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TEMA 4 ) Capitalisme financer i ideologia neoliberal 
Introducció:  

La discussió va ser molt interessant i útil. De fet, representava absolutament el contrari  de les 
suposades xerrades  de famosos de la publicitat del Banc de Sabadell. 

Temes de debat: 

-Crítica del llenguatge pseudo religiós dels poderosos en relació al capital i els mercats: “Hem 
de fer grans sacrificis econòmics i socials per guanyar la confiança dels mercats”  Llenguatge que no 
deixa lloc a pensar alternatives a aquest tipus de economia capitalista  i sobre tot, que amaga els 
mecanismes de domini de classe social. Estem en contra de la lògica del capital i  del seu llenguatge 
alienador.   

-Pas del capitalisme productiu al capitalisme financer especulatiu 

-Relació entre capitalisme financer i estat. D’una  banda el capitalisme imposa les seves 
condicions als estats, però d’altre banda els polítics d’ideologia neoliberal imposen aquestes 
polítiques com a part del seu ideari. Les polítiques de Artur Mas, Mariano Rajoy i Angela Merkel 
comparteixen les mateixes idees de fons econòmiques i socials amb molt petites diferències. 

-Donat l’alt coneixement del vocabulari econòmic i dels mecanismes del sistema financer, es planteja 
la possibilitat de establir contacte amb altres assemblees del procés amb menys coneixements en 
aquesta matèria. 

- El banc dolent  “sareb”  és una fal·làcia.   
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Respostes a la crisi i a les responsabilitats dels banquers: 

-Necessitat de carregar amb un 99% les plusvàlues de la borsa. 

-No pagament del deute il·legítim. Els bancs alemanys i francesos que tenen deute grec o portuguès 
que ho contabilitzin com una pèrdua provocada por un risc i no facin pagar als estats. Condonació 
del deute d’aquest tipus. 

 -Necessitat  d’expropiació de tota la banca i la creació d’una banca pública i ètica. En una possible 
República Catalana el sistema bancari s’hauria d’organitzar d’aquesta manera.   Convergència i Unió 
com a coalició política d’ideologia neoliberal mai estarà d’acord amb aquesta  organització. 

-Rescatar a les persones desnonades. Amb una banca ètica i pública es podria fer sense gaires 
dificultats. 

-Denunciar les injustícies comeses  i incautació de les indemnitzacions que els banquers s’han auto- 
atorgat. 

-Subvertir l’economia i transformar la en servidora de la societat i no al contrari com fins ara. 

-Fiscalització ciutadana de l’economia. 

-Exemple d’actitud anticapitalista d’activistes com ara l’ Enric Duran que amb l’expropiació de 
492.000 euros de 32 entitats bancàries ha demostrat les esquerdes del sistema. 



República catalana.     

-Debat sobre la continuïtat o no de l’euro. Posicions a favor i en contra tant des de el punt de vista 
dels mecanismes de control monetari com des del comerç internacional. Devaluació, etc. 

-Necessitat  de canvi del sistema de financiació dels estats a la zona euro. El BCE ha de finançar. 

-Control de l’escala salarial per evitar grans desigualtats. 

-Pensions: no sembla probable  que en una possible ruptura amb l’estat el cobrament de les 
pensions representi un problema. 


