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Christian Felber
El creador de l’Economia del Bé Comú.
Christian Felber (9 de desembre de 1972, Salzburg) és professor de’
economia a la Universitat de Viena, ballarí, escriptor, llicenciat en
filologia romànica, espanyol i té estudis en ciències polítiques, psicologia
i sociologia. És especialista en economia sostenible i alternatives per als
mercats financers. Ha desenvolupat un nou model internacional
econòmic denominat Economia del bé comú (Gemeinwohl-Ökonomie)
que planteja alternatives al cor mateix del capitalisme des del model
empresarial i financer. És membre fundador del moviment de justícia
global ATTAC a Àustria i iniciador de l'anomenada Banca democràtica.
El 2010 la revista Lifestyle en la convocatòria anual de representants de
la societat civil en economia sostenible juntament amb la l'Associació
Austríaca de Relacions Públiques nominarion a Felber com a millor
comunicador de l'any.
Limitar les desigualtats, aconseguir justícia salarial, crear una
banca democràtica i participativa.
Al 2009 al costat d'un grup d'economistes i empresaris alternatius,
Felber va desenvolupar el model conegut com Economia del Bé Comú
(Common Good Economy) , model en construcció permanent i
participatiu, de baix a dalt, com a tercera via i una alternativa
capitalisme de mercat i a l'economia planificada.
L'economia del bé comú planteja un límit a la propietat privada i s'ha de
regir per una sèrie de principis bàsics que són la humans: justícia,
confiança, honestedat, responsabilitat, cooperació, solidaritat,
generositat i compassió, entre d'altres.
Per als defensors de l'economia del bé comú aquelles empreses que els
guiïn aquests principis i valors han d'obtenir avantatges legals i fiscals
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que els permetin sobreviure als valors del lucre, l’avarícia i la
competència actuals.

Per a una economia ètica, justa, ecològica, cooperativa i
responsable.
En l'economia capitalista actual, l'èxit econòmic es mesura amb valors o
indicadors monetaris: producte interior brut, plusvàlues financeres,
beneficis que deixen fora els éssers humans i al medi en què vivim.
Aquests indicadors no ens diuen res sobre l’atur, la pobresa, el comerç
d’armes, les guerres, els règims totalitaris o la destrucció del medi
ambient. De la mateixa manera una empresa que tingui beneficis
monetaris i especuladors no ens indica res sobre les condicions dels
seus treballadors i treballadores, ni sobre el que produeix ni com el
produeix.
El balanç del bé comú : eina d’accés lliure per a la dignitat humana.
El balanç del bé comú mesura com una empresa viu: la dignitat humana,
la solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat ecològica, la democràcia
amb tots els seus treballadors, proveïdors i clients. Finalment, l'avaluació
d'aquests valors pot permetre al consumidor escollir els productes..
EBC com a moviment universitari, social, econòmic i polític a més
de 15 països.
El moviment EBC s’exten a més de 15 països amb:
980 Empreses
67 polítics
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173 organitzacions, municipis i universitats
3348 particulars
Actualment s'ha convertit també en un moviment polític que pressiona
als governs perquè els principis d’Economia del Bé Comú es plasmin
definitivament en lleis.

Europa no funciona. Les estratègies de parlaments i governs per a
salvar l'Euro, l'han situat, en perill de la seva més absoluta crisi. I el
pitjor: no només arrisquen la moneda única i la desintegració de la eurozona, sinó també la pau social i la democràcia, que són la essència del
projecte europeu. Existeixen alternatives que, evidentment, no
interessen a les elits. Perspectives de salvar l'Euro sense austeritat ni
retallades, alternatives a la progressiva desigualtat i evasió fiscal dels
més rics; perspectives per a transformar el sistema financer en un eficaç
servidor de la societat, i no al revés, com ve succeint fins al present. El
crític i escriptor austríac Christian Felber creador del moviment de ‘
Economia del bé comú, ha revisat i adaptat aquest llibre a la dura realitat
espanyola. Aquí analitza el model econòmic de la Unió Monetària i
adverteix sobre els dèficits democràtics en la construcció europea. I el
més important: ofereix solucions concretes per sortir de l’actual crisi.
•

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20120710/54322329143/lacontra-christian-felberg.html

•

http://www.tv3.cat/videos/4039250

•

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/economia-del-bien-comunsegun-christian-felber/1565286/
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•

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2entrevista-christian-felber-economia-del-bien-comun/1429661/
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