
ECONOMIA

Preguntes per reflexionar-hi

S'estàn privatitzant els serveis públics:

• A qui afavoreix?
• S'aconsegueixen millors serveis?
• Són més viables econòmicament?
• Segueix havent un control públic d'aquests serveis?     
• Quins són els     criteris per escollir els alts càrrecs de grans empreses? Perquè molts són 

antics polítics?     
• Què saben de la matèria en concret?

Sistema econòmic actual accentua desigualtats entre rics i pobres:

• Perquè cada dia els rics són més rics i els pobres més pobres?     
• “Tenim dret a queixar-nos com a pobres quan a nivell global som els més rics”
• Perquè no ens sentim responsables     d'aquesta desigualtat?     
• Estem contribuïnt d'alguna manera a mantenir o augmentar aquestes desigualtats?    

Només es pensa en regular el sou mínim (sou base):

• Hauria d'haver-hi un sou màxim?
• Els polítics es poden posar el     sou que vulguin sense cap limitació?
• Hi ha d'haver una proporcionalitat màxima entre el sou mínim i el màxim en una empresa?
• És just que directius de multinacionals cobrin 700 vegades més que els seus treballadors? 

    

Les grans multinacionals formen lobbies (grups de pressió) per afavorir els seus propis interessos:

• Sabem quina relació tenen amb els     finançaments dels partits polítics?     
• Com influencien aquests als     mitjans de comunicació?
• Sabem que molts mitjans estan en mans d'aquests?

No hi ha cap mena de distinció en funció de la finalitat de l'empresa:

• Sabem que hi ha empreses que aporten valor positiu a la societat? (banca ètica, comerç 
just...)

• Sabem que hi ha empreses que obtenen els seus beneficis sense tenir en compte cap dret 
fonamental ni valors socials. Ex: empreses de l'estat espanyol productores d'armes, bancs 
fent negoci amb desnonaments d'habitatge...

• Sabem en què inverteixen els bancs els nostres diners? Ho podem saber?
• Sabem que per desconeixement som complices de les seves accions i inversions en 

negocis poc ètics?     
• Sabem com es financia l’obra social de les caixes? 
• Quin percentatge de beneficis destinen les     entitats cap a l’obra social?     
• L’obra social, aporta solucions de fons o es tracta més d’una operación de maquillatge?



Desconeixença de com es prioritza la distribució dels pressupostos:

• Sabem quins són els mecanismes per distribuïr els pressupostos?     
• Sabem que mentre s'inverteix diner     públic per salvar algunes empreses (bancs, caixes, 

companyies aèries, automobilistiques, els directius d'aquestes segueixen     cobrant sous 
astronòmics?

Els ajuts no sempre ajuden als que més ho necessiten:

• Ajudes en agricultures únicament en funció de la superfície que es té sense tenir en 
compte ni     què s'hi fa...

• Saps que quants més diners tens en un banc, millors condicions i “ajudes” t'ofereixen?     
• Perquè es donen ajudes a multinacionals en comptes del petit comerç?

Creixement econòmic o creixement social:

• Sabem que el creixement econòmic     es basa en l'explotació de recursos i que aquests 
són finits?     

• Sabem per tant que no és sostenible i no podem créixer econòmicament de manera 
indefinida?

• Sabem que la producció no s'ajusta a la demanda o a les necessitats reals de la població? 
    Sabem que es produeix en funció de l'interès propi de l'empresa?     

• Sabem que a través del màrqueting i la publicitat es creen necessitats per ajustar la 
demanda a la producció?

• Sabem que hi ha altres maneres de     mesurar el benestar d'una societat?
• Sabem què és el creixement     social?     
• Sabem que els diners no porten la felicitat?
• Sería interessant mesurar el     benestar en termes de mortalitat infantil, atur, alfabetització, 

    qualitat ambiental, llistes d'espera en sanitat, igualtat de gènere, nivell de satisfacció dels 
treballadors...?

• Perquè no ens interessem per aquests indicadors que ens afecten a tots directament?
• Perquè s'ens desvia l'atenció     amb informacions de què fa i deixa de fer la borsa en 

contraposició a d'altres indicadors més socials.
• En un món global, té sentit calcular el PIB de cada país? 
• Què implica augmentar el PIB d'un país?
• L'impacte ambiental i social es té en compte en el PIB?
• Es té en compte l'impacte social i mediambiental al calcular el creixement econòmic?

Hi ha diferències laborals entre persones que fan la mateixa feina:

• Perquè cobra menys una dona que un home per fer la mateixa feina?
• Perquè abusem de la posició     feble d'algunes persones per desenvolupar feines en 

condicions     precàries? (Immigrants, gent amb poca formació, estudiants en contracte de 
becaris, personal laboral fent feina de funcionaris, treballadors obligats a fer hores extres 
que en molts casos no són remunerades...)

Només es té en compte el cost econòmic a l'hora de comprar: 

• Sabem que cada producte té     associat un cost ambiental i social? Els tenim en compte? 
    

• Perquè comprem fruita procedent de l'altre extrem del mon?



• Perquè comprem roba esportiva produida per nens en condicions d'explotació?
• Si tinguessimen compte aquests costos, encara considerariem barat produir a la india, 

xina...?

Què puc fer jo?

• Assumir la responsabilitat dels meus actes i ser conseqüent amb aquests.
• Consum responsable: informar-nos     de la procedència (origen i, condicions laborals i 

ambientals i forma de producció...) dels productes que comprem i consumir raonablement 
en funció de les necessitats reals.

• Ser conscients del que necessitem realment i que és el que ens imposen com a necessitat 
a través de la publicitat

• Abans de fer una compra plantejar-se:
• Ho necessito? Com influeix aquesta compra al món (+ o -)? Encara ho vull comprar?


