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quest document ha estat elaborat en interès del 99% de la població occidental. En 

interès de la base del teixit social i econòmic. Persones llur perspectiva, en la millor 

de les hipòtesis, consisteix en una progressiva ampliació de les imitacions sobre el 

que contribueixen a la societat i en l’evolució de les seves condicions de vida. 

La OIT1 calcula que, en trenta sis economies desenvolupades, des del 1999 [a 

2013] la productivitat del treball ha crescut a una taxa tres cops major a la del 

augment dels salaris reals.  

MAZZUCATO I JACOBS 
Rethinking Capitalism, 2016, p.8i.  

 

1 L’Organització Internacional del Treball (OIT) és l’Agència de les Nacions Unides que s'ocupa de promoure el treball 

digne i productiu en condicions de llibertat, igualtat, seguretat i dignitat humana per als homes i dones. 

A
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El criteri metodològic sobre el que s’ha de 

basar un anàlisi es aquest: que la 

supremacia d’un grup social es manifesta 

de dues formes, com “domini” o com 

“direcció intel·lectual y moral”.  

Antonio Gramsci 

Quaderns de la presó, 1948 
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n occident ha niat, arrelat i 

recentment esclatat una 

plaga mortal. Una plaga més 

extensa que el crim, el 

terrorisme o les màfies. Un 

fenomen que ataca tots els 

progressos assolits per les democràcies 

modernes. 

Projectada per prestigiosos científics com 

Milton Friedman, inoculada per polítics de 

gran influència com Margaret Thatcher, 

Augusto Pinochet o François Mitterrand, y 

desenvolupada silenciosament en punts 

estratègics d’estructures polítiques com el 

Fons Monetari Internacional i la Unió 

Europea, aquesta plaga és la responsable 

del drama econòmic i social que avui vivim.

La plaga de la que estem parlant és 

l’hegemonia cultural present: l’austeritat.  

La lògica que l’austeritat segueix tornant 

als polítics que l’abracen indiferents fins 

que el que els envolta, prorrogant sense 

vacil·lació l’exercici de la població; fins i tot 

quan són ells mateixos els consumits per 

aquesta. 

Personatges que, sent primer manipulats i 

després rebutjats, només tenen l’únic 

objectiu d’obtenir resultats de la màxima 

consolidació del seu ideal de societat, 

controlat per les elits econòmiques 

mitjançant el manteniment d’elevats 

nivells d’atur.  

E

7 



REDMMT ESPAÑA I RETE MMT 

INTRODUCCIÓ | CARTA DE MADRID 
  

 LA PLAGA 
Warren Mosler, Soft Currency Economcis, 

1993. Text clau de la Teoria Monetària 

Moderna. 

LA PLAGA 

 
En mig d’una gran abundància 

els nostres líders promouen la privació. 

Es diu que l’assistència sanitària nacional  

és insostenible, mentre els llits  

hospitalaris resten vuits. 

Es diu que no ens podem permetre 

assumir més docents, mentre molts 

docents són a l’atur. 

I es diu que no ens podem permetre 

 menjadors escolars, 

mentre els aliments sobrants 

es llencen a la brossa”. 

 

WARREN MOSLER 
Soft Currency Economics, 1993 

Text clau de la Teoria Monetària Moderna 
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a lògica de l’austeritat és un 

discurs contagiós que la culpa 

de la pobresa és dels propis 

pobres. Persones i pobles 

inadequats, indignes del 

privilegi de poder expressar al 

màxim les seves capacitats, i per tant, de 

ser admesos equitativament en el 

repartiment de la riquesa produïda. 

La insuficiència, culpa que ha de ser 

expiada per les nacions a traves de 

l’abstinència crònica de la despesa, de la 

inversió i del consum. El perdó del Déu 

impersonal i natural del mercat requereix 

sacrificis socials inevitables. 

La plaga fa per tant necessària la 

reconstrucció i la reiteració d’un sistema 

econòmic que comprimeix 

progressivament els espais per l’empatia, 

la confiança, la fraternitat i la democràcia, 

promovent endèmicament la 

desconfiança, el ressentiment i l’angoixa. 

La plaga sufoca les forces que guien el 

progrés, condemna la política i l’Estat a la 

irrellevància, deixant via lliure a les 

oligarquies i la seva violència. En aquest 

marc, on el poder no depèn ja del consens 

sinó del pes econòmic i financer ostentat, 

las oligarquies construeixen el context 

que exalta la seva pròpia hegemonia. 

Construeixen la pitjor forma de 

capitalisme autoritari. Una forma de 

capitalisme en la que, a priori, per una 

lúcida elecció macroeconòmica, mai hi ha 

suficient per a tothom, i en la que 

necessàriament regna la forma de 

competència més destructiva, la lògica del 

“mors tua vida mea” que,  al tendir vers 

l’eliminació de l’altre, es perd tota relació 

entre el fenomen macroeconòmic i 

l’interès general2. Es configura així una 

societat de la discriminació sobre la base 

de l’eficiència, una societat que deixa 

espai només a qui presenta millor dotació 

o posicionament social, negant a la resta, a 

priori, l’accés a una vida plena. 

Discriminació no menys destructiva que 

les basades en idees, raça o sexe

 

2 Passatge inspirat en el llibre de Stefano Zamagni La Economía del bé comú, 2007, Città Nuova ed. 

L
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o és el moment de pensar 

en petit. No és el moment 

de pensar en solucions de 

curt abast, que deixen 

intacte el funcionament 

del sistema en la seva totalitat sense 

eliminar la plaga i els seus efectes. La 

política ha d’oferir de nou a la societat la 

capacitat de visió de futur que permeti 

avançar cap a la felicitat social, cap a un 

sistema en el que la vida s’escull i no es 

pateix, cap a una millora de la qualitat de 

la democràcia, cap a una realitat en la 

que perdurin les condicions per una 

autèntica participació dels pobles en la 

vida i pel desenvolupament de la 

societat. Les condicions per a una 

autèntica democràcia política , 

econòmica i social, en la que les 

persones són propietàries de la seva 

pròpia vida i els pobles del seu propi 

destí. Contra l’interès de qui avui són 

l’oligarquia.  

Per a aconseguir-ho és necessari 

reconèixer el treball com a font 

insubstituïble i necessària de riquesa 

real. Treball al que avui la tecnologia 

confereix possibilitats3 com mai les ha 

tingut abans, possibilitats

3 La tecnologia consisteix en el conjunt de possibilitats tècniques de la realització, per tant, en el conjunt de les 

tècniques utilitzades pel treball. La tecnologia en si mateixa mai pot impedir que tota la força de treball sigui 

comprada, donat que consisteix només en les possibles solucions d’organització de la vida laboral.  
4 Monopoli de la riquesa financera neta en una divisa pel sector privat, és a dir, actius financers ostentats pel sector 

privat (el conjunt de tots els subjectes privats, residents i no residents, sobre el territori del país considerat) llurs 

passius corresponents són ostentats pel sector públic, considerat com la consolidació entre el Banc Central i la 

Secretaria General del Tresor. 
5 En la zona Euro, des del punt de vista monetari, “l’Estat” és la unió econòmica i monetària Europea (UME), de la qual 

els estats nacionals són una part orgànica. La manca d’euros i l’atur són condicions que la UME s’autoimposa, sent la 

pròpia UME la única creadora d’euros, i només la UME pot eliminar l’atur en euros (la persistència en el sector privat 

d’oferta de treball, per part dels treballadors, que busquen aconseguir euros, que no es compren). 

que si són completament utilitzades 

farien possible la consecució d’un nivell 

de vida fins ara mai conegut per les 

poblacions, permetent el 

desenvolupament d’una forma de 

capitalisme virtuosa tant en la dimensió 

social com en l’ambiental.  

Treball que avui, si està completament 

expressat en el seu potencial mitjançant 

la plena ocupació, pot eliminar la 

pobresa –en les seves accepcions 

multidimensionals— i construir el 

progrés. 

La Teoria Monetària Moderna, encara 

mantenint-se fidel a l’esperit de Keynes, 

però superant la seva literalitat, explica i 

demostra que només qui crea la moneda 

en regim de monopoli4, l’Estat5, té la 

capacitat financera suficient per 

garantir, sempre i en tota circumstància, 

la plena ocupació. La TMM evidencia 

com qualsevol límit apriorístic a la 

despesa estatal només serveix per 

mantenir en vigor un cert nivell d’atur 

que, com explicava M. Kalecki (1943), 

serveix alhora per a “disciplinar el 

treball”, com a xantatge a la base de 

teixit econòmic i social, per tant, per a 

promoure i consolidar el poder de 

l’aristocràcia capitalista.

N
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EL MERCAT ÉS UNA 
CONSTRUCCIÓ SOCIAL 

ESTATATAL. L’ESTAT 
PRECEDEIX AL MERCAT 

I CONFORMA EL SEU ADN 
 

Els diners no només precedeixen als mercats 

i als intercanvis reals tal i com són 

entesos en l’economia dominant, sinó 

que també emergeixen com a mecanisme 

social de distribució, generalment pel 

poder d’alguna autoritat  

(ja sigui una antiga autoritat religiosa, 

un rei, una potència colonial, un modern 

Estat-nació, o una unió monetària).  

Els diners, podria dir-se, són una “criatura 

 de l’Estat” que ha jugat un rol clau 

en la transferència de recursos reals entre 

les parts i la distribució de l’excedent  

econòmic. 
 

PAVLINA TCHERNEVA 
Power, and Monetary Regimes, 2016 
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l mercat no és un fenomen 

natural, no té característiques 

fixes ni ineluctables. El mercat 

és una construcció social llur 

funcionament pot respondre 

tant a l’interès general com a l’exclusiva 

avantatge d’interessos particulars. Darrere 

la violència del mercat i, en particular, 

darrere l’atur que provoca el així conegut 

“mercat de treball” –el sistema de 

compravenda de la força de treball- 

s’amaguen opcions polítiques en el que 

respecta a la mesura en que deixar inactiu 

el teixit econòmic, opcions que passen 

sempre per les decisions en l’àmbit de la 

despesa pública i de la tributació6. 

Rigorosos i arbitraris límits de dèficit, com 

els vigents en la UE, comprometen a priori 

el resultat de la vida econòmica de les 

persones. També d’aquells més meritoris i 

capaços. 

La TMM il·lustra com els mercats en les 

diverses divises específiques, els sistemes 

generalitzats de venta de treball, bens i 

serveis a canvi d’una moneda establerta, 

són construccions socials públiques7. 

Construccions erigides de forma 

col·lateral a partir del poder d’imposar als 

residents en un territori determinat una

6 La caiguda de l’economia deguda per una política fiscal restrictiva, a l’austeritat, no pot ser mai resolt manipulant 

els tipus d’interès.  
7 És falsa la concepció de la moneda com a producte evolutiu del troc. Per a aprofundir, vegi (Pavlina R Tcherneva, 

2016) 

 tributació denominada en una cosa 

específica, generant en la població l’oferta 

de treball de persones i bens i serveis de 

les empreses a l’autoritat política 

monopolista de la moneda i a hom que 

hagi obtingut la seva moneda, creant 

subseqüentment el mercat, que de fet és 

un dels productes d’aquesta construcció 

social artificial, i per tant no existeix en 

condicions “naturals”. 

L’existència del mercat es basa en 

l’existència d’una moneda específica que 

fa necessaris els intercanvis . La 

“confiança” per part dels agents al 

acceptar la moneda com “dotada de valor” 

es basa en el fet de que aquesta moneda 

serà l’únic mitjà acceptat com a pagament 

dels impostos per part de l’autoritat 

política que imposa els tributs. Aquest és 

el fonament del “valor” de la moneda. Els 

impostos donen lloc al mercat. 

Les monedes i els seus mercats són 

creacions estatals. No existien el franc suïs 

ni el sistema de compravenda de la força 

de treball en francs suïssos abans que 

l’Estat helvètic ho hagués concebut, de la 

mateixa forma que la corona noruega o 

qualsevol altre divisa estatal. 

  

E
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Les condicions prèvies pel mercat en una 

certa moneda són imposades pel creador 

d’aquesta, i ningú té una capacitat de 

despesa igual a la del monopolista. La 

moneda és en fet imposada per l’Estat 

com a mecanisme per aprovisionar-se de 

part de la producció econòmica. 

Ningú és financerament més sòlid que 

l’Estat sobirà en l’àmbit que es troba 

denominat en la seva divisa. Un Estat dotat 

d’una moneda pròpia en règim de canvi 

fluctuant, no vinculat a les divises d’altres 

Estats o a metalls preciosos (ni cap altre 

mercaderia), mai deixarà de pagar els seus 

deutes denominats en la moneda en la que 

és monopolista. Aquesta és la veritat que 

les oligarquies amaguen per conservar el 

control sobre la societat. 

Quan es tracta d’euros, ningú és més fort 

que la Unió Econòmica i Monetària 

Europea (UME), i tots els límits que la UME 

s’imposa, com també ho fan els EEUU i 

moltes altres autoritats polítiques 

monopolistes de la seva pròpia divisa, són 

auto-imposicions. són opcions polítiques 

justificades amb una narrativa falsa, són la 

plaga.

L’Estat monopolista de la divisa té sempre 

la possibilitat d’aconseguir que en 

l’economia hi hagi una despesa suficient 

per activar completament la capacitat 

productiva i la força de treball presents 

sobre el territori. Els Estats Units, el Regne 

Unit i tècnicament també la UME com 

qualsevol subjecte monopolista de la 

moneda, tenen sempre la possibilitat 

d’eliminar l’atur i eliminar el coll d’ampolla 

monetari al ple desenvolupament 

econòmic i social, a la completa expressió 

de les potencialitats socials i econòmiques 

dels pobles.  

L’Estat monopolista de la divisa té la 

possibilitat de configurar allò que 

caracteritza els sistemes capitalistes, la 

compravenda de la força de treball, 

posant fora del mercat llocs de treball 

caracteritzats per una remuneració 

inferior al llindar de la pobresa i per 

condicions degradants, maximitzant 

simultàniament l’estabilitat de preus. Els 

Estats poden, no obstant –i freqüentment 

ho fan- decidir limitar el seu propi espai 

d’actuació vinculant l’ús de la seva divisa a 

tipus específics de canvi amb un altre 

divisa o mercaderia o bé, directament, 

limitant la despesa pública. 

14 
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LA FELICITAT SOCIAL 
COM A FI ECONÒMIC 

 

 Fins a quin punt és realment 

important la innovació? 

Tenim ja la capacitat d’elevar el  

nivell de vida al que Keynes pensava 

que hauríem assolit fa quinze anys? 

Nivell en el que tothom, i dic tothom, 

poden tenir aliment, roba, habitació,  

en una mesura sobradament superior  

a les seves necessitats, i vides felices?  

Absolutament! 

No tenim la necessitat d’innovacions,  

sabem ja com fer tot això.  

I podem fer-ho en un any.  

No en tinc dubtes. 

 
RANDALL WRAY 

Universitat de Bèrgamo, 
durant una de les seves lliçons de macroeconomia 
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s indispensable, a fi d’elaborar 

receptes de política econòmica 

que responguin de la millor de les 

maneres a les necessitats socials, 

reconèixer la divisa com a creació 

estatal, com a instrument constituït in 

primis per la persecució dels fins de 

l’autoritat pública, per tant posar el focus 

en la inexistència de límits a la capacitat 

financera de l’Estat en la seva pròpia 

moneda. L’Estat sempre pot comprar tot el 

que està a la venta en la moneda en la que 

és monopolista. 

Només partit d’aquest discerniment és 

possible organitzar un projecte de política 

econòmica a l’altura de la història 

configurant l’Estat com a agent que 

governa l’evolució del capitalisme en 

l’interès general, constituint el progrés de 

la societat, i garantint sempre un marc de 

plena ocupació mitjançant una gestió 

elàstica del dèficit públic que composa tot 

el conjunt de la política econòmica, inclòs 

la organització d’un Pla d’Ocupació de 

Transició. 

El salt ideològic necessari per sortir del 

laberint de l’austeritat s’ha de concretar en 

la identificació i consecució de dues 

prioritats polítiques, i dels instruments de 

política econòmica necessaris per 

realitzar-les. Sobretot és indispensable 

restituir a l’Estat el seu paper històric: 

l’Estat ha de construir el progrés, entès 

com la millora més generalitzada i estesa 

possible de les condicions de vida de la 

població, en el transcurs del temps, 

recobrant el paper de l’arquitecte del 

futur. Només dins d’aquest marc pot ser 

definida la segona prioritat: l’accés 

universal a la feina digne (l’eliminació, per 

tant, de l’atur). 

En la base de qualsevol elaboració política 

ha de trobar-se el just abordatge de les 

confrontacions de l’ús polític de la divisa. 

Per curar-se de la plaga de l’austeritat auto 

imposada és indispensable adoptar una 

perspectiva de finances funcionals, on el 

nivell i composició de la despesa pública i 

la tributació estan regulats pel 

manteniment de la plena ocupació i la 

construcció del progrés social i econòmic. 

Existeixen sempre restriccions a la 

capacitat productiva nacional: tecnologia 

disponible, recursos reals i força de treball 

presents sobre el territori. Aquests límits 

no representen mai un obstacle a la 

consecució de la plena ocupació.  

Les polítiques públiques s’haurien de 

dissenyar exclusivament en base als seus 

efectes reals, no en base a quant 

redueixen el dèficit públic. 

 

  

É
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 CONSTRUIR PROGRES SOCIAL I ECONOMIC FENT DE L’ESTAT L’ARQUITECTE DEL FUTUR. 
  

 
 

PRIMERA PRIORITAT 
CONSTRUIR EL PROGRÉS 

SOCIAL I ECONÒMIC  
FENT DE L’ESTAT  

L’ARQUITECTE 
DEL FUTUR 

 
 

És el motiu per el qual considero a  
l’Estat com transcendental.  

Seguint les polítiques motivades  
per les lleis vertaderes de l’economia,  

l’Estat permet a les persones,  
cadascú com a individu lliure i autònom,  

accedir a un nivell superior de  
coneixement, felicitat, descobriment  

del seu futur: l’accés a l’Univers. 
 

ALAIN PARGUEZ 
La Teoria Generale della Moneta, dello Stato, 

del benessere: sulla via verso la Libertà! 

www.retemmt.it, prima stesura (Agosto, 2013) 
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’Estat és el subjecte que ha 

configurat el plantejament 

sòcio-institucional sobre el 

qual el capitalisme s’ha 

desenvolupat i ha agafat 

forma. L’autoritat política no només ha 

d’actuar a posteriori en la cura de les 

patologies del capitalisme, sinó que és 

fonamental per assolir el progrés 

econòmic i social actuant també a priori, 

establint-se com a “arquitecte del futur”. 

L’Estat arquitecte del futur és la clau per 

l’emancipació, la llibertat, l’esperança. És 

un element d’estructura, no de 

superestructura.  

L’Estat és l’únic subjecte dotat de la 

capacitat financera que permet realitzar 

les inversions sobre el futur i afrontar els 

reptes històrics que el sector privat no pot 

i no vol afrontar. És l’únic que pot garantir 

l’accés universal als drets fonamentals pel 

ple desenvolupament i la participació 

econòmica i social de la persona. És l’únic 

que pot fer-se garant de la construcció 

d’una autèntica democràcia econòmica, 

política i social.

8 Com demostren els treballs de la professora Mariana Mazzucato. 

És l’únic que pot dissenyar el sistema de 

forma que les relacions de força que es 

desenvolupen en la societat no arribin mai 

a ser tan desequilibrades com per 

consentir a les patronals de l’aristocràcia 

capitalista determinar en solitud  

l’esdevenir històric de les nacions, tal com 

ha succeït casi sempre fins avui. 

Recerca científica i mesura bàsica, dotació 

d’infraestructures materials i immaterials, 

inversions amb llargs períodes de retorn 

social, freqüentment impliquen elevats 

riscs de fracàs i tal quantitat de previsió i 

“paciència” que ningú en el sector privat 

està en condicions d’assolir-les8 

El primer dels “sectors estratègics”, la 

primera inversió real per una comunitat, 

són la infantesa i la joventut. Les 

capacitats que els nens desenvoluparan 

en el futur seran les úniques capacitats de 

les quals les societats del futur estaran 

dotades.  

Els nens són la inversió a llarg termini més 

important que es pugui fer, i estan entre 

els primers damnificats per la plaga de 

l’austeritat. 
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Per inversió en la infantesa i la joventut 

s’entén l’assignació de recursos en totes 

aquelles activitats que fomenten el 

desenvolupament personal, el creixement 

també d’aquella imaginació necessària per 

la completa expressió de la capacitat 

creadora del individu i, conseqüentment, 

de la societat.  

L’accés a aquelles experiències, als camins 

de la vida que formen l’home inclús abans 

que al treballador. L’accés universal al 

descobriment de al naturalesa, a la 

pràctica esportiva com activitat social i 

cultural abans que física, a la producció 

artística i artesanal, al descobriment del 

territori, i certament a la instrucció de la 

qualitat per una igualació substancial de 

les oportunitats. 

Igualtat d’oportunitats com a condició 

confirmada al llarg de tot el recorregut

9 De L’economia del bé comú. Op. Cit. 
10 De La jungla retributiva d’Ermano Gorrieri Il Mulino, Bologna, 1972 

vital de les persones, i no només “una 

tantum” quan aquestes entren en lliça. “No 

n’hi ha prou amb garantir oportunitats al 

inici de la carrera”9 i no és permissible ni 

molt menys posar un privilegi – l’accés a 

les experiències que configuren el 

desenvolupament ple de la persona- “com 

legitimació d’un segon privilegi (una 

condició econòmicament més elevada)”10. 

L’Estat ha d’afavorir l’accés a un nivell 

superior de coneixement interdisciplinari 

que permeti a les persones madurar el 

coneixement del propi “jo històric”, 

desenvolupant l’habilitat per a perseguir 

objectes corals, creant conjuntament les 

condicions per una pacífica coevolució 

entre home i natura articulada en una 

relació simbiòtica i no cegament 

depredadora. 
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ACCÉS UNIVERSAL 
AL TREBALL DIGNE 

 

Però la llibertat sense justícia social 

pot ser també una conquesta vana. 

Però digueu-me, en consciència, poden 

considerar vertaderament lliure  

un home que té fam, que es troba  

en la misèria, que no té feina,  

que està humiliat perquè no sap  

com mantenir els seus fills i educar-los?  

Aquest no és un home lliure.  

Serà lliure de blasfemar, d’imprecar,  

però aquesta no és la llibertat que jo pretenc. 
 

SANDRO PERTINI 
President de la República Italiana (1978-1985) 
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mb atur 0% entenem una 

situació en la qual el 

fenomen d’atur involuntari 

és absent, una situació que 

pot ser garantida de manera 

persistent en l’escenari macroeconòmic. 

Per que això succeeixi és necessari que 

tota la força de treball disponible sigui 

sempre comprada.  

Es parteix del pressuposat i es recorda 

que l’oferta de treball, simètricament, 

correspon a una demanda de moneda (qui 

ven treball ho fa a fi d’adquirir moneda); 

major serà la quantitat de divisa de la que 

les persones tindran necessitat, i per 

conseqüent, de treball que oferiran en el 

“mercat de treball”, precisament per causa 

de la imposició. D’altre banda, només 

l’Estat té la possibilitat d’efectuar una 

despesa que asseguri que tota la força de 

treball sigui comprada donat que la 

moneda necessària per pagar els impostos 

pot provenir només de la despesa 

estatal11. 

És doncs, sobretot, necessari “regular” els 

nivells de despesa i tributació de forma tal

11 Tota moneda recaptada amb la dels impostos és moneda que ha sigut abans creada amb la despesa pública. Els 

impostos no poden pagar la despesa pública sinó, contràriament, és la moneda creada amb la despesa pública que 

permet la recaptació dels impostos. 
12 Quant més alta és la tributació, tant major necessitat tindran els agents econòmics d’obtenir la moneda i, per tant 

de vendre major quantitat del seu propi treball.  
13 Riquesa financera neta en una divisa, és a dir actius financers sostinguts pel sector privat (el conjunt de tots els 

subjectes privats, residents i no residents sobre el territori del país considerat) llurs passius corresponents són 

sostinguts pel sector públic, entès com la consolidació entre Banc Central i Secretaria del Tresor. 
14 Tresor per aprofundir: http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_864.pdf 

 que es mantingui en l’economia un nivell 

de despesa agregada suficient per 

comprar tot el treball ofert. Com més 

s’abstingui el sector privat de gastar, per 

tant, més alta haurà de ser la despesa 

pública. Quant més augmenti el nivell de 

tributació, tant menys podran gastar els 

agents del sector privat12, i més haurà 

l’Estat augmentar la seva despesa pública 

per mantenir nivells de despesa agregada 

en el sistema tals que tota la força de 

treball sigui “comprada”.  

No hi ha límits a la capacitat nominal de 

despesa de l’Estat monopolista de la 

divisa, tot límit al dèficit és auto imposat i, 

si l’Estat gasta fixant el preu de la pròpia 

divisa ancorant l’import d’una unitat de 

despesa al import d’una unitat definida i 

estable de treball comprat, es manté la 

relació entre creació de riquesa real i de 

divisa13 i es maximitza l’estabilitat dels 

preus14. L’Estat realitza aquest “ancoratge” 

fixant la quantitat de treball que l’agent 

privat deu subministrar a canvi d’una 

unitat de divisa, i assegurant que qualsevol 

subjecte privat que pretengui adquirir una 
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unitat de divisa podrà sempre fer-ho, en 

qualsevol moment present i futur, 

subministrant a l’Estat la quantitat de 

treball que ha sigut identificada pel mateix 

Estat com l’equivalent estable per unitat 

de divisa. 

 

El problema de la sostenibilitat del deute 

públic no existeix per un Estat 

monopolista de la divisa. Per comprendre 

a fons aquesta afirmació també aquí és 

necessari donar un salt ideològic, per llur 

comprensió es remet al lector a la 

bibliografia i, en concret, se’l convida a 

llegir “Els sets fraus innocents capitals de 

la Política Econòmica” de Warren Mosler.  

 

Garantir la plena ocupació és també en sí 

un mecanisme d’equitat territorial, a més  

de social. 

A nivell territorial la desocupació tendeix a 

concentrar-se sempre en les mateixes 

zones degut a dinàmiques intrínseques al 

capitalisme. Això desencadena fenòmens 

de despoblament i desarrelament 

demogràfic forçat dels territoris 

desfavorits, com difusió endèmica de 

patologies socials tals com trastorns 

psicofísics, alcoholisme, violència 

domèstica i suïcidis, que comprometen el 

potencial econòmic de les comunitats, 

l’equitat, la dignitat dels individus, la 

cohesió i l’equilibri social.  

 

Dins el marc de les finances funcionals 

abans descrit, a fi d’estabilitzar l’economia 

al nivell de plena ocupació, d’assegurar 

autènticament l’accés universal al treball 

posant fora del mercat les formes de 

treball degradants i com remuneracions 

de misèria, s’ha d’implantar un Pla 

d’Ocupació de Transició. 
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El Pla d’Ocupació de Transició 

  

 
 
 
 
 

EL PLA D’OCUPACIÓ 
DE TRANSICIÓ 

 
 
 

No existeix cap “mercat de treball”, 

els treballadors no tenen cap elecció, 

perquè si rebutgen l’ingrés que se’ls proposa 

des de les empreses, 

moren. 

 

ALAIN PARGUEZ 
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l Pla d’Ocupació de Transició15 

(POT) és un programa 

permanent d’ocupació 

pública de mà d’obra no 

especialitzada, que no s’ha de 

confondre amb l’ocupació en el sector 

públic tradicional ja que està separat 

d’aquest. El POT ofereix una feina a 

tothom els que desitgin treballar i estiguin 

en les condicions de fer-ho, amb una 

retribució establerta per sobre del llindar 

de pobresa i en condicions dignes. 

El Pla representa un avantatge no només 

per a qui hi accedeix, típicament algú que 

ha perdut la seva pròpia ocupació anterior 

en el sector privat, sinó també en general 

per qualsevol treballador, perquè ja ningú 

en el sector privat estarà obligat a 

acceptar remuneracions que el forcin a 

viure per sota del llindar de la pobresa o 

acceptar condicions laborals, perilloses o 

indignes. Amb el Pla s’incrementa, 

començant pels més dèbils, el poder 

negociador de tots els treballadors.  

El Pla reconfigura l’espai en el que les 

forces de “mercat” en el sistema de 

compravenda de la força de treball16 

poden interactuar, tornant a priori 

impossible el desenvolupament de 

situacions de treball degradants.  

Organitzant sobre la base territorial local i 

dirigit a la consecució d’objectius d’interès

15 També conegut com Employer of Last Resort (ELR) o Pla de Treball Garantit (PTG). 
16 El així conegut “mercat de treball”. 

públic, aquest Pla afavoreix el trànsit de la 

situació d’aturat a la de ocupat en el sector 

privat –d’aquí el terme “de transició”- i 

ofereix als que hi accedeixin la possibilitat 

d’experimentar un període de continuïtat 

laboral planificada, participant 

concretament en la vida de la comunitat 

mitjançant la pròpia involucració en el 

context laboral. També, per exemple, per a 

qui ha patit un llarg període de privació de 

llibertat, d’adició, d’atur, i que per això són 

percebuts com difícilment ocupables pel 

sector privat inclús en un entorn de forta 

expansió econòmica. El POT no només 

s’eliminen els obstacles a la participació en 

el treball productiu, sinó també per a qui 

en general són discriminats per la seva 

procedència, gènere o religió. En una 

situació d’atur 0% molts dels problemes 

crítics derivats del fenomen de la 

immigració són mitigats, entre altres raons, 

perquè ningú podrà percebre a 

l’immigrant com algú que “roba treball”, car 

no hi haurà manca de llocs de treball sinó, 

més bé, manca de treballadors 

desocupats. 

A més, des de sempre el treball és la 

principal “infraestructura social” en el que 

l’home s’ubica i obté la seva identitat. 

L’exclusió forçada del treball significa 

l’exclusió de la col·lectivitat, mentre que la 

participació en el món del treball garanteix 
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 a l’home una participació en la vida de la 

col·lectivitat. Està en l’interès de tots els 

treballadors, també d’aquests més 

qualificats, que qualsevol que estigui en 

condicions de treballar i desitgi fer-ho, 

tingui accés al treball. En economia es pot 

distribuir, en el pla real de bens i serveis, 

només el que es crea; per això és just que, 

a més de garantir a tothom els ingressos 

necessaris per la vida, es garanteixi també 

la inclusió en el circuit de la producció i de 

la vida activa en la societat a qui es trobi en 

condicions de fer-ho.

 

 

 

 

 

 

 

PER QUÈ UNA FEINA I NO NOMÉS UNA RENDA? 

 

Una renda universal incondicional no resol el problema crític de la discriminació en l’accés 

al món productiu i deixaria als perceptors de tal renda apartats del sistema social que 

universal i històricament caracteritza a la Humanitat, basat en el treball, sobre el que les 

persones construeixen quotidianament el present i el futur amb els seus propis esforços. 

Es tractaria a més d’una nova extracció sobre els treballadors dels resultats de l’activitat 

productiva, una addicional a la que ja ha realitzat el capital. Això involucraria no només 

una redistribució de la riquesa real en prejudici dels treballadors, sinó inclús una reducció 

de la renda real agregada17. 

Certament és desitjable que hi hagi formes de protecció per a qui no es trobi en 

condicions de treballar o per a subjectes als qui està en l’interès públic que no treballin, 

com per exemple els estudiants, però en els casos restants està en l’interès públic posar 

la inclusió en el procés productiu com base de la font d’ingressos. 

 

17 A causa de la descomposició de la força de treball derivada de la seva no contribució al treball, és 

plausible una reducció del producte d’aquesta força de treball. 
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L’Italia e una Repubblica democratica, 

fondata sul travaglio. 

 

CONSTITUCIÓ ITALIANA 
art. 1 

 

 

 

1. Tots els espanyols tenen el deure 

de treballar i el dret al treball, 

a la lliure elecció de professió o ofici, 

a la promoció a través del treball 

i a una remuneració suficient 

per tal de satisfer les seves necessitats 

i les de la seva família sense que en cap cas 

es pugui fer discriminació per raó de sexe. 

 

2. La llei regularà un estatut dels treballadors 

 

 

COSTITUCIÓ ESPANYOLA 
art. 35 
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omés qui crea la divisa en 

règim de monopoli, l’Estat18, 

posseeix la capacitat 

financera suficient per a 

garantir sempre i en tota 

circumstància la plena ocupació i alhora 

fer-se càrrec de les inversions 

estratègiques per la construcció del 

progrés. Inversions que mai convindran a 

l’agent privat o que mai serà capaç de 

cometre. Els límits del dèficit de l’Estat, a 

més d’una soga que ofega el progrés de la 

societat, serveixen pel manteniment de 

l’atur, un dels instruments polítics amb els 

que els règims capitalistes “democràtics” 

es disciplina la base del sistema productiu 

en general, i als treballadors en particular. 

L’atur consolida el poder de qui està en el 

vèrtex de l’estructura capitalista19 de qui 

només pot viure amb angoixa qualsevol 

forma de mobilitat social, i té sempre 

utilitat social, inclús a costa de perdre 

marges de benefici com a forma de 

xantatge a la població20. Perseguir l’interès 

públic en política econòmica vol dir, 

sobretot, eliminar les restriccions 

monetàries al potencial econòmic del 

sistema deixant créixer el dèficit públic 

quan sigui necessari pel manteniment de 

la plena ocupació.  

Aquest abordatge, anomenat finances 

funcionals, és un instrument que elimina la 

major part de les dimensions de la 

pobresa, des del punt de vista econòmic, el

18 En la zona euro, des del punt de vista monetari, l’Estat és la Unió Monetària Europea i els Estats 

nacionals que en formen part. La manca d’euros i l’atur són condicions que la UME s’autoimposa, car al 

ser la UME la institució que crea l’euro, només la UME pot eliminar l’atur en euros. 
19 Actualment està representada por organitzacions com Business Europe, European Round Table of 

Industrialists o por la Comissió Trilateral. Realitat que sosté fermament el timó de la Unión Europea. 
20 Això és tant més vàlid per aquelles oligarquies econòmiques que, al contrario que els autònoms, 

comerciantes o gran part de les pimes, poden compensar una caiguda de las ventes lligada a la 

contracció del consum y de la demanda interna amb un augment de las exportacions. 

social estabilitzant l’economia a nivell de 

plena ocupació, gràcies també al Pla 

d’Ocupació de Transició (POT), que ofereix 

una feina a tots els que la desitgin i estiguin 

en condicions de treballar per un salari 

superior al llindar de la pobresa en 

condicions dignes.  

En el cas europeu tot això pot ser 

tècnicament realitzat amb l’euro, però és 

en qualsevol cas absolutament necessari 

que els països es dotin també d’una 

solució alternativa que previngui l’adopció 

d’una divisa nacional, ja sigui a causa de la 

possible implosió de la zona Euro deguda 

a l’evolució de la situació política de països 

com França i Holanda; ja sigui perquè és 

casi segur que, inclús davant el succés 

d’una fort pressió política, la Unió Europea 

no estigui disposada a modificar el propi 

ADN antidemocràtic, antisocial i 

antieconòmic imprès en l’austeritat.  

Les realitats polítiques i socials d’occident 

han de confluir sobre les prioritats 

d’eliminació de la pobresa mitjançant la 

consecució de la plena ocupació, donant 

la volta a la plaga de l’austeritat.  

Per això s’ha constituït al llarg dels anys un 

eix entre entorns italians, espanyols i 

americans que encara continua i 

evoluciona a través de la presentació del 

present document en l’esdeveniment 

“Atur 0%” en Espanya; en la realització 

d’una presentació dels POT en el Senat de 

la República Italiana en col·laboració amb 

N
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 la CGIL, el major sindicat del país, i el grup 

parlamentari de Sinistra Italiana; i 

mitjançant la promoció dels principis de 

finances funcionals i de POT en la 

plataforma social de Bernie Sanders en els 

Estats Units. La present Carta de Madrid 

proposa l’inici d’un recorregut

 d’elaboració de propostes de llei, 

preguntes parlamentaries i divulgació 

científica en entorns progressistes que 

culminarà en un esdeveniment en Roma 

obert a la participació de noves forces 

polítiques i socials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'1% més ric del' món posseeix tant com el 99% restant. 

 

 

DADA DE INTERMON OXFAM 
Reproduït per ANSA 

16 de Gener de 2017 
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