa. Així s’assenten els
fonaments per a l’acció econòmica, per als “processos de coordi-
nació econòmica”, tot reduint els costos de coordinació, principal
barrera per a les reformes. És trencar amb els esquemes corpora-
tivistes keynesians i obrir a la persona espais de llibertat i responsa-
bilitat en què procedeix amb els seus valors, i la jerarquització
d’aquests, per portar a terme els seus “processos de coordinació”.
Quan es planeja orientar l’economia cap al desenvolupament inte-
gral de la persona, de les seves competències, s’implica la llibertat
per a l’elecció de l’”acció econòmica” conforme als seus valors i
preferències peculiars, tot contribuint tant al seu propi desenvolu-
pament com al d’allò que és comú. Però aquests espais de llibertat
no són només “simples espais” econòmics instrumentats en els me-
canismes de mercat, sinó espais eticoeconòmics, un desenvolupa-
ment que es regeix pel criteri de competitivitat, no solament de
preus sinó del valor global de les competències de les persones i del
seu desenvolupament. És un altre càlcul econòmic.

L’economia en la societat no és un procés estàtic sinó un pro-
cés dinàmic, impulsat per les dues forces mencionades que descan-
sen en la persona: el seu desenvolupament, les seves competènci-
es i la seva dimensió social innata.

En conseqüència, són dos processos discontinus per moltes
circumstàncies, que han de transformar processos per poder assolir
en diferents situacions l’objectiu final del desenvolupament inte-
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gral de la persona, a partir de la seva llibertat creativa i innovadora
que força aquestes transformacions (Schumpeter) i genera el fona-
ment comú per a la cooperació que facilita la “coordinació econò-
mica”, és a dir, les seves institucions i organitzacions en aquest marc
eticoeconòmic. Sense llibertat no hi ha desenvolupament de la per-
sona i no es donen els fonaments per a l’assumpció de responsabi-
litats en el marc de la competència com a criteri economicosocietari,
de tal manera que ha d’integrar l’equilibri social per estabilitzar i
garantir el desenvolupament humà.

L’espai de l’”acció societarioeconòmica” s’emmarca en els
principis de llibertat i de responsabilitat, dominant no solament en
l’economia sinó també en la societat, de forma que l’equilibri soci-
al impliqui el conjunt. Totes elles són articulacions de l’ordenament
d’una Economia Social de Mercat que, amb una orientació clara
cap al desenvolupament de la persona, cerca l’eficiència
economicosocietària mesurada, no ja en l’ús assolit dels recursos i
de les seves capacitats, sinó en els “èxits” aconseguits en relació
als objectius finals compartits. Liderar persones en espais “lliures
i responsables” sota el criteri del desenvolupament de la competèn-
cia, és alguna cosa més que dirigir, governar una institució. És cer-
car la cooperació de les persones en funció de l’assumpció del
desenvolupament de les seves competències, compartint valors
comuns que faciliten la coordinació econòmica.

És aquí on hi ha el miracle d’una organització econòmica que
sàpiga integrar les persones per mitjà de valors i convenciments en
els objectius finals compartits que faciliten el seu futur, el seu des-
envolupament, que contribueixen a allò que és comú com a clau
compartida que regeix, més enllà del sistema de preus, els proces-
sos economicosocietaris. Haurien de ser els problemes plantejats, a
la darrera dècada, per les organitzacions empresarials en tots els
aspectes estratègics, de govern de les institucions, compensacions,
etc., a escala mundial77 .

77. Davis, I. (2005), «The biggest contract», ob. cit.
Barton, D. (2011), «Capitalism the long term», ob. cit.
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78. García Echevarría, S. (2010) «La productividad de los recursos…», ob. cit.
79. García Echevarría, S. (2010), «Shareholder…», ob. cit.
80. García Echevarría, S. (2007), «El desarrollo del Mittelstand…», ob. cit.
81. Stiglitz, J. C. (2014), «Malestar avanzado», ob. cit.

És necessari un ordre de valors sobre els quals es fonamenti
l’orientació del repte a les persones i a les institucions, tot configu-
rant un ordenament economicosocietari que sigui capaç d’integrar
ètica i economia en el desenvolupament integral de les persones. La
productivitat com a, per exemple, clau de l’economia i de la socie-
tat, va més enllà de la seva dimensió tècnica78 , va més enllà del
repte tècnic: és l’expressió del quefer econòmic, de l’austeritat
econòmica, ja que és la referència per al propi desenvolupament de
la persona més enllà del tema de les seves retribucions. Cosa que
no sembla que s’entengui en els processos empresarials institucio-
nals, on la persona exerceix les llibertats i les responsabilitats: com-
partir processos tot assumint-ne les responsabilitats.

Solament el marc d’una conceptualització stakeholders79  de
l’empresa correspon a una materialització aplicada en una Econo-
mia Social de Mercat, amb organitzacions orientades al desenvolu-
pament de la persona80 . Quan Stiglitz es queixa que «l’economia ha
honrat en els darrers anys el seu nom de ciència lúgubre...»81  sig-
nifica que continuarà essent aquesta orientació que no dóna vida a
l’acció econòmica. Aquesta és la contribució de la persona en la
disposició de llibertat i de responsabilitat en el marc d’una Econo-
mia Social de Mercat.

3. Paper del bé comú en el desenvolupament de la persona i de
la configuració dels processos econòmics

Per comprendre el paper del bé comú en el desenvolupament
de la persona cal entendre com s’implica en l’ordenament econò-
mic: si la «...comunitat econòmica persegueix un objectiu que va
més enllà de l’interès individual, és a dir, que engloba alguna cosa
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més que el simple interès comú perseguit des d’un punt de vista
individual, es planteja l’existència d’un bé comú com a mesura su-
prema dels interessos individuals82 . És per aquest motiu que una
ètica econòmica que no està fonamentada en l’individualisme s’ha
d’ocupar, per tant, de la determinació del bé comú que s’assoleix
per mitjà de les accions econòmiques, i això afecta l’ordre o el “sis-
tema econòmic”83 .

Cosa que constitueix una referència a allò que és comú en què
s’assenten els objectius finals economicosocietaris i que a més
s’integren en el càlcul econòmic per a la instrumentació dels ob-
jectius instrumentals. L’ús eficient dels recursos es mesura en l’as-
soliment d’aquests objectius, en la configuració de les institucions i
en l’organització de l’economia dins d’aquest sistema de valors
que aconsegueix integrar, compartir, els potencials de les persones.

El bé comú, la seva articulació en els objectius finals, en els
processos econòmics i societaris, defineix l’ordenament econòmic i
el paper de la persona com a individu actuant que busca els seus
objectius individuals compartint un sistema de valors que faciliti
la cooperació i l’èxit d’una economia. Això facilita de forma signi-
ficativa la definició de l’espai de llibertats i de les responsabilitats
que s’estan assumint. Crea certesa en el marc d’un ordenament
competitiu, perquè assegura el marc d’acció per a tothom, una de
les funcions clau de l’Estat en una Economia Social de Mercat.

Si es trasllada a l’àmbit empresarial, implica de manera relle-
vant que: «Dirigir una empresa no s’acaba a la porta de la fàbrica...
gairebé tots saben en quina mesura deuen el seu èxit a les condici-
ons marc de la societat; sense estabilitat política i jurídica, sense
infraestructures públiques, sense pau social, sense confiança en el
futur i sense el sentit del que és comú, manca a l’empresa el fona-
ment del seu èxit»84 .

82. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.22
83. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.22
84. Köhler, H. (2007), «El empresario…», ob. cit, p.3
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85. Maucher, H. (1996), «El arte de dirigir», ob. cit., p.24
86. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.25
87. Utz, A. F. (1996), «Ética económica», ob. cit., p.88

Aquest pensament de referència a allò que és comú caracte-
ritza, en aquest cas, dins el marc d’una Economia Social de Mercat,
el disseny empresarial en què allò que és comú, el sistema de va-
lors compartit com a fonament dels objectius finals, marca l’espai
de llibertats i responsabilitats que facilita el càlcul economico-so-
cietari.  Aquests són els fonaments del canvi, de la transformació,
de les reformes  que no es poden fer fora de l’ordenament
economicosocietari, cosa que implica un canvi cultural necessari
més enllà del sistema de preus i que s’aprecia des de l’àmbit em-
presarial, ja que «...és necessari que desenvolupem una cultura del
canvi amb la qual es promocionin aquelles persones que ja estan
disposades a assumir les noves situacions que tinguin la capacitat
de dirigir el canvi»85 .

Canvi que exigeix l’ordenament econòmic en dirimir quin és el
paper que es vol donar al bé comú, com a referència primera per a
la reestructuració de l’ordre econòmic i societari que vulgui o pugui
assumir la cultura vigent. És per això que Utz insisteix que quan es
tracta d’imposar un ordenament econòmic «...caldrà considerar amb
l’obertura dels mercats les condicions concretes de cada una de les
economies nacionals que han funcionat fins ara en l’activitat econò-
mica (estructures socials, etc.)»86 .

D’on neixen, com succeeix en el propi context europeu actual,
greus dificultats, ja que «plantejant conseqüentment exigències poc
realistes i que superen les possibilitats d’una nació»87 , no es poden
acceptar decisions merament analítiques, però sí que es poden
considerar aquelles mesures que haurien d’involucrar-se en els pro-
cessos economicosocietaris.

La continuada referència als plans d’estabilitat a Europa són
construccions analítiques de difícil aplicació en la realitat de l’orde-
nament econòmic dominant. La ruptura que indica tant l’austeritat
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88. Keitel, H. P. (2009), «El futuro…», ob. cit., p.4

fiscal en un procés material, quantitativista, amb un fort impacte
sobre les persones, com el seu curtterminisme i l’austeritat econò-
mica en el canvi cultural que comporta en el propi disseny dels pro-
cessos de transformació com a processos independents, generen un
greu impacte generacional societari. Quan la societat hauria de tro-
bar una resposta en els processos de transformació que permetes-
sin aquest equilibri social intertemporal, necessari en el propi pro-
cés de canvi, i simultanejar integralment ambdós processos.

VI. Estat i societat: dinàmica de
transformació economicosocietaris i de les
seves institucions

1. L’austeritat en els processos economicosocietaris: paper de-
terminant de l’Estat

En el marc d’un ordenament d’una Economia Social de Mer-
cat l’Estat se situa, unívocament, en el rol de garantir llibertats i
responsabilitats per a la realització dels processos de coordinació
econòmica que impliquin el desenvolupament de la persona i de les
seves competències.

Keitel, expresident de la federació de la indústria alemanya, ho
defineix de manera precisa: «L’economia no opera fora de qualse-
vol ordre, sinó dins d’un ordenament. L’Estat estableix i vigila les
condicions marc, les empreses i els ciutadans exerceixen l’econo-
mia dins d’aquest marc sota la seva pròpia responsabilitat. Aquesta
és la distribució de competències en l’economia social de mercat!
Nosaltres el que hem de fer ara és observar-la correctament. Qui
rellegeix els pares fundadors sap que ‘social’ no significa redistribu-
ció, sinó integració responsable a la nostra comunitat»88 . I aquestes
condicions marc que fixa l’Estat afecten la competència tot evitant
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els abusos i la concentració de poder, això és evitar posicions domi-
nants en el mercat, «redueix els beneficis, premia la dedicació em-
presarial i l’esperit innovador, ofereix oportunitats»89 . Tot això im-
plica l’exigència d’austeritat econòmica, l’ús eficient, sense mal-
barataments, dels recursos i de les capacitats, significa el funciona-
ment de l’economia per aconseguir l’objectiu del desenvolupament
integral de la persona.

Els processos de coordinació econòmica originen costos de
coordinació derivats, per una banda, de la predisposició de la per-
sona i de les institucions a la “cooperació”, clau de l’èxit econò-
mic90  i, per l’altra, dels principis que regeixen els espais de coordi-
nació:

1) En el mercat i en l’articulació dels seus instruments per al
funcionament, en particular les estructures de mercat i la
configuració dels sistemes de preus, així com els valors
morals, situats més enllà del “sistema de preus”, el qual
apropa el mercat a la realitat economicosocietària. D’aquí
ve la crida de Maucher a l’empresari: «Hem de ser consci-
ents com a empresaris que l’economia de mercat no és aquí
per a l’empresari, sinó que l’empresari hi és per a l’econo-
mia de mercat»91 .

2) En l’Estat l’articulació dels processos de coordinació eco-
nòmica, de les seves actuacions econòmiques, de l’activitat
econòmica estatal, ha d’observar el principi de “confor-
mitat al mercat” en les seves actuacions, com també en el
desenvolupament dels principis de subsidiarietat i de solida-
ritat que impliquen l’activitat econòmica fonamentada en els
criteris de competència.

3) I en la coordinació d’ambdós mecanismes de coordinació:
economia de mercat i Estat.

89. Keitel, H. P. (2009), «El futuro…», ob. cit., p.4
90. Köhler, H. (2007), «El empresario en la sociedad», ob. cit., p.1
91. Maucher, H. (1996), «El arte de dirigir…», ob. cit., p.28
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Tots dos, mercat i Estat han d’actuar sota els mateixos
principis generals, reduint els costos de coordinació generats
per:

a) La disposició de les persones cap a la cooperació, a partir
del seu sistema de valors i la seva orientació cap al que és
comú.

b) L’assumpció de les responsabilitats del seu propi desen-
volupament, de les seves competències.

c) La seva contribució al que és comú, als objectius finals de
l’economia en la societat, gràcies al coneixement de les con-
seqüències per al seu propi desenvolupament i el de la co-
munitat.

I aquest marc que integra els processos econòmics i societaris
ha de reduir els costos de coordinació en l’Estat, en l’economia,
en l’empresa, en “el que és econòmic” i en “el que és social”, tot
obrint nous espais per a noves contribucions: és a dir, l’austeritat
econòmica que es pot materialitzar i mesurar a partir del seu siste-
ma de valors. Els “costos de coordinació” són aquells costos fixos,
que no es registren comptablement, que són més enllà dels registres
comptables, però que són la “llosa”, les barreres que impedeixen
l’eficiència econòmica necessària per donar resposta a les necessi-
tats, a fi d’aconseguir l’equilibri social, societari, perquè funcioni
l’economia de mercat.

Aquesta és la vertadera austeritat econòmica, que fa inne-
cessària l’austeritat fiscal que  obstaculitza la reducció dels cos-
tos de coordinació i dificultat seriósament el desenvolupament de
la persona. L’eficiència aconseguida amb l’austeritat econòmica
facilita el finançament de l’equilibri social sense generar deute
sobirà. Però, sobretot, l’austeritat econòmica facilita el propi des-
envolupament de la persona. La segona, l’austeritat fiscal, genera
un greu deteriorament de la persona, ja que l’economia no assoleix
els seus objectius finals, ni les institucions donen resposta al seu
propi desenvolupament.
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Els principis i les regles que defineixen un ordenament d’una
Economia Social de Mercat els fixa l’Estat per a tota la societat,
tant per a l’activitat dels mercats com per a la seva pròpia activi-
tat econòmica com a Estat. La societat realitza la seva economia
en dues dimensions instrumentals: mercat i Estat, els processos de
“coordinació econòmica”, sota idèntics principis i regles, que van
més enllà dels mecanismes del “sistema de preus”. Aquesta àrea
no es pot excloure del càlcul economicosocietari, perquè es troba
en el 50 % del PIB i exerceix un important poder sobre l’altre 50
%. L’austeritat econòmica és l’orientació que realitza les refor-
mes reals en generar les condicions per reduir els costos de coor-
dinació i aquesta és la labor determinant de la responsabilitat
societària de l’Estat. No és només la responsabilitat societària
de l’empresa, sinó que precisament la responsabilitat societària
de l’Estat és qui determina si es realitza o no l’austeritat econò-
mica assolint l’objectiu final del desenvolupament de la persona,
i s’eviten així els nefastos resultats, a curt i a llarg terminis, d’una
austeritat fiscal que penalitza de forma greu el desenvolupament
de les persones i obstaculitza l’eficiència econòmica orientada al
desenvolupament del bé comú. Que és qui recolza l’equilibri so-
cial per a la pròpia viabilitat de les llibertats creatives i innovado-
res de la persona, i l’assumpció de les responsabilitats en una so-
cietat oberta.

2. Resposta de la societat a l’austeritat en la seva dimensió
econòmica i societària

Com ja s’ha mencionat, Tirole remarca que «alguns (eco-
nomistes) pensen que és un error la forta disciplina pressupos-
tària, d’altres consideren el contrari... el que és cert és que els
economistes no saben gaire cosa. El que cal fer són les refor-
mes»92 .

92. Tirole, J. (2014), «En España o Grecia…», ob. cit., (El País, 19/10/2014)
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Les reformes són la veritable austeritat, l’austeritat econò-
mica, una eficient utilització dels recursos disponibles i no l’austeri-
tat fiscal, perquè aquesta “és complicada per a l’economia”93 , trenca
els “processos de coordinació” i dispara el costos de coordinació.
L’austeritat fiscal no afavoreix el desenvolupament de l’economia
i qui en canvi l’afavoreix és l’austeritat econòmica, que són els
processos de transformació que cal realitzar, però que no s’aconse-
gueixen fàcilment. Primer en allò que afecta la persona, segon en el
canvi de valors que fa possible la nova conceptualització de l’eco-
nomia. S’ha imposat l’austeritat fiscal i no l’austeritat econòmi-
ca, que implica eficiència econòmica: són les reformes. I qui pensa
que partint de l’austeritat fiscal entra el convenciment i la disposi-
ció al canvi, a les reformes, està equivocat, si més no quant al temps
que demana i el “cost del canvi”.

Cal realitzar els canvis per mitjà de l’austeritat econòmica,
les reformes, però des de la societat, no des de l’economia i menys
encara des de l’enginyeria pressupostària. El que no es planteja
és el canvi generant valors amb capacitat de convèncer de l’asso-
liment dels objectius finals, del desenvolupament de la persona.
La via de l’austeritat fiscal és una drecera econòmicament i so-
cietària inadequada, desestabilitzadora de la societat. Cal assumir
un ordenament econòmic d’una Economia Social de Mercat, que
permeti reorientar l’economia cap a la persona des d’un planteja-
ment societari.

L’austeritat fiscal, dèficit pressupostari, porta a ruptures dels
processos de coordinació en totes les àrees a les quals afecta, en
primer lloc a la desocupació i a la pèrdua d’expectatives de futur en
la societat. La manca de creixement econòmic i el creixement de
l’atur, en particular el juvenil i el de les persones de més de 50 anys,
afecta greument el desenvolupament de les persones o a la pròpia
estabilitat societària. Perquè cal introduir una més gran eficiència

93. Tirole, J. (2014), «En España o Grecia…», ob. cit., (El País, 19/10/2014)
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econòmica en el conjunt del sistema. La competitivitat aconseguida
reflecteix una veritable transformació econòmica, tret d’algunes
àrees concretes. Les creixents càrregues socials, l’àmplia desarti-
culació empresarial i la manca dels principis de competitivitat i de
llibertat dificulten el procés de transformació. Hom no involucra la
persona en el desenvolupament societarieconòmic.

És, sens dubte, políticament més manejable l’austeritat fiscal
que la realització de les reformes que l’han de seguir.  Aquí és l’er-
ror, al costat dels cridaners diferencials en rendes i patrimonis. Es
desestabilitza la societat. Els canvis són canvis societaris que alho-
ra exigeixen canvis tant pel que fa a la conceptualització dels pro-
cessos econòmics com a les expectatives de desenvolupament de
les persones. Un ordenament econòmic que generi expectatives que
impulsin la contribució de les persones als processos de canvi impli-
ca:

1) Fixar els valors que generen les expectatives d’èxit dels
objectius finals.

2) Fixar els principis que estableixen el canvi.
3) Transformar les institucions.

que és el que impliquen les denominades reformes.  Aquestes són
un canvi rellevant de l’ordenament economicosocietari i la societat
l’espera per cobrir les necessitats per al desenvolupament de les
persones i, així, restablir els processos econòmics eficients en els
mercats i en la pròpia actuació de l’Estat, per una banda, i assolir,
per una altra, l’equilibri social que permeti estabilitzar la societat,
tot garantint nous espais competitius amb una més gran cooperació.
Sens dubte és l’acció econòmica qui fonamenta l’èxit del desenvo-
lupament de les persones.

La dimensió política de la societat ha considerat més “senzi-
lla”, més assequible en el curt termini, l’austeritat fiscal, però això
és, tant econòmicament com política generadora d’elevats costos
econòmics, polítics i societaris. L’economia i les persones són per
essència llargterministes: no es poden solucionar els problemes de
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transformació des d’instruments curtterministes quan els problemes
d’ambdós, de les persones i de l’economia, són per essència
llargterministes. La societat ha d’estar involucrada en el procés de
transformació, amb la qual cosa, alhora, es resoldran els problemes
del dèficit pressupostari en la mesura que, l’ordenament econòmic
d’una Economia Social de Mercat, sotmeti als principis abans asse-
nyalats el funcionament de l’organització econòmica.

3. Configuració i transformació dels processos societaris i de
l’Estat en les situacions d’austeritat

L’aportació rellevant de l’Economia Social de Mercat consis-
teix en la integració de l’economia en el context societari, on s’esta-
bleixen els objectius finals que persegueix la societat i això, a patir
d’un sistema de valors que implica tant el desenvolupament inte-
gral de la persona com aconseguir-ho amb eficiència econòmica, en
l’ús dels recursos i de les seves capacitats amb la deguda austeri-
tat econòmica. Del reeiximent aconseguit i dels objectius finals
dependrà tant l’èxit econòmic com, en conseqüència, l’equilibri
social que fa possible l’”l’equilibri pressupostari”. No és una aus-
teritat fiscal qui canvia el comportament de les persones en la co-
ordinació econòmica, sinó més aviat el resultat d’una diferent dis-
posició cap a la cooperació amb els seus potencials.

Des de la societat cal enfocar els processos de configuració i
de transformació d’aquests, i l’Estat ha d’articular l’ordenament
econòmic de forma que garanteixi i impulsi l’orientació de l’econo-
mia als objectius finals. En el marc de la posada en marxa de
l’Economia Social de Mercat, hi ha una referència força interessant
de l’any 1947, quan el document del Hamburguer Volkswirstschaft-
lichen Gesellschaft la dissenyà i la configurà: per realitzar la trans-
formació econòmica amb la finalitat d’establir-la, els objectius per-
seguits es concretaren en onze. La seva determinació involucra la
societat i l’Estat per crear les condicions i els “objectius instrumen-
tals” dels “diferents processos de coordinació”. Entre d’altres,
aquests són els onze “objectius”
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1) Creació d’un ordre empresarial social que valori el tre-
ballador com a persona i com a treballador, que disposi de
llibertat per al seu desenvolupament sense limitar la inici-
ativa empresarial i la responsabilitat de l’empresari.

2) Ordre de competència.
3) Política antimonopoli.
4) Política d’ocupació.
5) Política de rendes i patrimoni.
6) Política d’habitatge.
7) Política social empresarial.
8) Desenvolupament de sistemes cooperatius.
9) Desenvolupament de la Seguretat Social.
10)Desenvolupament de les ciutats.
11) Salari mínim.

...Que defineixen «...la política econòmica com a síntesi d’eco-
nomia de mercat i protecció social...»94 .

Es tracta:
1) Del desenvolupament d’un ordre de llibertats,

i de:
2) Establir estabilitat i creixement en els propers anys, per

salvar la fatal situació de manca d’ocupació95

I això com a condició per al desenvolupament de la persona
orientant l’economia al seu desenvolupament integral. És a dir, tots
els processos de coordinació econòmica han d’implicar la perso-
na, perquè ella, en els seus diversos rols i amb la seva diversitat de
potencials, fa possible la transformació de la disposició dels recur-
sos i de les capacitats.

94. Müller-Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.189
95. Müller- Armack, A. (1976), «Wirtschaftsordnung…», ob. cit., p.315
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Cal establir en el marc societari aquests objectius finals per-
seguits i, també, l’impuls dels valors que els fan possibles, claus del
procés i claus del propi ordenament econòmic, que assenten els fo-
naments per una “economia de mercat” que “funcioni bé”96 : una
economia que assoleixi l’eficiència econòmica en el marc de l’equi-
libri social. Si es disposa d’aquests valors i d’aquests objectius
finals, i si són assumits per les persones, sens dubte s’articula l’or-
ganització dels “processos econòmics” amb una clara orientació,
per a la qual es necessari l’establiment d’aquest “marc economico-
societari” que s’obre a més persones, a més innovació i a més coo-
peració. Cosa que és fruit de la confiança en l’assoliment dels ob-
jectius societaris i no dels objectius instrumentals. Aquests han
de funcionar conforme a les regles del marc dels principis que arti-
cula una Economia Social de Mercat. Les persones han de creure i
assumir els processos de canvi, i això demana l’assumpció del sis-
tema de valors que porti a la “cooperació”, amb els més baixos
costos de coordinació possibles, en l’assoliment dels objectius so-
cietaris perseguits.

En l’actual entramat societarioeconòmic, cal recuperar els as-
pectes següents:

1) La dimensió societària de l’economia: la llibertat i la res-
ponsabilitat que implica per a persones i institucions.

2) La prioritat d’allò que és econòmic per damunt de l’en-
ginyeria financera. No és la dimensió financera qui pot
provocar canvis i creixement econòmic, és l’”acció econò-
mica” de la persona i de les institucions.

3) Fet que condueix a la recuperació del llarg termini en l’eco-
nomia i a reduir radicalment el curtterminisme en què ha cai-
gut. En el curtterminisme l’economia no es desenvolupa, ni
tampoc té lloc el desenvolupament integral de la persona ni
de les institucions, a més del seu impacte en la caiguda de la
confiança, la permanent vulnerabilitat i la pròpia corrupció.

96. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13
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4) Això incideix en la concepció de la principal institució que
realitza els processos de coordinació economicosocietaris:
l’empresa. La dimensió societària de l’empresa implica una
conceptualització stakeholders, oberta i estructurada amb
les interdependències dels múltiples grups societaris involu-
crats en el seu desenvolupament. El model stakeholder
genera elevats costos de “coordinació” i contribueix com a
element negatiu en l’ordenament economicosocietari.

5) Una de les claus de la llibertat i de la responsabilitat de les
institucions se situa en la configuració dels seus propis òr-
gans de govern, de les formes organitzatives que no con-
tribueixen a garantir la “llibertat de les institucions”, ni la
seva responsabilitat davant la societat. La pèrdua d’aques-
ta dimensió societària dels òrgans de govern de les instituci-
ons és, avui, una de les grans barreres per a la ruptura d’un
corporativisme keynesià97  i la recuperació d’aquesta dimen-
sió societària de l’economia, és a dir, la implicació d’”allò
que és moral” en el propi càlcul econòmic.

6) Un dels greus problemes que s’han accentuat encara més
amb la crisi financera i econòmica és el tema de les
compensations dels directius, la forma articulada que ha
conduït a alts nivells de desconfiança en els processos de
coordinació i al desenvolupament d’una malfiança innata en
els processos i l’organització establerta.

El marc necessari per al desenvolupament d’un ordenament
d’una Economia Social de Mercat implica l’Estat, com a marc que
ha de garantir i espai perquè tinguin lloc els processos de canvi, i
quant als principis clau que han de regir en el propi Estat en les
seves activitats, tant econòmiques com socials. Implica a tothom
com a condició necessària per a l’èxit societari evitant l’austeritat
fiscal, que no genera les condicions per l’eficiència en el desenvo-

97. Phelps, E. (2012), «Germany is right…», ob. cit., p.13
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lupament de les persones, sinó tot al contrari. El creixement econò-
mic i l’ocupació neixen de l’acció econòmica eficient, de l’auste-
ritat econòmica.

VII. Conclusions i recomanacions per als
processos de transformació econòmica i
institucional

1) La complexa i llarga crisi financera i econòmica ha ressal-
tat, en molts de països en crisi, la inadequada trajectòria de
la política econòmica que han seguit: la manca d’un ordena-
ment economicosocietari que permetés percebre el desas-
tre econòmic en les diverses societats. Cosa que impulsa
una cultura econòmica cada vegada més allunyada de la
pròpia realitat, amb un greu deteriorament tant en el desen-
volupament de l’economia com de les pròpies institucions.
La incidència dels corrents neoclassicistes en el devenir
econòmic i en les seves institucions, ha generat una orienta-
ció errònia en els processos econòmics, que han provocat
seriosos dèficits pressupostaris i un fort increment de
l’”endeutament sobirà”, tant de les empreses com de les
persones. La prioritat de l’”enginyeria pressupostària” so-
bre la dimensió econòmica dels processos, la caiguda en el
curtterminisme i el desarrelament dels òrgans de govern de
les institucions, han acumulat els fonaments d’una gran
ineficiència econòmica. Hom ha oblidat que el desenvolu-
pament de la persona i el creixement de l’economia són, per
essència, llargterministes.

2) L’austeritat fiscal, pressupostària, sorgeix com el procés
d’ajust orientat a reduir el dèficit fiscal i, a més, reduir el
creixement del deute sobirà. En particular, en el context
del devenir europeu, amb la implicació de l’euro i la ne-
cessitat d’adaptació de les economies, neixen els diversos
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Acords per ajustar els dèficits fiscals que se centren en l’arti-
culació de programes d’ajustament, de retallades pregones de
la despesa de l’Estat, la necessitat d’ajustaments en el sistema
financer i bancari. I això obliga a l’austeritat fiscal, a les reta-
llades pressupostàries. Els seus objectius de reducció del dèfi-
cit es configuren a curt i mitjà termini com l’objectiu princi-
pal, la denominada austeritat fiscal, la retallada de recursos
públics. Aquest constitueix l’eix de l’acció de l’Estat sobre l’eco-
nomia, generant greus problemes de creixement i d’atur en
magnituds alarmants que impliquen també la dimensió
“intergeneracional”. Es trenca l’equilibri societari, s’incre-
menta la “despesa social” amb greus conseqüències per al
desenvolupament de les persones i de l’economia. S’hi afegeix
l’important predomini de la concepció neoclàssica de l’econo-
mia en els processos d’ajustament.

3) Però l’ajustament del dèficit fiscal, pressupostari, no condueix
a una més gran eficiència econòmica i calen reformes dels
processos de “coordinació econòmica” en molts sectors de
l’economia, és a dir, cal austeritat econòmica.  Aquestes són
les reformes de processos i institucions a la recerca de la rea-
litat econòmica, de l’eficiència en l’ús dels recursos escassos.
Però l’objectiu de la reducció del dèficit fiscal no implica
necessàriament una més gran eficiència econòmica. Per això
les reformes constitueixen el problema fonamental de la situa-
ció que es generà en dècades d’”acció econòmica” pública i
privada allunyades de qualsevol realisme econòmic. L’ajusta-
ment afecta greument el desenvolupament de les persones,
l’estabilitat de les institucions i l’equilibri societari.
L’austeritat econòmica, l’eficiència econòmica, afecta la con-
cepció de l’economia en la societat concreta, cultura que cal
transformar, canviar, i que va més enllà del simple dèficit fis-
cal. L’austeritat econòmica, valor innat del quefer econòmic
de la persona i de les seves institucions, precisa la persona, que
és qui ha de fer el canvi, amb una altra manera de pensar, de
concebre l’economia i la societat.
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4) Cal una economia per a la societat. Es tracta d’aquesta di-
mensió societària de l’economia que estableix els objec-
tius finals, la finalitat de l’economia en la societat, tant en
la seva dimensió econòmica com ètica. Cal un ordenament
econòmicosocietari global, més “enllà del mecanisme de
preus” per definir els objectius finals de l’economia en la
societat i poder desenvolupar els objectius instrumentals
de forma que permetin contribuir, de manera eficient, a l’as-
soliment dels objectius del desenvolupament de les perso-
nes mitjançant l’ús eficient, auster, dels recursos escassos
disponibles a partir dels objectius instrumentals. Un orde-
nament econòmic d’una Economia Social de Mercat impli-
ca la integració de l’eficiència econòmica amb l’equilibri
social, perquè els objectius finals eticoeconòmics són: el
desenvolupament integral de les persones mitjançant l’ús
eficient dels recursos escassos, conseqüència de la coope-
ració de la persona amb les seves competències i la seva
dimensió social. Tota política econòmica està implicada en
una política societària, amb la qual cosa el “càlcul econò-
mic” va més enllà del “sistema de preus”.

5) Les reformes clau del moment actual, és a dir, l’austeritat
econòmica real, no poden ser l’apèndix de l’austeritat fis-
cal, ni aquesta té capacitat per impulsar les reformes. El
dèficit fiscal i el creixement del deute sobirà solament es
poden reduir a partir de la realitat econòmica, de l’”acció
de la persona” assumint els processos necessaris de trans-
formació. És a dir, la finalitat de l’economia és donar res-
posta a les necessitats de la persona, assegurar la seva con-
tribució al bé comú per al desenvolupament dels altres. Això
implica la fixació dels objectius finals, societaris, que s’ori-
enten en el sistema de valors, que jerarquitza els valors, en
la diversitat de les persones, perquè contribueixin al procés
de canvi i de transformació de l’austeritat econòmica, les
reformes. Sense aquesta orientació de l’economia al des-
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envolupament de les persones, com a objectiu final que
regeix en l’acció econòmica en l’eficient utilització dels re-
cursos, no es produiran els canvis en el temps ni amb un
“cost” polític, econòmic i social assumible. Cal situar el canvi
en l’austeritat econòmica i no en l’austeritat fiscal. La
primera ha de resoldre la segona, la segona no genera fàcil-
ment la primera.

6) La reducció del dèficit fiscal és un objectiu instrumental
emprat per estabilitzar la societat, però no és un instrument
per aconseguir l’objectiu final d’una transformació socie-
tària econòmica de les persones i de les seves institucions
perquè les pròpies persones assumeixin el canvi, portin a
terme la transformació a partir del convenciment que, el
nou sistema de valors, els genera expectatives per al seu
futur desenvolupament. Cal introduir aquest sistema de
valors que compromet la persona amb el canvi, amb una
contribució a aquest bé comú que el fa possible.
I això no és economia sinó que és la dimensió societària de
l’economia. L’Economia Social de Mercat, que integra
l’economia i la societat, és una “economia de mercat” que
“funcioni bé”, harmonitzant l’eficiència econòmica amb
l’equilibri social, cosa que garanteix el desenvolupament
de la persona i l’ús eficient dels recursos escassos.

7) Es tracta d’un ordenament economicosocietari que enfor-
teix la llibertat i implica l’assumpció de llibertat sota el prin-
cipi de la competència implicant el principi de solidari-
tat. Es tracta de l’economia amb la persona, com a desti-
natari de l’economia i com al seu realitzador; d’ella depèn,
en primer lloc, el seu propi desenvolupament i del de les
seves competències, amb les quals ha de cooperar amb els
altres per cobrir les seves necessitats i contribuir al desen-
volupament dels altres. Aquesta dimensió ètica de l’econo-
mia i de l’ordre econòmic en què es desenvolupa, és part
integrant de la “realitat econòmica” i del “càlcul econòmic”
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que involucren les persones en els processos de “coordina-
ció econòmica”. Solament en el marc d’una Economia So-
cial de Mercat és possible assumir la preferència de l’aus-
teritat econòmica davant l’austeritat fiscal, i ambdues com
a part del procés de canvi i de transformació, que és com
cal entendre l’actual procés de configuració de la societat i
el valor instrumental de l’economia.

8) La política ha de fixar les regles del procés de transforma-
ció, però ancorat en el desenvolupament de la persona, en
l’assumpció de valors que siguin capaços de convèncer de
la necessitat del procés de transformació per assolir els
objectius finals que hom persegueix i la configuració dels
processos de coordinació que permeten instrumentar efici-
entment els canvis. Només els objectius finals tenen la
força, a partir dels seus valors de convèncer les persones,
per involucrar el canvi a la vista de les expectatives que
reflecteixen la possibilitat de desenvolupament personal. És
la persona qui porta a terme les transformacions, no ho són
ni l’enginyeria pressupostària ni l’enginyeria finance-
ra. Cal orientar l’economia a la persona, involucrar-la i en-
fortir la societat per poder disposar d’aquest equilibri so-
cial que genera el principi de confiança per al creixement
econòmic i l’ocupació. No són els instruments qui facilita
els canvis, sinó els objectius finals, les finalitats que es
volen assolir.

9) Cal canviar la forma d’entendre l’economia perquè deixi de
ser una ciència “lúgubre” (Stiglitz) i això exigeix trencar
amb el vigent corporativisme keynesià i desenvolupar una
“economia de mercat” que “funcioni bé” (Phelps), és a dir,
al meu entendre, una Economia Social de Mercat que faci
possible que l’economia s’orienti a satisfer les necessitats
de desenvolupament integral de la persona, per mitjà de l’ús
eficient tant dels seus potencials propis com de la seva con-
tribució al desenvolupament del conjunt, a partir del bé comú.
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Aquesta és la via per dinamitzar la dimensió social de la per-
sona i generar processos de cooperació, que són la clau de l’èxit o
el fracàs de l’economia, que es generin o no dèficits fiscals i es
desequilibri o no la societat com a conseqüència de l’increment del
deute sobirà. Per l’altra via, l’austeritat econòmica que assegura
el desenvolupament de la persona, no s’aconsegueix.
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Economia Civil, la crisi econòmica i el futur del règim del Benestar
[ PERE GUINJOAN ]

Aquest article aborda tres temes. En primer lloc, es descriuen breu-
ment els fonaments i els continguts de la proposta d’economia civil,
formulada per un equip de pensadors encapçalat per dos catedràtics
italians d’economia, els professors Luigino Bruni (LiberaUniversità
Maria SantissimaAssunta, de Roma) i Stefano Zamagni (Universi-
tat de Bolonya). En segon lloc, es recull un diagnòstic de les causes
de la crisi, distingint entre causes immediates i causes últimes. I en
tercer lloc, i a la llum de la proposta de la welfaresociety (en con-
traposició al welfarestate) plantejada per l’economia civil, s’esbossa
una pista addicional de sortida a la crisi pregona (estructural, no
conjuntural) en què es troben les economies de l’occident europeu
continental, inclòs, molt en primer lloc, el seu model antiquat de
welfarestate, pensant, sobretot, en el cas d’Espanya.

Resums / Abstracts
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Civil Economy, the Economic Crisis and the Future
of  the Welfare Society

[ PERE GUINJOAN ]

This article addresses three topics. First, it briefly describes the
underpinnings and contents of the civil economy proposals formu-
lated by a team of thinkers led by two Italian economics
professors,LuiginoBruni (LiberaUniversità Maria SantissimaAssunta
in Rome) and Stefano Zamagni (Università di Bologna). Secondly,
it contains a diagnosis of the causes of the crisis, distinguishing be-
tween immediate and underlying causes, and thirdly, in light of the
proposal of the welfare society (as opposed to the welfare state)
suggested by civil economy, it sketches an additional way (structur-
al, not short-term) out of the proclaimed crisis in which the Western
European continental economies are enmeshed, including, far ahead
of the others, its antiquated model of welfare state, thinking prima-
rily of the case of Spain.
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“Per una economia del Bé Comú” i l’Economia Social de Mercat
[ EUGENIO M. RECIO ]

Aquest article compara el llibre mencionat al títol amb el model de
l’Economia Social de Mercat (ESM) per diverses raons.En primer
lloc, perquè moltes de les crítiques que fa Zamagni als sistemes
d’organització econòmica, que encara tenen molta vigència en
l’escenari internacional, van ser tingudes molt en compte pels fun-
dadors del model de l’ESM. En segon lloc, per comprovar si real-
ment l’autor proposa un model operatiu, que pugui servir per a
l’organització de l’activitat econòmica a escala nacional, o fins i tot
global, i si es tracta més bé de suggeriments que haurien de ser
integrats en un sistema que, com l’ESM, ordeni tots els elements
que intervenen a escala macroeconòmica i que, per tant, pugui sub-
stituir sistemes com el capitalisme liberal, la planificació estatal i
determinades formes del neoliberalisme. I, en tercer lloc, per què
tot el que sigui enfortir i afermar l’ESM és fer un gran servei al
projecte europeu.
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“For an Economy of  the Common Good” andthe Social
Market Economy

[ EUGENIO M. RECIO ]

This article compares the book mentioned in the title with the Social
Market Economy model (SME) for a number of reasons. First, be-
cause many of Zamagni’s criticisms of economic organisational
systems which are still quite valid on the international scene were
taken into close account by the founders of the SME model. Sec-
ondly, to check whether the author is truly proposing an operative
model which could be used to organise economic activity nationally,
or even globally, or whether it is instead more along the lines of
suggestions that should be integrated into a system, like SME, which
organises all the elements that come into play on the macroeco-
nomic scale and which therefore can replace systems like liberal
capitalism, state planning and certain forms of neoliberalism. And
thirdly, because anything that entails strengthening and reinforcing
SME would be a huge service to the European project.



230

[diàlegs    any 2015    número especial 2]

Què significa en concret l’Economia Social de Mercat?
[ SIGFRIED F. FRAKE I DAVID GREGOSZ ]

El març de 2013 la Fundació Adenauer (KAS) va publicar un ex-
tens treball (98 pàgines) elaborat pel professor doctor S. F. Frake
amb la col·laboració del coordinador de la Política Econòmica In-
ternacional de la KAS, David Gregosz, amb el títol indicat. Aquest
article vol ser un resum del mateix amb la voluntat d’oferir
l’estructura d’aquest treball, traduint literalment alguns dels seus
continguts o sintetitzant-ne les idees que consideri més importants
per conèixer, amb la més gran objectivitat possible, quèsignifica
concretament, segons els autors, l’ESM.
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What Specifically Does the Social Market Economy Mean?
[ SIGFRIED F. FRAKE I DAVID GREGOSZ ]

In March 2013, the Adenauer Foundation (KAS) published an ex-
tensive study (98pages) written by Professor S.F. Frake in con-
junction with the coordinator of International Economic Policy at
the KAS, David Gregosz, with the title cited above. This article
aims to summarise this study in order to share its organisation, liter-
ally translate some of its contents and synthesise the ideas consid-
ered the most important in order to know, as objectively as possible,
what specifically the SME means, according to the authors.
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Mercat de Treball, Integració Social i Salari Mínim
[ LLUÍS FRANCO I SALA ]

L’Economia Social de Mercat (ESM) és una visió humanista de
l’economia. Es basa en el respecte a la llibertat del mercat i en la
cohesió social. Des d’aquesta visió, aquest article defensa que la
primera no es pot entendre sense la segona. Segons el mateix, pel
seu funcionament inclou tant aspectes com l’esperit emprenedor i
la llibertat d’elecció, com la imprescindible cohesió social. És més,
sense cohesió social es fa difícil, per no dir impossible, una veritable
llibertat de mercat des d’aquesta visió de l’economia.L’ESM es
caracteritza per la defensa de la competència, l’aplicació de polí-
tiques conjunturals i estructurals i la priorització i l’aplicació de polí-
tiques socials.En aquest sentit, que la població tingui feina és un
element essencial per al bon funcionament de la llibertat de mercat
i perquè existeixi cohesió social.
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Job Market, Social Integration and Minimum Wage
[ LLUÍS FRANCO I SALA ]

The Social Market Economy (SME) is a humanistic vision of the
economy based on respect for market freedom along with social
cohesion.From this vantage point, this article upholds that the former
cannot be understood without the latter. The article claims that in
order for the SME to work, it must incorporate aspects such as the
entrepreneurial spirit and freedom of choice, as well as the neces-
sary social cohesion. What is more, without social cohesion it is
difficult if not impossible to have true market freedom from this
vision of the economy.The SME is characterised by its defence of
competition, its application of short-term and structural policies and
its priority on and application of social policies. In this sense, having
the population employed is essential for market freedom to work
and for there to be social cohesion.
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Projecte de democràcia mundial:
aportació del pensament social cristià

[ JOSÉ SOLS LUCÍA ]

Qualsevol projecte de governabilitat democràtica global necessita
una ètica mundial. Encara que la democràcia sigui l’aposta política
per la convivència en la diversitat, com un complex sistema de rep-
resentacions majoritàries, d’equilibri entre poders i de control de
poder per part de la població, cal una certa cultura i una certa ètica
comunes per construir-la. El present article analitza la necessitat
d’una certa ètica comuna per poder parlar de projectes polítics glo-
bals, de com seria aquesta democràcia mundial i què n’ha dit el
pensament social cristià.
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World Democracy Project:
Contribution of Christian Social Thinking

[ JOSÉ SOLS LUCÍA ]

Any project involving global democratic governability needs a world
ethics. Even though democracy is the political way to live together
peacefully in diversity, as a complex system of majority representa-
tionsbalances between powers and control of power by the people,a
certain shared culture and ethics are needed to build it. This article
analyses the need for a certain shared ethics in order to be able to
speak about global political projects, what this world democracy
would be like and what social Christian thinking has to say about it.
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Catalunya, País de Fundacions.
Una comparació amb les fundacions dels EUA

[ XAVIER MELO ]

Aquest articles’inicia amb una introducció al principi de reciproci-
tat en l’economia civil, amb referències a Catalunya i als Estats
Units d’Amèrica. A continuació s’analitzen dades financeres ex-
tretes de les fundacions dependents de la Generalitat de Catalunya
conjuntament amb una enquesta feta al sector fundacions en el segon
semestre de 2014. Finalment, descriurem reptes i oportunitats, i
consideracions finals del sector, amb una comparativa de la Fun-
dació Privada Banc d’Aliments, de Barcelona, amb l’Atlanta Com-
munityFood Bank.
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Catalonia, A Country of  Foundations.
A Comparison with Foundations in the USA

[ XAVIER MELO ]

This article begins with an introduction to the principle of reciproc-
ity in civil economy, with references to Catalonia and the United
States of America. It then analyses financial data extracted from
the foundations3 which depend on theGeneralitat de Catalunya, along
with a survey administered to foundations during the second half of
2014. Finally, it describes the challenges and opportunities, and final
considerations of the sector, with a comparison between the Pri-
vate Food Bank Foundation of Barcelona and the Atlanta Commu-
nity Food Bank.
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La “Austeritat” en l’Economia Social de Mercat
[ SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA ]

La crisi financera i econòmica dels nostres dies ha plantejat amb
força el debat sobre el paper de la retallada pressupostària (aus-
teritat fiscal), això és, de l’acció de l’Estat, en la vida econòmica,
que es debat sota el concepte d’austeritat en el sentit de la retalla-
da d’aquesta acció de l’Estat tant en els processos econòmics com
socials.Precisament en la recerca d’una resposta a aquesta qüestió
se centra aquesta aportació, prenent en consideració com es pot
respondre en el marc d’un ordenament d’una Economia Social de
Mercat, que és el marc en què cal i es pot desenvolupar una eco-
nomia de mercat que funcioni bé o, en els termes fundacionals de
Müller-Armack: «El sentit de l’Economia Social de Mercat és vin-
cular el principi de la llibertat en el mercat amb l’equilibri
social».Aquesta és la via de l’austeritat econòmica.
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“Austerity” in the Social Market Economy
[ SANTIAGO GARCÍA ECHEVARRÍA ]

The financial and economic crisis today has brought to the fore the
debate on the role of budget cutbacks (fiscal austerity), that is, the
State’s action in economic life, which is debated under the concept
of austerity in the sense of cutbacks of this State action in both
economic and social processes. This article revolves precisely around
the quest for a response to this question, taking into consideration
how we could respond within the framework of a social market
economy system, which is the framework needed and in which a
market economy that works well could be developed. Or, in the
seminal terms ofMüller-Armack: “The meaning of the social mar-
ket economy is linking the principle of freedom in the market with
social balance”. This is the route of economic austerity.
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