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Economia: mites vs realitats

Existeixen tot una sèrie de mites desempoderadors en relació a les economies nacionals. Alguns del mites 
més perjudicials son:

• El poder adquisitiu d'un govern ve determinat pels ingressos obtinguts mitjançant els impostos.
• La moneda necessita ser recolzada per una matèria primera del tipus de l'or o la plata.
• El valor d'una moneda es mesura per ser valor d'intercanvi extern. 
• La capacitat d'importar mercaderies depèn del valor d'intercanvi extern de la moneda.
• Les exportacions i importacions sense restriccions son bones per a l'economia.
• La salud d'una economia es mesura pel seu creixement econòmic.

Contrastant amb aquests mites, hi ha algunes veritats sobre una economia nacional gestionada amb 
seny:

• Un govern pot bàsicament imprimir una moneda i gastar-la dins la economia.
• El valor intern d'una moneda depèn de la quantitat que n'estigui circulant.
• El  propòsit  principal  dels  impostos es retirar de circulació l'excés de moneda, a fi  d'evitar la 

inflació.
• La capacitat d'importar mercaderies depèn del valor extern de les exportacions. 
• Les  exportacions  i  les  importacions  necessiten  ser  gestionades  com  a  part  de  l'estratègia 

econòmica global.
• La prosperitat econòmica es mesura per la qualitat de vida de la població. 
• La sostenibilitat és essencial a qualsevol sistema econòmic assenyat.

Observeu que he qualificat aquestes veritats com a “gestionades amb seny”. El cert és que la majoria de 
les economies no son gestionades amb seny, i aquesta és una de les raons per les que les persones 
pensem en termes de recolzament mitjançant matèries primeres -com a ciència-  per atorgar  a  una 
moneda un  valor  que  es  pugui  predir,  malgrat  que  hi  hagi  una  gestió  econòmica  precària.  De  fet, 
dependre en un recolzament que descansi en les matèries primeres limita (desinfla) una economia, si la  
matèria primera escasseja, i condueix a una inflació si existeix un excès en el subministre de la matèria 
primera.

Hi ha moltes maneres amb les que es pot gestionar malament una economia. Una de les pitjors és 
l'existent als EE.UU., on la provisió de moneda la controla un banc central privat. Sota aquell sistema la  
moneda funciona com un mecanisme per extraure riquesa de l'economia i concentrar-la en mans de 
inversors  que son els  posseïdors del  banc central.  Aquesta mena de bancs  centrals  creen de forma 
premeditada cicles de inflació i de deflació, utilitzant-los con a estratègies per a l'obtenció de riquesa. 
Durant els períodes inflacionaris, la riquesa s'obté dels beneficis de les inversions, i dels interessos dels 
préstecs.  Durant els  períodes deflacionaris,  la riquesa s'obté  comprant actius immobiliaris  a preu de 
saldo, fent servir els beneficis obtinguts en el períodes inflacionari precedent.

Obtindre riquesa és del què tracte el capitalisme. Quina altra cosa podriem esperar d'un sistema en el 
què el desenvolupament està controlat per inversors que busquen a treure més del què hi han posat? El  
model del banc central no és més que una versió evolucionada de capitalisme, en la que el cim de la 
cadena alimentària ha sigut monopolitzat per una petita colla d'inversors. Si ens imaginem la abusiva 
cadena alimentària com una piràmide, a les hores la colla del banc central en la podem imaginar con un 
ull que tot ho veu col.locat al punt més alt de la piràmide.

En general, si una economia és controlada per camarilles que busquen el seu propi benefici personal,  
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difícilment  podem esperar  que  l'economia  sigui  gestionada  en interès  de  tota  la  nació.  Un exemple 
habitual és quan un dictador és recolzat per potències exteriors, i el dictador permet llavors que la seva  
economia sigui saquejada per aquestes potències exteriors, mentre ell desvia fons per a si mateix cap a  
un compte bancari suís.

A Irlanda es pot veure una situació similar, en la que els principals partits polítics es preocupen només 
dels beneficis que reben de compartir el poder amb la resta de partits, i manquen de cap estratègia per  
Irlanda fora del context dels EE.UU. i del euro. El resultat final és el pillatge de l'economia irlandesa per 
part de poders exteriors, en res diferent al que es produeix sota qualsevol mesquí dictador de llautó.

Però fins i  tot quan els líders governamentals intenten servir  amb sinceritat l'interès nacional,  hi  ha 
moltes maneres en què es poden equivocar. Concretament, poder sobre-dirigir l'economia, com sovint 
hem vist fer en les nacions socialistes. Al ser molt conscients dels mals del capitalisme, acaben llençant el 
gra amb la palla, no fent un ús adequat de l'economia de mercat. Tal com Adam Smith comentava  
encertadament,  els  mercats competitius -regulats adequadament- son la manera més eficient de fer 
funcionar la majoria de sectors d'una economia nacional. Una activitat econòmica que administra cada 
petit pas porta a les més grans ineficiències i mala distribució dels recursos.

El lliure mercat (el deixar-fer) econòmic és una fórmula per a l'explotació. Posa el poder en mans dels 
més poderosos.  Dins  una  nació,  el  deixar  fer  és  sinònim d'un capitalisme no regulat  i  porta  a  una 
explotació del treball i a la concentració de la riquesa en mans de pocs. Internacionalment, una economia  
de lliure mercat capacita a les nacions més riques a explotar el treball i els recursos de les nacions més 
pobre, i impedeix que les nacions més pobres puguin desenvolupar la seva econòmica d'una manera 
sanejada.

El llibertarianisme és una mitologia, popular entre aquells que resulta que estan be econòmicament i que 
declaren que no es necessita cap sistema de govern, ni polític ni econòmic. Per ser més exactes, els  
llibertaris imaginen una forma màgica de govern que tingui prou poder com per a evitar l'explotació però 
que no jugui cap altre paper. És un concepte totalment inviable, i que entre en el joc directament de les 
mans  de  les  camarilles  acabalades  que  volen  controlar  la  societat  en  benefici  seu  propi,  sense  la  
interferència d'un sistema de govern que representi els interessos de la societat en general.

La globalització és un projecte de les camarilles dels bancs centrals. L'objectiu de la globalització és 
eliminar la sobirania nacional i crear un sistema econòmic global, gestionat directament per aquestes 
camarilles. Amb la recent orquestració de la bombolla de crèdit  i  el  col·lapse podem veure com son 
aplicats a nivell global els mecanismes dels bancs centrals per obtindre la riquesa. Ens trobem ara a les 
etapes finals del projecte de globalització, i la reafirmació de la sobirania econòmica nacional és la única 
manera efectiva d'evitar que el projecte tingui èxit. 

La reglamentació assenyada de les importacions i les exportacions resulta essencial per la salud d'una 
economia nacional. Per a poder garantir una sostenibilitat a llarg termini, els fonaments de l'economia 
nacional necessiten basar-se en la producció per al consum local. Aquests fonaments poden ser ampliats 
mitjançant acords comercials mútuament beneficiosos. Cal que les exportacions siguin sostenibles -que 
no minvin els recursos nacionals- i la producció d'exportacions de gran quantia (de valor alt) és la més 
beneficiosa.

Les  importacions  cobren  significat  quan  es  tracte  de  mercaderies  que  no  poden  ser  produïdes 
internament, però amb certes condicions: la balança (l'equilibri entre) d'importacions i exportacions no 
tindria que disminuir la riquesa nacional, i la capacitat interna de produir bens essencials, com ara el  
menjar,  hauria  de  ser  desenvolupada  i  mantinguda  sempre  que  fos  possible.  Dependre  de  les 
importacions per sobreviure serveix tan sols per conferir vulnerabilitat a la sobirania nacional.

Principis per a una economia nacional saludable

Avui en dia, els afers econòmics de la majoria de nacions estan en situació de caos total. La sobirania 
essencial s'ha entregat a bancs centrals de propietat privada, o a la Unió Europea, en el cas d'Europa, i 
s'ha perdut degut als tractats de lliure comerç. La càrrega de pesats deutes arruïnen les economies, 
especialmente desde el col·lapse del 2008. En molts casos s'han privatitzat actius nacionals i ara es  
troben sota el control d'interessos estrangers. Les economies depenen massa de les importacions i les 
exportacions,  i  del  treball  ofert  per  corporacions estrangeres  que operen en el  territori  nacional.  La 
majoria d'economies nacionals son totalment insostenibles i la seva operativa és totalment contrària al  
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seny i als interessos nacionals. 

La  primera  tasca  de  qualsevol  nació  sobirana  governada  amb  seny  és  dur  a  terme  una  avaluació 
exhaustiva dels seus recursos, de la seva economia, i de les diverses implicacions que pot tenir amb el 
món exterior. Aleshores necessita desenvolupar un pla, amb la participació de tots els segments de la 
societat civil, per començar a moure's cap a la sostenibilitat i les operacions econòmiques assenyades. Un 
pla d'aquesta mena és probable que impliqui moltes coses, incloent:

• rebutjar els deutes i tractats perjudicials.
• En el cas de las nacions europees, sortir de la Unió Europea i restablir la moneda nacional.
• Reclamar la sobirania del actius nacionals (expropiar).
• col·local al banc central sota el control i la propietat pública.
• Diversificar la producció agrícola i canviar a uns mètodes agrícoles no contaminants i sostenibles.
• Desenvolupar una infraestructura de transport d'eficiència energètica.
• Reconvertir les instal·lacions de producció cap a la sostenibilitat i les exportacions de alt valor.
• Amb tal fi, renegociar els acords amb les operacions de capital estranger, o expropiar-les-
• negociar acords comercials basats en el benefici mutu amb les altres nacions.
• Revisar  -ajustar  el  marc  legislatiu  de  l'economia  domèstica,  i  el  de  les  importacions  i 

exportacions.
• Identificar els aspectes de l'economia més aptes per una economia de mercat, i aquells que son 

monopolis naturals.
• En quan als monopolis naturals, com ara els ferrocarrils, dirigir-los com a empreses de serveis 

públics sense finalitats de lucre.

La llista no està complerta, i qualsevol pla d'aquesta índole tindrà de fet variacions que dependran de les  
circumstàncies i de les prioritats nacionals. Independentment dels detalls, estem parlant d'un programa 
molt ampli de desenvolupament econòmic nacional. No cal dir que l'ordre de la posada en pràctica ha de 
ser pensada molt acuradament, tenint en compte les reaccions negatives i les potencials sancions que 
poden esperar-se dels poders exteriors. I un pla d'aquesta mena no pot ser inamovible; l'aprenentatge i  
els ajustaments hauran d'anar-se donant durant tot el camí. El desenvolupament nacional és un procés 
dinàmic, que inclou la participació de tots els segments de la societat civil.

Dins  del  context  dels  mites econòmics,  molt  poques nacions  serien capaces  de dur  a  terme un tal 
programa.

Dins del context de les veritats econòmiques, qualsevol nació pot emprendre un programa con aquest. 
Aquestes veritats deslliguen el poder de la sobirania econòmica nacional. El més important d'aquestes 
veritats és el fet de què el valor d'intercanvi extern d'una moneda nacional no té una importància central. 
Les importacions poden finançar-se amb la moneda forta guanyada mitjançant les exportacions, i els 
imports poden ser obtinguts mitjançant acords d'intercanvi mútuament beneficiosos. El paper principal de 
la moneda nacional es facilitar les operacions de l'economia nacional. I no cal dir que els actius nacionals 
recuperats milloren els recursos de base pel programa de desenvolupament. 

A fi d'obtindre el millor benefici de les importacions i exportacions, sembla lògic que s'encarregui del  
comerç exterior una entitat que es dediqui a tal propòsit. Les mercaderies produïdes per exportar poden 
ser comprades als productors amb moneda nacional, i l'entitat pot negociar les millors condicions amb els 
compradors estrangers o amb els socis d'intercanvi en benefici mutu. És semblant a com opera una 
empresa, en la que els productes son comercialitzats sistemàticament pels equips de comercialització i 
vendes. L'efectiu derivat de les exportacions s'acumula en un fons per a finançar les importacions.

Per les importacions, l'entitat negocia de manera similar les millors condicions per obtindre articles al 
major,  ja  sigui  dels  socis  per  intercanvis  en  benefici  mutu  o  dels  proveïdors  estrangers,  utilitzant 
financiació  del  fons  monetari.  Això  és  també  similar  a  com  funciona  una  empresa,  en  la  que  el  
departament  de  compres  s'especialitza  en  obtindre  els  millors  tractes  per  les  matèries  primeres  i 
subministres en les operacions de l'empresa. Els articles importats es venen després en moneda nacional  
a consumidors domèstics, que tan podrien ser negocis privats com organismes públics.

És essencial que el comerç exterior sigui dirigit segons principis sòlids de mercat. És a dir, no volem 
productors  fabricant  a  dojo  articles  pels  que no  existeix  un mercat  extern,  així  com tampoc  volem 
importar articles pels que no existeix mercat intern. En el cas de les exportacions això significa que 
l'entitat emeti ordres de compra als productors domèstics amb tant temps d'antelació com sigui possible,  
basant-se  en  acords  de  benefici  mutu  amb  els  socis  d'intercanvi,  i  en  les  ordres  de  compra  de 
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compradors estrangers. En quan a les importacions, l'entitat arriba a un acord per obtindre els articles 
segons les ordres de compra dels clients nacionals, dins del marc establert pel fons monetari. 

La gestió del subministre de moneda nacional és feina del banc central, que és una entitat pública sense 
ànim de lucre. A fi de què la moneda tingui un valor estable, el volum d'aport de moneda ha de ser 
mantingut en equilibri amb el nivell d'activitat econòmica en l'economia domèstica. Associats amb el banc 
central hi ha una xarxa de bancs públics locals, mig-autònoms i sense ànim de lucre.

Aquests  bancs  locals  operen  seguint  les  normes  establertes  pel  banc  central,  i  son  auditats 
ininterrompudament pel banc central. El banc central emet crèdit sobre bases no deudores als bancs 
locals, segons sigui la necessitat de crèdit que puguin demostrar, per a finançar una activitat econòmica 
productiva. Aquesta és una de les maneres en què la moneda es posa en circulació.

Les entitats públiques son de dues menes: nacionals i locals. Les entitats nacionals, com ara l'organisme 
de comerç exterior i l'entitat de transport, reben fons directament del banc central, i son monitoritzades 
pel banc central per a garantir que funcionin sobre unes bases fermes. Aquesta és una altra manera de 
posar en circulació la moneda. Les entitats locals, com ara els departaments de bombers i d'altres serveis 
públics  locals,  reben  finançament  dels  bancs  locals,  que  estan  en  millor  posició  per  a  monitoritzar 
aquestes entitats locals.

No hi han restriccions arbitràries de pressupost que posin barreres al crèdit que es pot emetre per part  
del banc central. En tan i quan hi hagi un ús productiu, ja sigui públic o privat, es pot emetre crèdit. Si hi  
ha un aport en excés de moneda, el banc central pot imposar impostos a un nivell apropiat i de manera  
que  no  desanimi  l'activitat  econòmica  productiva.  Si  l'aport  de  moneda  és  escàs,  es  poden  aplicar 
impostos negatius: els  diners  poden ser lliurats  directament a la població per  a incentivar l'activitat 
econòmica.

Els negocis privats necessiten funcionar segons els principis de mercat competitiu. Si la feina que fan és  
bona, prosperen, i si no, tenen que plegar del negoci. A fi de que pugui funcionar la “ma invisible” de 
l'Adam Smith, els negocis petits han de ser mantinguts relativament petits, i els consorcis han de ser 
rigorosament prohibits. Això no vol dir que un negoci que funcioni tingui prohibida la seva expansió, però  
si creix més enllà d'una certa mesura necessita fraccionar-se en altres negocis autònoms, no creixent en 
un conglomerat que distorsioni el  mercat.  L'aportació de crèdit  als negocis privats pertoca als bancs 
locals, i mai directament al banc central.

La relació entre els bancs locals i els negocis privats és d'associació. El paper dels bancs és el de donar 
suport al desenvolupament d'uns negocis profitosos, no de treure'n guanys d'ells. El banc proporciona 
consultoria gratis per ajudar a desenvolupar plans de negoci sòlids, i tan sols atorga crèdits quan se li 
presenta un pla de negoci sòlid. Els crèdits s'estableixen lliures d'interessos, i el desembors del crèdit així  
com el programa de pagaments el creen especialment perquè encaixin amb el pla de negocis.

Si sorgeixen imprevistos, tan el pla de negocis, con la línia de crèdit i el programa de pagaments poden 
reajustar-se convenientment. El negoci ha de ser monitoritzat regularment pel banc per garantir que 
s'està seguint el pla de negoci i que s'està funcionant sobre unes bases fermes. Si arriba a fer-se evident 
que  el  negoci  no  rutllarà,  el  banc  pot  treballar  amb el  negoci  per  a  finalitzar  la  seva  operativitat 
dignament, i el deute que quedi pendent es dona per perdut.

No hi ha cap raó per la que l'economia no pugui funcionar en tot moment sobre unes bases de plena  
ocupació. Si  es produeix atur,  això vol  dir  tan sols que el  pla de desenvolupament nacional  pot ser 
accelerat mitjançant la contractació de personal per part de les entitats públiques, o bé finançant noves 
empreses, la que sigui millor en sentit econòmic i millor serveixi al pla de desenvolupament. En relació a  
això, els bancs locals poden prendre un paper de lideratge establint noves empreses en col·laboració dels 
qui es troben a l'atur, basant-se en les seves habilitats i en les oportunitats disponibles al mercat.

Gestió del procés de desenvolupament

El sistema bancari, tal com l'hem descrit, és el responsable de veure que tant les entitats públiques com 
les empreses privades funcionin amb bases estables, però el sistema bancari no estableix prioritats sobre 
quines agències públiques o empreses privades necessiten ser establertes. 
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Establir aquestes prioritats és tasca d'un organisme de desenvolupament que vagi en concordança amb el 
pla  de  desenvolupament  nacional  que  s'està  duent  a  terme.  L'organisme  de  desenvolupament  és 
responsable  de  l'estratègia  econòmica  en  tan  que  les  entitats  bancàries  són  responsables  de  les 
operacions econòmiques del dia a dia.

És essencial que aquesta agència de desenvolupament no sigui una burocràcia tecnòcrata centralitzada.  
Aquest és l'error en què han caigut molts països socialistes, i del què n'han patit les conseqüències. En 
lloc  d'això,  l'entitat  de  desenvolupament  necessita  estar  constituïda  d'una  xarxa  d'agències  locals, 
cadascuna  de  les  quals  involucri  la  participació  regular  de  la  societat  civil.  Tal  com  el  Procés  de  
Pressupostos Participatius tan competentment utilitzat al Brasil, el pla de desenvolupament i l'estratègia 
econòmica  es  duen  a terme seguint  un  procés  de consens de  baix  a  dalt,  basat  en la  participació 
ciutadana.

A nivell nacional, el paper de l'agència de desenvolupament és mantindre el pla de desenvolupament 
segons consens,  establir  les prioritats de les agències públiques segons el  pla que es desenvolupa i  
monitoritzar el progrés del desenvolupament econòmic. El desenvolupament i les entitats bancàries, en 
tots  nivells,  necessiten treballar  conjuntament en bases  regulars  per  garantir  un bon progrés  en la 
continuació del pla de desenvolupament.

Amb un sistema així descentralitzat, és d'esperar que sorgeixin considerables diversitat de prioritats entre 
les diferents regions i comunitats de la nació. Per exemple, les zones rurals i les urbanes tenen problemes 
diferents, i necessiten engegar diferents tipus de projectes de desenvolupament. Mentre que a les zones 
rurals aquests projectes podrien ser cooperatives de grangers treballant vers una agricultura sostenible, a 
les zones urbanes podrien ser l'establiment de cooperatives de consumidors i  la posta en marxa de 
sistemes tràfic integrats i eficients.

Formant part del procés de construcció de consens de baix a dalt, aquestes diferents prioritats poden ser 
reconciliades per funcionar sinèrgicament les unes amb les altres. Es podrien establir enllaços entres les  
cooperatives de grangers i les de consumidor, per exemple, i les zones rurals podrien establir agències 
que treballessin amb aquelles famílies urbanes desitjoses d'anar a viure al camp i muntar granges o  
empreses.

Govern

Les  funcions  que  normalment  associem  al  govern  estan  incloses  dins  aquest  paradigma  de 
desenvolupament econòmic. De la mateixa manera que els temes de legislació i econòmics son manejats 
per les agències bancàries, de desenvolupament i de comerç, s'establirien altres menes d'agències per a 
representar a la nació en els fòrums internacionals. La vigilància policial seria responsabilitat d'agències 
localment sensibilitzades, i qualsevol cosa que es necessités del tipus d'una força de defensa nacional,  
seria manejada per una agència que donaria comptes a la agència de desenvolupament nacional, d'acord 
amb les normes establertes pel procés de consens de baix a dalt.

En  lloc  d'eleccions,  que  atorguen  el  poder  de  prendre 
decisions  als  polítics  i  als  buròcrates,  la  política  a  tots 
nivells  seria  determinada  pels  mateixos  ciutadans 
mitjançant la seva participació en el procés de construcció 
de consens. En lloc d'un sistema judicial rígid i legalístic, hi 
hauria un procés més en línia amb els sistemes de dret de 
costums,  la  responsabilitat  del  qual  estaria  en mans de 
jurats de ciutadans basats en el consens en lloc d'estar en 
mans  d'advocats  i  jutges.  Els  advocats,  en  lloc  de 
participar  partidistament  es  convertirien  en  assessors 
d'aquests processos, senyalant les ramificacions subtils de 
les  decisions  a  prendre  i  informant  als  jurats  de  casos 
relacionats que podessin haver-hi hagut en el passat.

En general, governar es converteix en un procés dinàmic i 
participatiu,  sensible  a  les  circumstàncies  canviants.  En 
lloc d'un cos complexe de llei, tenim una tradició de dret 
de costum, una cultura que evoluciona en l'autogovern i en 
l'autocontrol. Una de les primeres tasques del procés de 
construcció de consens seria esbossar una nova constitució 
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nacional, amb clàusules que es limitessin a protegir el procés de govern de baix a dalt, i amb disposicions  
similars a la Carta de Drets dels EE.UU.
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com funciona el mon i com podem millorar-lo. Molts anys d'investigació i d'escrits acaben donant com a 
fruit el seu reconegut llibre Fugint de la Matrix: Com nosaltres, el poble, podem canviar el món 
(Projecte Cyberjournal, 2005) 

La seva llista de e-correus del cyberjournal està en funcionament des d'el 1994 (cyberjournal.org). 
La web del llibre és http://escapingthematrix.org, 
i la seva web http://quaylargo.com/rkm/ conté una ample biografia així com una relació de tots els seus 
articles.

Es pot contactar al Richard per email a: rkm@quaylargo.com. 
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