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RESUMEN 

En pimg lugar, este arriado trata 
de las características atructudes de las 
formaciones sociales socialistas. Se 
maliza, a continuación, la necesidad 
que tiene cualquier sociedad de ladirec- 
ción económica, haciendo mención es- 
pecial de la sociedad socialista. Despu6s 
viene el gmeso de la investigación, de- 
dicado a la relación existente entre el 
concepto de Sistema de Dirección de la 
Economía Socialista (SDES) y los de 
mecanismo de acción y de ut&ción de 
las leyes económicas socialistas. Se hace 
tambikn referencia a los principales 
rasgos del SDES. El trabajo acaba con 
algunas reflexiones sobre las ccmdici* 
nes que ha de cumplir el SDES para 
lograr un funcionamiento correcto en la 
práctica. 

The ~ a n a ~ e m e n i  System in Socia- 
iist Economy 

ABSTRACT 

F d y ,  this article deals with tbe 
stnictural characteristics of socialist 
social fomations. The need of any gi- 
ven society for c c o n ~ c  admbktm 
tion wiil be anatyzed, specificaily emp 
hasizing the socialist society. The most 
essential part of this paper, concerned 
with the existing relation between the 
concept of managernent systern in so- 
ciaiist economy (MSSE) and those nfa 
rring to action and use mechanisms of 
sociaüst, economic laws foilows. In 
addition. the main features of MSSE are 
dealt with. This paper concludes with 
some thoughts pertaining to the condi- 
tions that MSSE must satisfy in order to 
acquire proper functioning m practice. 



El sistema de direcció de l'economia socialista 

1. INTRoDuccIÓ G m  LES FORMAUONS SOCLAZS S- 

En parlar de "socialisme" el primer que hem de fer 6s separar i diferenciar 
el contingut d'aquest mot en relació amb el de "corrmnisme". Una cosa 6s 
l'aspecte superstructural de cada un dels anteriors conceptes (6s a dir: les idees 
i el pensament socialista ilo comunista, així com els partits polítics amb aquests 
noms, etc.), i una altra de molt diferent 6s la formacid social socialista ilo 
comunista, com una determinada realitat social, la qual inclou els aspectes 
estructurals i infrastructurals, a més dels superstnicturals (la fonnació social 
implica el funcionament i l'articulació~ontradicci6 de diferents modes de 
producció i tot un reguitzell de conceptes vinculats). 

Deixant de banda el primer aspecte +ue aquí no ens interese i entrant en 
el segon, afimiarem que, des del punt de vista tearic, padem parlar de l'exisen- 
cia d'un zínic mode de produccid, el mode de produccid comunista, el qual 6s 
present en dos diferents tipus de fanacions socials: les fomicions socials 
socialistes i les fwmacions socials comunistes. 

En les formacions socials socialistes hi ha el mode de producció comunista, 
perb ni és l'únic mode de producció ni és necesshiament el predominant de 
forma clara. De fet, ens podem referir, com a mínim, a dues classes de 
formacions socials socialistes: les protosocialistes (aquelles en les quals el 
mode de producció comunista només íiueix d'un "predomini precari") i les 
prdpimnent socialistes (en qut l'esrnentat mode de producció ja ha assolit un 
predomini estable). 

Únicament quan el mode de producció comunista sigui clarament predorni- 
nant, fins a esdevenir l'únic en detexminades formacions socials, podrem parlar 
ja de l'existencia de formacions socials comunistes. Les formacions socials 
comunistes són, per tant, aquelles en qut el mode de producció comunista no tan 
sols és el predorninant, sinó que 6s també -gairebé o absolutament- l'exclusiu. 

No cal dir que, fins ara, només hi ha hagut en realitat formacions socials 
protosociaiistes (els anomenats "ppais de 1'Est" o "paises del socialisme 
realment existent"); ni les pri3piament socialistes ni -per descomptat- les 



comunistes no han existit mai en la historia i., a hores d'ara, s6n solament una 
conjectura teorical. 

Com podem observar, doncs, si hom segueix lametodologiaproposada aquí, 
les fonnacions socials socialistes sbn, en e fecte, fonnacions socials en transicib 
entre les capitaiistes i les comunistes, ra6 per laqual també les podemdenominar 
fonnacions socials en transicib socialista. 

En aquest moment, ja ens trobem en condicions de mosirar -breument- 
quines s6n les caracteristiques estructurals & les formacions socials protoso- 
cialistes. 

A) Les relacions & produccib. El nucli d'una fomaci6 social són les 
~lacions de producció; dins d'aquestes destaquen lapmpietat i la posses.si6 deis 
mitjans de producció i l'aprapiaci6 de l'excedenp. 

La propietat jurfdica dels mitjans de producció conespon a l'estat en 
representació del poble (cosa que ens permet parlar de la nacionaiikaci6 deis 
mitjans de producció, no de sociali&6); per aquest motiu, l'apropiacib 
formal de l'excedent no té un ca&cter privat, perb tampoc no 6s ben bé social, 
ja que es d t z a  d'acard amb els criteris del grup social que té el control de 
l'estat, el qual el podem anomenar, de forma genkica, la bun>clacia (a vegades 
denominada nomenclatura). 

Estrictament parlant, perb, no podem quaiiñcar la burocdcia com una 
veritable classe social, perque no s'apropia de l'excedent produi't (el carkter no- 
privat de l'apropiaci6 formal); constitueix, per tant, una pseudoclasse domi- 
nant. De toda manera, cal recordar que els interessos de la btmcikia són 
antagbnics ,en general. als dels irebaíladors i als d'alires capes socials (directors 
d'empreses estatals, tecnics, etc.). 

Lapossessib efectiva deis mitjans de producci6 correspon a la burocritcia, la 
qual, mitjanpt els plans econbmics, assigna els principals mitjans de produc- 
ci6 a detenninades activitats productives, amb una distribuci6 deis recursos i 
deis objectius fins a mibar al nivell d'empresa. L'apropiacid cfectiva de 
I'excedent és de la societat, pera orientada per la bumcrkia, que és qui en 
decideix el repartiment entre el consum individual, el consum col.lectiu i el 
consllm productiu. 

Quant a la possessib i l'apropiacib tecniques, corresponen a cada unitat 
productiva, ja que tenen el control sobre els mitjans de producci6 a la seva 
disposició i sobre el procés de treball, així, el pla econbmic els marca uns 
objectius a assoiir, i s6n les mateixes empreses les que "s'espavilen" per tal 

1. Una ampiiació d'aquesta tcm&tica es pot c d t a r  a &S [1988], pQg. 9-15. Al  &d del 
prtsait trcballen farcm alguna aim mnció. 

2. Per a l'ampiiació d'aquesta tcmatica, podcu d t a r  ALOS 119901, pk- 116-128. 
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d'arnagarrecursos i capacitats reais, i poder compk el pla sense gaires esforqos, 
sinó més aviat "xano-xano". Per tant, cada empresa es troba en condicions de 
praduir molt més del que estableix el pla, perb s'estima m& d'obtenir una 
quantitat menor, amb un ritme també menor de treball. 

És d'aquesta manera com s'origina una limitacid de l'excedent produit, 
alhora que es crea una reserva de recursos no utilitzats per part de cada unitat 
productiva Qui pren les decisions dins de les empreses 6s una qüesti6 diferent, 
car pot ser el director, l'equip directiu, o també hi d i v m  
maneres, el col.lectiu deis trebaliadm. 

En les condicions relatades, hi ha una no-corresp aspectes 
efectius i els t&cnics, als quals ja ens hem referit su 5 significa que les 
relacions de produccid protosocialistes tenen una g :a de contingut. ja 
que sdn més formals que nopm reals. 1 implica, con L, dues conseq2n- 
cies: la necessitat de la introducci6 de categories mercant~ 
mecanisme que estimuli i incentivi les empreses a produi 
quaiitat (unamanera, per tant, de traslladsa la possessi6 efecti 
i, entretant, l'existencia d'un pacte social h i t  de donar poc trebau (poca 
productivitat del treball) a canvi d'un rediüt nivell de consum individ 

B) Les lleis econdmiques. En analitzar les relacions de producc 
fcnmaci6 social i llurs tendhcies i coniradiccions, cal revelar les i n t e m ~ ~ o ~ ~ ~  ae 
cansa-efecte més essencials ireiterades en els processos de producci6, 
les interconnexions entre els fenbmens econbmics reals, 6s a dir, 
econbrniques de la dita formaci6 social. 

Entre els trets generals d'aquestes llei~ e són ol 
socials, histihiques, etc., i que es manife o n h b ,  
control hum2i4. Ara bé, en determinades concucions socials i histonques, 
aquestes lleispoden ser conegudes (grkies a la Ci8ncia Econbmica) i, ñns i tot, 
ser adaptades a les necessitats hurnanes, val a dir, que es poden fer servir per a 
assolir determina& objectius; en aquest segon cas podemuarlar de 1 'h  conscient 
de les lleis econdmiques quan es posa en conespa : humana 
amb les regdaitats objectives del seu desenvolup: 

Aquest ús conscient s'inicia amb el socialisme, puix que ia plauiñcaci6 
implica la producció "ex ante" de mercaderies amb l'objectiu de cobrir algunes 
necessitats socials. Aquest ús conscient, doncs, existeix des del moment que es 
coneixen les lleis econbrniques i que se'n regula el funcionament rnitjancant 

ils active 
i més i d 
va a les a 

. . 

S com a 
le millor 
mpreses) 
** , 

així com 
les lleis 

3. Natnralmnt, eis d e i s  descemalitrars d'ewnomia socialista van mtrodoir un rnajor 
poder de decisió per part de les e-. la qual cosa t r a d  de reduir la no-corrcpmbcia enm 
els aspectes efectius i els tecnics. i de donar d s  contingut a les relacions de producció 
protosocialistcs, tot i que aixb implich "un pas enrera" tactic en el trajecte cap al comunisme. 

4. Per a I'ampliació d'aquesta tematica, wnsulteu ALOS [1990], phg. 12-15. 



l'aplicació d'm determinat sistema & direccib de I'ecommia o mecanisme 
econdmic. 

El conjunt de les esmentades 11eis cmtitueix m sistema de lleis economi- 
ques que, en el cas de les f d o m  social5 proto-sodistes, compr2n les 
segiients, com a principals: 

1) Les propies del mode & produccib comunista, amb les corresponents 
variacions i adaptaciom al pen'ode socialista: 

1) La llei economica fonamental: és propia del c0mmi.m~ (satisfer les 
necessitats socials), pero en el socialisme solament funciona de forma tenden- 
cid, com la satisfacció de les necessitats considerades priorithies; aquesta liei 
determina i condiciona les altres i és el centre del sistema de lleis econbmiques. 

2) La llei del desenvolupament econdmic planificar (o del desenvolupament 
hardnic i proporcional): la producció que s'ha d'obtenir es calcuia, abans que 
no comenci I'activitat productiva, de manera que permeti cobrir les necessitats 
priorihies (el pla c m  a mecanisme d'assignació de recmsos "ex ante"). 

3) La llei de l'acumulacid: l'increment continu de laproducció de la secció 
1 per assegurar la productivitat del treball creixent de l'economia en general i de 
la secció 11 en particular, amb elmínirnesforq físic de lapoblació. Aixb significa, 
d'una banda, una articulació entre les dues seccions, de manera que la secció 1 
no creixi com un objetiu en si mateix, sin6 per facilitar l'obtenció de més i 
millors béns de consum; i de I'altra, alleugerir la ckega  de la producció sobre 
la població. En les primeres fases protosocialistes de les formacions sociais 
socialistes, pera, s'ha considerat el creixement de la secci6 1 un f i  en si mateix, 
atorgant una importalncia secundaria a l'articulació amb la secció 11 i a la 
reducció de l'esforq dels treballadors; el pas a les fases ulterim del protosocia- 
Lisme comporta una reversibilitat d'aquest procés en el sentit p'opiament 
socialista. 

11) Lq especffiques o prbpies d'aquest tipus de fonnació social: 
4) La llei de la distribucib segons el neball: f m  la remmeració en propon56 

al trebail aportat; fins a l'actualitat només s'ha aplicat de manera parcial, i les 
diverses reformes econbmiques dels paisos socialistes han tendit a eixarnplar- 
ne el funcionament. 

III) Les especials, o tipiques de diversos tipus de modes de producció: 
5) La llei del valor (característica dels modes de produccib mercantils): 

continua funcionant en I'economia socialista, perb amb un contingut més buit, 
amb una esfera d7aplicaci6 més limitada, i subordinada a la segona llei esmen- 
tada. Als paisos socialistes, en general, durant les primeres fases protosocialis- 



tes aquesta llei prhcticament no ha funcionat. Les r e f m  economiaues. ~ e d .  
la introdueixen de .fomia progressiva, de manera qi 
part de les esferes miaoeconbmiques. 

ue arribi : a regular 

IV) Les generais, que actuen en totes les societats hmnanes; fonamentaímemt 
podem esmentar les dues següents: 

6) La llei de I'estalvi & treball. 
7 )  La llei de I'increment de la productivitat del aeball i & la mhima 

efíci&ncia. 

C)  Lesfwicions econdmiques & I'estar. Com que els principais mitjans de 
producci6 s6n de propietat estatal, l'estat en el sociaiisme no tant sols pertany 
al nivell snperstructurai sin6 també a l'estmctmal, des d'aquest segon punt de 
vista, lafunci6 economica de l'estat és decisivai compren les següents qüesrions 
principals: 

a) L'organitracid & I'activitatproductiva i econdmica en general, a escala 
rnacroecondmica. mitjancant la planflcacib del desenvolupament econdrnic: 
l'assignació deis recursos, l'orgauització de la producci6, de l'eficihcia pro- 
ductiva i de la proáuctivitat del treball, la localitzaci6 de les forces productives, 
la distribuci6 del producte i de la renda, el benestar de la poblaci6, el comeq 
exterior, les finances, etc., etc. 

b) L'organinacid de la gesti6 rnicroecondmica: en eis modeis rnés centra- 
litzats ho fa a través d'un control i d'una tutela exhaustius (direcci6, orgauitza- 
ci6 i gesti6 directes, amb l'ús d'instmnents i de palanques adminkmtius) i en 
els models descentralitzats, amb una orientaci6 i una vigilhcia parcials (m- 
fluencia indirecta sobre el funcionament autbnom de les emp'eses, basat en el 
cdlcul econdmic o mrtogestib finuncera, rnitjanqant 1'13s d'instruments i palan- 
ques economics). 

La coordinació dels dos tipus d'orgauitzacjons als diferents nivells -econb- 
mic, administratiu i territorial-, s'efectua per mitja del denominat. sistema de 
direccib i planificacib & l'economia o mecanisme econdmic, 6s a dú, la manera 
com l'estat orgauitza i compagina els nivelis macroeconbmics i els rnicroeco- 
nbmics per tal d'assolir els principals objectius socials i economics. Aquest 
sistema o mecanisme inclou quatre esferes fonamentals: la plar@cació, la 
gestib de les empreses, el sisternafinanceroneditici i els instruments d'estimu- 
lacid (els tres darrers assentats sobre el ca1cul econbmic). 



L'eficiencia &l SDESS és basica per a aconsepir un kcionament progres- 
sivament més eficient de l'economia i de la societat socialista. Com que ha 
d'adaptar-se incessantment a la realitat, ha de trobar-se en un estat de continu 
canvi i evolució. Les diverses reformes econdmiques el que persegueixen és, 
precisament, el pe@eccionament del SDES. 

2.1. La necessitat de la direcció eeonbmica. 

La direccib econdmica 6s una necessitat objectiva de tot tipus de societat, 
independentment del seu grau de desenvolupament. La societat 6s un organis- 
me complex basat en el treball social dels homes. Aquest treball social agrupa 
els homes de certa manera per a la producció i per a la resta de les activitats 
econbmiques, cosa que implica l'existencia d'un detemiinat grau de direcció 
econbmica. 

La conjuminaci6 deis elements objectius (materials) i els s ~ b j e ~ u s  (i'ho- 
me) per a assolir un f i  econbmic conmt, mitjaqant un proc6s productiu 
detemiinat, pressuposa l'exkt2ncia d'una direcció. Per tant, en el sistema de 
relacions socials a la dimxi6 li correspon un iloc important. Les relacions de 
direcció existeixen tant entre col.lectivitats humanes com a l'interim de cada 
una d'aquestes, amb l'objectiu dTaconseguir la cmdinació i una major eficien- 
cia en l'activitat humana 

L'acfivitat de direccib mostra, doncs, un doble aspecte: la dbecci6 de les 
coses (mitjans de producció i processos tecnoldgics) i la dbecció dels homes i 
llurs relacions en la producció. Així ho expressa AFANASSIEV ([1978], p&. 
39): "A més del trebail, activitat conscient per transformar els objectes de la 
naturalesa, aquest procés cornprh també els objectes sobre els quals recau el 
trebali i els rnitjans de treball. La conjuminació d'aquests elements de la 
producció, heterogenis per la sevaeshcia, en un procés únic pressuposa tarnbé 
l'existencia de govern". 

Segons ACOSTA ([1982], phg. 46) "el conjunt de les relacions de direcció 
en l'esfera de l'economia constitueix el Sistema de Direccib de I'Economia. El 

5. Aqucsta és l'abrcvialura qne farern se- ai el que segneá- de "sistema de dirccció de 
l'economia socialista*; hi hem elimina! la parada -i la corrcsponent inicial- "planifícaci6" paque 
Sabem que l'esmmtia sistema Semprc la conrk. 



teme sistema expresa el fet que la interacci6 deis diferents elements que el 
componen, en tenir lloc com un tot organitzat, engendra noves quaiitats que no 
posseeixen els seus elements integrants presos a31adament9' (subratllats: U. A.). 

El Sistema de Direccib de I'Econornia (SDE), consegüentment, no es 
redueix a la simple aritmbtica de la propietat de cada un del: 
relacions de direcció, sinó que té els seus atributs específics. 
tractar les qüestions de la direcci6 economica com un sistema na e s w  resultar 
del procés de desenvolnparnent de la divisió social del treball, 
ció creixent dels productors directes, del cadcter cada vega& 
producció i de la complexitat de les forces produtives so&. 

La forma més elemental de direcci6 econbmica -la p~ le sor@ 
historicament- és la vinculada a les baules o melles primarie momia. 
L'aprofundiment de la divisi6 social del treball, porta ja en les aim del 
capitalisme a plantejar els problemes de la direcció econ : forma 
sistedtica. 

MARX (119831, p*. 383) formula de les següents m e r e  rsitat de 
la direccib: "Tot treball immediatament social, en comú, f 
necessitamés o menys unadirecció que facipossible l'harmon 
mdividuais i dugui cap a lesfuncions generals que es deriven c 
cos productiu global, diferent del moviment dels seus brgans indeuendc 
sol violinista es dirigeix ell mateix, unaorquestra necessita u 

Iguaiment, més tard afirma: "El treball de supervisió i ( 

necessari arreu on el procés de producció immediat adopta la forma a un proces 
combinat socialment i no es presenta com a treball aYllat del pn 
1 té una natura doble. 

"D'una banda, a tots els treballs on cooperen molts indivici- Gs la 

na la connexió i la unitat del procés en una voluntat que comanda, i 
funcions que no afecten treballs parcials, sin6 l'activitat global de tot c 
com s'esdevé en el cas del director d'una orquestra. Aquest treball és un trebau 
productiu que s'ha de dur a terme en qualsevol mode de producció combinat. 

"D'una altra banda [...] aquest treball de supervisi6 sorgeix necessariament 
a tots els modes de producció que es basen en l'oposici6 entre l'obrer com a 
productor immediat i el propietari dels mitjans de producció. [...] 

"El treball de direcció i supervisió, en la mesura que no 6s c q  
particular derivada de la natura d'un treball social combinat quaisevol, sin6 que 
sorgeix de l'oposició entre el propietan dels mitjans de producció i el pi 

de la simple foqa de treball[ ...], massa sovint ha estat utilitzada com a 
de justificació d'aquesta relació" (MARX [1989], pAg. 433 i 435). 

De totamanera, per la seva prbpia naturalesa, una forma més desenvolupada 
de direccib de I'economia correspon al socialisme, en el qual 6s el mateix estat 
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qui assumeix cbctament la funci6 d'organitzadm & la producci6 social. La 
direcció economica es transforma en 17acci6 dirigida pels brgans estatais sobre 
els processos econamics de la producci6 socialista per mitja dels diferents 
col.lectius de treballadors, a fi de conjuminar-ne les activitats i obtenir la 
maxima eficii?ncia. 

Com que 170bjectiu general del SDE consisteix en l'obtenci6 del maMm 
efecte útil amb un cert nivell d'esfoqos i despeses, aquest sistema ha d'atorgar 
cohdncia a les relacions de direcció, les ha d70rganitzar racionalment i ha 
d'assegurar la rnajor eficiencia en l'ús dels recursos econbmics sociais i 
col.lectius en el compiiment dels fins inherents a la societat. 

Les relacions de direccib constituelxen, doncs, una necessitat objectiva en 
rota mna de fonnació social historica. Aixb no obstant, com veurem tot seguit, 
hem de diferenciar-les de les relacions de producció de cada societat i, alhora, 
vincular-les-hi. 

2.2. La base economica i les relacions de direcció. 

A.- Les relacions de produccid i les relacions de direccid. La d i f h c i a  
fonamental entre tots dos tipus de relacions 6s que, mentre que les primeres s6n 
relacions entre els treballadors, els col.lectius i eis grups socials. establertes de 
manera objectiva en el procés de producció social, les segones s6n, abans de tot, 
relacions entre el subjecte i l'objecte de direcció, entre dirigents (relacions de 
coordinaci6) i entre dirigents i executors (relacions de subordinaci6). 

Per tant, a diferencia de les relacions de producció, les relacions de direccib 
transconen, en totes les seves manifestacions, en la conscii?ncia dels homes. 
Tanrnateix, les formes i els metodes concrets de M 6  es determinen per les 
necessitats i les tasques engendrades en la producció, pels resultats obtinguts en 
el coneixement científic iper les possibilitats del seuús praictic. Aquestes formes 
i metodes s6n introduits i emprats pel sistema de direcci6 i per les altres 
mstitucions superstnicturais. 

Entre les relacions de direcci6 també cal incloure -a més de les de coordi- 
nació i de subordinacib les de disciplina i les d'iniciativa, com recorda 
ENGELS (MARX i ENGELS [s.d.], vol. 1, phg. 616): "Voler abolir l'autoritat 
en la gran indústria 6s voler abolir la indústria mateixa [...l. [...] és absolutament 
necessarria la cooperaci6 d'una &tat d'individus [...l. [...] la primera condi- 
ci6 perqui? l'empresa manri és una voluntat dorninant que resolgui totes les 
qüestions secundalries. [...] les condicions materials de producció i de circulació 
s'estenen inevitablement amb la gran indústria i amb l'agricultura i tendeixen 
cada cop més a eixamplar el camp d'aquesta autoritat. [...] L'autoritat i 



l'autonomia s6n coses relatives, les esferes de les quals varien en les diverses 
fases del desenvolupament social'%. 

Altrament, LENIN es manifestava sobre la 
voluntats en la indústria, com a condició del seu avaq (LENIN [1974-19781, 
vol. 28, &. 476): "[ ...] tota gran indústria maquinitmda, quc 
font matenai, la font productora, la base del socialisme, exi 
voluntat estricta i absoluta, que dirigeixi el trebaii comú de cenrenars, mers 1 

desenes de rnilers de persones. La necessitat d'aixc t de vista 
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B.- Les forces productives i la direcció econdmica. Hi ha també un vincle 
estret entre les reiacions de ditecció eco] 
forces productives, ja que el trebail del col 
certes relacions de producció, té per objecre 1 apropiacio ae la nama, es a m, 
la creació de determinats valors d'ús. L'objecte del col.lectiu, el del maxim 
efecte útil amb un cert niveil de despeses, implica, a més a més, un contingut 
tecnic concreten ladirecció, cosa que crea lamssibilitat real d'assolir l'objectiu 
final de la direcció. 

A tal efecte, és convenient tenir presenf :ordaiENlN([1974-19781, 
vol. 32, @g. 462): "Tot el trebali estraau exigeix qualitats especials. Hom 
pot ser el millor revolucionari i propagandista i, alhora, un fissirn administra- 
dor. Pero qui observa la vida real i té experienciapralctica sap que per administrar 
cal ser competent, cal coneixer minuciosament les condicions de la producció 
i la t W c a  actual de la branca de la producció corresponent, i tenir certa 
preparació científica'%. 

:el que m 
.. - 

23. El sistema de direcció de I'economia capita' lista. 

Un sistema cientffic de direccib de I'economia ha d'aconseguir que l'activi- 
tat laboral dels homes es correspongui amb les exighcies de les lleis econdmi- 
ques objectives i de les condicions econdmiques concretes. És aquesta laraó que 

6. A "De l'antoritat", escrit entre l'octubn de 1872 i el maq de 1873. 
7. A "Les tasques mnatdiates del poder sovietic", escrit entre el 13 i el 26 d'abril & 1918. 
8. Al "Discurs en el iii C o n e s  de tota Rússia deis trebailadors &l traqort per aigua", fet 

el dia 15 de maq de 1920. 



fa que a cada mode de producció li pertoqui un SDE diferent. 
El sistema de direcció & I'economia capitalista es caracteritza per i'espon- 

tanerrar del seu mecanisme, com bé ho indica MARX (119891, pag. 290): "[ ...] 
dins de la producció capitaiista la proporcionalitat de les diferents branques de 
la producció, c m  a procés constant, es representa a partir de la desproporcio- 
nalitat, perque ací el nexe de la producció global s'imposa als agents de la 
producció com una llei cega, i no com una llei que, entesa per llur inteLlecte 
associat, i així dominada, ha sotmes el procés de producció a llur control comú". 

En aquestes condicions, l'efecte dirigent s'obre pas c m  a tendencia general 
entremig de les forces cegues del mercat; els hornes poden adaptar llur activitat 
ales exigencies de les lleis extemes, perb en pocs casos poden imposar-s'hi. Per 
tant, aixb implica que en el capitalisme no pot existir una direcci6 conscient 
global de l'economia, tot i que els instruments tecnics hi existeiren. 

L'estat capitalista exerceix una influBncia indirecta sobre l'economia, car 
pot influir sobre el moviment del mercat, pero no el pot posar sota el control del 
conjunt de la societat. L'únic que pot fer 6s dirigir I'economiaperqu& compleixi 
l'objectiu d'aquest mode de producció: l'obtenció de la maxima plus-valua 
possible. Aixo és, lhgicament i baisicament, conseqüencia del cadcter privat de 
la propietat deis mitjans de producció. 

Comptat i debatut, el SDE específic delmode de producci6 capitaiista té com 
a maurim efecte útil l'obtenció del major benefici possible (o el mínim de 
despeses) per a un cert nivell de la producció, i tot aixh no es pot aplicar al 
conjunt de l'economia sin6 a cada capitalista individual. 

2.4. El sistema de direcció de I'economia socialista. 

Per contra, el sistema de direccib de I'economia socialista (SDES) es 
caracteritza per la direcció conscient dels seus mecanisrnes. La societat, mitjan- 
cant el pla de desenvolupament econbmic i social, estableix i dmgeix conscient- 
ment el desenvolupament conjunt de la seva economia. Des d'aquest punt de 
vista, doncs, podem dir que el SDES conté un element subjectiu. 

El socialisme, pero, no tan sols representa el canvi d'unes lleis objectives 
envers el capitalisrne, sin6 que, a més, varia el mateix c&ter de les Ueis 
econhmiques. 

Lapropietat social dels mitjans de producció pressuposa el treball col.lectiu 
organitzat a escala de I'economia nacional, amb l'aparici6 de la necessitat 
objecriva de planificacib de les "altures dominants" de l'economia, en expres- 
sió de BEITELHEIM ([1971], pag. 218). La producció planificada i el sistema 
de direcció que hi va associat se subordinen al f i  general -si més no tendencial- 
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ment- de la saiisfacció de les necessitats humanes. 
En expressió de MARX ([1973], phg. 759: "[.. J que I'home sociaiitzat, eis 

productm associats, regulin racionalment el seu intercanvi de rnateries amb la 
natura, el posin sota el seu control comú en comptes de deixar-se dominar per 
aquesta, com per un poder cec, i el p& a cap amb 1 
de forces i en les condicions més adequades i més di] 
humana". 

L'estudi del SDES va íligat al de l'economiapolfnca del soczafzsme, ja que 
n'és un aspecte pdctic important. Hom ha de recordar relació 
entre el sistema de direcci6 i les relacions de produccit mplex. 

En el socialisme les lleis economiques funcionen parcmmmt per uutja d'un 
control social conscient. A i A  significa que, conegut el cadcter objectiu 
(independent de la voluntat dels homes) de les lleis econbmiques -determina- 
des per les relacions de producció-, per a operar en l'economia requereixen 
l'existhcia d'un seguit d'instnxments, meci zatives, 
etc., mitjanpnt els quals es regulen i manife tueix el 
SDES. 

Així doncs, anibem a la conclusi6 que el SDES 6s constiiuitpel conjunt de 
principis, &todes, instrzunents, regulacions, estructures i procedimentsjim- 
c i o ~ l s  i adminisrraiius, alhora que estableix el marc organitzatiu i institucio- 
nal que regeix elprocés de &senvolupmnt econdmic, i representa un aspecte 
decisiu per a la consolidacib i el desenvolupamnt de I'economia socialista. 

Lareghcia de les lleis econbmiques pot ser positiva o negativa, en lamesura. 
que tot aquell seguit de factors s'adeqüi o no als objectius trqats. Tan 
aixd no indica que les dites lleis siguin violables, sin6 que si hom bloquej 
cami escaient, aleshores trobaran un altre camí no tan favorable. 

Ja que 6s per mitjd &ls mecanismes de direccib com es m les lleis 
econoniiques del socialisme, els diversos instruments econbmi i sin6 la 
forma que prenen les diverses categories econhmiques (les de cació, i 
també les mercantils: preus, salaris, diner, etc.), cosa que els pennet formar part 
dels mecauismes de direcció. Hem de tenir en compte que les categories 
econdmiques es defineixen com a tals pel fet de reflectir detenninades relacions 
de producció que tenen car?icter objectiu. 

De manera semblant, l'estructura de I'economl ia certa 
estructura je-uica en els nivells de decisió, i en aq nivells 
tenen una base objectiva. Fer desapm2ixer-ne un destrma ia Dase oqectiva de 
l'estructura orgbica dels nivells de decisió, es perdria la compatibilització dels 
objectius i deis recursos i es reduiria l'eficiencia en l'ús dels mitjans econhnics. 

Per tant, des d'aquest punt de vista, el SDES conté un element objectiu puix 
que, per al seu funcionament adequat, requereix que es respectin els requisits, 
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les lleis i les categones econbmiques que hi van implícits. D'aquesta manera, el 
SDES sorgeix sobre la base del sistema de relacions deproducci6 i 6s determinat 
pel conjunt de lleis economiques. Hi ha, doncs, la subordinacid del SDES a les 
relacions de produccid, de forma que el primer es basa en les segones, per6 no 
s'hi confon. 

El SDES es, per conseqüent, un tot complex i planificat, &stinat a la 
utilitzacid de les lleis econdmiques del socialisme, edificar sobre la base 
objectiva de les relacions & producció. En la practica, aquest sistema apareix 
comuna elaboraci6 conscient de la societat socialista en cada etapa historica del 
seu desenvolupament. 

El SDES, a més a més de basar-se en les relacions de producció socíalistes, 
ha de fer-les operacionals, co és, aconseguir un funcionament economic 
coherent i eficient. Les decisions sobre el sistema de direcci6 no s6n indepen- 
dents de les relacions de producció, perb tenen el seu nivell d'autonomia. Per 
aixb, les relacions de direccid sdn sotmeses a I'accid dels homes en major 
mesura que altres relacions socials. 

Les característiques de les diferents relacions de direcció (de su-6, 
coordinació, disciplina, iniciativa, etc.) comporten la necessitat d'agnipar-les 
d'acord amb les relacions estructurals i funcionals que manifesten en el procés 
de direcció de I'econornia. Des d'aquest punt de vista les relacions econdmiques 
es poden agrupar de la següent manera: 

a) relacions verticals: exerceixen el paper detenninant i garanteixen la 
prhnacia dels interessos del conjunt de la societat sobre els m& particulars; 

b) relacions horitzontals, dins de les quals destaquen les produides entre les 
baules m e s  de I'econornia, en especial les empreses; 

c) relacions respecte als treballadors, mitjaqant la combinació d'esthuls 
rnaterials i morals, així com llur participació en el procés de planificací6 i de 
gestió econbmiques. 

El p r e d d  correspon a les relacions verticals, tant des del punt de vista 
administratiu com de l'econbmic. El problema sorgeix quan aquest predomhi 
comporta'i'anul.laci6 prktica dels altres dos nivells, com ha succeit sovint en 
el funcionament real dels paisos socialistes. 

Les vinculacions entre aquests tres nivells es fan ben paleses en el cas de 
Cuba, on la Plataforma Progradtica del PCC, aprovada pel 1 Congrés estableix 
(PARlTT COMUNISTA DE CUBA [1976], a D D M .  [1980], pag. 76): "El 
sistema de direcció econbmica ha de basar-se en el reconeixement del &ter 
objectiu de les lleis econbrniques del socialisme; en la necessitat de la planif- 
cació centralitzada conjuminada, ensems, amb I'autonomia de les empresa en 
la seva gesti6 economico-operativa; en I'existencia i la utilitzaci6 mes eficq de 
les relacions monethio-mercantils i de la llei del valor, fins i tot entre les 



empreses estatals [...]; en el principi que les empreses, com a norma, han de 
reposar les seves despeses apartir dels seus ingressos i, amés, crear un excedent 
o plus-producte [...]; en la utilització d'una encertada combinació d'estímuls 
materials i morals, individuals i col.lectius; i en la retribució d'acord amb la 
quantitat i la qualitat del treball, principi aplicable tant als treballadors indivi- 
dual~, les brigades, etc., com a les mateixes ernpreses'*. 

El que s'acaba d'apuntar es fonamenta en el reconeixement de la necessitat 
objectiva de l'existhcia de diferents nivelis de decisió, tot i que vinculats entre 
si de forma complexa Per consegüent, el SDES així wncebut implica una 
diferenciacid entre la fincid de planificacid (que correspon a l'estat, com a 
representant del conjunt de la societat) i la d'administracib (el subjecte principal 
de la qual és l'empresa; apesta funció es duu a terme principalment per mitja 
del cucul econhmic). 

D'aquesta manera, els brgans centrals s'han d'ocupar de la planiiicació i 
s'han d'alliberar de l'administració operativa dels recursos, que va a c h c  de 
les empreses, les quals han d'ésser controlades i estimulades per rnitja dels 
plans. Com ja s'ha apuntat, en la pI?ictica aquí hi ha hagut un dels principal5 
problemes del funcionament del SDES, ja que els brgans centrals han volgut 
immiscir-se en la gestió operativa. 

D'altca banda, elprocés de direccid econdmica també té un profind aspecte 
polftic. En tota menade forrnació social, la di.ció, amés a més de ser condició 
indispensable del desenvolupament de les forces productives, simultaniament, 
en ésser subordinada a les relacions de producció, constitueix al mateix ternps- 
un mitja per a garantir els interessos de la clase daminant i per a impuisar les 
relacions de producció predorninants. 

En el socialisme, per primer cop a la historia, l'estat adopta el paper 
d'organitzador de la producció social. D'aquesta manera, la influencia de la 
superstructura és molt més directa que en altres tipus de formacions socials 
anteriors; per aquest motiu la direcció planificada de l'economia socialista té un 
papex tan singular. 

2 5 .  Els nivells de decisió i la informació en el SDES. 

Un sistema de direccid que pretengui ésser eficient ha de ser coherent (que 
garanteixi l'equiiibri objectius-recursos) i hptim (que assegmi els objectius al 

9. El 1 Congrés del Partit Comunista de Cuba (alebrat el desernbn de 1975) tingd una gran 
transcendencia ja que. entre dhes qücstions. irnpld el SDPE de Cuba. el qoai seguí 
el model dels paisos socialistes europeus. fomntalrnent el de I'URSS. 



menor cost possible). S'ha de tenir en compte, perb, que cadamode de producci6 
i cada fonnaci6 social crea els seus propis criteris d'eficii?ncia. 

Tota activitat productiva comporta uns certs instruments de previsió, de 
direcció i de control per a aconseguir aquelles dues condicions. &De que depenen 
la coherhcia i 170ptimaci6? Del flux i del cadcter de la informacid i dels nivells 
& úecisib on apesta informació és avaluada i on es prenen les decisions. 

El SDES comporta un procés de direcció entre el subjecte i l'objecte de 
dírecció, entre dglgent i dirigit, procés que té lloc entre nivelis i al  si de la 
collectivitat. La determinació dels diferents nivells de direcció constitueix una 
de les qüestions més irnportants en el funcionament del sistema, de la quai d w n  
en gran mesura la cohe&ncia. 

Els nivells & decisib s6n detemiinats per dos factors bhics: Sestructura 
economica (les relacions de producció) i el c&ter de la i n f d 6  (el conjunt 
de senyals que es fan servir en el procés de direcció i que la seva utilimci6 
determinaun efecte dirigent, de manera que imposa canvis o acciom al sistema). 

El procés & direccib i el d'infonnacid (els fluxos informatius) tenen una 
unitat indestructible. Sense el segon, el primer no té orientació, ja que la 
informació crea possibiiitats d'orientació del sistema i el seu perfeccionament 
permet l'objectiu superior i final de la direcció, que 6s ati?nyer el millor 
funcionament del sistema. 

La informació requerida per a la presa de decisions s'ha anat fent més 
complexa i, en l'actualitat, inclou diversos tipus: tecnica i tecnolbgica, compta- 
ble, estadística, de projecció, operativa, etc. Aquest augment i complicació de 
la iriformaci6 6s conseqü&ncia del grau creixent de sociaiització de les condi- 
cions materials de la producció. No tan sols augmenten els tipus d'informació 
sinó que, a més, les seves formes es fan més complexes, i necessiten la creació 
de baules intermedies. 

L'economia socialista, per la seva pdpia naturalesa, implica unflux 6 iMor- 
macid molt ampii. En aquestes condicions, la informaci6 economica es transfor- 
ma en no-va, reguladora i optimitzadora del conjunt del sistema econbmic. 
Perqui? la informació pugui complir les funcions que ii curmsponen en el 
socialisme cal que hi hagi nivells adients per ai seu precessament, I'analisi i la 
decisió, nivelis supeditats, de tota manera, als de l'estructura socioeconbrnica 
i a les lleis econbmiques socialistes. 

Entre els tipus d'informacid, n'hi ha de simples, aplicables a tots els nivelis 
de decisió, encara que amb objectius diferents en cada un d'aquests (com ara: 
les normes tecnico-econbrniques; els íudexs planificats -per exemple, les xifres 
de control-; i les avaluacions comparables d'una activitat específica); n'hi ha de 
desenvolupades, l'ús de les quals té lloc únicament als nivells rnés alts, de branca 
o del conjunt de l'economia (verbigracia: l'avaluació integral de I'ús d'un o més 





Així doncs, podem descobrir per qd cal un Sistema de Direccib de 
I'Economia en les condiciones socialistes. El fet d'intentar assolir, de la forma 
més eficq imés *ida possible, els objectius econbmics de la societat socialista 
obliga a dirigir conscientment l'economia com un tot Únic, incarporant el 
conjunt de les forces productives d'acord amb els interessos fonamentals de la 
societat. 

Per atenyer que la societat funcioniconvenientment, cal que CadacolJectivitat 
laóorai no actui i que no es dirigeixi independentment de la resta i del conjunt 
de la societat, sinó que cadascuna ha de basar-se en principis, d todes  i proce- 
diments iguals, si bé la forma d'aplicació s'ha d'adequar a les condiciones 
específiques de cada centre. 

Precisament, el SDES proporciona el mecanisme Únic, per mitja del qual 
hom dirigeix coordinadament tota l'economia nacional, dotant-lo de la m2xk-n 
racionalitat. a fi d'aprofitar al m(ixim els recursos disponibles. 

Per tant, la realització de les possibilitats subjacents en el sistema de les 
relaciones de producció necesita una determinada forma d'organització del 
trebali, la utilització de certs estímuls i l'ús de metodes de direcció adients. Tot 
aquest conjunt d'elements 6s el que constitueix el SDES, com hem vist. 

Ped, únicament amb el socialisme sorgeix la possibilitat i la necessitat de la 
direcció científica i conscient de la societatlO. Aixb significa coneixer les 
regularitats del desenvolupament social i aplicar de f o m  coherent i hptirna les 
lleis objectives, de manera que hom pugui efectuar la construcció conscient de 
la societat socialista i la consecució dels seus objectius primordials. Sobre 
aquest punt tomarem al final d'aquest trebaii. 

Malgrat que el SDES sigui un sistema més o menys centralitzat, sempre ha 
d'assegurar l'activa pariicipació i la iniciativa de les baules inferim de 
l'economia En tot cas, aquest sistema mai no és una cosa ñxa i immutable, sinó 
que per la seva @pía naturalesa, ha de canviar i perfeccionar-se paral.lelament 
a la realitat. 

1 viceversa, com assevera Y- ([1981], p&. 93) "la utiiitzaci6 d'un 
detenninat sistema de direcció de l'economia no 6s un fet d a t ,  sin6 un 
esdeveniment que incideix en tots i cada un dels factors que intervenen en la 
realització del procCs de producció de béns materials i serveis. Consegüentment, 
la seva adopció implica un profundissim reajustament de tots aquests factors 
d'acord arnb el sistema de direcció, i qualsevol retard en el condicionament d'un 
factor a les noves condicions només contribueix a dificultar el funcionament 
adequat del sistema en el seu conjunt". 

10. Vegeu sobre aqucst t e m a ~ ~ b s  119891, cap. 2 



La societat sociaüsta ha de comptar, doncs, amb un instrumenr adequat per 
a assolir el sen objectiu fonamental, que és satisfer les creixents necessitats 
material5 i culturals del poble, per mitja del desenvoluparnent constant, del 
perfeccionament de la producci6 social i de l'augment de la productivitat del 
trebail. Aquest instniment no 6s altre que el SDES. 

Tot plegat, el SDES té un carhcter molt general i ampli, car abrqa les 
complexes interrelacions de l'economia nacional, nogensmenys, també es m t  
considerar com un subsistema dins del conjunt de 1 
mateixa societat socialista. 

La importhncia del SDES consisteix, en esshcia, en ei paper amu que 
acompleix -com a element bhic del factor subjectiw en el perfeccionament de 
les relacions de producci6 socialistes. Més concretament, el SDES serveix per 
a la utilització més efectiva dels recursos, per revelar les tendhncies mes 
progressives de l'economia i per ajudar a descobrir diccions 
-0 quaisevol altre efecte pertorbador-, amb el : u-ne les 
solucions. 
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3.2. Les aportacions dels autors cliissics del marxisme. 
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cia en l'ec Les qüestions relativas al SDES tenen una gran importan~ 
política del socialisme, sobretot pel paper actiu que aquest sisttillUI aCIVllIpIE;m E;u 

el procés de perfeccionament de les relacions de 6 socialistes. Per 
aquest motiu cal establir de forma ben determinada pte de SDES. 

Dins de l'aportació dels clhssics del marxism a, pero, cap obra 
dedicada al tema del SDE o del mecanisme economic. i'ot i així, en el conjunt 
de la seva obra, hi trobem alguns elernents indicati a tedtica. 

MARX a "El Capital" va fer una analisi detallad E del capiralisme, 
en estudiar-ne el conhgut per mitja de les formes concretes de la reaiiaació 
economica de la propietat privada sobre els rnitjans de producci6. Hi ha autors 
que opinen que els elements del mecanisme econbmic apareixen al Llibre 1 de 
"El Capital", quan MARX anaiitza el salari. 0, ñns i tot, que n'expiíca els 
fonaments quan parla que "la cornpeti5ncia irnposa a tot capitalista individual les 
lleis inherents del rhgim capitalista de producció, com a lleis coacrives imposa- 
des des de fora"ll. 

Al Llibre m, hi presenta una anZUisi més detallada mitjaqant I'estudi de les 
formes econbmiques concretes. Aquesta an<ilisi ens mostra com les lleis 

1 l. Citat a PAIXKOSVKAIA ([1987], pQ. 129). 



característiques de les relacions de producció impideixen als homes actuar en la 
vida econbmica, d'una o altra manera. 

De tota manera el primer que fku servir el concepte de mecanisme econdmic, 
tant referint-se al capitalisme com al socialisme, fou LENZN quin d t z a v a  un 
determina nivell de socialitzaci6 de les forces productives en les diverses 
formacions socials. 

Així, quan parlava del nivell més elevat de la socialitzaci6 del capitalkme 
monopolista d'estat, utilitzd el concepte de mecanisme econdrnic en el següent 
context: "L'im-e va transformani., a poc a poc, tots els trusts en 
organitzacions d'aquest tipus [a l'estil d'un monopoli capitalista d'estat]. En 
aqueiis veiem aquesta mateixa burocracia burgesa entronitzada sobre els 
'simples' treballadors, aclaptnats pel trebail i famolencs. Ped, el mecanisme de 
I'administracid social ja esta aquí preparat. No cal sin6 enderrocar els capita- 
listes, d e s t ~ ,  amb la m& ferria dels obrers armats, la resistencia d'aquests 
explotadors, trencar la maqnina burocdtica de l'estat modem, i tindrem davant 
nostre un mecanisme d'altape@eccib tecnica, lliure del "padsit" i perfectament 
susceptible de ser post en mama pels mateixos obrers units" (LENIN [1960], 
vol. 2, phg. 332-333)12 (subratllats: U. A.). 

En algunes obres dedicades a l ' w i  de l'economia socialista també es 
referia al tema del mecanisme econbmic, com ara a 1' "Informe al VII Congrés 
exíraordinari del Partit Comunista (bolxevic)", en el quid subratllava la neces- 
sitat de la transformaci6 del mecanisme economic estatal en un organisme 
econbmic que es regeixi pel pla únic (LENZN [1960], vol. 2, p&. 606)"; i a la 
"Primera variant de l'article 'Les tasques immediates del poder sovi&tic"' 
mencionava el mecanisme econbmic, que havia de funcionar com un rellotge i 
que el vinculava amb la socialitzaci6 real en el socialisme, quan es formen les 
relacions socialistes de direcció i d'organització planificada de la producci6 
(LENIN [1974-19781, vol. 28, p k .  434)14. 

Més explícitameni., LENIN ([1%0], vol. 2, p&g. 606) es refereix al mecanis- 
me econbmic en els segiients termes: "L'organitzaci6 de la comptabilitat, el 
control sobre les empreses més irnportants, la transformaci6 de tot el mecanis- 
me ecodmic de l'estat en una sola gran mhquina, en un organisme economic que 
funcioni de manera que centenars de milions de persones es regeixin per un sol 
pla: heus aquí la formidable tasca d'organització que caigué sobre les nostres 
espatlles" (subratllat: L1. A.)lS. 

12. A "L'estat i la rcvoluci6", escrit enm l'agost i el setembre de 1917. 
13. Pronnnciat el dia 7 de maq de 1918. 
14. Escrit entre el 23 i el 28 de maq de 1918. 
15. Al "S& Con@ eXpa0rdka-i del K(b) de Rússia", infoxrne poiític del CC del dia 7 de 

mar$ de 1918. 
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econdmico-thcniques com superstructurals. 
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33. El mecanisme d'acció de les lleis econhmiques objectives. 

L'economia socialista, com a expressió de certes relacions de producció, és 
u .  refiex d'un conjunt de vincles essencials, que s6n18: 

1) La propietat social sobre els mitjans de producció fonamentals. 
2) Les relacions entre els productors en el procés economic es basen, 

parcialment, en la cooperació i la utilització comuna dels mitjans disponibles. 
3) Els processos de producció fonamentals són dirigits per 17estat. 
4) La quota de producte que correspon a cada individu i gmp s7estableix 

16. Celebra! l'any 1970. 
17. Citat pcr PAiXKOSVKAIA 11987, pk .  127. 
18. ~ e r  aunaampliaci6 irnatisació d'aquestatmiatica, consulteu A L ~ s  [1990],phg. 118-128 

i AL& [1988], pag. 11-12. 



segons la seva aportacid o segons criteris socials. 
Tots aquests vincles deñneixen el caraicter de les relacions fonarnentals de 

producció i, per tant, els elements bhsics per al funcionament de l'economia 
socialista.. Aquesta es concentra sobretot en m s  de l'estat, el qual té un centre 
dirigent i planiñcador que permet assumir les principals decisions econbmi- 
ques, i que courdina i hamonitza tot el complex econbmic de la societat. 

Ara bé, la possibilitat d'implantar les relacions socialistes en l'economiai de 
desenvolupar una direcció centralitzada no succeeix per simple voluntat, sin6 
que aquests objectius només poden aconseguir-se amb l'observanqa escaient i 
el conecte compliment de les ileis economiques. 

En el marc de la societat socialista 6s indkpemable el tractament dels 
processos econbmics, p és, el conjunt d'activitats humanes que regulannent 
s'observen amb cdcter  objectiu i espedfic. Les relacions econhmiques que es 
repeteixen constantment entre els diferents elements del pro& econbmic de la 
societat són les lleis econdmiques, que regulen l'activitat de la societat de 
conformitat amb lamanera d'exercir-ne l'acció en i'economia. El funcionament 
de l'economia socialista s'ha de fonarnentar, doncs, en la utilització conscient 
del sistema de lleis econbmiques objectives. 

Sabem que els factors objectius són aquells processos, fenbmens i relacions 
que existeixen independentment de la consciencia dels homes. Aquest 6s el cas 
de les condicions econbmiques i de les lleis econbmiques, les quals determinen, 
en deñnitiva, els objectius dels homes i de la direcció. Quan les ileis no poden 
s e i  utilitzades pels homes, llavors s'hi imposen i actuen lliurement. 

Sota les relacions de producció socialistes existeix entre les lleis econdmi- 
ques una interacció i una interdependhncia en el seu funcionament regulador que 
les fa accionar com un sistema integral, com un mecanisme. 

En el cas del socialisme, les possibilitats del factor subjectiu adquireixen un 
nou signiíicat, i es manifesten mitjanqant diferents aspectes: 

1) Les lleis econbmiques objectives no necesskiament actuen lliurement, 
car 6s possible coneixer i revelar 4menys en bona mesura- les tendencies del 
desenvol@unent social així com dirigir-lo en correspondencia amb aquestes 
lleis. 

2) La unitat dels processos polítics, econbmics i socials ofereix la possibi- 
litat de mobilitzar els recursos en inte&s de la societat, tot i que sigui de forma 
parcial. 

3) És factible d'efectuar un ciilcul aproxirnat de les possibilitats objectives 
i, d'acord amb aquestes, organitzar les forces socials; aixb permet elaborar una 
política economica orientada a mantenir la unitat de tot el sistema, així com el 
desenvolupament proporcional i p M c a t  de cada una de les seves esferes i 
branques. 



En el sociakme, doncs, el desenvolupament economic i social es reaiitza, 
si més no parciahent, de manera conscient i planificada. Ei factor subjectiu té 
f q a  sentit, en aconseguir el perfeccionament d'aquest mecanisme. 

En la direcci6 de l'economia socialista adquireix particular importancia 
delimitar amb exactitud dos mpectes fonamentals que, tot i que es troben 
estretament vinculats, han de diferenciar-se: el mecanisne d'acci6 de les Ueis 
econbmiques objectives i el mecanisme econbmic de llur utilització. En el 
present apartat veurem el primer aspecte, i deixarem el segon i la relació entre 
tots dos per a l  prbxim. 

Parlem del mecanisme d'accid de les lleis e c o ~ i q u e s  objectives des del 
moment que sabem que aquestes lleis funcionen en tota formaci6 social d'una 
manera conjunta, integral. Ara bé, tot i que les lleis econbmiques no existeixen 
fora de les relacions econbmiques entre els homes, tanmateix aixb no significa 
que perdin el seu carkter objectiu, ja que sempre amen independentment de la 
voluntat i de la consci8ncia dels homes, i expressen les relácions essencials, 
estables i de causa-efecte que s'estableixen en tot procbs econbmic (de produc- 
ci6, distribució, intmanvi -si n'hi ha- i de consum dels béns materiais). 

Per tant, els objectius que els homes es proposen i el catacter de la seva 
activitat s6n condicionats objectivament per les condiciones de llur vida, pel 
nivell de desenvolupament de les forces productives i pel carilcm 
relacions de producció. 

En analitzar el ca&cter de les lleis econbmiques hbjectives del socia 
pot haver dos tipos d'er$ocaments erronis, com a conseqü&ncia de la possible * 
utiliizació d'aquestes lleis en la societat socialista. 

a) El primer f6ra el de pensar que les lleis, per mitja de les quais es 
desenvolupa la societat socialista, s6n creades directament per Sestat. Ací hi 
hauria una confosió entre les lleis jmídiques +meses per l'estat socialista-i les 
lleis econbmiques. 

b) El segon és considerar que les resolucions, les instruccions, etc., emana- 
des dels organismes superiors, en relació amb els inferiors, s6n incloses dins de 
l'aspecte objectiu. Ara, hi hauria una confusió entre l'obligatorietat de compli- 
ment i els aspectes o b j d u s  de la direcció, la qual cosa 6s inacceptable. 

En realitat, les formes de direcció es paiesen, en primer Uoc, en la consci&n- 
cia dels homes, i depenen del grau de coneixement científic i de l'expxibcia 
dels brgans i dels individus encmegats de dirigir. Aquest és el cas de les 
funcions deis brgans de direcció i dels seus dirigents en planificar, organitzar, 
coordinar, regular i controlar la producció. El mecanisme d'accid de les lleis 
econdmiques no dep2n de factors externs sin6 de les relacions de produccid, que 
es regeixen per les lleis ecordmiques. 

Iguaiment, les formes econbmiques mitjanqant les quals es manifesten les 



lleis economiques constitueixen elements necessaris en el mecanisme d'acció 
d'aquestes lleislg. 

D'altra banda, només pot funcionar un mecanisme si hi actuen i hi infiuei- 
xen detenninades forces. En la vida econbmica, les forces mornmus que donen 
impuls a l'accid de les lleis eco~miques  sdn les necessitats i eis interessos 
econdmics. Fora de les relacions socials no hi ha necessitats ni interessos. 

3.4. El mecanisme d'utilització de les lleis econbmiques objectives. 

Com aíjrrnen VlLARIÑ0 i DOMENECH ([1988], p3g. 12), "[ ...] per a 
determinar el paper del sistema de direccib econdmica no n'hi ha prou amb 
l'andlisi de les cmacterfstiques, emgencies i condicions d'accid del sistema de 
lleis econdmiques del socialisme (mecanisme d'accib), sin6 que cal descobrir 
com emprm conscieníment aquestes lleis (mecanisme d'utilitzaci6)per dur a la 
prdctica els objectius preestablerts. Aixb significa l'analisi de les relacions de 
producció des d'un altre pla, 90 és, a partir de la regulació conscient que ha 
d'exercir el subjecte de direcció sobre els procesos econbmics, de forma que 
hom asseguri, per a cada etapa de desenvolupament d'aquestes reiacions, la 
intervinculació que ha d'existir entre els diferents elements que hi participen, les 
direccions i els objectius traqats, i els mitjans per a la seva consecució. Cosa que 
significa, en altres paraules, que en el socialisme són els mateixos homes, sobre 
la base del coneixement de l'acció de les lleis econbmiques objectives, els qui 
han de crear condicions per al seu ús efectiu, tot establint conscientment el mode 
d'organització de la pducció social, i dirigint aquest procés" (subratlíat: U. 
A-). 
Ei socialisme té la necessitat i la possibilitat d'assirnilar l'aspecte objectiu de 

les lleis econbmiques, la realització real de les quals s'expressa mitjaqant la 
interacció de l'objectiu i del subjectiu, cosa que constitueix el mecanisme 
d'utilikaci6 de les lleis econdmiques objectives. El problema consisteix a 
revelar com, per mitja de l'es&ncia objectiva de les lleis econbrniques, es 
realitza l'activitat conscient dels homes. 

S'ha de determinar, doncs, el carkter sistematic en l'actuació de les lleis 
econbmiques i d'investigar quin sed l'aparell conscient que subjectivament 
elabora la societat socialista per desenvolupar la seva economia. Hem d'analit- 
zar, per tant, lainteracció entre el factor social (subjectiu) i elmaterial (objectiu), 
com a categories que defineixen el mecanisme de direcció de l'economia 

19. Per exemple, la iiei del valor es mostra per mitja de categories corn ara el prco, el guany, 
el cost, etc. 



socialista. 
En paraules de GÁRCIGA ([1986], phg. 32): "El mecanisme daccid de les 

lleis econdmiques constitueix la base objectiva del mecanisme de la seva 
utilitzacib. Precisament en el mecanisme d'utilització tt! lloc la interrelacib 
dialt?ctica & les condicions objectives i delfactor subjectiu" (subratllat: L1. A.). 

Partirem de la consideració inicial del mecanisme dutilitzacib de les lleis 
econdmiques del socialisme com la forma subjectiva d'utilitzacib de les lleis 
econdmiques objectives en l'activitat prdctica. Es tracta, doncs, d'una catego- 
ria econbmica bbica que pel seu contingut és molt complexa, rmiltifac&tica i 
integral. La tractarem de perfilar més en les prbximes Iínies. 

Si tenim en compte els vincles directes o indirectes arnb les forces produc- 
tives, en el sistema de relacions depraduccib hom pot distingir dos grans blocs: 

a) Les relacions sacio-econdmiques, que caracteritzen la naturalesa social 
de tot el sistema de relacions de producció, que van vinculades directament arnb 
la propietat dels mitjans de producció i amb la forma social dé l'apropiació de 
I'excedent. 

b) Les relacions econdmico-org~nitz~ves, engendrades pel desenvolupa- 
ment de les forces productives, que ciiractentzen l'organització del trebaii social 
i el nivell de socialitzaci6 de la producció; el seu contingut 6s detemrinat per les 
relacions s&ioeconomiques irnperants. 

En el socialisme, la significació de la delimitació deis dos blocs s'amplia 
respecte a altres fonnacions socials. L'.arganitmció planificada de la producció 
social no té sentit si no es creen les relacions econbrnico-organitzgives cones- 
ponents, que permetin el desenvolupament de les forces productives, ja que s6n 
apestes relacions les vinculades al mode d'organització de la producció. 

Tant un tipus com l'altre de les relacions de producció s6n objecte d'acció 
conscient per p m  de la societat socialista. Tanmateix, les econbrnico-organit- 
zatives constitueixen les formes més concretes i rnés supficials del moviment 
de l'economia, de la forma de la producció. Van vinculades a l'activitat pkt ica 
dels homes en la producció, als interessos econbmics i als metodes de direcció 
de l'economia, als quals serveixen de substrat. 

Les relacions econdmico-organitzatives concretament inclouen: a) les rela- 
cions que es formen en l'organització del trebaii social (les relacions concretes 
d'organització de l'economia i la determhació de les anelles o baules produc- 
tives: empreses, etc.); b) les relacions entre les diverses baules productives (les 
formes concretes de vincles econbmics entre empreses i/o altres baules, la 
circulacid dels mitjans de producció i dels mitjans de consum, i les relacions 
íinancero-creditícies); c) les relacions formades en el procCs de direcció 
planificada de l'economia i en la utilització d'instruments i de palanques d'acció 
directa sobre els agents de la producció, amb l'ajuda dels quals s'assegura la 





35. El concepte del SDES com a mecanisme econbmic. 

Com acabem de veure, la principal significacid del mecanisme d'utilitzacid 
de les lleis econdmiques consisteu a regular I'esfera d'acció de les lleis 
econbmiques, a excloure manifestacions no desitjades i a enfortir les tendhcies 
de desenvolupament d'acord amb els interessos de la societat. 

D'acord amb GÁRCIGA ([1986], pag. 32), "el mecanisme econdmic de la 
societat socialista es basa en la utilització conscient de les lleis econbmiques; 
per aixb en la seva base és objectiu. Per altra part, en la seva formació i 
funcionarnent 6s subjectiu, jaque de@n de I'activitat conscient dels homes. Per 
tant, el mecanisme econdmic és constituit per la correlacid & l'objectiu i del 
subjectiu en el procés de direccid. Per aquest motiu, el mecanisme econdmic i 
el mecanisme d'utilitzacid de les lleis econdmiques en les condicions del 
socialisme no sdn dos mecanismes diferents, sin6 dos tennes diferents d'ex- 
pressib d' un rnateix procés. 

"El mecanisme econdmic abrqa el sistema de fonnes econdmiques i 
jurfdiques i els principals dtodes  de direccib utilihats en el ptocbs de la 
direcció planificada de la reproducció ampliada socialista" (subratliats: L1. A.). 

GARCÍA VALDÉS ([1983], pag. 5-6) es troba en una posició molt 
semblant a la de GÁRCIGA, perb encara afirma alguna cosa més: "En el 
socialisme també existeix la contradicció entre les relacions de producció i les 
forces productives, per6 [...] la propie& social exigeix i possibilita el perfec- 
cionament constant de les relacions de producció en correspondencia amb les 
exigencies emanades del desenvolupament de les forces productives. És, 
precisament, aquest perjeccionament ininterromput de les relacions de pro- 
duccid, per mitjd del mecanisme d'utilitzacid de les lleis, el que possibilita el 
desenvolupament inesgotable de les forces productives. La mateim utilitzacib 
de les lleis econdmiques no és sin6 elpefleccionament orientar de les relacions 
de producció. 

"En aixb rau, de primer antuvi, el Iloc i el paper de la utilització de les lleis 
econbmiques del socialisme, i d'aixb s'infereix la importbcia del rnecanisrne 
economic. 

"[ ...] amb la finalitat de destacar allo que 6s essencial del mecanisme 
econbmic, consideraran que el sistema de direccid [econdmica] 6s el mecanis- 
me d'utilitzacib de les lleis [econdmiques] a escala de rota la societat i en el seu 
inter&s7' (subratllats: L1. A.). 

Com a mode especíñc d'aganització de la producció social, el mecanisme 
econbmic expressa el vincle entre les faces productives i les relacions de 
producció socialistes de propietat, possessió i apropiació, que ha d'assegurrir la 
materialització de les relacions de producció i del sistema d'interessos econb- 



mics. En aquest sentit, el mecanisme econdmic sintetika la relacid dialkctica 
que existeix entre el subjecte social i I'accid de les lleis econdmiques objectives, 
i constitueix el contingut principal del SDES. 

Com ja hem vist -sobretot a l'apartat 2.4.-, el SDES, com a fenomen de la 
practica social, concreta la relació entre el subjecte social i l'acci6 objectiva de 
les lleis econbmiques. El SDES uneix les necesshies relaciom economiques 
que s'estableixen objectivament entre els diversos components del subjecte 
social (que expressen la voluntat, si més no parcialment, de la societat, 
manifestada en les seves decisions econbmiques) i les relacions supersiructurals 
per a lareaiització d'aquelles. Coma formamés concreta i superficial-per mitja 
de la qual s'efectua el procés de direcci6 de la producció social-, el SDES 
constitueix el vincle entre la base i la superstructura de la formacid social 
socialista, i crea les condicions propicies perquk l'acci6 de les lleis econbmiques 
s'estengui a totes les esferes de la vida social. 

M doncs, parlar del Mecanisme Econdmic (o rnecanisme d'utilitzacid de 
les lleis econdrniques objectives) o del SDES 6s el rnateix, i així ho considerem 
en aquest treball. Aquesta categoria engloba el conjunt de relacions de produc- 
ci6 socialistes i vincula el sistema de lleis econbmiques del socialisme (d'acord 
arnb la ilei econbmica fonarnental) i tot el conjunt de categories econbmiques 
socialistes, de manera que el mecanisme econbmic o SDES té un carkter 
sistematic i integral, perqu8 vincula els diferents nivells d'interessos de la 
societat (individuals, col.lectius i socials) i els combina de forma harmbnica. 

És imporiant la correlacid entre els factors objectius i subjectius, la 
interacció dels quals constitueix les parts integrants del mecanisme d'utilització 
de les lleis econbmiques objectives del socialisme. Els factors subjectius socials 
no poden modificar l'acci6 ni les formes de manifestació de les lieis econbmi- 
ques; pero, només per miíja dels factors subjectius es reaiitzen les relacions de 
producció que actnen d'acord arnb les lleis econbmiques objectives. 

Per tant, rnitjanpnt la prktica conscient s'aprecia l'acció i la utilitzaci6 de 
les lleis econbmiques. "La consci8ncií-i de l'home no solament reflecteix el m6n 
objectiu, sin6 que el crea" (LENIN 11974-19781, vol. 42, pag. 200)a0. A i d  
subratila el paper tant important que té la prktica humana en la transformació 
conscient dels fenbmens objectius i la seva adequació constant a les necessitats 
socials. 

Per aixo, els mecanismes d'accid i d'utilirzacid de les lleis econdmiques, tot 
i que tenen aspectes comuns, no sdn la mateixa cosa. De fet, el mecanisme 
d'utilització, que elabora l'home subjectivament per aprofitar les esmentades 

20. Als "Quadems fdosbfics", a l'apartat dcdicat al "Resum óel iiibxe Hegel 'Ciencia dc 
la Lbgica"'. escrit el set.-dcs. de 1914. 



iieis, mai no s'ajusta exactament al mecanisme d'acció; aquest és mes dinamiic 
i aqueli-per mitja de la prktica (el perfeccionarnent del mecanisne econbmio-) 
intenta acostar-s'hi al maxim. 

La consideració del mecanisme economic com la forma conscient d'influir 
sobre l'economia implica que és un sistema en conrinu cami iprocés. Les lleis 
economiques irnposen contínuament als alsomes noves exighcies; aquests 
reaccionen elaborant diferents formes conscients de respondre-ñi mitjaqant la 
seva activitat practica, per la qual cosa el mecanisme econbmic es presta a ésser 
modiñcat constantment, segons els coneixements que l'home va adquirint i la 
seva aplicació conseqüent al progrés social. 

"La propietat deñneix l'estnictura socio-econbmica de la societat; el meca- 
nisme de gesti6 conforma el mode d'organització de la producció social, 
caracteritza la gestió economica de la societat. El mecanisme de gestió decideix, 
en bona mesura, I'efickia i els resultats de la producció, el volum de béns i 
serveis produits" (ABALKIN [1973], pag. 13). 

Comque el mecanisme econdmic inclou tan? elements & la base econdmica 
(en sentit ampli) com & la superstructura social, constitueix una mena de nivel1 
intermedi entre totes dues, i regeix per a tota la societat. El mecanisme econdmic 
únicament sera conecte si esdevé la forma específica d'adaptació entre k s  
relacions de producció i el niveli de desenvolupament de les forces productives, 
si estableix, en fi, els vincles corresponents entre les necessitats i les possibili- 
tats reals de la societat. 

Finalment, quan hom parla de les rejbnnes economiques, s'ha de tenir en - 
compte que aquestes no s6n sinó les formes d'adequació del SDES (el perfec- 
cionament del mecanisme econbmic) a les noves i canviants condicions del 
socialisme, per la qual cosa no representen f e n h n s  a curt termini ni acabats, 
sinó uns processos dinamics d'avenc constant dels metodes de direcció. El 
pegeccionament del SDES implica, doncs, la realització d'un profund estudi de 
les lieis econbmiques del socialisme i el seu aprofitament eficient en la prktica 

3.6. Les dues vessants del SDES com a mecanisme economic. 

Acabemd'exposar quin és el concepte de SDES o Mecanisme Econbrnic que 
acceptarem en el present treball. No és sobrer, com a resum pero, dedicar unes 
línies a coneixer les dues vessants que aquest concepte conté. 

Totes dues són inclosesaiolt sinteticament-en lasegüentdefinició d'HER- 
NÁNDEZ HERNÁNDEZ i NIKOLENKOV ([1985], phg. 61-62): "El Meca- 
nisme Economic de la societat socialista és el conjunt de formes i metodes de 
l'activitat economica organitzativa. És la influencia conscient sobre el procés de 



la producci6 basat en la utilitzaci6 conscient del sistema de lleis econbmiques 
del socialisme". La primera frase carrespon a la segona veksant i la segona b, 
a la primera. 

A.- El mecanisme econdrnic o SDES com a mi6 &ls facrors objectius i 
subjectius. L'aspecte comú característic d'aquesta vessant és la de concebre el 
mecanisme econbmic com la forma subjectiva d'utiltizació de les lleis econb- 
miques en la prhctica, com la forma conscient de manifestaci6 i d'utilització de 
les relacions de producció. 

Per tant, inclouem en aquesta primera vessant totes aquelles definiciom del 
mecanisrne econbmic que insisteixen en aquests punts, corn ara les que hem 
presentat a l'apartat anterior (35.). 

B.- El mecanisme econdmic o SDES en la seva perspectiva funcional. Es 
tracta d'una segona vessant correcta, perb incompleta, puix conté els elements 
i les funcions del mecanisme econbmic, pera no la i n t e r~o~ex i6  entre el factor 
objectiu i el subjectiu. 

S6n definicions característiques d'aquest enfocament les citades a l'apartat 
2.4.' així com la dels "Lineaments econbmics i social5 per al quinque~i  1981- 
1985"' aprovats al 11 Congrés del PCCZ' (PARTIT COMUNISTA DE CUBA 
[1981], pag. 238)' on s ' a f i i  que: "El SDPE constitueix u .  complex de 
mesures de direcci6 i organitzatives, d'índole global, els aspectes essencials de 
les quals s'expressen més acabadament en la planiñcació i en el carkter de 
I'ernpresa socialista". 

1 una altra definci6 en la mateixa línia és la de v A R L ~ o v  ([1985], pag. 
46): "És un conjunt de funcions de direcci6 -pronbstic, plauiñcaci6, organitza- 
ció i regulació de I'economia nacional- orientades a aconseguir el marxim 
rendiment del treball i el m& eletrat niveli en l'organització de la comptabilitat 
i el control; de metodes d'influencia econbmics, organitmtius, educacionals i 
adrninistratius; de mitjans d'estímul material i moral; d'instnmients de forma- 
ció de preus; de metodes de r e a l i h 6  dels principis i els objectius de l'econo- 
mia socialista". 

4. C A R A ~ Q U E S  DEL SDES COM A MECANISME ECON~MIC 

Les principals característiques del SDES les podem englobar molt breument 
en els dos següents apartats. 

21. Celcbrat el dcscmbn: del 1980. 



A.- L'estructura del mecanisme econdmic contt! tres grans blocs, amb els 
subsistemes i baules corresponents. 

Ir) Les relacions socio-econdmiques del desenvolupament de les forces 
productives, que inclouen les divisions social i tecnica del trebaü. 

2x1) Les relacions economico-organitzatives de les relacions de producci6. 
Hi s6n incloses: la direcció, l'organiízaci6, la planificaci6, l'estimulaci6 i 
l'emulaci6. Aquíresideix lafonamentaci6 i les possibilitats de perfeccionament 
del sistema, aíxí com les formes conscients (metodes, palanques i estímuls) que 
la societat elabora per influir sobre l'activitat econbmica i per garantir el 
desenvolupament 6ptim de l'economia. 

3r) Els elements de la superstrutura vinculats a les relacions deproducci6, 
com ara el dret economic (la regulacid jurídica que exerceix l'estat socialista 
sobre l'economia). Per mitjh de l'aplicació de les lleis jm'diques l'estat s'incor- 
pora al mecanisme econbmic i als m8todes de direcci6 i piauificaci6. 

B.- Els trets caracterfstics del SDES com a mecanisme econbmic s6n els 
següents: 

1) Constitueix un sistema i no un simple conjunt de mesures. Aixb significa 
que entre els diferents elements del SDES existeix una relació organica, que no 
pot funcionar un element sense els altres. Nogensmenys, la imporhcia dels 
components no és igual, car alguns s6n més rellevants per al funcionament i el 
desenvolupament de tot el mecanisme, i determinen les tasques dels altres. 

2) El mecanisme de funcionament de l'economia nacional reflecteix els 
processos objectius del socialisme i de les seves lleis econdmiques. No es pot - 
crear de fonna arbitrkia i sense tenir en consideraci6 la realitat objectiva És 
creat per les persones i, en aquest sentit, pot revelar més o menys exactament la 
realitat objectiva La fidelitat a la realitat s'aconsegueix amb la practica, si hi ha 
correspondencia amb les exigencies del desenvolupament social, i segons la 
influencia que hi exerceix. Per tant, el mecanisme econdmic 6s el rejiex subjectiu 
de la realitat objectiva, és el mecanisrne de direcció, mitjangant el qual l'estat 
dirigeix l'economia segons les exigencies de les lleis econbmiques. 

3) El mecanisme econbmic no és estatic, creat d'un cop i per sempre. 
L'estnictura i la importancia dels seus elements canvia juntament amb el 
desenvolupament de la producció social i de la societat socialista. "El mecanis- 
me econbmic 6s l'esfera més dinamica de les relacions socialistes de producció" 
(OLEINIK i G ~ M E Z  [1985], phg. 176). 

4) Els seus elements fonamentals s6n subsistemes, i cada un té una relativa 
independ&cia, que no nega, és clar, l'existencia del sistema com un tot. 
Fonamentaiment hi ha quatre ~ubsistemes: la pl&~cació, la gestió de les 
ernpreses, l'estimulació i el sistema fmancero-creditici (els tres darrers regulats 
pel c3lcul econbmic). 



Tal com indiquen CODINA i FERN~DEZ NÚÑEZ ([1982], piIg. 25), "en 
el SDPE es destaca el carkter rector de la planificació, com a element central 
que integra les múltiples relacions que s'estableixen en l'economia socialista, 
tot orientant la direcció del seu moviment". Per consegiient, la planificacid ks 
la baula principal, que abrqa -amb més o menys intensitat- tots els pmcessos 
Socio-econbmics. 

Endemés, l'empresa 6s Z'elementpnmmi "la base del complex sistema de 
relacions de producció de l'economia nacional, i es caacmitza per posseir 
unitat tecnicoeconbmica interna i objectiva del procés de producció, unitat 
territorial i una independencia relativa en la seva gestió economico-operativa" 
(DÍAZ V ~ Q U E Z  [1984], phg. 87). En consequencia, l'empresa 6s la bada 
prirnaaia, el funcionament de la qual s'assenta sobre l'ús del cMcd econbmic. 

El cdlcul econdmic en el socialisne 6s una categáa econbmica que 
rdecteix el sistema de relacions de producció socialistes (resultat de l'existhn- 
cia de la llei del valor i de les categories mercmtils) i, alhora, 6s el conjunt de 
metodes i de modes de direcció econhica i un element de la política econbrni- 
ca, 6s a dir, un mitja de realització de les lleis economiques del socialisme. 
Comporta el refqarnent i l'amphció de l'autonornia economico-operativa de 
les empreses, de manera que aquestes han d'autoñnaqar-se i obtenir un 
excedent net, ensems que han de prendre les decisions pel que fa al propi 
funcionamentP. 

-El caicul econbmic 6s una de les dues melles fonamentals del SDES, 
juntament amb la planiñcació. Elrefqament del caicul econbmic té lloc apartir 
de l'inici del creixement intensiu de la societat socialista, i mes encara si tenim 
en compte les condicions historiques del desenvolupament socialista, dins d'un 
m6n caracteñtzat per l'existencia d'un únic sistema econbmic mundial, el 
capitalista2". 

5) Finaiment, el grau & centralitzacibldescentralitzacid assolit per cada 
formació social socialista de*, en especial, del grau de desenvolupament de 
les forces productives i llur correspondencia amb les relacions de producci624. 

22. Per a una ampiimció d'aqucsta ttmatica, consuitcn AL& [1989]. cap. 5. 
23. Vegcu ALbs [1988]. phg. 9-10. 
24. Sobre la necessitat del grau escaient de cent1aíitzaci6/&sccntraiitzaci6, i lamenorimajor 

existencia de categories mercantiis, m l'evoluci6 histbrica, vegeu A&S [1988]. pQ. 38-39. 



En elfuncionmnent del socialisme -deis diferents p u s  wchMes- en la 
reaiitat, hi ha diversos elements que hi juguen un paper destacat. Fonamental- 
ment podem parlar de dos grans blocs d'elements: els extems i els interns. 

Els elements externs s6n, sota el nostre punt de vista, els principals (igual 
que succeeix amb les formacions socials capitalistes perifkques) i, sintetica- 
ment, acaben de ser anunciats quan hem parlat de "[ ...] les condicions histbri- 
ques del desenvolupament socialista, dins d'un m6n caracteritzat per l'existh- 
cia d'un únic sistema econbmic mundial, el capitalista". Aquest sistema 6s 
encapcalat per un gcup reduit de formacions socials -que constitueixen el centre 
del sistema-, les quals gaudeixen d'una estimable forp  (econbrnica, tiknica, 
política, cultural, etc.) i poden imposar amb facilitat les seves condicions a la 
resta de fonnacions socials, ja siguin les capitalistes perifkiques o les socialis- 
tes*. 

Els elements interns inclouen diferents aspectes, entre eis quals podem 
destacar, sense b b s  d'exhaustivitat: 

1) Les condicions histdriques de Saparici6 deis peisos socialistes: 
a) econdmiques: es tractava de paisos amb un baix niveii de desenvolupa- 

ment de les forces productives (ilevat d'alguna excepció) quan esdevingueren 
&alistes; . - 

b) polftiques: aquests paisos no havien experimentat arnb anterioritat, en 
general, formes demoCratiques pel que fa a la constitució de la societat civil i 
de l'estat, cosa que ha facilitat el desenvolupament del bumaatisme i la manca 
de certes llibertats; 

c) socio-polítiques: generaiment, la relativa inexis&cia d'estmctures 
econbrniques capitalistes abans del pas al socialisme, implicaren la poca 
relievbcia de les classes &als caesponents al mode de producció capitalis- 
ta, la qual cosa té una elevada importhcia en el que es refereix, d'una banda, 
a la poc nornbrosa classe obrera assalariada i, d'una altra, a la gran quantitat de 
pagesos, sobretot de petits i de mitjans ; 

d) culturals: el baix niveli cultural d'bnpiies capes socials també foren una 
&mora per a la implantació de les relacions de producció socialistes en bones 
condi~ions~~. 

25. ~ n a b r e u a r n p ~ 6 d ' ~ ~ ~ a e s ~ o t o b t r n U a ~ ~ ~ :  [1988].&.9-10i[1990], 
phg. 128-129. 

26. Vegeu la nota precedent. 



2) El SDES adoptat i el seu perfeccionament/no-perfeccionament. Aquest 6s 
el tema que aquí ens interessa i al qual dedicarem els darrers paragrafs del 
present treball. 

L'estudi del SDES -tant respecte al mecanisme d'acció de les ileis econb 
miques com al mecanisne de la seva utilització- és un tema prkticament 
ignorat als paisos capitalistes, almenys fins ara 

De fet, sobre aquest tema síque s'han efectuat algunes apoMons, perb sols 
han tingut una relació indirecta amb el SDES. Tot i així, les considerem 
insuficients per a bastir una explicació de les causes que han condiiit ai a l f r a c L ,  
a hores d'ara, de la via del "socialisme real", des de la vessant dels elements 
intems. 

L'argument més utilitzat 6s aquell segons el quai,per a molts autors, el model 
d'acumulació adoptat a les formacions socials socialistes (el model stalinista: 
molt centralitzat i basat en el predornini de la secció 1 sobre la iI) no ha estat el 
més adequat a les condicions intemes, o bé de tots els paisos socialistes, o bé -si 
més no- dels més industrialitzats. Aixb ha menat a situacions de malbaratament 
de recursos, de burocrkia i ineficiencia, d'abandó de les categories mercantils 
i de la llei del valor; a una informació deficient que ha diñcultat el coneixement 
de l'estat de l'economia i del seu control; a l'excessiva tutela dels nivells 
superiors sobre els inferiors; a la falta d'estímuls per a l'obtenció d'una 
producció diversiñcada i de qualitat; e t ~ . ~  

La qüestió que aquí ens plantegem 6s que si el SDES emprat en un pais 
socialista fos el conecte, ilavors aquests problemes esmentats desapareixerien, 
ja que tots són conseqüencia d'un funcionarnent incorrecte del SDES. Alesho- 
res, cal con&ixer els motius que han implicat que els diversos SDES aplicats als 
paisos socialistes hagin estat deficients en si mateixos, per causes intemes dels 
mecanismes econbmics incorporats. 

Tot seguit exposarem aigunes breus reflexiom -susceptibles de ser amplia- 
des en el futur- que tenen per objectiu poder respondre la dita qüestió, i aportar- 
hi una certa diagnosi. 

Ir) El SDES es basa en el coneixement del mecanisme d'acció de les lleis 
econdmiques objectives del socialisme. Doncs M, pensem que el sistemade ileis 
econbmiques socialistes no es coneix amb prou nitidesa, ja que, d'una part, el 
socialisme 6s una fase de transició, pero cal saber el punt exacte en que es troba 
cada país en cada moment, per tenir una idea prou clara de quin 6s l'estat 
d'aquest sistema; d'una altra, els paísos socialistes conviuen amb d'aitres -tot 

27. D'algunes d'aqucstes insuficihcies i defici¿?ncies ja ens n'hem fet nssb a les pagines 
anteriors. 



i que sigui indirectament- en el sistema capitalista mundial, cosa que provoca 
pertorbacions en l'esmentat sistema de lieis, la qual cosa obliga a descobrir-les, 
a anaiitzar-les i a esbrinar el seu funcionament en f o m  de sistema. 

1 cal insistir en aquest punt, perque l'adopci6 d'un mecanisme econhmic que 
no reflecteixi de forma correcte el mecanisne d'acci6 de les lleis sociabtes 6s 
abocat -a termini més curt o termini a més liarg- al fiacb. Aixb significa, corn 
ja hem añmiat supra, que cal arribar a coneixer, amb la m k h a  exactitud, les 
regularitats del desenvolupament social, per poder aplicar així, de forma 
coherent i @tima, les lleis objectives, per dur a terme la constmcció conscient 
de la societat socialista i la consecuci6 dels seus objectius primordiais. 

2n) En relació amb el que s'acaba de formular, s'han de prendre les m e m  
escaients perque els aspectes formals de les relacions deproduccib (la propietat 
i la possessió dels mitjans de producció, i 17apropiaci6 de l'excedent)" s'adiguin 
amb els aspectes efectius i tecnics i, consegüentment, amb les lleis econbmi- 
ques, de manera que hi hagi els vincles imprescindibles entre les necessitats i les 
possibilitats reals en cada fase histbrica, frns a comprovar que bi ha un efectiu 
i real desenvolupament de les forces productives. 

Per M, estem d'acord amb ABALKIN ([1987], pag. 158-159) en declarar 
que "quan sorgeixen detenninats processos negatius com, per exemple, l'afebli- 
ment de la disciplina laboral, la incúria, la p?xdua del sentit de responsabilitat 
[...] les seves arrels cal cercar-les en la imperfecció de les formes de larealització 
economica de la propietat social i en laaesavinenca dels interessos". 

3r) El perfeccionament del SDES,pk: mitja de diferents reformes econdmi- 
ques, s'ha de realitzar de maneracontínua i, com indica ABALKIN ([1987], pag. 
146-147, "és important que [...] [el SDES] s'orienti al múltiple desenvolupa- 
ment de tot allo que contribueix a accelerar el progrés científico-tecnic, elevar 
17efi&encia i assolir bptims resultats ñnals. 1, al coními, cal renuncia amb 
decisió a totes les formes, dtodes i solucions (independentment de l ' m b l a  
que els envolti i la seva aparent irnmutabilitat), si han esdevingut un ík per a la 
intensificació de l'economia". 

Per tant, el SDES ha de tenir com a meta aconseguir elevar al mkim els 
estímuls dels diferents nivells i subjectes econbmics, sense provocar incompa- 
tibilitats entre les mesures adoptades i les lleis econbmiques que funcionen en 
cada etapa histbrica del desenvolupament socialista 
Hem de recordar que les reformes econbmiques no representen fenbmens a 

curt termini ni acabats, sin6 uns processos dinamics d'avenc constant dels 
metodes de direcció. Ací 6s on s'ha d'atenyer la combinaci6 més perfecta entre 



el mecanisme de planificacid, com a regulador bhic de l'economia, i el chlcul 
ecodmic, com a reguiador fonamental en tots els niveiis situats per sota del 
nacional. 

De fet, el SDES no s'adopta per si mateix, sin6 per resoldre determinades 
qüestions. Com assenyala AGANB~GUIAN ([1989], p&g. 37): "[ ...] que prete- 
nem en reaiitzar la reestnicturació de la nostra direcció. 1 6s que la perestroika 
no 6s un fi en si mateixa. És un rnitja per a la resolució d'urgents problemes del 
desenvolupament socialista". 

4) Pel que fa a la política econdmica, ha de ser prou flexible i prou estable 
(ni es tracta de canviar contfnuament de política econbmica, ni de no modiñcar- 
la en diiatats peri'odes de temps) per tal d'introduir mesures que contribueixin 
a la millora de I'aplicació del SDES sobre el funcionarnent real de l'economia. 

En suma, es tracta d'aprofitar un fet innegable, que +m també ja hem 
añnnat supra-"no~s amb el socialisme sorgeix la possibilitat i la necessitat 
de la direcci6 científica i conscient de la societat". 

Si aquestes reflexions s6n exactes, podem assegurar que eis paisos que en 
l'esdevenidor continiiin en la via socialista hauran d'adoptar unes mesures que 
s'assernblin a les que acabem d'apuntar. 
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