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00..  SSOOBBRREE  AAQQUUEESSTT  DDOOCCUUMMEENNTT

La pròxima reunió ministerial de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) a Hong Kong suposa un cert tan-
cament del cicle polític. Tancament que ho serà tant o més en funció dels seus resultats.

El segle XXI començava amb la Declaració del Mil·lenni de Nacions Unides, en la que s'establien uns
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Com a metes i amb dates concretes, tot i que mínimes
i llunyanes, els ODM semblaven voler dur el món a un canvi de tendència d'acció real. Un canvi cap a la
millora de les condicions de vida de la majoria d'una humanitat cada cop més injustament desequilibrada,
sobretot pel que fa referència a l'accés a la riquesa disponible.

No obstant això, poc més d'un any després, una reunió de l'OMC decidia obrir la negociació de la Ronda de
Doha, eufemísticament anomenada "Programa de Doha per al desenvolupament". Aquesta nova ronda de
negociació suposava, precisament, un nou i fort intent de continuar i aprofundir en l'estratègia de globalit-
zació econòmica neoliberal que va començar fa gairebé 20 anys enrere i el resultat principal de la qual,
entre altres, ha estat la gran injustícia assenyalada en el paràgraf anterior. S'aconseguia així, el que no es
va poder assolir en l'anterior Conferència Ministerial de l'OMC de 1999 a Seattle, en una de les dates més
singulars del naixement del moviment "alterglobalització" (segons la denominació més actual).

Sense oblidar els atemptats de l'11 de setembre ni tot el que ha esdevingut a l'entorn de la guerra d'Iraq,
creiem que la confrontació entre aquests dos camins empresos per l'ONU i l'OMC ha marcat inexorablement la
vida política internacional dels cinc o sis primers anys del segle XXI. O, com a mínim, ha marcat la de les ins-
titucions internacionals multilaterals en aquest període.

I, precisament, el 2005 reviu aquesta confrontació política amb tres mesos de diferència, amb la Cimera
Mundial de 2005 de l'ONU al setembre i la Conferència Ministerial de l'OMC a Hong Kong al desembre.

El present document pretén analitzar, des de la perspectiva del Secretariat Ad Hoc del Fòrum UBUNTU,
aquesta Sisena Conferència Ministerial de l'OMC. També es persegueix, i això pot ser una de les seves sin-
gularitats fonamentals, analitzar-la amb relació a allò esdevingut a l'àmbit de les Nacions Unides durant
aquests llargs, intensos i difícils primers anys del segle XXI. I amb relació a un possible tancament del cicle
polític internacional que ens acabi portant a una mena de carreró sense sortida, situació gens descartable.

……………

Així, en primer lloc, el document respon breument, però substantivament, les preguntes: Què és l'OMC? i
Què és la Ronda de Doha? En segon lloc, analitza les interaccions, les relacions, entre les seqüències de reu-
nions de Cimeres de l'ONU i Ministerials de l'OMC durant aquest període. Dibuixa a continuació una primera
aproximació d'allò que pot ser la Sisena Ministerial de Hong Kong per, finalment, extreure'n algunes conclu-
sions, preliminars atès que s'avancen al resultat d'aquesta reunió, des del punt de vista concret de la
"Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals" que promou el
Fòrum UBUNTU.

11..  SSOOBBRREE  LL’’OOMMCC

És molt important no oblidar que, darrere els números i percentatges que omplen els esborranys i docu-
ments oficials dels acords i negociacions que conformen l'OMC, estan en joc els interessos, les necessitats
i les aspiracions de les poblacions, com el dret a l'educació i a la salut o la sostenibilitat del medi ambient.
I és que un dels principals inconvenients que presenta el seguiment dels temes relatius a l'OMC és la com-
plexitat i poca transparència de la seva estructura i funcionament, així com els detalls en ocasions
extremadament tècnics que es negocien en el seu si. Els següents paràgrafs descriuen breument aspectes
claus de l'organització i de la Ronda de Doha.

1.1 Origen

Ens situem al març de 1948 a Cuba. El principal objectiu de la Conferència de Nacions Unides sobre Comerç
i Treball gira entorn de l'aprovació dels estatuts de la futura Organització Internacional del Comerç, el com-
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plement al Banc Mundial i al Fons Monetari Internacional. No obstant això, la Carta de l'Havana resultant
no és ratificada pels Estats Units (EEUU) i la projectada organització és avortada.1 De la Carta, únicament
el capítol IV, que recull l'Acord General sobre Aranzels i Comerç (més conegut com a GATT, General
Agreement on Tariffs and Trade, d'acord amb la seva denominació anglosaxona), veurà la llum. El GATT fun-
ciona per rondes de negociacions que, un cop decidida la seva obertura, han de fer-se i finalitzar-se en un
període de temps delimitat. Entre aquestes rondes de negociacions destaca la Ronda d'Uruguai (1986-1994),
que va acabar amb el Tractat de Marràqueix, punt de partida del naixement oficial de l'Organització Mundial
del Comerç al gener de 1995 a Ginebra. De la seva creació, cal destacar que es va produir fora dels auspi-
cis de Nacions Unides, a diferència del que s'havia previst per a la seva fallida predecessora (Organització
Internacional del Comerç) i sense tenir en compte, de fet, l'existència de la Conferència de les Nacions
Unides sobre Comerç i Desenvolupa-ment (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development).

1.2 Estructura i funcionament

Amb 148 països membres (febrer de 2005), l'OMC disposa d'un Secretariat, compost amb prou feines d'uns
600 treballadors, sense potestats polítiques però els texts del qual revelen una clara orientació neoliberal.
La instància suprema de decisió és la Conferència Ministerial, que es reuneix cada dos anys, si bé la gestió
política real recau sobre el Consell General, que garanteix la continuïtat de l'organització entre
Conferències Ministerials amb un equip a Ginebra de representants permanents dels països membres. Cal
destacar que el Sud té una escassa representació a Ginebra, i sovint es comparteixen representants perma-
nents. Aquesta desigualtat de partida, s'accentua davant la complexitat dels temes tractats i la simultaneï-
tat de les reunions tècniques, una pràctica habitual a Ginebra.

L'organització suposa el marc competencial comú de diversos acords, entre ells els recollits en el quadre
de la pàgina 6.

Aquests acords, que determinen el marc competencial de l'OMC, sumats als principis bàsics que el comple-
ten -exposats a continuació-, suposen que pràcticament tots els àmbits de l'activitat humana estan sota el
control de l'OMC, immediat o previst en un futur pròxim.2 Alguns dels principis bàsics més significatius són:
(a) la impossibilitat de formular reserves en els acords aprovats; (b) l'obligació permanent vers una libera-
lització progressiva i creixent, que es dedueix de la naturalesa de l'organització: es tracta d'un fòrum
permanent de negociacions; (c) la clàusula de la nació més afavorida, criteri que implica que tots els pro-
ductes similars rebin el millor tractament ofert, malgrat que els seus processos i mètodes de producció
siguin radicalment diferents (per exemple que la història d'alguns d'aquests productes inclogui vulneracions
dels drets dels treballadors o de la conservació del medi ambient, entre altres aspectes execrables); (d) la
clàusula del tracte nacional, que estableix un tracte als productes de la resta de països membres que no
sigui menys favorable que el rebut pels productes dels fabricants o proveïdors nacionals; i (e) la prohibició
de fixar quotes, embargaments, prohibicions contingents i preus mínims en importació i exportació.

En canvi, l'OMC no incorpora la protecció de principis socials i ecològics, sinó que tendeix a crear les con-
dicions necessàries per tal que aquests principis siguin considerats barreres al lliure comerç, clarament
alimentant una "carrera vers l'abisme": "la competència de tots contra tots, en un sistema en què qualse-
vol discriminació basada en principis socials i ecològics és considerada a priori com a proteccionista,
exerceix una pressió cap avall sobre tot tipus de reglamentació o normativa que resulta cada cop més into-
lerable."3

1 La Carta preveia importants garanties per als treballadors i fomentava acords entre productors de matèries primeres.
2 És a dir, sota el control d'uns òrgans ni democràtics ni transparents i dels estats membres amb més poder de negocia-
ció.
3 Susan George (2001), Pongamos a la OMC en su sitio, Ed. Icaria, Barcelona.
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- Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade)
- Acord General sobre el Comerç de Serveis (GATS, General Agreement on Trade in Services)

Entre altres aspectes, cal destacar el seu article XVII, que suposa un mode encobert, segons els experts,
d'avançar cap a la privatització en establir que una companyia estrangera té dret a percebre les matei-
xes subvencions que un servei públic o local.

- Acord sobre l'Agricultura (AoA, Agreement on Agriculture)

El seu artifici contable ha convertit en quelcom molt complex l'exercici de reduir les ajudes directes i
les exportacions subvencionades, de manera que sovint les reduccions establertes en els documents no
passen a ser una realitat, ja que les subvencions a reduir queden amagades sota una altra categoria. 

- Acord sobre els aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el Comerç (TRIPS,
Agreement on Trade-related aspects on Intellectual Property Rights)

Pràcticament de l'únic àmbit on no es tendeix a la desregulació sinó a la imposició de regles proteccio-
nistes, l'aplicació d'aquest acord és susceptible de funcionar en detriment de dos drets fonamentals: el
dret a la salut i el dret dels pobles a la sobirania sobre els seus recursos naturals, entre altres.

- Acord sobre Mesures d'Inversió relacionades amb el Comerç (TRIMs, Trade Related Investment Measures)

Proposa una llista de requeriments a reduir com, per exemple, la intervenció estatal en la balança
comercial per considerar-se una mesura que afecta negativament al comerç, enfront de l'oposició de
molts països en desenvolupament que argumenten la necessitat d'aquesta intervenció com a eina de des-
envolupament econòmic.

- Acord sobre Obstacles Tècnics al Comerç (TBT, Agreement on Technical Barriers to Trade), i Acord sobre
Mesures Sanitàries i Fitosanitàries (SPS, Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures)

Aquests acords versen sobre mesures mediambientals i les aplicables als bens manufacturats, i sobre els
productes alimentaris i alguns aspectes de seguretat alimentària, respectivament. Ambdós acords com-
pliquen l'aplicació del principi de precaució segons el qual el venedor/exportador ha de ser qui demos-
tri la innocuïtat del producte en cas de dubte, cosa indispensable en els àmbits de la salut i el medi
ambient.

- Acord relatiu a les normes i procediments per els quals es regeix l'acord de controvèrsies mitjançant
l'Òrgan de Solució de Diferències (DSB, Dispute Settlement Body)

Que elabora la seva pròpia jurisprudència en perfecte aïllament atès que l'OMC no forma part del sis-
tema de l'ONU, per la qual cosa -per exemple- mesures preses per un país per protegir la salut pública
o el medi ambient o per afavorir un estatus -com el del monopoli d'organismes públics sobre la distri-
bució de l'aigua- són considerades pràctiques proteccionistes i, en conseqüència, obstruccions al lliure
comerç a multar.

AACCOORRDDSS  IIMMPPOORRTTAANNTTSS  DDEELL  MMAARRCC  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAALL  DDEE  LL''OOMMCC
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22..  SSOOBBRREE  LLAA  RROONNDDAA  DDEE  DDOOHHAA

Tal com s'ha assenyalat prèviament, l'Agenda de Desenvolupament de Doha va suposar el començament
d'una nova ronda de negociacions, que va facilitar el context mundial. I és que després de Seattle, el futur
de l'organització no estava gens clar. Però el clima posterior als esdeveniments de l'11S junt amb altres
aspectes conjunturals lligats als mandats i negociadors en l'OMC van preparar el terreny per a l'acord a
Doha.

Un dels aspectes més controvertits a Doha van ser les discussions entorn de la inclusió en les negociacions
de la Ronda dels denominats "temes de Singapur" (inicialment impulsats per Japó i la UE en la Conferència
Ministerial de 1996 a Singapur). La seva inclusió suposava iniciar les negociacions en els camps de: la inver-
sió estrangera, la política de competència, el concurs públic i la facilitació del comerç. En definitiva, es
negociaria un major nombre de drets i accés de firmes estrangeres i els seus productes als mercats de paï-
sos pobres i un menor nombre -fins a la seva prohibició- de polítiques públiques que promoguessin o
afavorissin les firmes locals i l'economia domèstica. Uns 70 països en desenvolupament van protestar durant
tot el procés negociador per la inclusió d'aquests temes en els successius esborranys del document final,
argumentant el seu desig de retenir el control sobre els seus sectors clau, així com també el temor que la
novetat i complexitat d'aquestes àrees els suposarien desavantatges enfront de països rics amb més expe-
riència tècnica. No obstant això, els temes de Singapur van aparèixer al document final i serien, com
veurem més endavant, un dels principals factors de col·lapse de la Ministerial a Cancun de 2003.

Però tornem al desenvolupament perquè, malgrat que els temes de Singapur van concentrar gran atenció
al seu començament, Doha no era una nova ronda, en paraules del seu principal impulsor (l'aleshores nego-
ciador europeu i avui director general de l'organització, Pascal Lamy), sinó una agenda que havia de
concentrar la seva atenció en el desenvolupament. I és ben cert que el desenvolupament i la reducció de
la pobresa són molt presents en el preàmbul de la declaració final, però aquest preàmbul se situa fora del
"Programa de Treball" i, per tant, fora de l'abast jurídic constrictiu. També s'ha afirmat que, transversal-
ment, el desenvolupament és present en el conjunt de la declaració. En qualsevol cas, com veurem més
endavant, en analitzar les principals àrees de negociacions, el desenvolupament sembla haver-se quedat
solament en el text, fora de les negociacions.

En la taula central  (pàgines 12 i 13) es pot observar el conjunt de noves negociacions acordades a Doha,
així com també la seva traducció quant als temes clau en les negociacions preparatòries de la Sisena
Conferència Ministerial de l'OMC, a celebrar-se a Hong Kong al desembre de 2005.

33..  SSOOBBRREE  LLEESS  ÚÚLLTTIIMMEESS  CCIIMMEERREESS  DDEE  NNAACCIIOONNSS  UUNNIIDDEESS  II  LLEESS  ÚÚLLTTIIMMEESS  

RREEUUNNIIOONNSS  MMIINNIISSTTEERRIIAALLSS  DDEE  LL''OOMMCC  EENNTTOORRNN  DDEE  LLAA  RROONNDDAA  DDEE  DDOOHHAA

3.1 Introducció

La Cimera del Mil·lenni de l'ONU de 2000 s'emmarca en la consciència que les importants cimeres de l'ONU
dels noranta havien tingut, fins al moment com a mínim, un gravíssim problema gairebé "mortal": la no
implementació dels seus acords i resultats! És per això que la seva famosa Declaració del Mil·lenni recull
en els ODM una mena de programa mínim (com metes i dates concretes) que permeti avançar en la resolu-
ció dels greus problemes que té plantejats la humanitat a principis del segle XXI.

Com és lògic, aquest programa mínim quedava supeditat de manera fonamental al seu finançament. Per
aquest motiu, i dins de les dinàmiques internes de Finançament per al Desenvolupament de l'ECOSOC, s'a-
cabaria convocant per al març de l'any 2002 la Cimera de Monterrey de l'ONU: la Conferència Internacional
sobre el Finançament del Desenvolupament. A més, en el si de l'ONU estava ja convocada, per al setembre
del mateix any, la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de Johannesburg amb un caràcter tan
important com el de Cimera de Rio +10.

No obstant això, una reunió prèvia -la conferència ministerial de l'OMC celebrada a Doha a finals de l'any
2001- obria una nova ronda de negociació en la direcció ja clàssica en aquestes negociacions que van donar
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lloc al naixement de l'organització en el seu dia. La ronda pretenia avançar cap a la liberalització de les dinà-
miques comercials mundials. Aquesta ronda, "curiosament", va rebre el nom de "Programa de Doha per al
Desenvolupament", tot i que popularment es coneix com una ronda negociadora més -la ronda de Doha-, més
en consonància amb allò que és. Però sens dubte aquesta nova ronda suposa l'obertura del procés de nego-
ciació neoliberal més important que mai no s'ha plantejat: tant pels seus objectius, coherents amb el context
ideològic dominant en aquests moments i encarnat fonamentalment fins aleshores per les Institucions de
Breton Woods, com també pel seu abast: pràcticament totes les àrees de l'activitat humana.

El primer assalt important d'aquesta negociació, el termini màxim de la qual era el gener de 2005, havia
de tenir lloc a la reunió ministerial de Cancun, a celebrar-se al setembre de 2003. Així, teòricament, la fi
de la negociació ja s'hauria d'haver donat, però aquesta continua oberta.

A partir d'aquest moment, les dinàmiques de l'ONU, tant la de Monterrey com també la de Johannesburg, que-
den condicionades de forma determinant per la nova dinàmica de l'OMC. Ens atreviríem a dir que aquest fet
és el fet polític fonamental que explica la majoria de resultats de les diferents reunions internacionals que
s'aniran celebrant d'ençà fins ara.

Els primers exemples d'això es troben en alguns dels acords presos precisament a la Cimera de Monterrey dins
de l’anomenat Consens de Monterrey (que algú va voler donar a veure, cras error o pecat, com la fi del
Consens de Washington) i, a continuació, a la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible de
Johannesburg. En els Annexos I i II d'aquest document es troben els texts respectius.

3.2 De com Monterrey i Johannesburg van delegar en la OMC ("en el mercat")

Segurament els paràgrafs que poden llegir-se a l'Annex I d'aquest document, recollits de les conclusions de la
Cimera de Monterrey, són ja bastant il·lustratius. Però, per si no fossin suficients, els títols de les principals
seccions del document final de la cimera ens ho diuen ben clar: 

- Mobilitzar recursos internacionals per al desenvolupament: Inversió Estrangera Directa (IED) i altres flu-
xos privats,

- El comerç internacional com a eina per al desenvolupament (és a dir, tirar endavant a tota màquina el
camí liberalitzador de Doha), i

- Que s'incrementi l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) fins a arribar al 0,7% del PIB dels països des-
envolupats (no està molt passat?, encara que no es pot negar que sigui imprescindible, resulta també molt
insuficient!).

De fet, el pretesament anomenat "Consens de Monterrey" és una ratificació del marc neoliberal internacio-
nal. Així, els dos primers punts suposen l'adaptació dels temes de cooperació per al desenvolupament al
marc neoliberal. Aquests punts han de passar necessàriament per la Ronda de Doha, per exemple, per la
intensificació de la liberalització del comerç. I el tercer punt és, actualment, pura retòrica del passat.

……………

Podem dir exactament el mateix de Johannesburg després de repassar els paràgrafs del seu pla d'acció,
recollits en l'Annex II d'aquest document. Sobretot si es llegeixen en el context del conjunt del pla d'acció,
aquests paràgrafs permeten afirmar sense massa matisos que: el pla d'acció de Johannesburg traspassa al
mercat la responsabilitat de la solució dels principals problemes socials, ambientals i econòmics del món.
I, a més a més, no presenta cap intenció de regular aquest mercat. Els estats, sobretot els rics i podero-
sos, eludeixen tot compromís financer i institucional propi en el marc del sistema de l'ONU. En canvi, les
institucions econòmiques i financeres internacionals, els recursos privats i especialment l'OMC amb la seva
Ronda de Doha es converteixen de forma pràcticament exclusiva en els únics marcs i instruments per afron-
tar els reptes plantejats.

……………

En aquest context, la Ronda de Doha, bastant desconeguda a causa de la celebració de les Cimeres de
Monterrey i de Johannesburg, esdevé la més citada en els texts oficials d'aquestes cimeres de l'ONU! Segons
això, la intensificació de la liberalització del comerç mundial és la pedra angular de la nova direcció de la
política econòmica mundial. Un mercat més desregulat que mai en una perspectiva actual serà el marc en
què es dirimeixin els problemes del món (de la pobresa, el medi ambient, el desenvolupament, la diversi-
tat cultural, etc.).
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3.3 Els desacords de Cancun, expressió de l'actual enfrontament "nord-sud"

La reunió de Cancun de l'OMC al setembre de 2003, a la qual s'havien traspassat grans responsabilitats, aca-
bava sense cap tipus d'acord. Els desacords van ser tan visibles i importants que, segurament, es va viure
allà un "tombant en la història" que va molt més enllà d'aquesta primera constatació. És més, l'objectiu d'a-
vançar en les negociacions obertes a Doha el 2001 per acabar-les al gener de 2005 semblava potser
inassolible després d'aquest rotund fracàs. No obstant això, l'OMC va revisar els seus terminis finals i, per
descomptat, la ronda segueix del tot oberta.

A Cancun hi va haver una primera novetat important: l'aparició d'un nou actor en les negociacions, el G20
(20 països que en el seu conjunt representen més del 50% de la població mundial i del 63% de la producció
agrícola mundial, entre ells la Xina, l'Índia, Sud-àfrica, Argentina i Brasil, entre altres). Brasil va coordinar
i segurament va conformar políticament el grup.

Essent l'agricultura un dels temes claus de la ronda de negociació de Doha, el G20 es va cohesionar al vol-
tant d'un únic, encara que transcendental, punt: acabar definitivament amb els subsidis a les exportacions
agrícoles dels països rics, que tant de mal estan fent a les economies dels països en desenvolupament. Si
no es prenia aquest acord el G20 "prefereix que no hi hagi cap acord a cap altre mal acord", segons les
paraules premonitòries del ministre brasiler davant les ONG durant la ministerial.

La ronda de negociació en curs incorpora altres temes a l'agenda, quatre dels quals són els denominats "nous
temes" o "temes de Singapur". Aquest conjunt de temes va ser l'altre cavall de batalla fonamental de la reu-
nió. L'avanç en aquests temes era l'objectiu fonamental dels EEUU, la UE i els països rics a Cancun. Es volia,
així, arribar a una liberalització total de la penetració dels actors econòmics i financers privats en els paï-
sos en desenvolupament, cosa que anteriorment ja havia perseguit l'avortat AMI (Acord Ministerial
d'Inversions). Aquí l'"obstinació" la van plantejar els països en desenvolupament en general (més de 70 d'ells
es van manifestar públicament i reiteradament en contra durant aquells dies) argumentant, molt sàvia-
ment, que ja patien suficientment els efectes negatius de la globalització econòmica neoliberal com per
alimentar-la fins a extrems de magnitud i efectes desconeguts.

Encara que en públic es va reconèixer poc, allò que va estar i està en qüestió en aquesta ronda de nego-
ciacions i en el que oferiran les pròximes etapes negociadores és un possible pacte "in extremis" amb
cessions mútues entre els dos grans temes comentats. EEUU i la UE podrien cedir en temes de subsidis a
productes agrícoles per a l'exportació, si els països en desenvolupament cedissin a una major penetració de
les corporacions econòmiques i financeres privades.

Si bé la mateixa OMC i els mateixos països rics van insistir en dir que la negociació i els desacords no ho
eren entre països desenvolupats i en desenvolupament, el contrari sembla evident. Cada cop es va fent més
gran la distància, l'enfrontament polític "nord-sud", com a conseqüència de l'augment dels desequilibris de
tot tipus entre aquests "dos mons".

3.4 La Cimera Mundial 2005 de l'ONU i l'OMC

La Cimera Mundial 2005 de l'ONU havia de ser la del Mil·lenni +5, amb l'objectiu principal de revisar l'avan-
çament cap als ODM. A partir d'aquesta revisió, s'adoptarien les mesures necessàries per realment assolir-los
el 2015.

Doncs bé, és fonamental subratllar allò que en començar l'any ja demostrava un ingent i molt interessant
treball per part de la mateixa ONU i de moltíssimes organitzacions de la societat civil mundial: no solament
no s'està avançant sinó que, en general, fins i tot s'està retrocedint en l'assoliment dels ODM. És a dir, la
situació empitjora pel que fa referència als greus problemes de l'estat del desenvolupament al món (més
pobresa, més problemes mediambientals, més incompliments dels països rics al respecte, etc.).

De fet, "tot el món ho sabia" i sabia també que, de moment, "sembla no estar exactament en mans" de l'ONU
el fet d'avançar cap a la direcció pretesa. En efecte, tal com ja va passar a Monterrey i a Johannesburg, a
la Cimera recentment finalitzada ha quedat absolutament clar que els rics i poderosos del món -sobretot
EEUU- no volen saber res d'AOD ni de nous mecanismes internacionals de finançament (com impostos sobre
els capitals financers a invertir en fons de cohesió un cop recaptats), ni de qualsevol altra proposta que
suposi més pes i paper de l'ONU en la solució dels problemes de desenvolupament al món.
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El govern nord-americà només està disposat a tractar i avançar sobre la més gran agenda neoliberal posa-
da mai sobre la taula: l'Agenda de Doha de l'OMC. I així ho manifesta implícitament i explícitament.
Sobretot per EEUU, la liberalització del comerç mundial és l'únic camí per al desenvolupament dels països
pobres, que passa per transformar els ciutadans d'aquests països en uns consumidors tan voraços com els
seus i els mateixos països en desenvolupament en una part més del "mercat mundial". Per EEUU i pels paï-
sos rics del món, en general, se segueixen mantenint les espases en alt davant la pròxima reunió de l'OMC
a Hong Kong.

En conseqüència, en aquest terreny, els països en desenvolupament acaben de perdre una altra batalla: la
de la Cimera Mundial 2005 de l'ONU. En els temes que estem considerant, potser el més curiós dels resul-
tats d'aquesta cimera va ser les referències a l'OMC en el document final de la Cimera Mundial de 2005 de
l'ONU. A diferència del que va passar a Monterrey i Johannesburg, aquestes referències són tant o més insí-
pides que la gairebé totalitat del document en si. Literalment, només es poden llegir unes poques
referències a l'OMC (recollides a l'Annex III d'aquest document)! Aquesta lleu i singular menció, que contras-
ta amb la promiscuïtat "omcista" de Monterrey i Johannesburg, només pot ser el resultat de la suma de dos
visions: a) la manca de fe o "la por" dels països del sud davant la pròxima reunió de l'OMC, sobretot després
de Doha i Cancun i de tants i tan reiterats incompliments de plans d'acció de l'ONU, i b) la inquietud dels
països rics que tampoc no veuen amb optimisme que el seu programa de liberalització pugui avançar fàcil-
ment en l'assalt de Hong Kong.

44..  DDEE  CCAANNCCUUNN  AA  HHOONNGG  KKOONNGG  II  SSOOBBRREE  LLAA  RREEUUNNIIÓÓ  MMIINNIISSTTEERRIIAALL  AA  

HHOONNGG  KKOONNGG  DDEE  LL''OOMMCC

4.1 L'acord marc de juliol de 2004

Ja en l'apartat anterior, vèiem que el fracàs de Cancun no va suposar la fi de la ronda, sinó que l'OMC va
aconseguir reprendre-la. El "paquet de juliol" acordat la nit del 31 de juliol de 2004 a Ginebra després d'una
setmana d'intenses negociacions és molt significatiu en aquest sentit.

Conegut com l'acord marc de juliol, va suposar la consecució d'allò que havia fracassat a Cancun, segons
les paraules de l'aleshores director general de l'OMC, Supachai Panitchpakdi, en roda de premsa. Per als paï-
sos en desenvolupament, va significar el compromís dels països rics d'eliminar els subsidis a l'exportació
agrícola i la sortida del programa de treball de Doha de tres temes de Singapur. Per als països rics, en canvi,
es va registrar un major nombre de consecucions com: (a) l'adopció d'un marc per a NAMA (veure la taula
central) que podria empitjorar l'amenaça de la inundació dels mercats i indústries locals de bens de molts
països en desenvolupament per part de productors industrials barats; (b) en agricultura, l'ampliació dels cri-
teris sota els quals es permeten els subsidis domèstics i la creació d'una nova categoria de "productes
sensibles" que els permet mantenir aranzels per a aquests productes agrícoles; (c) l'inici de les negociacions
en un dels temes de Singapur, la facilitació del comerç,4 amb grans costos d'implementació per als països
en desenvolupament; i (d) la inclusió formal del GATS a la ronda de Doha, les negociacions del qual tenien
lloc en paral·lel fins aleshores, permetent així vincular l'avenç en altres àrees amb concessions en termes
de serveis.

A més, el procés de Ginebra va reproduir la presa de decisions típica de l'OMC, opaca i antidemocràtica. No
només es va repetir la pràctica de les reunions del Green Room, on només alguns representants estatals són
convitats a negociar, sinó que també les decisions clau van estar en mans de pocs països, en especial, del
grup de les "Cinc Parts Interessades" (EEUU, la UE, Brasil, Índia i Austràlia). D'altra banda, els esborranys
dels texts van aparèixer tard, de manera que les delegacions no van disposar sovint del temps necessari per
estudiar-los. Finalment, cal destacar que es tractava d'una reunió del Consell General, de manera que la
majoria dels països pobres estaven representats pels seus ambaixadors, a diferència de la representació de
rang ministerial de molts dels països desenvolupats. Tampoc la societat civil no va tenir un accés adequat
a les reunions.

4 Que inclou les mesures com una major disponibilitat d'informació sobre les regles nacionals d'importació i exportació
o sobre els procediments aranzelaris.
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4.2 Agricultura

Les negociacions en agricultura representen el nucli dur d'aquesta ronda. I és que no solament la produc-
ció agrícola està en joc, sinó que també, segons el punt de vista de molts actors, ho estan la supervivència
de comunitats locals i la sostenibilitat del medi ambient. Aquests últims aspectes, tanmateix, no han tro-
bat un lloc en aquest capítol de negociacions.

Així, els tres pilars de negociacions en agricultura són:

En realitat, es tracta d'àrees en què els països rics ja haurien d'haver mogut peça. La perversitat aquí resideix
en el fet que aquests països negocien reduccions (en els subsidis a l'exportació, en suport domèstic i en els
aranzels d'accés als seus mercats) que ja van prometre amb anterioritat a canvi de nous compromisos per part
dels països pobres, que ja van fer concessions importants aleshores. Per exemple, com veurem a continuació,
a canvi reclamen als països pobres no solament l'obertura dels seus sectors de servei, sinó també un canvi en
l'estructura bàsica del GATS (veure apartat 4.3), contradient els termes del tractat de Marràqueix.

D'altra banda, el capítol del cotó es troba totalment paralitzat. Els subsidis, fonamentalment nord-americans,
als seus productors de cotó per a l'exportació, segons van denunciar els principals països africans productors
(Mali, Benin, Níger i El Txad), posaven un cotó en el mercat a uns preus inferiors als dels costos de producció
en aquests països africans contribuint de forma determinant al seu empobriment continuat. Ara, qualsevol
acord sembla només subjecte a un acord general en agricultura, sense prendre en consideració la urgència en
termes de desenvolupament d'un nou compromís en la direcció assenyalada pels principals països pobres pro-
ductors de cotó o per les propostes del grup africà.

Aquella denúncia a la reunió de Cancun, premonitòria del fracàs final el 2003, sembla que avui s'està repe-
tint idènticament amb el sucre. Serà a Hong Kong el sucre allò que el cotó va ser a Cancun?

- els subsidis a l'exportació, que alteren a la baixa els preus del mercat mundial i inunden els mercats
del Sud de productes agrícoles subsidiats (de manera que els seus preus de venta són inferiors al cost
de la seva producció, fenomen que rep el nom de dumping5), en detriment de les exportacions agríco-
les i dels mercats locals del Sud -la seva eliminació es va incloure en l'acord marc de juliol de 2004, però
no hi ha un calendari previst;

- el suport domèstic, que a la pràctica està permetent als països rics fer importants promeses en aquest
camp sense traduir-les en reduccions de facto ja que les quantitats que prometen reduir passen a
engrossir categories més permissives amb tals subsidis (com la del desenvolupament rural); i

- accés als mercats, amb una forta oposició a reduir aranzels per part de la UE en especial, que permet
molt poc progrés en la negociació, malgrat ser l'àrea on podrien aconseguir-se majors beneficis des del punt
de vista dels països en desenvolupament.

5 Però, de fet, els subsidis només són una part del problema. El dumping també és una característica estructural dels
actuals mercats de mercaderies agrícoles a causa del poder d'un petit nombre de firmes privades. El control d'aques-
tes firmes sobre el mercat els permet fixar preus en detriment de productors i consumidors. Per corregir aquesta
situació, serien necessàries una major transparència en aquests mercats, incloent-t'hi informació de les quotes de mer-
cat d'aquestes empreses, una mesura estàndard per als costos de producció que sigui pública (amb la inclusió dels
costos socials i ambientals), així com també la protecció del dret dels països pobres de bloquejar la producció impor-
tada que registre aquesta pràctica. En aquest sentit, un altre tema amb prou feines tractat a la ronda de Doha és la
dominació del comerç agrícola mundial per part d'un nombre limitat de grans corporacions.
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4.3 Accés a mercats per a productes no agrícoles (NAMA), Non-Agricultural Market Access

En aquest paquet de negociacions hi ha quatre àrees a destacar:

En definitiva, aquí està en joc l'aplicació d'altes tarifes per part de països pobres, que respon a la seva
necessitat de protegir de la competència exterior processos recents d'industrialització i d'obtenir ingressos
estatals mitjançant aquesta política fiscal. I és que les negociacions avancen cap a la pèrdua de moltes de
les flexibilitats disponibles per elegir sobre els seus aranzels, sobre el seu nivell, així com també sobre el
ritme en general de liberalització de les seves tarifes industrials.

4.4 Serveis

El nucli principal de la discussió aquí resideix en el mètode de negociació. Segons l'actual mètode de nego-
ciació recollit en el GATS, de la llista positiva, la liberalització es compromet únicament en els sectors
inscrits pels països en els seus plans de serveis davant l'OMC. Atès que res no impedeix als països pobres
ajornar l'obertura dels seus sectors de serveis i, en canvi, es castiga la seva marxa enrere en sectors ja
oberts, la llista de serveis oferts per aquests països és molt petita.
Enfront d'aquesta situació, els països rics, amb els negociadors de la UE al front, proposen des de fa mesos
un canvi en l'estructura bàsica de l'acord sobre serveis. Es tracta d'un mètode multilateral de referència,
que establiria una quantitat i qualitat mínimes per a les ofertes de sectors de serveis a liberalitzar.

Malgrat les objeccions de molts països pobres que temen, amb raó, perdre així les flexibilitats per les quals
en el seu dia van acceptar els GATS, el cert és que aquesta proposta continua present en els esborranys suc-
cessius amb els que s'avança cap a un possible text final a Hong Kong.

4.5 Desenvolupament

Si bé el desenvolupament creuava transversalment la declaració de Doha, els apartats anteriors semblen
desmentir aquesta afirmació. En canvi, un avenç en dos àrees en particular sí que podria aportar significat
al qualificatiu "desenvolupament" que en el seu dia va rebre l'agenda/ronda de Doha: en primer lloc, en les
propostes dels països pobres per reforçar el Tracte Especial i Diferenciat (SDT, Special and Differential
Treatment), i, en segon lloc, en els temes d'implementació. De fet, segons el programa de treball de Doha,
s'havien de resoldre ambdues àrees abans de reprendre les noves negociacions en agricultura, NAMA i ser-
veis.

Del centenar de propostes per reforçar l'SDT només s'han pres conclusions en, amb prou feines, un terç del
total. I en qualsevol cas, aquestes conclusions son més aviat poc rellevants en termes comercials. Un avenç
igual d'escàs s'ha enregistrat en els temes d'implementació, que suposen més d'un centenar de propostes de
països en desenvolupament sobre com resoldre els problemes derivats de la implementació dels acords de
la Ronda d'Uruguai.

- l'estructura de la fórmula de reducció aranzelària, que en qualsevol de les seves versions suposa
majors reduccions en termes absoluts per als països pobres, ja que aquests països presenten una mitja-
na major d'aranzels;

- els aranzels sense límit, per als quals es persegueix determinar el nivell d'una limitació i, a partir d'a-
quest nivell, l'aplicació d'una fórmula de reducció aranzelària, per exemple significant una enorme
concessió dels països pobres, que renunciarien a l'important espai polític necessari per implementar
polítiques industrials generadores de treball;

- els nous sectors (electrònica, bicicletes i productes esportius, química, pesca, calçat, productes fores-
tals, gemmes i joiera, farmacèutica i instrumental mèdic, i matèries primeres) en els que un nombre
determinat de països (que representen un significatiu percentatge de la producció mundial en el sec-
tor) cerquen una iniciativa sectorial com a alternativa per superar l'estancament de les negociacions en
la fórmula mencionada en els punts anterior; i

- les barreres no aranzelàries (per exemple, tot sistema de certificació i etiquetat), confusa i comple-
xa negociació que compte amb una participació del sector privat especialment alta.
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55..  UUNN  CCAARRRREERRÓÓ  SSEENNSSEE  SSOORRTTIIDDAA??  QQUUIINN  ÉÉSS  EELL  MMIILLLLOORR  AACCOORRDD  DDEESSIITTJJAABBLLEE

DDEE  HHOONNGG  KKOONNGG??  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAANNYYAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEELL  FFÒÒRRUUMM

UUBBUUNNTTUU

5.1 Un carreró sense sortida? Quin és el millor acord desitjable de Hong Kong?

Tal com acabem de constatar en l'apartat anterior, malgrat que la Ronda de Doha era en teoria una Agenda
de Desenvolupament, aquests temes se situen a la pràctica fora del "Programa de Treball" i, per tant, fora
de l'abast jurídic constrictiu. En analitzar les principals àrees de negociacions ofertes, també hem compro-
vat que el desenvolupament s'ha quedat en el text de la declaració inicial i fora de les negociacions reals,
tot i que s'hagi afirmat que està transversalment present en el conjunt de l'Agenda de Doha. 

És clar que aquesta interpretació no és la dels països rics i poderosos del "nord" en especial, partidaris de
prosseguir i profunditzar en l'estratègia de globalització econòmica neoliberal a través de les negociacions
de la Ronda de Doha. Tal com hem repetit, aquests països segueixen afirmant que només la liberalització
del comerç mundial (entenent com a objectiu econòmic de comerç pràcticament totes les activitats huma-
nes) pot contribuir a l'estabilitat i bonança de la política macroeconòmica mundial. Com a resultat,
s'assolirà la incorporació al mercat mundial dels països en desenvolupament i, amb ella, el creixement eco-
nòmic i totes les bondats que suposadament implica aquest creixement per al "sud" del món. S’acostuma a
tenir la barra de ni tan sols considerar aquesta incorporació com a objectiu principal d'aquesta estratègia.
En aquest sentit, els partidaris d'aquesta estratègia, nascuda ja fa més de vint anys, han fugit des d'ales-
hores de qualsevol compromís de política pública internacional (AOD, taxes internacionals sobre capitals
financers, etc.). Compromís, que, lògicament, només podria donar-se al si de les Nacions Unides. En defi-
nitiva, han contribuït així a allunyar les Nacions Unides de qualsevol responsabilitat i paper davant els
problemes socials i econòmics del món.

Amb menys coherència i molts més matisos i diversitats posicionals, els països en desenvolupament tenen enca-
ra grans dubtes sobre les bondats que aquesta estratègia de globalització econòmica neoliberal pot oferir-los.
I és que com a mínim de moment, no tenen precisament la sensació que els hagi ocasionat beneficis en termes
de millora de les condicions de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. A més a més, la pràctica dels partits de
l'estratègia neoliberal mostra clares contradiccions: mai no acostumen a donar el primer pas, com, per exem-
ple, en l'obertura de fronteres comercials, enfront d'allò que reiteradament exigeixen a canvi. Així, els països
en desenvolupament segueixen oposant fortes resistències a l'estratègia anterior, malgrat que en ocasions la
seva formulació no sigui clara ni, sobretot, comú. 

En qualsevol cas, malgrat que la seva posició negociadora general no expressi el seu desacord explícit a
donar passos en el marc neoliberal, sí que expressa molt clarament el seu clamor per sortir del pou en què
es troben, sortida que no permet l’actual evolució de la política internacional.6 Demanen, reclamen, exi-
geixen ajuda: una ajuda que no vindrà d'una major obertura de les seves fronteres o d'una menor protecció
dels seus ja severament danyats sectors econòmics, entre altres mesures, paral·leles al manteniment dels
greus problemes als que s'enfronten els seus productes per penetrar als mercats dels països del "nord".

També en aquest sentit, la reunió ministerial de l'OMC a Hong Kong té una importància cabdal, no única-
ment pel que es negocia i pot o no acordar-se sinó també pel que suposarà per a la política social i
econòmica mundial i el funcionament de les institucions internacionals. En definitiva, per la forma en què
es tanqui el cicle polític considerat en aquest document. Per a aquest cicle, hi ha diversos escenaris.

Un escenari seria arribar a acords significatius i importants, en els que ambdues  "parts" veiessin recollides
les seves grans i irrenunciables posicions, almenys parcialment. Només aquest escenari -que ens atreviríem
a qualificar de parcialment bo, ja que s'estarien recollint algunes de les aspiracions del "sud"- suposaria un
canvi de tendència respecte el que s’ha esdevingut aquests últims anys, relatat anteriorment. No obstant
això, políticament reforçaria l'estratègia neoliberal vigent i el paper de l'OMC (i de les IBW) respecte del de
Nacions Unides.

6 Veure els informes i declaracions de l'ONU esmentats o recollits parcialment en els annexes d'aquest document.
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L'escenari d'un mal acord on països en desenvolupament tornessin a "donar" molt més del que "reben" con-
duiria a una situació molt semblant a la de l'escenari anterior, des d'un punt de vista polític. Amb l'agreujant
que no veuríem ni a mig ni a llarg termini cap millora en les condicions de vida de la majoria de la huma-
nitat que tant les necessita. És més segur que es donés la situació contrària.

Un no acord seria el millor acord desitjable d'aquesta reunió per a alguns actors presents en la negociació,
com alguns països del sud i organitzacions de la societat civil. D'entrada, aquest escenari ens deixaria en
una mena de carreró sense sortida, en una ingovernabilitat de la política social, comercial i econòmica
mundial. A priori, aquesta situació segueix oferint els menors beneficis als pobres del món i, d'altra banda,
significa per al sistema d'institucions internacionals una crisi més manifesta que mai.

Des del punt de vista del secretariat Ad Hoc del Fòrum UBUNTU, tots els escenaris previsibles en aquests
moments, incloent-hi el primer, no serveixen per resoldre els desafiaments que té plantejats la humanitat
en aquest principi de segle. És per això que continuem argumentant la necessitat d'una profunda reforma
del sistema d'institucions internacionals que permeti canviar les polítiques que ens han dut a la situació
actual, oferint-nos la possibilitat de començar a construir un altre món possible.

A continuació, reproduïm les premisses i propostes d'aquesta Campanya Mundial que ens semblen més
vigents que mai.

5.2 Del document de Presentació de la "Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema
d'Institucions Internacionals" i del seu Manifest

Els problemes i desafiaments de la humanitat en els nostres temps són especialment greus: la pau i la segu-
retat basades en la justícia i en la llibertat segueixen absents en el món; una gran part dels habitants del
planeta malviuen en condicions deplorables de pobresa; els països rics continuen immersos en un tipus de
creixement econòmic l'impacte del qual sobre el medi ambient posa en dubte la sostenibilitat de la vida
de les generacions futures; la pèrdua de diversitat cultural empobreix, potser de forma irreversible, una
de les característiques més importants de la humanitat.

El procés de globalització intensifica la interrelació i interdependència entre els problemes i desafiaments
mundials. D'aquesta manera, el que succeeix a escala global influeix de forma crucial sobre el que, local-
ment, acaba afectant a cada ciutadà i ciutadana del món. Al seu torn, el procés de globalització condueix
a una dispersió de l'autoritat política: mentre que els mercats són cada cop més globals, la influència de
les institucions polítiques requerides per al seu funcionament democràtic, equitatiu i eficaç disminueix dia
a dia.

Davant d'aquest estat de les coses, persones de tot el món estan començant a reivindicar el seu dret demo-
cràtic a participar en decisions que tant afecten les seves vides. La societat civil global ha de jugar un
paper clau en el foment de la democratització del sistema d'institucions internacionals. En aquest sentit,
la "Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals", llançada pel
Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil - UBUNTU l'any 2002, es planteja impulsar una sèrie de refor-
mes en les institucions internacionals que condueixin a un sistema de governabilitat democràtica global,
a través de procediments representatius en els que participin tots els actors de l'arena mundial. Té per
objectiu contribuir a la creació d'una arquitectura global coherent, transparent, responsable i eficaç; basa-
da en el desenvolupament de la legislació internacional àmpliament acceptada pel seu valor i legitimitat
democràtics; i que posi en el centre del sistema unes Nacions Unides més fortes, més democràtiques, i que
tinguin control efectiu sobre tots els seus òrgans, agències i sobre les organitzacions multilaterals globals.
Un sistema institucional que contribueixi així a la construcció d'un món més just, equitatiu, divers, soste-
nible i pacífic.

Per a tot això, s'han de reforçar i democratitzar les Nacions Unides posant-les en el centre d'un siste-
ma d'institucions internacionals democràtic, coherent, responsable i eficaç. En concret, democratitzant
la composició i pressa de decisions dels òrgans i agències de l'ONU de forma que s'aconsegueixi el seu
funcionament efectiu i democràtic reformant i incloent en el seu si totes les altres organitzacions mul-
tilaterals globals (FMI, BM, OMC, etc.).
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5.3 De la Declaració de Londres (2004) de la "Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del
Sistema d'Institucions Internacionals": Refundació de l'OMC i de les IBW en el si d'una ONU democratit-
zada i enfortida

Les institucions internacionals també han de millorar la seva capacitat de gestió macroeconòmica global
mitjançant polítiques econòmiques, comercials, socials i ambientals que tinguin en compte els interessos
de tot el món -i en particular dels més dèbils. Per ser capaços de solucionar els greus problemes de pobre-
sa i desigualtat en el món, totes aquestes polítiques han d'abordar-se de forma integrada i coordinada, i
han d'estar supeditades a la primacia dels drets humans. És imprescindible establir una jerarquia en la
legislació internacional que promogui la coherència entre les polítiques econòmiques i els drets socials i
les problemàtiques mediambientals.

Per tot això, han de posar-se en funcionament mecanismes de coordinació de polítiques financeres,
econòmiques, socials i ambientals globals. Una proposta que rep un suport ampli de diferents sectors
és la de reformar l'actual ECOSOC (Consell Econòmic i Social) per convertir-lo en un Consell de
Seguretat Econòmic, Social i Ambiental amb autoritat efectiva sobre les agències, fons i programes
de Nacions Unides, les Institucions de Bretton Woods i l'Organització Mundial del Comerç. El Fons
Monetari Internacional i el Banc Mundial haurien de retornar als seus mandats originals (equilibri
monetari i macroeconòmic mundial -FMI-; reconstrucció i desenvolupament -BM-), establir un procés
de presa de decisions democràtic i quedar efectivament integrats dins el marc de Nacions Unides.
L'Organització Mundial del Comerç ha de tornar a fundar-se en el si de l'ONU i, junt amb la UNCTAD,
dissenyar polítiques comercials mundials apropiades per promoure el compliment dels drets humans
i les regulacions socials i ambientals globals. 

En aquest context, l'ONU ha d'afrontar urgentment l'establiment d'un marc regulador dels fluxos financers
mundials. Aquestes reformes haurien de possibilitar la solució definitiva del problema del deute extern,
eliminar els paradisos fiscals, establir mecanismes de cooperació fiscal mundial i taxes globals, així com
promoure l'augment de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament. Tot això permetria cofinançar el funcionament
de les institucions internacionals i establir fons de cohesió mundials per al desenvolupament. Només d'a-
questa manera es podrà garantir el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i
promoure un veritable desenvolupament humà sostenible que preservi tant el patrimoni com la diversitat
ambiental i cultural del planeta.

66..  UUNNAA  PPRRIIMMEERRAA  VVAALLOORRAACCIIÓÓ  DDEELLSS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  HHOONNGG  KKOONNGG

La sisena ministerial de l'OMC a Hong Kong va acabar amb el que el ministre d'exteriors de Brasil, Celso
Amorim, va qualificar de modests però no insignificants avenços. Segurament un bon titular-resum, tot i
que la pregunta és: Cap a on ens porten aquests avenços? 

Quant als països en desenvolupament, aquests avenços es van enregistrar en termes de subsidis agrícoles,
del cotó i de l'accés a mercats per a països menys avançats. Es tracta, no obstant això, d'avenços molt poc
significatius segons les anàlisis de bastants experts.

La UE va suposar el principal obstacle en la negociació relativa a l'eliminació de subsidis a l'exportació agrí-
cola. Peter Mandelson, el negociador europeu, va descartar en tot moment la data proposada de 2010 i
només en l'últim moment va acceptar el 2013 com a data final per a la terminació d'uns subsidis que hau-
rien d'haver-se eliminat ja fa molt de temps. No només la data és tardana, sinó que les quantitats que
s'eliminaran podrien ser molt petites, a part de no desemmascarar com a tals molts subsidis destinats a la
producció agrícola domèstica, i que han sobreviscut a la reunió de Hong Kong.

En el dossier del cotó, de nou, l'avenç queda minimitzat per la diferenciació entre subsidis a l'exportació i
a la producció domèstica. El termini final de 2006 es refereix únicament als subsidis a l'exportació, que
suposen una petita porció del que Estats Units destina als seus productors de cotó, tot i que també s'acor-
da que les subvencions internes a la producció de cotó causants de la distorsió del comerç es redueixin més
ambiciosament que en virtut de qualsevol fórmula general que s'acordi, i que aquest resultat s'haurà d'a-
plicar en un període més breu que el generalment aplicable.
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L’accés a mercats per als països menys avançats es veu matisat per dos elements: l’absència de mecanis-
mes que reforcin el compliment d’aquests compromisos d’obertura per part dels països desenvolupats, i la
via de sortida que suposa l’annex F, que permet no atorgar aquest lliure accés a un 3% dels productes ori-
ginaris dels PMA en cas que els Membres afrontin en aquell moment dificultats per atorgar accés als
mercats d’acord amb allò establert.

En canvi, els països desenvolupats van aconseguir avançar les seves agendes en allò relatiu a l'accés als mer-
cats no agrícoles i als serveis, malgrat la resistència que els països en desenvolupament van oposar durant
l'adopció de l'Acord Marc el 2004 a Ginebra i la reunió a Hong Kong.

Es va establir la fórmula suïssa en l'accés a mercats no agrícoles, el que suposa una fórmula de reducció de
tarifes que afecta a tots els productes. Si bé el coeficient està encara per determinar, una de les principals
característiques de la fórmula és la dràstica reducció dels nivells aranzelaris més alts, en procurar mante-
nir tots els aranzels pròxims al mateix nivell.

En el cas dels serveis, el polèmic Annex C va passar malgrat l'oposició de la majoria de països en desenvo-
lupament. Aquest annex permet les negociacions plurilaterals de manera explícita, augmentant així el
desequilibri de poder ja evident en el sistema bilateral. La Declaració podria així introduir una erosió de
les flexibilitats del GATS (General Agreement in Trade on Services), i l'acceleració del procés de liberalit-
zació en el Sud. Entre altres aspectes, es demana als membres de l'OMC a desenvolupar disciplines de
regulació nacional i s'obliga a considerar els requeriments de liberalització de serveis -tot i que també s'es-
pecifica que es podran continuar rebutjant les negociacions plurilaterals.

Sigui quina sigui l'anàlisi de benefi-pèrdua a la que es vulgui / pugui arribar, un benefici notori de la reunió
va ser la formació espontània del major grup de països en desenvolupament vist en el fòrum de negocia-
cions, el G110, que a dos dies d'acabar les negociacions va exercir pressió per posar el desenvolupament,
de nou i realment, a l'agenda.

Pel que fa al desenvolupament de la reunió, cal destacar que només es van produir dues reunions oficials
durant tota la setmana de negociacions, la d'obertura i la de cloenda. La resta van ser reunions i consultes
més o menys exclusives, més o menys obertes, de les que no consten actes, en una reunió ministerial que
va ser qualificada pels seus principals conductors de "transparent, inclusiva i bottom-up". És pràcticament
impossible pensar en un funcionament més antidemocràtic i més basat en les pressions que el de l'actual
OMC. 
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AAnnnneexx  II::

Del "Document final de la Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament";
"Consens de Monterrey"

El comerç internacional com a promotor del desenvolupament
26. Un sistema comercial multilateral obert a la participació de tots basat en normes, no discriminatori i
equitatiu, junt amb una liberalització real del comerç pot estimular apreciablement el desenvolupament
en tot el món i beneficiar els països en totes les etapes de desenvolupament. En aquest respecte, reafir-
mem el nostre compromís de fomentar la liberalització del comerç i assegurar-nos que el comerç
contribueixi plenament a promoure el creixement econòmic, el treball i el desenvolupament de tots els
països. Per tant, acollim amb satisfacció les decisions de l'Organització Mundial del Comerç en el sentit
que les necessitats i els interessos dels països en desenvolupament constitueixin l'element central dels seu
programa de treball, i ens comprometem a posar-les en pràctica.
27. El comerç és en molts casos la font externa més important de finançament per al desenvolupament,
però perquè els beneficiï veritablement, els països en desenvolupament i els països amb economies en
transició han d'establir institucions i polítiques apropiades o millorar les existents. La liberalització efec-
tiva del comerç és un element important de l'estratègia de desenvolupament sostenible d'un país.
L'expansió del comerç i de la inversió estrangera directa podria estimular el creixement econòmic i ser una
important font de treball.
28. Tenim presents les qüestions relatives al comerç internacional que interessen particularment als paï-
sos en desenvolupament i als països amb economies en transició, pel que fa referència a augmentar la seva
capacitat de finançar el seu desenvolupament. Aquestes qüestions són, entre altres, les següents: les
barreres comercials, els subsidis i altres mesures que distorsionen el comerç, en particular en sectors d'es-
pecial interès per a les exportacions dels països en desenvolupament, inclosa l'agricultura; l'aplicació
indeguda de mesures anti-dumping; les barreres tècniques i les mesures sanitàries i fitosanitàries; la libe-
ralització del comerç en indústries manufactureres de gran densitat de mà d'obra; la liberalització del
comerç de productes agrícoles; el comerç de serveis; les crestes aranzelàries i l'elevada quantia i l'escala-
da d'aranzels i les barreres no aranzelàries; la circulació de persones; la falta de reconeixement dels drets
de propietat intel·lectual per a la protecció dels coneixements tradicionals i el folklore; la transferència
de coneixements i tecnologies; l'aplicació i interpretació de l'Acord sobre els aspectes dels drets de pro-
pietat intel·lectual relacionats amb el comerç de manera que serveixin d'ajuda a la salut pública, i la
necessitat d'incloure en els convenis comercials disposicions que proveeixin un tracte especial i diferent
per als països en desenvolupament, perquè aquests instruments siguin més precisos i eficaços i tinguin apli-
cació a la pràctica.
29. Perquè el comerç mundial recolzi el desenvolupament en benefici de tots els països, instem els mem-
bres de l'Organització Mundial del Comerç a posar en pràctica els resultats de la Quarta Conferència
Ministerial de l'Organització, celebrada a Doha (Qatar) del 9 al 14 de novembre de 2001.
31. Complirem els compromisos assolits a Doha d'abordar el problema de la marginació dels països menys
avançats en el comerç internacional, així com el programa de treball aprovat per examinar qüestions rela-
tives al comerç de les economies petites.
34. Fem una crida als països desenvolupats que encara no ho hagin fet perquè procurin assolir l'objectiu
de permetre l'accés lliure de drets i quotes de les exportacions de tots els països menys avançats. També
seria útil examinar les propostes sobre la contribució dels països en desenvolupament a la millora de l'ac-
cés dels països menys avançats als seus mercats.
35. Reconeixem també la importància que els països en desenvolupament i els països amb economies en
transició considerin la possibilitat de reduir les barreres comercials que existeixen entre ells.

AAnnnneexx  IIII::

Del Pla d'Aplicació de les Decisions de la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible

V. El desenvolupament sostenible en un món en vies de globalització
47. La globalització ofereix oportunitats i planteja desafiaments per al desenvolupament sostenible.
Reconeixem que la globalització i la interdependència ofereixen noves oportunitats per al comerç, les
inversions i els corrents de capital, i per a l'avenç de la tecnologia, inclosa la tecnologia de la informació,
i contribueixen al creixement de l'economia mundial, el desenvolupament i la millora del nivell de vida en
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tot el món. Al mateix temps, segueix havent-hi greus desafiaments, incloses greus crisis financeres, inse-
guretat, pobresa, exclusió i desigualtats dins les societats i entre elles. Els països en desenvolupament i
els països amb economies en transició fan front a dificultats especials per poder respondre a aquests des-
afiaments i oportunitats. La globalització ha de ser totalment inclusiva i equitativa, és essencial introduir
polítiques i mesures en els plans nacional i internacional, que es formulin i apliquin amb la participació
plena i eficaç dels països en desenvolupament i els països amb economies en transició, per ajudar a aquests
països a respondre eficaçment als desafiaments i les oportunitats. Serà precís per a això prendre mesures
urgents a tots els nivells per:
a) Seguir promovent sistemes comercials i financers multilaterals oberts, equitatius, basats en normes,
previsibles i no discriminatoris que beneficiïn a tots els països en la cerca del desenvolupament sosteni-
ble. Recolzar la conclusió satisfactòria del programa de treball contingut en la Declaració Ministerial de
Doha i l'aplicació del Consens de Monterrey. Acollir positivament la decisió continguda en la Declaració
Ministerial de Doha de situar les necessitats dels països en desenvolupament en el centre del programa de
treball de la Declaració, fins i tot intensificant l'accés als mercats dels productes d'interès per als països
en desenvolupament.
48. Aplicar els resultats de la Conferència Ministerial de Doha per part dels membres de l'Organització
Mundial del Comerç, seguir reforçant l'assistència tècnica i la creació de capacitat relacionades amb el
comerç i vetllar perquè els països en desenvolupament participin de forma significativa, eficaç i plena en
les negociacions comercials multilaterals situant les seves necessitats i interessos en el centre del progra-
ma de treball de l'Organització Mundial del Comerç.
90. Reconeixent l'important paper que pot tenir el comerç en l'assoliment del desenvolupament sostenible
i en l'eliminació de la pobresa, encoratgem els membres de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) a
complir el programa de treball convingut en la seva Quarta Conferència Ministerial. Per ajudar els països
en desenvolupament, en especial els menys avançats, a aconseguir una participació en el creixement del
comerç mundial que sigui proporcional a les necessitats del seu desenvolupament econòmic, instem els
membres de l'OMC a adoptar les mesures següents:
b) Recolzar el programa de treball aprovat en la Conferència Ministerial de Doha com a un important com-
promís dels països desenvolupats i els països en desenvolupament encaminat a incorporar polítiques
comercials apropiades en els seus programes i polítiques de desenvolupament;
c) Aplicar mesures substancials d'assistència tècnica i foment de la capacitat en relació amb el comerç i
recolzar el Fons Fiduciari Global del Programa de Doha per al Desenvolupament establert després de la
Conferència Ministerial de Doha com a pas important per establir una base sòlida i previsible per a l'assis-
tència tècnica i la creació de capacitat relacionades amb l'OMC;
92. Exhortar els membres de l'OMC a complir els compromisos adquirits en la Declaració Ministerial de
Doha, sobretot pel que fa referència a l'accés als mercats, en particular per als productes que interessen
a les exportacions dels països en desenvolupament, en especial els menys avançats, aplicant les següents
mesures conforme al paràgraf 45 de la Declaració Ministerial de Doha:
a) Examinar totes les disposicions sobre tracte especial i diferencial per reforçar-les i fer-les més precises,
eficaces i operacionals, conforme al paràgraf 44 de la Declaració Ministerial de Doha;
b) Procurar reduir o, quan procedeixi, eliminar els aranzels sobre els productes no agrícoles, inclosos els
aranzels màxims, els aranzels elevats i l'augment progressiu d'aranzels, així com els obstacles no aranze-
laris, en particular sobre els productes que interessen a les exportacions dels països en desenvolupament.
La inclusió de productes hauria de ser àmplia i sense exclusions a priori. En les negociacions hauran de
tenir-se plenament en compte les necessitats i interessos especials dels països en desenvolupament i els
països menys avançats, fins i tot, incorporant-hi una reciprocitat que no sigui total en els compromisos de
reducció, conforme a la Declaració Ministerial de Doha;
c) Donar compliment, sense prejutjar el resultat de les negociacions, al compromís de celebrar negocia-
cions àmplies, iniciades conforme a l'article 20 de l'Acord sobre l'Agricultura al que es fa referència a la
Declaració Ministerial de Doha, amb l'objecte d'assolir millores substancials en l'accés als mercats, la
reducció de tots els tipus de subvencions a l'exportació, per a la seva eliminació gradual i total, així com
reduccions substancials en les mesures d'ajuda interna que distorsionen el comerç, i acordant al mateix
temps que les disposicions que preveuen un tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament
han de ser part integral de tots els elements de les negociacions i han d'incorporar-se a les llistes de con-
cessions i compromisos, i, quan procedeixi, a les normes i disciplines que seran objecte de negociació, de
forma que tinguin eficàcia operacional i permetin als països en desenvolupament tenir en compte de mane-
ra efectiva les seves necessitats de desenvolupament, amb inclusió de la seguretat alimentària i el
desenvolupament rural. Prendre nota de les qüestions no relacionades amb el comerç, que es reflecteixen
en les propostes de negociació presentades per membres de l'Organització Mundial del Comerç i confirmar
que les qüestions no relacionades amb el comerç s'hauran de tenir en compte en les negociacions previs-
tes en l'Acord sobre l'Agricultura, de conformitat amb la Declaració Ministerial de Doha.
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93. Dirigir una crida als països desenvolupats que encara no ho hagin fet perquè procurin assolir l'objectiu
d'un accés lliure de drets i contingents per a les exportacions dels països menys avançats.
95. Augmentar la capacitat dels països que depenen dels productes bàsics de diversificar les seves expor-
tacions mitjançant, entre altres coses, l'assistència tècnica i financera, l'assistència internacional per a la
diversificació econòmica i la gestió sostenibles dels recursos, i abordar la qüestió de la inestabilitat dels
preus dels productes bàsics i la deterioració de la relació d'intercanvi i, al mateix temps, reforçar les acti-
vitats compreses en la segona conta del Fons per als Productes Bàsics dirigides a recolzar el
desenvolupament sostenible.
99. Complementar i recolzar la Declaració Ministerial de Doha i el Consens de Monterrey mitjançant l'a-
dopció de noves mesures en els plans nacional, regional i internacional, fins i tot mitjançant associacions
públiques-privades, per augmentar els beneficis, en particular per als països en desenvolupament i per als
països amb economies en transició, de la liberalització del comerç mitjançant, entre altres coses, l'adop-
ció de mesures a tots els nivells per:
a) Establir i reforçar els acords i mesures de cooperació existents conforme al sistema de comerç multila-
teral per assolir el desenvolupament sostenible;
c) Recolzar mesures per simplificar i donar més transparència a les reglamentacions i procediments interns
que afecten al comerç per ajudar els exportadors, en particular els dels països en desenvolupament.
100. Abordar els problemes de salut pública que afecten a molts països en desenvolupament i països menys
avançats, especialment els resultants de l'VIH/SIDA, la tuberculosi, el paludisme i altres malalties epidè-
miques, prenent nota al mateix temps de la importància de la Declaració de Doha sobre l'Acord sobre els
Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç (Acord sobre l'ADPIC) i la salut pública, en el
qual es va acordar que aquest Acord no impedeix ni ha d'impedir l'adopció pels membres de l'OMC de mesu-
res per a la protecció de la salut pública. En conseqüència, al temps que reiterem la nostra adhesió a
l'Acord sobre els Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç, reafirmem que l'Acord pot i
ha d'interpretar-se i aplicar-se de manera que recolzi el dret dels membres de l'OMC a protegir la salut
pública i, en particular, a promoure l'accés de totes les persones als medicaments.

AAnnnneexx  IIIIII::

Del Document final de la Cimera Mundial de 2005 de NNUU

27. Un sistema comercial multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu, i
una liberalització racional del comerç poden estimular considerablement el creixement en tot el món i
beneficiar a països de tots els nivells de desenvolupament. Respecte d'això, reafirmem la nostra adhesió
a la liberalització del comerç i al propòsit que el comerç faci plenament la funció que li correspon en la
promoció del creixement econòmic, el treball i el desenvolupament per a tots.
28. Estem decidits a promoure les iniciatives encaminades a garantir que els països en desenvolupament,
especialment els països menys avançats, participin plenament en el sistema comercial mundial per aten-
dre les seves necessitats de desenvolupament econòmic i reafirmem el nostre compromís de facilitar a les
exportacions dels països en desenvolupament un accés més ampli i previsible al mercat.
29. Procurarem assolir l'objectiu, conforme al Programa d'Acció de Brussel·les4, de permetre a tots els pro-
ductes dels països menys avançats l'accés lliure d'aranzels i quotes als mercats dels països desenvolupats,
així com als mercats dels països en desenvolupament que estiguin en condicions de permetre-ho, i recol-
zarem el seu esforç per superar els condicionaments de l'oferta.
30. Estem decidits a recolzar i promoure l'augment de l'ajuda per fomentar la capacitat productiva i
comercial dels països en desenvolupament i adoptar noves mesures en aquest respecte, i acollim de bon
grat el suport substancial que ja s'ha donat.
31. Treballarem per accelerar i facilitar l'adhesió dels països en desenvolupament i els països d'economia
en transició a l'Organització Mundial del Comerç, conforme als seus criteris, reconeixent la importància de
la integració universal en el sistema de comerç mundial basat en normes.
32. Ens ocuparem sense demora d'aplicar els aspectes del programa de treball de Doha relacionats amb el
desenvolupament.
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AAnnnneexx  ggrrààffiicc::

Poster de l’acte del Fòrum UBUNTU del dia 15 de desembre. Poster de l’acte del Fòrum UBUNTU del dia 17 de desembre.

Foto de grup de l’acte del dia 15 de desembre.

Foto dels ponents de l’acte del dia 17 de desembre.
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Pàgina d’inici del Canal Audiovisual per Internet de la Societat Civil (http://www.wto-cs.tv).

Pàgina de presentació del projecte.

Pàgina d’enllaços a d’altres llocs web relacionats amb temes de comerç,
notícies i ràdios on-line de la societat civil i web oficials.
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