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Sistema Econòmic per un futur: Ordoliberal
Fa temps que no em sento còmodament amb el sistema econòmic practicat i
promocionat en el mon occidental: el sistema neoliberal. Aquest sistema esta
definit en la Constitució d’España, un sistema de economia del mercat.
En un sistema de mercat, com a España, es deixa llibertat a demanda i oferta
per fixar preus i es practica una economia amb poques correccions per part de
la societat i del sistema polític. L’estat es posa al costat dels pesos pesants de
l’economia, els ajuda (emparats per la Constitució), i hi ha pocs límits de la
explotació del ciutadà a peu.
L’altre dia vaig llegir un editorial en el diari danès Politiken: “Deixa caure el
Neoliberalisme. El futur es Ordoliberal”, escrit per un catedràtic de Coneixement
de l’Estat (Universitat de Copenhaguen) Peter Nedergaard. Dona una sèrie
d’arguments per estudiar una forma d’intervenció ordenada (Ordoliberal Ordoliberalisme). Un sistema alemany contraposat al neoliberal anglosaxó.
Em sembla que el neoliberalisme es un depredador que menja tot de tots sense
pietat – es un instint de sobreviure sense límits i amb molt poca ètica. O dit
d’altre manera el guany econòmic va per davant del esser humà i davant de
solidaritat social. L’economia neoliberal
En el camí, de la sortida de la crisi econòmica de la darrera dècada, ha quedat
clar que les societats que segueixen un camí neoliberal han donat un resultat
que el grup que te suficient ara te mes y els que no disposaven de massa, ara
no tenen suficient.
Educat en un país en una cantonada del mon on s’ha declarat partidari d’una
economia de benestar social, ni el neoliberalisme, ni la llibertat del mercat, no
m’ha convençut gens. La frase de “pocs tenen massa i menys no tenen
suficient”, explica un sentir d’economia social que entenc com a base una
societat democràtica, responsable i solidaria.
En l’ultima presentació dels valors (Pla Nacional de Valors) que poden formar
les bases d’una Catalunya futura, es parla d’economia de responsabilitat social,
sistema que dona mes possibilitats de ser mes just. Es possible que en aquesta
definició es pot veure un camí per introduir mes moral, ètica, solidaritat,
responsabilitat personal i humanitat en les vides dels Catalans.
El sistema Ordoliberal, d’alemanya dels 1930 (Escola de Freiburg) es basa com
diu la paraula clau en política d’ordre, correcció, estabilitat i protecció del
consumidor-ciutadà. També la competitivitat controlada en forma part. En els
últims anys s’han vist tendències en la Comunitat Europea d’actuacions de
correcció dels guanys desorbitats d’empreses multinacionals i de directius
d’empreses.
No s’ha detectat un debat ampli d’aquestes possibilitats d’un canvi econòmic a
Catalunya. A España solament es demostra i defensa la bondat del
Neoliberalisme.
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Com alguna col·lectius liberals, defensem en la necessitat d’una societat mes
humana amb igualtat entre els membres i defensa contra l’explotació del con
ciutadà.
Afegeixo una base de la societat de benestar en Dinamarca (escrit per un
pensador Danès Grundtvig al voltant de 1860) una frase que es un reflex
d’aquest idea: Pocs tindran massa y menys no tindran suficient.
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