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A

lguna vegada he sentit defensar la idea que en un sistema de mercat
parlar de democràcia econòmica és redundant, ja que en totes les
decisions quotidianes de despesa els consumidors, de fet, voten, i
per tant és difícil pensar en una forma de presa de decisions on la participació pugui ser més exhaustiva i quotidiana.
Efectivament, com a consumidors tenim certa capacitat per opinar comprant. És innegable el paper que poden jugar el comerç just o el consum verd.
Tanmateix, d’aquí a afirmar que les decisions que es prenen en el mercat són
democràtiques hi ha un abisme. En el mercat cada unitat monetària significa
un vot, mentre que en les votacions democràtiques un vot el significa una persona. El mercat és un sistema de presa de decisions on qui té més decideix
més, de manera que no és estrany que produeixin desigualtats en l’assignació
de recursos, ni és estrany que les decisions que es prenguin en el seu marc
siguin diferents de les que es prendrien seguint procediments democràtics.
De la mateixa manera que és fàcil entendre per què el mercat tendeix a
generar desigualtats, també és fàcil veure per què no pren en la deguda consideració la preservació del medi ambient. La mateixa teoria econòmica ens
ho explica.
Les decisions dels agents econòmics actuant en el marc del mercat sovint
tenen conseqüències que no es limiten a ells mateixos, sinó que afecten tercers, i que reben el nom d’externalitats. La pràctica totalitat dels impactes
ambientals es poden explicar des d’aquest punt de vista, ja que són un cost
(en forma de contaminació, esgotament de recursos, malalties...) al qual el
conjunt de la societat ha de fer front sense que li correspongui, ja que aquest
té responsables concrets.
Des d’una òptica individualista, les externalitats no són més que un èxit
en la transferència de costos propis a la resta de la societat, i en un context
competitiu aquell qui tingui més èxit en aquesta transferència, és a dir, qui
prengui menys en consideració els impactes ambientals que genera, més
avantatge tindrà. Això és particularment clar en el cas que ens ocupa perquè
alguns dels recursos ambientals bàsics (per exemple, l’aigua, l’aire, les poblacions pesqueres, etc.) són béns públics que són tractats talment com gratuïts
i de lliure accés, de manera que les conseqüències lògiques del seu aprofitament en règim de competència són el malbaratament i la sobreexplotació
causada per privats sobre uns recursos que són de tots.
Des d’una òptica col·lectiva, hom ja no assimilaria la resta de la societat a
competidors a qui tractar de traslladar costos. Les decisions de producció que
la societat prengués en persecució del bé col·lectiu (que per definició serien
decisions democràtiques) limitarien molt els impactes ambientals ja que, en

LA DEMOCRÀCIA GLOBAL — 425

Per què la Democràcia Econòmica afavoreix un
desenvolupament més sostenible?
Projecte Democràcia Econòmica

S’argumenta que el principal desafiament mediambiental que patim ens ve
donat no per allò que consumim, si no per allò que no consumim: els excedents que llencem al nostres rius, mars o atmosfera. El sistema capitalista ens
promet un creixement il·limitat del consum i la producció mundial... però la
capacitat regenerativa del nostre planeta no pot assumir tots aquells productes
que ningú no vol consumir. Resulta necessari modificar immediatament el nostre sistema de desenvolupament. Aquells països sobredesenvolupats (els que
disposen d’una renda per càpita tal que no seria sostenible generalitzar-la a
nivell planetari) han d’aplicar impostos mediambientals i altres restriccions per
tal de reduir la pol·lució que generen a nivells sostenibles. Una quantitat significativa de les inversions futures s’hauran de dedicar a la gestió d’aquesta transició. Els països sobredesenvolupats són addictes al sobreconsum.
Aconseguir-ho no serà fàcil. Però si està en joc la nostra supervivència, i si
sabem el que hem de fer: per què no ens posem a fer-ho?
Schweickart ens respon que el principal problema que tenim en contra és el
nostre sistema d’organització econòmica, “els principals problemes mediambientals no poden ser resolts sota un sistema capitalista global”. Per què?
Afirma que hi ha tres factors principals que, en conjunt, provoquen la dinàmica autodestructiva del sistema: la dinàmica expansionista del capitalisme; la
seva peculiar tendència a la crisi econòmica; i la mobilitat del seu element definitori, el capital.
Totes les empreses que formen part del sistema capitalista estan sotmeses a
una enorme pressió competitiva per tal de produir, aconseguir un benefici,
reinvertir-lo i créixer. L’eterna amenaça al sistema és una fallida en la demanda. Quan la producció supera la demanda, l’economia fa fallida. El creixement
constant és una necessitat del sistema. Sota el capitalisme, es pot tenir creixe-

cas de produir-se, recaurien sobre els mateixos que prenen la decisió i, per
tant, seria absurd tolerar-los.
Només si es decideix des de fora del mercat, mitjançant procediments democràtics, podran establir-se mecanismes amb capacitat de pal·liar les tendències
que li són inherents i que condueixen a una gestió insostenible dels recursos.
Avui, un nombre creixent de decisions ja es prenen fora del mercat, però
no precisament en la direcció que apuntem, sinó per l’activitat dels grups de
pressió. Quan es reivindiquen favors per a un sector concret, això acostuma a
ser a expenses de la resta de la societat. Aquesta és una lògica per definició opo-
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ment o recessió; i ningú no vol entrar en recessió. Això implica que l’estimulació de la demanda ha de ser constant. Que allà on no existeixi s’ha de crear. No
créixer és el fracàs, tornar enrere, el caos.
Això, des de un punt de vista ecològic, suposa un gran perill. La sostenibilitat
mediambiental necessita que els països sobredesenvolupats redueixin el seu
consum: exactament el contrari del que necessita el capitalisme global. Des de
la perspectiva del capitalisme, el consum de les economies riques ha de créixer. I les economies en desenvolupament han de reduir la seva despesa pública, baixar els salaris, obrir les seves economies i mirar cap a una altra banda
quan sorgeixen problemes mediambientals, perquè, per sobre de tot, han d’atreure la inversió estrangera. Mentre les estructures del capitalisme es mantinguin, no hi ha solució al repte de la sostenibilitat.
¿Hi ha raons per pensar que un sistema com la Democràcia Econòmica (DE)
podria enfrontar millor que el capitalisme els problemes ambientals?
D’entrada, les solucions a les externalitats ambientals negatives i als greus problemes de sostenibilitat que genera l’economia de mercat sembla que es
poden solucionar mitjançant la legislació nacional i l’actuació del govern: prohibir determinats tipus de residus; establir impostos ecològics; emprendre programes de reforestació; o potenciar el transport púbic i redissenyar les ciutats
per tal de reduir l’ús de l’automòbil i minimitzar així les emissions contaminants. Totes aquestes mesures, tanmateix, sembla que es poden aplicar per
igual en un sistema capitalista que en un de Democràcia Econòmica. Per tant,
no es veu per quin motiu la DE hauria de ser estructuralment més sostenible
ambientalment. Per poder posar en relleu les diferències existents entre ambdós sistemes i constatar els avantatges de la DE és necessari –dirà
Schweickart– dirigir la mirada no cap a dalt, cap a la legislació nacional, sinó
cap a baix, cap al comportament de les comunitats i les empreses. Partint d’aquí, exposa quatre arguments:
1. Si ens fixem en dos models de fàbrica, un model capitalista d’empresa i una
cooperativa autogestionada democràticament pels seus treballadors, en la
mesura en què les seves emissions afectin directament els treballadors en el

sada a la lògica democràtica i, en conseqüència, no es traduirà en avenços
ambientals, sinó en tot el contrari. Cal esperar d’aquests grups pressió a la baixa
dels estàndards ambientals, oposició a la internalització de costos i, en definitiva, demandes de més laissez faire.
Els instruments que permetrien a la societat incidir sobre el mercat amb
l’objectiu d’assolir una gestió sostenible serien d’una doble índole: normatius
i econòmics. Els instruments normatius es basen a establir límits per a les diferents activitats: contaminació atmosfèrica, abocaments autoritzats, quotes d’explotació de certs recursos, etc. L’administració controla i per sobre d’aquests
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seu lloc de treball (tal com succeeix sovint), podem esperar que una empresa
autogestionada contamini menys. En la mesura en què les emissions afectin la
comunitat local, és probable que s’opti per reduir les emissions. Els treballadors viuran a la rodalia de la fàbrica, a diferència dels propietaris capitalistes,
motiu pel qual les seves decisions mediambientals els afectaran directament.1
2. En la Democràcia Econòmica no existeix la possibilitat de deslocalitzar l’empresa. Així, desapareix una de les principals amenaces que pot utilitzar l’empresa capitalista per impedir l’aplicació de normatives mediambientals per part de
la comunitat local. Les empreses cooperatives no poden traslladar-se a una
altra localitat per eludir aquestes normatives. Per tant, en la DE no es donarà el
procés pel qual diverses regions d’un mateix país competeixin entre si per
atreure las empreses oferint un “millor clima per als negocis”; és a dir, oferint
menys restriccions mediambientals.2
3. Una diferència bàsica entre la Democràcia Econòmica i el capitalisme rau en
el mecanisme sobre la base del qual es generen els fons per a les noves inversions i els criteris que es tenen en compte a l’hora d’invertir-los. En el sistema
capitalista el benefici genera un estalvi acumulat que necessita ser invertit. Els
criteris d’inversió d’aquest estalvi són privats i respondran sempre a la voluntat de maximitzar el rendiment de la inversió. Els rics inverteixen a canvi de la
promesa d’obtenir més d’allò que presten, així que les inversions dedicades a
reduir la contaminació tenen una baixa rendibilitat i resulten poc atractives. En
la DE, en canvi, els fons per a inversió, procedents dels impostos, s’assignarien
entre les diferents regions segons un criteri per càpita, la qual cosa fa que no
hagin de competir entre elles –per exemple evitant els impostos ecològics– per
aconseguir nou capital.3
4. La taxa de creixement del PIB, en el sistema capitalista, no és el resultat
d’una decisió democràtica, conscient i col·lectiva. Bàsicament, és conseqüència
de la taxa d’inversió global. I en el capitalisme no hi ha ningú que adopti conscientment la decisió, en nom del conjunt de la societat, sobre quant s’ha d’invertir. La taxa d’inversió global és el resultat no planejat de les decisions individuals dels empresaris que disposen de fons per invertir. “La decisió no és

límits sanciona. Per sota dels límits, les diferents formes de contaminació o
explotació del medi són normalment autoritzades sense cap càrrec econòmic.
Els instruments normatius també han de servir per deixar fora de l’abast de la
lògica del mercat recursos que sigui especialment necessari gestionar com a
béns públics (espais naturals d’interès, aigües marines i terrestres, l’atmosfera,
etc.). Això és especialment important en l’actual context on el mercat està accedint a recursos que fins ara havien quedat al marge i hi haurien de seguir-hi
quedant (patents sobre els recursos genètics i la biodiversitat, privatització de
l’aigua, etc.).
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democràtica en cap sentit” –afirma Schweickart–, la qual cosa fa que la taxa de
creixement no hagi d’adequar-se en absolut a les preferències del conjunt de la
societat. Al contrari, la lògica dels inversors tendeix a promoure el creixement
de manera sistemàtica, encara que això vagi en contra de les preferències
socials, per exemple en termes de costos mediambientals. En la DE, en canvi,
la taxa global d’inversió serà fruit d’una decisió política: aquella que determina
l’impost sobre els actius fixos dels quals surten els fons per a inversió. Si la
comunitat, per limitar els riscos ecològics, vol alentir el creixement podrà ferho. En qualsevol cas, en la DE la taxa de creixement serà fruit d’una decisió
democràtica, voluntària i conscient: si vol créixer, la DE pot créixer, però a diferència del capitalisme no està estructuralment obligada a fer-ho. Evidentment,
des del punt de vista de la sostenibilitat, aquesta diferència estructural suposa
un gran avantatge. “¿Podem creure seriosament que una taxa de creixement
que és el resultat imprevist de les decisions adoptades per una reduïda classe
de persones [els inversors] únicament responsables davant d’elles mateixes (i
davant dels accionistes) tingui més possibilitats de coincidir amb el que necessita i desitja la major part de la població que una taxa de creixement decidida
democràticament?” es pregunta l’autor.4

1: Schweickart, D. Más allá del capitalismo, Sal Terrae 1997, p. 220.
2: Íbid, p. 220.
3: Íbid, p. 220. En aquest aspecte, podem assenyalar un clar paral·lelisme amb els criteris d’inversió
de la banca ètica. Aquesta no té la maximització del rendiment com l’únic principi a tenir en compte
a l’hora de determinar les seves inversions. Per tant, aquelles empreses amb costos més alts pel fet
d’estar disposades a pagar els impostos ambientals o pel fet d’utilitzar tecnologies netes poden rebre
les inversions de la banca ètica encara que la seva rendibilitat sigui més baixa. Si un dels criteris d’aquest sistema financer alternatiu és la sostenibilitat, els estalviadors que hi acudeixin estaran disposats a rebre una major rendibilitat a canvi de garantir que les inversions que es deriven dels seus
estalvis es destinen a empreses verdes o ecològiques, és a dir, ambientalment sostenibles.
4: Íbid, p. 229 i 233.

D’altra banda, els instruments de política econòmica ambiental són els
que tenen com a principal característica crear incentius econòmics per tal
que aquells que s’hi veuen subjectes tinguin interès per adoptar comportaments més ecològics. Són exemples, en aquest sentit, els sistemes de fiança,
els sistemes de bonificació-penalització o, com a cas més paradigmàtic, els
impostos ambientals. En general, es fonamenten en l’aplicació del principi
de “qui contamina paga”, el qual, si s’articula conjuntament amb instruments normatius, pot clarament no convertir-se en una llicència segons la
qual “qui pot pagar pot contaminar”.
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Els instruments econòmics ens ajuden a veure que els preus són relatius,
que quan avui es diu que contaminar menys o reciclar resulta car, no és sinó
perquè els governs toleren que els costos reals de la contaminació o de l’abocament i la incineració de residus no siguin assumits pels seus responsables.
Els preus mesuren valor i, si socialment i democràticament es decidís que cal
valorar més certs recursos ambientals per evitar la seva contaminació o malbaratament, s’arribaria a nous equilibris de preus que podrien ser enterament diferents, i les actituds ambientalment inconscients que avui resulten
barates podrien deixar de ser-ho.
Malgrat que la definició democràtica de límits normatius i de noves condicions econòmiques sobre el mercat faria que els desequilibris i impactes
ambientals disminuïssin, per tal de garantir un desenvolupament sostenible
cal també considerar altres restriccions que ens vénen donades des de la física i l’ecologia.
Els instruments que
Una societat serà sostenible si ho és en un triple sentit:
ens permetrien incieconòmic, social i ambiental. Aquests tres eixos estan indissodir sobre el mercat
lublement lligats. Econòmicament, cal que el sistema cobreiamb l’objectiu d’asxi les necessitats de les persones, la qual cosa, per tal que sigui
solir una gestió sosviable a llarg termini, s’ha de fer explotant els recursos d’una
tenible dels recursos
forma que no porti a l’exhauriment i que permeti, a més,
han de ser normamantenir tots els serveis ambientals bàsics que proveeixen els
tius i econòmics.
ecosistemes (regulació del clima, autoregeneració, manteniment de la biodiversitat, etc.). Aquesta forma d’explotació
dels recursos sense exhauriment és coherent amb la idea d’equitat intergeneracional, i aquesta al seu torn no té cap sentit sense assumir la idea d’equitat
intrageneracional, que és una idea essencialment social. La idea de desenvolupament sostenible es pot fer més operativa. L’aprofitament de recursos continus (el sol en les seves diferents manifestacions) no presenta limitacions. Pel
que fa als recursos renovables, la seva taxa d’aprofitament ha de ser igual o
inferior a la seva taxa de regeneració. Anàlogament, els residus flux (aquells
que el medi pot assimilar) no s’haurien de generar a una taxa superior a la
velocitat d’assimilació. Les restriccions més fortes operen sobre els recursos no
renovables, que només haurien de ser explotats com a màxim a la mateixa
velocitat a la que declina la seva demanda, i sobre els residus acumulatius, que
no haurien de poder ser emesos en absolut, ja que qualsevol emissió romandria en el medi i, doncs, aniria en detriment de la qualitat ambiental futura.
Aquestes restriccions demostren com de lluny està el model econòmic
vigent de funcionar segons patrons sostenibles. Més aviat sembla que es continua perseguint un quimèric creixement permanent, que no té paral·lel a la
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natura. De fet, el discurs dominant respecte al desenvolupament econòmic i
medi ambient ha apostat per la liberalització com a via per generar més riquesa, la qual presumptament permet dedicar més recursos a protecció ambiental, obviant que la riquesa generada, d’una banda, és privada i, de l’altra, està
en bona part edificada precisament sobre la destrucció dels recursos. Les corbes de Kuznets ambientals (que mostren la relació entre riquesa monetària
per càpita i degradació ambiental) indiquen que, per a la majoria d’indicadors, a més riquesa més impacte (emissions de diòxid de carboni, generació
de residus, ús de la majoria de recursos no renovables, etc.). I demostren, per
tant, que la proposta d’aprofundir en les actuals tendències no és més que
una fugida cap endavant.
Aquest mateix context de competència a escala global fa que les empreses
tendeixin a ubicar-se en els indrets on la permissivitat ambiental és superior,
de la mateixa manera que s’ubiquen on les condicions laborals són pitjors.
En aquest cas, la competència no deriva en la desitjada eficiència en la producció, sinó en el deteriorament ambiental i en l’explotació de treballadors,
sovint per a benefici dels països rics.
Aquesta dinàmica fàcilment pot derivar en una baixada dels estàndards
laborals i ambientals en els països industrialitzats a fi de mantenir la competitivitat. La intensitat que adopti aquesta baixada dependrà en bona part de
la capacitat dels treballadors i ciutadans dels països en vies d’industrialització
per millorar les seves condicions de treball i els estàndards ambientals que
s’hi exigeixin. I això dependrà en gran mesura del grau de democràcia que hi
hagi en els respectius països, que permetrà articular o per contra reprimirà
les reivindicacions que s’hi plantegin. La convergència a la baixa seria una evidència manifesta que el sistema econòmic no serveix als objectius de la majoria, ja que sens dubte una lògica de cooperació i d’assignació democràtica de
recursos advocaria per una convergència a l’alça tant dels estàndards laborals
com ambientals entre els diferents països.
La lògica subjacent al sistema econòmic dominant ha creat la pràctica
totalitat dels problemes ambientals que tenim plantejats; per tant, també les
seves solucions han de ser fruit de canvis en el mateix sistema. S’ha de recuperar un sentit més genuí de l’economia, relegar la crematística al lloc que li
correspon i recuperar l’oikonomia, en el sentit etimològic de gestió de la llar,
una llar que avui, més que mai abans, cal entendre com el planeta en el seu
conjunt. En aquest nou context, els objectius econòmics hauran de deixar de
diferir dels objectius socials, cosa que només podrà assolir-se amb formes de
funcionament econòmic més democràtiques.
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