
 

 

 

 

La Crisi Global, les Nacions Unides i la 

Governabilitat  Democràtica Mundial 

Informe sobre la “Conferència de les Nacions Unides sobre la Crisi Financera i 

Econòmica Mundial  i els seus Efectes sobre el Desenvolupament”; Juny 2009  

 

 

 

Josep Xercavins i Valls 

Professor UPC 

 

 

 

Editat per l’autor amb la col·laboració de: 

Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya, CCD-UPC 

Centre UNESCO de Catalunya - UNESCOCAT 



Informe JXV Pàgina 1 

 

ÍNDEX 
 

ACRÒNIMS I PETIT GLOSSARI 
 
 

RESUM EXECUTIU 
 
 

PRÒLEGS 
  
A.          SOBRE  L’AUTOR,  SOBRE  AQUEST  INFORME,  SOBRE  QUI  HO HA FET  POSSIBLE 
I  SOBRE ALGUNS TEMES D’EDICIÓ  
A.1.      SOBRE AQUEST INFORME, SOBRE  LA  SEVA  DIFUSIÓ  I  SOBRE  L’ASSIGNATURA 
“GOVERNABILITAT  DEMOCRÀTICA  MUNDIAL”  DEL  MASTER  DE  SOSTENIBILITAT  DE LA 
UPC 
 
B.         SOBRE      INFORMES,      RELATS,    VIVÈNCIES    I     ANNEXES    (PERTINENTS,   NO 
PERTINENTS I/O IMPERTINENTS) 
 
C.         UN EPÍLEG COM A PRÒLEG 
C.1.       GUIES DE LECTURES RÀPIDES DE L’INFORME 

 
 

1.  CONTEXTUALITZACIONS,  EL  PROCÉS   CAP   A   LA  CONFERÈNCIA   I   LES  SEVES 

EXPLICACIONS,  I PROPOSTES SOBRE GOVERNANÇA DE L’ECONOMIA FINANCERA 
MUNDIAL 

 
1.1.   LA CRISIS GLOBAL 2007-200_  

 
1.2.   QUADRE   1:   BREU   CRONOLOGIA     POLÍTICA   INTERNACIONAL    DE   LA  CRISIS 
ABANS DE LA CONFERÈNCIA 

 
1.3.   EL    PROCÉS   CAP   A / I    LA   CONFERÈNCIA    DE   NNUU   DE   REVISIÓ   DE   LA  
IMPLEMENTACIÓ DEL CONSENS DE MONTERREY SOBRE FINANCIACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT -DOHA 2008-, COM A ANTECEDENTS A NNUU DE LA 
CONFERÈNCIA SOBRE LA CRISIS GLOBAL 
 
1.4.   LA  “COMISSIÓ  STIGLITZ”   DEL   PGA   (PRESIDENT  DE  L’ASSEMBLEA  GENERAL  
DE  NNUU), PARE MIGUEL D’ESCOTO 

 



Informe JXV Pàgina 2 

 

1.5.   CONVOCATÒRIA,     MODALITATS    I   OBJECTIUS     DE    LA    CONFERÈNCIA    DE 
NNUU SOBRE LA CRISIS GLOBAL 

      
1.6.   DEL  DOD  (DRAFT   OUTCOME   DOCUMENT)  DEL  PGA  AL  COMENÇAMENT  DE 
LA  NEGOCIACIÓ,   I    SOBRE      L’APLAÇAMENT    DE   TRES  SETMANES    DE    LA 
CONFERÈNCIA DE NNUU SOBRE LA CRISIS GLOBAL 
1.6.1.    ALGUNA  REFLEXIÓ   SOBRE   LES  NEGOCIACIONS  POLÍTIQUES,   EN GENERAL, A   
L’AG DE NNUU; PRINCIPALMENT SOBRE ELS “GRUPS DE NEGOCIACIÓ” 
1.6.2.   ARTICLE DE L’AUTOR A “OTHER NEWS”, ENTRE VERSIONS DEL DOD  

 
1.7.       SOBRE  EL   PROCÉS  DE  NEGOCIACIÓ,  SOBRE  EL  “BOICOT  DEL  NORD”   A   LA 
CONFERÈNCIA I/O SOBRE LA “DIALÈCTICA G20-G192”, SOBRE ELS    PROBLEMES 
INTERNS DEL G77,  SOBRE  ELS  “CONFERENCE   INFORMAL   BRIEFING PAPER”, I SOBRE 
ALTRES FETS DESTACABLES ABANS DEL COMENÇAMENT DE LA CONFERÈNCIA DE 
NNUU SOBRE LA CRISIS GLOBAL  
1.7.1.    SOBRE EL G20; SOBRE LA  PERTINENÇA AL  G20  D’ALGUNS  MEMBRES  DEL G77 
1.7.2.   SOBRE  LA  REUNIÓ  DEL  BRIC   (BRASIL, RÚSSIA, INDIA I XINA)   UNA  SETMANA 
ABANS DE LA CONFERÈNCIA  
1.7.3.   SEGON   ARTICLE   DE   L’AUTOR   A  “OTHER NEWS”, UNA  SETMANA  ABANS   DE  
LA CONFERÈNCIA 

 
1.8.       LA  SOCIETAT  CIVIL  ORGANITZADA  INTERNACIONALMENT  I LA PREPARACIÓ  DE 
LA   CONFERÈNCIA 
1.8.1.   EL  COMUNICAT  DE  LA  SOCIETAT  CIVIL  ORGANITZADA INTERNACIONALMENT A 
LA  CONFERÈNCIA  
 
1.9.       EL   “CONSENS   FINAL”     SOBRE    EL     DOCUMENT    DE     LA     CONFERÈNCIA,  

      TANCAT  EL DIA ABANS DEL SEU COMENÇAMENT  
 
1.10.    EL  QUE   SEGUR   QUE    EN   QUEDARÀ   PERÒ,   DEL   PROCÉS  D’ABANS  DE  LA 
CONFERÈNCIA: UNA PROPOSTA CABDAL DE REFORMA  DEL  SISTEMA  I  DE  LES           
ORGANITZACIONS DE GOVERNANÇA DE L’ECONOMIA FINANCERA MUNDIAL 
1.10.1.   LA      NECESSITAT        DE       GOVERNANÇA:      UNA     CONCLUSIÓ      GAIREBÉ 

  MUNDIALMENT UNÀNIME  DESPRÉS DE LA CRISIS GLOBAL  
1.10.2.  SOBRE LES PROPOSTES POLÍTIQUES DE GOVERNANÇA DES DEL G20 (I) 
1.10.3.  SOBRE   LES   PROPOSTES   POLÍTIQUES   DE   GOVERNANÇA  DES  DEL  G20  (II):  
SOBRE PARADISOS FISCALS; SOBRE SISTEMA MONETARI MUNDIAL 
1.10.4.  DEL   DOCUMENT   DE   LA   “COMISSIÓ STIGLITZ”   I   DEL   DOD  DEL  PGA COM      
A    PROPOSTES      POLÍTIQUES      CABDALS      D’UNA      NOVA      GOVERNANÇA      DE           

        L’ECONOMIA FINANCERA MUNDIAL 
1.10.5.  QUADRES   2   I   3:  ÍNDEXS  DELS  DOCUMENTS  DE  LA  “COMISSIÓ STIGLITZ”  I  



Informe JXV Pàgina 3 

 

DEL DOD DEL PGA 
1.10.6.  QUADRE    4:     PROPOSTES     DE      REFORMA     DEL     SISTEMA     I     DE    LES 
ORGANITZACIONS  DE  GOVERNANÇA  DE  L’ECONOMIA  FINANCERA  MUNDIAL 

      
   
2.        DOCUMENTS DE REFERÈNCIA I LINKS 

 
2.1.     DOCUMENTS DE LA CONFERÈNCIA DE NNUU SOBRE LA CRISIS GLOBAL 

 
2.2. DOCUMENTS “COMISSIÓ STIGLITZ” 

 
2.3. DOCUMENTS UN DESA  

 
2.4. DOCUMENTS ILO 

 
2.5. DOCUMENTS UNCTAD 

 
2.6. DOCUMENTS BWI (WB, IMF) 

 
2.7. ALTRES DOCUMENTS NNUU 

 
2.8. L’INFORME DEL SECRETARI GENERAL DE NNUU A LA CONFERÈNCIA 
 
 
3.      SOBRE LA CRISIS GLOBAL EN GENERAL I, EN PARTICULAR, SOBRE L’ESTAT DE LA 
CRISIS GLOBAL EN RELACIÓ ALS SEUS EFECTES SOBRE ELS PAÏSOS EN 
DESENVOLUPAMENT 

 
3.1.    ALGUNES PARAULES, DATES, CONCEPTES I REFLEXIONS SOBRE LA CRISIS GLOBAL I 
LES SEVES CAUSES (UNA APROXIMACIÓ, PRESCINDIBLE, DE L’AUTOR) 
3.1.1. VOCABULARI MÍNIM PREVI IMPRESCINDIBLE 
3.1.2. BREU RELAT AL VOLTANT DE LES DATES I ELS FETS “VISIBLES” CLAU 
3.1.3. DESCRIPCIÓ DES DEL CURT TERMINI I CAUSES IMMEDIATES PRINCIPALS 
3.1.4. DESCRIPCIÓ DES DEL LLARG TERMINI I CAUSES PROFUNDES 
3.1.5. LA  DESCRIPCIÓ  OFICIAL DE LES  CAUSES  DE LA  CRISIS  QUE  FAN  LES  NNUU EN 
EL DOCUMENT FINAL CONSENSUAT DE LA CONFERÈNCIA 
3.1.6. SOBRE LA “FINANCIARITZACIÓ” DE L’ECONOMIA 
3.1.7. SOBRE    LA    “FINANCIARITZACIÓ    DE   L’ECONOMIA”   I   SOBRE   “LES   ALTRES 
CRISIS DEL 2008”: ENERGÈTICA I ALIMENTÀRIA 
3.1.8. SOBRE LA CRISIS GLOBAL COM A FI D’UN CICLE!  
3.1.9. SOBRE LA CRISIS GLOBAL COM A FI DEL NEOLIBERALISME? 



Informe JXV Pàgina 4 

 

3.1.10. FI DE CICLE O FI DE MODEL? 
 

3.2.   UNA SÍNTESI DE L’ESTAT DE LA CRISIS GLOBAL EN RELACIÓ ALS SEUS EFECTES 
SOBRE ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT 
3.2.1. DADES I REFLEXIONS GENERALS SOBRE L’EVOLUCIÓ DE L’ESTAT DEL MÓN AMB 
LA CRISIS GLOBAL: POBRESA, ATUR, ... 
3.2.2. VISIÓ AL  VOLTANT DELS  DIFERENTS ÍTEMS QUE CONTEMPLA  EL “CONSENS DE 
MONTERREY” 
3.2.2.1.  MOBILITZACIÓ     DE    RECURSOS     FINANCERS    NACIONALS    (O  DOMÈSTICS 
O INTERNS) PER AL DESENVOLUPAMENT 
3.2.2.2. INVERSIÓ   ESTRANGERA   DIRECTA   (IED-FDI)    I   ALTRES   FLUXOS    PRIVATS  – 
–MOBILITZACIÓ DE RECURSOS INTERNACIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT 
3.2.2.3. COMERÇ INTERNACIONAL COM A INSTRUMENT PER AL DESENVOLUPAMENT 
3.2.2.4. INCREMENTAR   LA    COOPERACIÓ   TÈCNICA   I   FINANCERA    INTERNACIONAL 
PER AL DESENVOLUPAMENT –AOD, ... 
3.2.2.5. DEUTE EXTERN 
3.2.2.5.1. ARTICLE DE L’AUTOR A “LA VANGUARDIA” DE MARÇ DE 2007 
3.2.2.6. TEMES    SISTÈMICS:     FOMENT     DE    LA     COHERÈNCIA     I    COHESIÓ    DELS  
SISTEMES MONETARIS, FINANCERS I COMERCIALS INTERNACIONALS A FAVOR DEL 
DESENVOLUPAMENT 

 
3.3.     ALTRES FACTORS I/O VESSANTS EN/DE LA CRISIS EN RELACIÓ ALS SEUS EFECTES 
SOBRE ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT 
3.3.1.  SOBRE ELS PREUS DELS ALIMENTS, DE LES “COMMODITIES-MATÈRIES PRIMERES” 
I DE L’ENERGIA  
3.3.1.1. SOBRE ELS PREUS DE L’ENERGIA 
3.3.1.2. SOBRE ELS PREUS DE LES “COMMODITIES-MATÈRIES PRIMERES” 
3.3.1.3. SOBRE ELS  PREUS DELS ALIMENTS 
3.3.1.3.1. ELS NÚMEROS DE LA FAM AL MÓN 
 
3.4.     EL PLA D’ESTÍMUL NECESSARI PELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT PROPOSAT 
PER UN-DESA 
  
3.5.     QUADRE  5: ELS NÚMEROS DE LA CRISIS – ORDRES DE MAGNITUD EN MILIONS 
DE DÒLARS 

  
 

4.        EL DESENVOLUPAMENT DE LA CONFERÈNCIA   
       

4.1.     EL “CIVIL SOCIETY FORUM” DEL 23 DE JUNY, COM A PREVI HABITUAL 
4.1.1. LA     PARTICIPACIÓ      DE     LA    SOCIETAT    CIVIL    ORGANITZADA    DURANT    LA 



Informe JXV Pàgina 5 

 

     CONFERÈNCIA 
 

4.2.     EL COMENÇAMENT DE LA CONFERÈNCIA COM A FINAL 
 

4.3. LES  INTERVENCIONS DELS ESTATS,  LES “ROUNDTABLES -TAULES RODONES”  I  ELS 
      “SIDE EVENTS - ACTES PARAL·LELS”  

 
4.4.     RELAT  DEL SEGUIMENT PERSONAL DE LA CONFERÈNCIA  
4.4.1.  BAN KI-MOON 
4.4.2.  MIGUEL D’ESCOTO 
4.4.3.  JOSEPH STIGLITZ; LA CRISIS I LES “EXTERNALITATS” 
4.4.4.  ROBERTO BISSIO; LA VEU DE LA SOCIETAT CIVIL 
4.4.5.  JOMO KWAME SUNDARAM; UN DESA 
4.4.6.  MARTIN KHOR; SOUTH CENTER 
4.4.7.  RAFAEL CORREA; EQUADOR 
4.4.8.  FRANÇOIS HOUTARD; NNUU I EL FSM 
4.4.9.  PEDRO PÁEZ; PROGRAMES I AGÈNCIES DE NNUU 
 
4.5.     LA SESSIÓ FINAL DE LA CONFERÈNCIA 
4.5.1.  LA INTERVENCIÓ DELS EUA I L’ANNEX II. 2.  
4.5.2.  EL DISCURS FINAL D’EN D’ESCOTO 
 
4.6.      LA   1a   REUNIÓ    ESTRATÈGICA    DE   LA    SOCIETAT    CIVIL    DESPRÉS     DE    LA 
CONFERÈNCIA 
4.6.1.   PRESÈNCIA DE L’AMBAIXADOR DEL G77 
 

 
5.         ELS RESULTATS DE LA CONFERÈNCIA 

 
5.1.      RESULTATS “OBJECTIUS” O OFICIALS 
5.1.1.  QUADRE 5: L’ÍNDEX DEL DOCUMENT FINAL “CONSENSUAT” 
5.1.2.  ALGUNS TEXTS I ARTICLES DEL DOCUMENT, AMB ALGUNS COMENTARIS 

 
5.2.     VALORACIONS    DELS     RESULTATS    FORMALS   DE    LA    CONFERÈNCIA:    DEL 
DOCUMENT FINAL 
5.2.1.  ASPECTES POSITIUS I QUE OBREN POSSIBILITATS 
5.2.2.  ASPECTES MÉS NEGATIUS  
 
5.3.  VALORACIÓ POLÍTICA SINTÈTICA FINAL DEL DOD 

 
 



Informe JXV Pàgina 6 

 

6.        ELS DESPRÉS “IMMEDIATS” DE LA CONFERÈNCIA 
 

6.1. FOLLOW-UP CONFERENCIA 
 

6.2. FOLLOW-UP DOHA 2008 
 

6.3. FOLLOW-UP “FTT (FINANCIAL TRANSACTION TAX)” 
 

 

7.        A MANERA  DE COMENTARIS  I  VALORACIONS  POLÍTIQUES  FINALS  D’AQUEST  
INFORME 
 

7.1.  QUADRE  6:  CRONOLOGIA POLÍTICA INTERNACIONAL  DE LA CRISIS  DESPRÉS DE 
LA CONFERÈNCIA, TOT MIRANT EL 2010 

 
 

ANNEXES I.; PERTINENTS  
 
ANNEX I.1.:  L’ÍNDEX   DE   TEMES    DEL   CONSENS   DE   MONTERREY    2002    I   DE    LA 
                      DECLARACIÓ DE DOHA 2008 
 
ANNEX I.2.:  EL DOD DEL PGA, MIGUEL D’ESCOTO 
 
ANNEX I.3.:  COMUNICATS DE LA 1a I LA 2a REUNIÓ DEL G20 
 
ANNEX I.4.:  SDR-DEG (SPECIAL DRAWING RIGHTS-DRETS ESPECIALS DE GIR) 

 
 
ANNEXES II.; NO PERTINENTS I/O IMPERTINENTS 
 
ANNEX II.1.:  SOBRE GOVERNABILITAT DEMOCRÀTICA MUNDIAL 
 
ANNEX II.2.:  SOBRE  LA PERTINENÇA  O NO  DE LES  INSTITUCIONS  DE BRETTON WOODS 
                        A  LA  FAMÍLIA  DE LES NACIONS UNIDES  I/O  SOBRE LA INTERVENCIÓ DELS      
                        EUA A LA SESSIÓ FINAL DE LA CONFERÈNCIA (APARTAT 4.5.1.) 
 
ANNEX II.3.:  EL TEMA  DELS MECANISMES INNOVADORS  DE  FfD,  EL  “GRUP DIRECTRIU  
                        SOBRE    IMPOSTOS    DE   SOLIDARITAT    PER    FINANÇAR   PROJECTES   DE 
                        DESENVOLUPAMENT”    I,   EN     GENERAL,    SOBRE     LA     PROBLEMÀTICA 
                        “D’EXTERNALITZACIONS” I DEBILITACIÓ DE NNUU 



Informe JXV Pàgina 7 

 

ANNEX II.4.:  SOBRE   EL    BIS   (BANC   FOR   INTERNATIONAL   SETTLEMENTS),    EL    FSB 
                        (FINANCIAL    STABILITY     BOARD)    I,    EN     GENERAL,    ELS     PRINCIPALS  
                        ACTORS   I   ELEMENTS   DE  LA  ”ORGANITZACIÓ”  DEL  SISTEMA  FINANCER 
                        MUNDIAL ACTUAL 
ANNEX II.4.1: EL “BIS” 
ANNEX II.4.2: THE BASSEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION; THE COMMITTEE ON 
                         THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM 
ANNEX II.4.3: CPSS, CLS, FOREX! 
ANNEX II.4.4: EL “FSB”  

 
 



Informe JXV Pàgina 8 

 

ACRÒNIMS I PETIT GLOSSARI 
 
 
AG-GA   Assamblea General - General Assembly 
AOD-DOA  Ajuda Oficial al Desenvolupament-Development Oficial Aid 
BIS1   Banc for International Settlements-Banco Internacional de Pagaments 
BM-WB   Banc Mundial-World Bank 
DAC-OCDE  Development Assistance Committee-OCDE 
DCF-FCD   Development Cooperation Forum-Fòrum Cooperació per al Desenvolup. 

DESA   Department of Economic and Social Affairs 
DOD   Draft Outcome Document 
ECOSOC   Economic and Social Council - Consejo Económico y Social de NNUU   
FfD   Financing for Development-Finançament per al Desenvolupament 

FMI-IMF   Fons Monetari Internacional-International Monetary Fund 
FSB-CEF   Financial Stability Board-Comitè Estabilitat Financera 
FSF-FEF   Financial Stability Forum-Fòrum Estabilitat Financera 
GDM-WDG-GDG Governabilitat Democràtica Mundial-World Democratic Governance 
IBW-BWI  Institucions de Bretton Woods-Bretton Woods Institutions 

IED-FDI   Inversió Extranjera Directa-Foreign Direct Investment 

ILO-OIT   International Labour Organization-Organització Internacional del Treball 

ODM-MDG  Objectius de Desenvolupament del Mil.leni-Milenium Development Goals 

OMC-WTO  Organització Mundial del Comerç-World Trade Organization 
ONU-NNUU-UN  Organització de les Nacions Unides-Nacions Unides-United Nations 

PGA   President General Assembly UN 
UNCTAD   United Nations Conference on Trade and Development 

      SDR-DEG  Special Drawing Rights-Drets Especials de Gir 

 
 
BRIC   Brasil, Rússia, Índia, Xina 
EUA   Estats Units d’Amèrica 
IBSA   Índia, Brasil, Sud Àfrica (context OMC-WTO) 
G1    EUA 
G8    Alemanya, Canada, EUA, França, Gran Bretanya, Itàlia, Japó, Rússia 

G10   En el context del BIS 
G20   En el context de la crisis global 
G24   El G77 en petit i en el context del FMI i del BM 
G77   En el context de NNUU 
G192   Estats membres de NNUU 

                                                           
1
 Hi ha acrònims que són molt més coneguts en la seva accepció anglesa! 



Informe JXV Pàgina 9 

 

RESUM EXECUTIU 
 
 
L’informe, el text, està dividit en les següents seccions: 
 
1.Contextualitzacions, el procés cap a la conferència i les seves explicacions, i propostes 
sobre governança de l’economia financera mundial 
2. Documents de referència i links 
3.Sobre la crisis global en general i, en particular, sobre l’estat de la crisi global en relació 
als seus efectes sobre els països en desenvolupament 
4. El desenvolupament de la conferència 
5. Els resultats de la conferència 
6. Els després “immediats” de la conferència 
7. A manera de comentaris i valoracions polítiques finals d’aquest informe. 
 
Un índex molt detallat i, sobretot, les “Guies de lectures ràpides de l’informe”, del 
pròleg C.1., de recomanada visita prèvia, permeten identificar, depenen dels interessos 
del lector, aquells apartats de l’informe del seu possible interès. 
 
La crisis, la seva comprensió i, sobretot, els seus efectes sobre el desenvolupament – 
seguint un patró d’anàlisi basat en els apartats del “Consens de Monterrey sobre FfD” – 
són els temes d’anàlisi de la secció 3. 
 
Els resultats substantius que va donar la “Conferència de NNUU sobre les crisis 
financera i econòmica i els seus efectes sobre el desenvolupament”, celebrada a Nova 
York del 24 al 26 de Juny de 2009, es troben reflectits i analitzats a la secció 5.  
La Conferència obre, naturalment, algunes perspectives de treball, més o menys 
immediates, per a diferents actors i en diferents camps, que es recullen a la secció 6. 
 
Les valoracions polítiques finals de l’autor, sobre tot plegat, es troben a la secció 7.   
 
Una de les tesis més fermament defensades en aquest informe és que el procés 
preparatori de la conferència va ser, definitivament, una dura lluita política en la que el 
G20 va intentar, de moltes maneres, que Nacions Unides no pogués entrar a analitzar ni 
a proposar al voltant de la crisis financera i econòmica global. Alguns aspectes rellevants 
d’aquesta lluita s’analitzen amb un cert deteniment a la secció 1.  
 
El procés preparatori de la Conferència va donar, com a resultat addicional, un molt 
interessant conjunt de propostes sobre Governança Democràtica de l’Economia 
Financera Mundial, que hom pot trobar esquematitzadament en els Quadres 2, 3 i 4.   
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PRÒLEGS 
 
 
A. SOBRE   L’AUTOR,   SOBRE   AQUEST  INFORME,  SOBRE   QUI  HO  HA  FET  POSSIBLE  I 
SOBRE ALGUNS TEMES D’EDICIÓ 
 
Els trimestres més durs, fins ara, de la Crisis Global 2007-200_ són el darrer de l’any 2008 
i el primer de l’any 2009.   
 
Aquest període coincideix, en aquest cas ben bé per atzar, amb el període en que l’autor 
acabà la seva etapa com a coordinador del secretariat del Fòrum Mundial de Xarxes de la 
Societat Civil - UBUNTU. Al començar a reincorporar-se plenament a la UPC, es plantejà 
com continuar, d’alguna manera, el seu contacte actiu amb la política internacional. 
Política Internacional que, de moment, estava i està extremadament influenciada per la 
crisis global, i que a Nacions Unides (a partir d’ara: NNUU) tenia el seu moment més fort 
en la Conferència del 24 al 26 de Juny objecte d’aquest informe. 
 
Participar en una Conferència de NNUU com a “membre de la societat civil” té dos  
prerequisits: a) obtenir el finançament necessari per assistir-hi; b) formar part d’una 
delegació d’una ONG o, en general, d’una Organització de la Societat Civil amb estatus 
consultiu davant de l’ECOSOC. 
 
En aquest cas el requisit a) s’ha assolit gràcies a un ajut del CCD-UPC del qual, aquest 
informe, n’és un retorn preceptiu –al qual l’autor es va comprometre com a part de 
l’activitat per la qual va sol·licitar l’ajut– per a tota la UPC. I el requisit b) s’ha assolit 
gràcies a la disponibilitat del Centre UNESCO de Catalunya que també, lògicament, en 
rep aquest informe. 
 
Donada la importància de la crisis global i l’interès que tenia i té per l’autor el seu anàlisi, 
i donat també l’interès de l’autor pels temes de Governabilitat Democràtica Mundial –a 
partir d’ara GDM– (resultat d’una possible i necessària reforma profunda del sistema 
d’organitzacions internacionals multilaterals), aquest informe anirà més lluny d’un 
informe i, també, més lluny d’un informe sobre la Conferència sobre la Crisis. Per què? 
Perquè a parer de l’autor, entre moltes altres coses, els després de la crisis global poden 
estar molt lligats a la construcció d’una nova GDM que, en aquests moments, 
segurament només pot néixer a partir d’una coalició de voluntats polítiques entre els 
sectors més progressistes de NNUU i de la Societat Civil Organitzada Internacionalment. 
I, encara que malauradament pel patiment que comporta i comportarà, la crisis global 
en pot ser (n’hauria de ser) l’inductor i mobilitzador principal.  
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Per tots aquests motius l’informe podria rebre, també, el títol de: “La Crisis Global, 
NNUU i una nova GDM”. 
 
Ja posats a trobar diferents dimensions dins d’aquest informe, cal reconèixer una altra 
de ben present, encara que més tangencialment. En la mesura que l’autor ha acumulat (i 
viscut amb gran interès i intensitat) una certa experiència de participació en el món de 
les Conferències Mundials –principalment, però no exclusivament, des del punt de vista 
del que hi suposa la participació de la societat civil organitzada–, l’autor ha considerat 
que aquest informe podia ser, també, una bona ocasió per reflectir quelcom d’aquesta 
experiència i servir, potser, d’”aprenentatge”, pel lector interessat, sobre aquesta 
dimensió. Això ho ha intentat fer donant un pes probablement superior –si no fos per 
aquest objectiu afegit–, del que segurament tocaria, als aspectes preparatius, 
organitzatius  i de realització de la conferència en si mateixa.    
 

............... 
 
Finalment, aprofitant aquesta mena d’introducció, es vol fer esment d’algunes opcions 
d’edició preses per l’autor: a) idiomàtiques: pel que fa a cites textuals de documents, 
sobretot de Nacions Unides, d’existir-ne versió en “Español” es recollirà aquesta, i 
d’existir-ne només en anglès, es deixarà en anglès; és a dir, l’autor prefereix no traduir!; 
b) acrònims: en general, i sempre que no es digui el contrari, s’utilitzaran els acrònims en 
anglès; veure’ls a la secció de “Glossari i Acrònims”; b) recull d’altres documents: quan 
es recullen altres documents, sobretot els que són més o menys d’opinió, s’identifiquen 
per una grandària de lletra significativament més petita i en cursiva.  
 
 
A.1. SOBRE AQUEST INFORME, SOBRE LA  SEVA DIFUSIÓ I SOBRE  L’ASSIGNATURA  
“GOVERNABILITAT  DEMOCRÀTICA MUNDIAL” DEL MÀSTER DE SOSTENIBILITAT DE LA 
UPC 
 
La petició de l’ajut del CCD-UPC per poder assistir a la Conferència de Nova York deia, 
textualment,:  
 

L'activitat proposada s'ha de contextualitzar en la tornada a l'activitat docent i investigadora a la UPC del 
proposant, una vegada acabada la seva etapa al capdavant d'UBUNTU. L'activitat proposada vol donar 
continuïtat, inicialment, i millorar la contribució específica del proposant en el nou Màster de Sostenibilitat i en 
l'evolució, en conseqüència, del Programa de Doctorat en "Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme". L'activitat té, 
doncs, com a primer objectiu general: a) poder desenvolupar i assolir plenament els objectius de la nova 
assignatura del màster (i del doctorat?): "Governabilitat Democràtica Mundial"; l'assignatura es va impartir per 
primera vegada el quadrimestre passat, concebuda no com a una assignatura des de "l'acadèmia" sinò com una 
assignatura que traslladava a la "acadèmia" l'experiència de participació i acció política real de la societat civil 
organitzada en el context de la vida de les organitzacions internacionals. L'activitat però, per la seva naturalesa i 
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temàtica, tindrà també, com a segon objectiu general: b) el treball de sensibilització a la comunitat UPC sobre els 
temes de construcció de Governabilitat Democràtica Mundial, en temps de grans crisis       
 
En aquesta segona vegada, primer quadrimestre curs 2009-2010, en que s'impartirà l'assignatura "Governabilitat 
Democràtica Mundial", l'anàlisi de la Conferència en qüestió, com a estudi de cas del programa de l'assignatura, 
serà una primera manera de vincular-la a l'activitat acadèmica; la segona serà l'oferiment de treballar-la més a 
fons en treballs de fi de màster o en projectes de tesi. 

 
D’altra banda, i pel que fa referència a una difusió més estàndard, es parlava també de:  
 
- la realització d'una publicació que resumeixi els trets principals del que ha estat la Conferència (contextes, 
anàlisis, debats principals, resultats, posicions, ...); - la  organització i realització, sota el paraigua del CCD, d'una -
o diverses (per campus?)- xerrada, extensa i intensa, de presentació de la publicació i de debat al voltant de la 
publicació.  

 
Pel que fa a aquesta publicació podria ser el primer número d'una "sèrie" de publicacions que, justament, 
ajudessin al debat permanent, en el context de la UPC, sobre tots aquests temes. 

 
Doncs bé, la publicació, aquest informe, està servit! 
 
 
B.  SOBRE INFORMES, RELATS, VIVÈNCIES I ANNEXES (PERTINENTS, NO PERTINENTS I/O 
IMPERTINENTS)  

 

En el discurs del Pare D’Escoto a la sessió de clausura de la Conferència  va dir, 
textualment,: “Como ha dicho muy bien nuestro querido hermano Joseph Stiglitz: “El 
legado de la actual crisis económica y financiera será una batalla de alcance global en 
torno a las ideas””. 
 
Aquesta frase d’en Stiglitz, citada textualment en els moments finals de la conferència 
per D’Escoto, em va omplir de sentit moltes de les sensacions que jo he tingut durant 
aquests darrers mesos. Sensacions que la frase resumeix molt bé perquè, efectivament, 
he tingut la sensació, potser com mai, que tot està en discussió, i que si una cosa bona 
haurà tingut la crisis és que aquest gran debat d’idees no solament haurà esclatat sinó 
que, probablement, no hi haurà qui el pari. D’entrada, fins i tot ens desborda, ens 
estressa, ens fa sentir impotents. Però a la que s’aconsegueix “anar-hi entrant” –i es 
suggereix al lector que s’hi deixi endinsar–, se n’adona, a més a més, que moltes de les 
coses que, des de fa anys, estaven ja més o menys sobre la taula, finalment troben el 
moment, el context, que les fa brollar de nou de forma imparable, tot trobant el seu lloc 
en una mena de puzle del “futur” que es va construint extraordinària i inexorablement, 
malgrat no sapiguem pas quin aspecte final tindrà. Apassionant! Per citar-ne només un 
exemple (i no pas el més “revolucionari”): la necessitat d’un nou model econòmic, entre 
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altres coses, “verd”, és a dir, d’una “economia verda” és ara quelcom que tothom 
intenta conceptualitzar i, potser –d’això ja en parlarem–, començar a implementar. 

 
En aquest nivell de pròleg més al voltant de les sensacions i les vivències (i que, en 
aquest cas, s’escriu precisament un cop acabada la conferència), es vol fer constar que 
l’autor ha viscut, està vivint, aquest període tant intens en circumstàncies de “crisis 
personal” –ja situada en part en el pròleg anterior–; potser per tot plegat aquest informe 
acabarà deixant anar –s’avisarà evidentment al respecte– alguns apartats més propis 
d’un relat vivencial que d’un informe objectiu. Fins al punt de que s’ha optat per la 
inclusió de diferents annexes que, en alguns casos, seran ben pertinents com a tals 
annexes a l’informe però que, altres vegades, podran tenir un caràcter no pertinent i, 
fins i tot, impertinent per subratllar, justament, que, en aquest gran debat d’idees, 
m’atreviria a dir que gairebé tot està en debat, encara que, d’entrada, pugui semblar 
que no toca. 
 

............... 
 
Aquest segon pròleg “menys pertinent” em permet també dedicar aquest informe a 
persones contemporànies a la seva redacció: 1) a la Sílvia Salicio, amb qui hem 
compartit, entranyablement, moltes “crisis”; b) al Miquel Barceló –el de la UPC–, per la 
seva amistat; c) al Felip a l’Andrea i al Ricardo, per les agradables i interessants hores de 
tertúlia política durant els dies i les nits de la Conferència a Nova York. 
 
 
C. UN EPÍLEG COM A PRÒLEG 

 
Efectivament, aquest darrer pròleg s’escriu quan ja s’està tancant un informe que, mai 
com ara, es veu finalment de què anirà!. En realitat doncs, això és de fet una mena 
d’epíleg, però que pot ajudar millor a un possible lector, si està situat com a pròleg.   
 
El part d’aquest informe, publicació, llibret, ...ha estat feixuc; era, ha estat i és feixuc, 
sobretot, intentar entendre, com a mínim una mica, la gran i molt important crisis global 
en la qual estem immersos i, fins i tot, intentar visualitzar una mica els grans reptes en 
que ha posat i posa a la humanitat sencera. Aquest és el paper de la secció 3 d’aquest  
informe que hom treballa i escriu, en gran part, abans de començar a treballar, de fet i 
pròpiament dita, la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global. 
En aquesta secció 3, emperò, hom hi troba dues grans parts: la primera, aquest intent de 
comprensió personal de la crisis global; la segona, els greus efectes que, durant el segon 
semestre del 2008, es comença a veure i a percebre que tindria i tindrà sobre els països 
en desenvolupament.  
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I és justament aquesta segona vessant la que porta a NNUU –en el seu sentit més 
institucional i de centre d’anàlisi i d’estudi, en primer lloc– a preocupar-se fortament per 
la crisis i a posar la seva maquinària, gairebé tota, a treballar en relació a la mateixa.  
Això permet fer constar aquí una de les debilitats, a parer de l’autor, de les actuals 
NNUU però que, en aquest cas particular, és la que li ha permès trobar el seu lloc polític 
davant de la crisis: cada vegada més, i això no hauria de ser així, NNUU és l’organització 
que s’ocupa dels problemes –que pel nord del món acaben sent els “problemes 
humanitaris”– dels països en desenvolupament. Però en el tema que ens ocupa, és de 
fet la gran virulència d’aquesta realitat la que, per tant, permet a NNUU trobar el seu 
espai polític davant de la crisis financera i econòmica mundial; temes que el nord 
considera –i lluita per a què així sigui– de la “seva propietat política”. 
Aquesta lluita per l’espai polític d’acció contra la crisis i els seus efectes, i en pro de la 
seva governança –un dels pocs consensos, el de la necessitat de la seva governança, que 
s’identificarà que hi ha sobre la taula–, és el tema que, de fet, acaba omplint gran part 
de la secció 1 d’aquest informe.  
En aquesta lluita, entre el G20 i el G192 –lluita que es desenvolupa, fonamentalment, 
durant tot el procés de preparació de la Conferència de les NNUU sobre la crisis global–, 
apareixen òbviament propostes polítiques de governança ben diferents –les de NNUU 
ben interessants i potser mai pensades fins ara– que, lògicament també, acaben de 
definir els continguts de la part final d’aquesta secció 1 i que, hom esperaria 
il·lusionadament, acabessin trobant una correlació de forces que les acabés fent 
possibles com més aviat millor. 
 
Les seccions 4, 5 i 6 són, de fet, les que més pròpiament haurien d’omplir aquest 
informe; haurien de ser “informades”, vaja. Efectivament, el desenvolupament com a tal 
de la Conferència –secció 4–, el document final consensuat i la seva anàlisi detallada –
secció 5– i els processos que s’obren d’entrada com a resultat de la conferència –secció 
6–, serien i són de fet l’objecte de l’informe; si més no quan es va concebre la voluntat 
de realitzar-lo. Bé, les seccions hi són però, com a mínim a l’autor, li quedarien 
mancades de contextualització i de vida, sinó hi fossin després d’haver-hi contemplat –a 
l’informe –els continguts previs citats.   
Encara que es defuig la lectura únicament pessimista dels resultats de la conferència, 
està clar que la comparació amb les expectatives creades, i ben presents i volgudes 
encara per molts, és un element d’anàlisi final, el de la secció 7, impossible de fer si 
aquest informe, text, llibret...no hagués acabat de ser com és! 
 
Perdoneu si de cas per la llargada! I, en tot cas, els agosarats lectors que s’hi vulguin 
capbussar en un estiu calorós o en una tardor on tot pot ser ja bastant diferent una altra 
vegada, sempre tindran diferents opcions de lectura.  
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C.1. GUIES DE LECTURES RÀPIDES DE L’INFORME 
 
. Els més “activistes” en tindran prou amb els quadres 1 –per recordar– i 6 –per 
començar-hi a treballar–. 
 
. Els interessats, fonamentalment, per la crisis, la seva comprensió i els seus efectes 
aniran directament a la secció 3. Tot i que l’autor no els hi vol crear més expectatives 
que les de compartir un exercici de comprensió personal –d’un no expert– que, amb tota 
seguretat, peca de simplicitats i incorreccions i manca, encara, de moltes més i molt més 
profundes digestions. 
 
. Els que vulguin saber que va passar i, sobretot, quins resultats va tenir la “Conferència 
de NNUU sobre les crisis financera i econòmica i els seus efectes sobre el 
desenvolupament”, ja saben que poden anar, directament, a les seccions 4, 5 i 6. Tot i 
que la secció 4 és un relat ben prescindible i la secció 6 són les perspectives de treball 
futur que, més immediatament, obre i seguiran a la conferència. Per tant, de fet, els 
resultats substantius de la conferència es troben a la secció 5. 
 
. Si la lluita dialèctica, i el que suposa, significa i comporta, entre el G20 i el G192 és de 
l’interès del lector, llavors, la secció 1 fins a l’apartat 1.9. és “d’obligada” lectura. 
 
. Quan la GDM (Governabilitat Democràtica Mundial) sigui el centre de la nostra atenció, 
la contribució al tema, que ha aportat tot el procés cap a la “Conferència de NNUU sobre 
la crisis global”, ha quedat recollida a l’apartat 1.10. de la secció 1.   
 
. Temes més especialitzats, poden portar a l’annex I.4. (tema “drets especials de gir” i 
sistema monetari internacional), i als annexes impertinents II.2. (tema de la pertinença o 
no de les IBW a NNUU), i II.4. (l’entramat del BIS i dels organismes en els quals 
s‘organitza l’economia financera mundial).  
 
Bones lectures!  
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1.  CONTEXTUALITZACIONS,  EL PROCÉS   CAP   A   LA  CONFERÈNCIA  
I LES  SEVES  EXPLICACIONS, I PROPOSTES  SOBRE  GOVERNANÇA DE 
L’ECONOMIA FINANCERA MUNDIAL 
 
 
1.1.  LA CRISIS GLOBAL 2007-200_ 
 
Pràcticament “tot” al món gira al voltant d’una crisis que ha esdevingut “la crisis global”! 
Als finals del 2008 i als començaments del 2009 “no s’ha parlat” d’altre cosa. Cada 
vegada però, també és cert, se’n parla menys; emperò els seus efectes negatius es fan 
notar cada cop més! En aquest context, prop i durant de l’estiu del 2009, la Conferència 
de NNUU sobre la Crisis Global pren un relleu molt especial. 
 

Aquesta crisis global, vista ara en el context d’aquesta Conferència de NNUU, és doncs el 
nucli i la raó d’ésser d’aquest informe. En aquest sentit,  s’hi dedica tota la secció 2, amb 
la voluntat, entre altres coses, de que una lectura completa de l’informe pugui tenir, 
potser, un cert caràcter “autosuficient” sobre el tema.  

 
.................. 

 
La primera vegada que l’autor va escriure, a títol individual, alguna cosa sobre ella ho va 
fer escrivint les següents ratlles, mai publicades per cap mitjà de comunicació públic del 
nostre país. Era a finals de febrer del 2009: 
 
 
Crisis versus Cambios; Perplejidades versus respuestas; (Febrero 2009) 

Josep Xercavins i Valls; Professor Universitat Politècnica de Catalunya; ex-coordinador Secretariat Fòrum Ubuntu 

El martes 24 de febrero los grandes periódicos nos hablaban, con gran naturalidad, de la posibilidad de 

nacionalización (o, para no sonrojarse tanto, de intervención) de bancos: en España, en Europa (Inglaterra ya lo 

ha hecho con uno y Francia está a punto de hacerlo con la fusión intervenida de dos), en EUA.  

Mi perplejidad no lo es tanto ya por la noticia en sí -que por supuesto también- sino porque esta no genera 

ninguna reacción mediático-político- social. ¿Puede imaginarse alguien lo que hubiese sucedido si se hubiese 

hablado de lo mismo hace solamente un año? Seguro que hubiese recibido incluso “bendiciones” judeo-masónico-

comunistas. 

Por recuperar alguna de las perplejidades principales que todo lo que viene sucediendo nos podría haber 

producido ya, citaré, solamente citaré, unas pocas que, creo, reflejan algunas de las tensiones claves que se 

vienen viviendo en el mundo. Después de 25 años de paradigma neoliberal , de privatización (o de obligación a 

privatizar) de todo aquello que daba o podía dar beneficios, la política hegemónica mundial transmuta 

camaleónicamente y pasa a socializar todo aquello que sea o se asemeje a una pérdida (o posible) importante de 
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los más ricos del mundo; es decir, de privatización de beneficios a socialización de pérdidas.  De mercado “libre” 

(es decir, sin regulación ni control alguno y al albedrío de la mano invisible de Adam Smith - o de Sala-i-Martí), 

como el “no va más” para el progreso del mundo,… a devolver a lo público el papel de motor, regulador y 

distribuidor del progreso humano (al antiguo modo Keynesiano y/o socialdemócrata);  de un G1 y, aunque 

menos, un G7, que, a través del Fondo Monetario Internacional, actuaba de poder director absoluto de la política 

económica mundial…a trasladar a un G20 las responsabilidades de intentar dilucidar soluciones al problema ; de 

crisis financieras que externalizaban al sur del mundo los problemas del capitalismo actual…a, ahora si, afrontar 

la crisis que ha acabado explotando en el corazón del sistema capitalista (EUA, Europa y Japón) y del capitalismo 

en sí.  

Pero volviendo al principio, tal vez lo más curioso, inicialmente, de estas realidades  es que ya no parecen dejar 

perplejo a nadie. En mi opinión hay dos explicaciones que, combinadamente, explican el fenómeno. Como 

siempre el ciudadano colectivo, “el pueblo”, es mucho más sabio de lo que se precia y ha llegado a la conclusión, 

hace un cierto tiempo, de que lo que ahora se han llamado “burbujas”, no eran más que un exceso tras otro que, 

por supuesto, no podían durar. Por otro lado, a un nivel más estructural, la profusión de crisis y la velocidad a la 

que se producen nos hace perder, a todos, la capacidad de asombro; simplemente nos estamos acostumbrando a 

ello. Pero lo preocupante  es que nos estamos acomodando a ello como algo inevitable que esta tan por encima 

de todos nosotros que se trata, solamente, de “sobrevivir”. 

Y este último punto es quizás el más importante ahora y ahí quiero concluir mi primera reflexión pública al 

respecto: no hacer nada, no responder social, política y colectivamente –ni que sea empezando por la protesta 

global-,  es dejar que la conducción de los imprescindibles cambios sigan estando en manos de los más poderosos 

y que, por lo tanto, acaben respondiendo, otra vez, a sus intereses y no a los de la humanidad. Es imprescindible 

utilizar estas crisis para movilizarnos y desencadenar aquellos cambios que, definitivamente, encaucen en 

direcciones progresistas las soluciones a los graves problemas que tenemos planteados en este cambio de siglo. 
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1.2. QUADRE 1:  BREU CRONOLOGIA POLÍTICA INTERNACIONAL DE LA CRISIS ABANS DE 

LA CONFERÈNCIA  

 
No essent, ni pretenen ser-ho, un quadre complet és, a més a més, un quadre esbiaixat 
per, sobretot, subratllar alguns dels fils més contradictoris del procés. Per exemple, i 
aquest és el que més ens toca en aquest informe, el de la lluita pel lideratge polític entre 
el G20 i el G192 (les NNUU, la ONU) que, a partir d’ara, analitzarem en detall.   

 
QUADRE 1: BREU CRONOLOGIA POLÍTICA INTERNACIONAL ABANS DE LA CONFERÈNCIA 
DATA/ES ZONA/ACTOR DEL MÓN FET 

ESTIU 2007 EUA Crisis “hipoteques escombraria”  i 
primeres injeccions de diner per part 
dels bancs centrals dels EUA i Europa 

... ... ... 

1r SEMESTRE 2008 MÓN Crisis energètica i crisis alimentària 

14-07-2008 MÓN 147$/barril petroli - màxim històric  

ESTIU 2008 (JULIOL-SETEMBRE) EUA I EUROPA Crisis bancàries principals  

01-10-2008 EUA 1r Pla de Rescat d’en Bush 

18-10-2008 D’ESCOTO Creació “Comissió Stiglitz” 

19-10-2008 SARKOZY I BUSH Anuncien 1a reunió G20 

15-11-2008 WASHINGTON 1a Reunió G20 

29-11 AL 02-12-2008 DOHA Conferència NNUU sobre Finançament 
per al Desenvolupament – anuncia 
Conferència NNUU sobre la Crisis 

14-02-2009 EUA 1r Pla d’Estímul Econòmic d’Obama 

19-03-2009 STIGLITZ 1es Recomanacions i Propostes 

02-04-2009 LONDRES 2a Reunió G20 

16-06-2009 RÚSSIA Reunió BRIC 

24-06 AL 26-06-2009 NOVA YORK Conferència NNUU sobre la Crisis 
Financera i Econòmica Mundial i els 
seus efectes sobre el 
Desenvolupament 
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1.3. EL   PROCÉS   CAP   A / I   LA   CONFERÈNCIA    DE   NNUU    DE    REVISIÓ    DE    LA 
IMPLEMENTACIÓ DEL CONSENS DE MONTERREY SOBRE FINANÇAMENT PER AL 
DESENVOLUPAMENT -DOHA 2008-, COM A ANTECEDENTS A NNUU DE LA  
CONFERÈNCIA  SOBRE LA CRISIS GLOBAL 

 

La Crisis Global esclatà totalment al vell mig del període final de preparació de “La 
Conferència de NNUU de Revisió de la Implementació del Consens de Monterrey sobre 
Finançament per al Desenvolupament”, que va tenir lloc del 29 de Novembre al 2 de 
Desembre del 2008. El lloc web de la Conferència que es va celebrar a Doha és: 
 
http://www.un.org/esa/ffd/doha/index.htm 
 
i, en general, potser és encara més recomanable, en relació a tots els temes de FfD 
(Financing for Development - Finançament per al Desenvolupament) a NNUU, el lloc 
web: 
 
http://www.un.org/esa/ffd/ 

 
.................. 

 

Com es recordarà, el Consens de Monterrey és el resultat d’una altra Conferència de 
NNUU que va tenir lloc a Monterrey el març de l’any 2002. Si l’any 2000 NNUU s’havia 
marcat els ODM (Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni) calia evidentment, per tal 
d’assolir-los, dotar-se del Finançament per al Desenvolupament necessari. Aquest era, 
en definitiva, l’objectiu de la Conferència de NNUU a Monterrey.  

 
Aquesta Conferència de Monterrey, emperò, es va celebrar mig any després de l’11 de 
setembre de 2001 i, entremig, hi havia hagut la reunió de la OMC (Organització Mundial 
del Comerç) a Doha2 en la qual es llançava l’anomenada “Ronda de Doha per al 
Desenvolupament”; una denominació molt enganyosa en la mesura que es tractava 
d’obrir, suposadament en favor del desenvolupament, les negociacions més importants 
obertes mai per liberalitzar el comerç mundial –dels productes agrícoles fins als serveis 
de tot tipus, passant pels productes industrials–: en definitiva la pedra que hauria de 
coronar l’edifici de la globalització neoliberal. Com es sabut aquesta negociació – 
després de les reunions de Cancún 2003, Hong Kong 2005, etc. – resta oberta i, com a 

                                                           
2
 Cal tenir en compte la confussió que habitualment produeix al lector que no segueix molt aprop les minucies d’aquests temes, 

que sota el nom Doha, referit a la capital de Qatar, tenim dues etiquetes d’una certa importància però gairebé antagòniques i  

que convé no confondre mai: la Ronda de Doha de la OMC i, ara, la Declaració de Doha 2008 sobre Finançament per al 

Desenvolupament de NNUU. 

http://www.un.org/esa/ffd/doha/index.htm
http://www.un.org/esa/ffd/
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mínim, les reunions del G20 després de la crisis sempre es proposen tancar-la sense que 
això tingui, si més no de moment, èxit. 
Malgrat doncs que el context en que es va aprovar el Consens de Monterrey no era pas 
gens favorable, cal reconèixer, sobretot ara i amb una perspectiva històrica, que si bé no 
va ser, ni és, l’alternativa –que algú pretenia que fos– al “Consens de Washington” si que 
fou, i segurament encara és, una bona guia d’anàlisi dels factors claus que 
determinen/conformen el finançament per al desenvolupament i, per tant, una base 
més que acceptable d’anàlisi i debat sobre el tema. Veure, en aquest sentit, l’apartat 2.1. 
d’aquest informe i l’annex I.1 
 

El gran problema del Consens de Monterrey és, com gairebé sempre amb els plans 
d’acció que s’aproven a NNUU, la seva implementació que, pràcticament, ha estat nul·la. 
Per això la recent passada Conferència de Doha per revisar aquesta implementació podia 
tenir gran importància. Una vegada més, però, el context va ser nefast per la seva 
realització. Esclatada la “crisis global” amb tota la seva virulència –inclosa la mediàtica– 
inicial, la convocatòria de la primera reunió del G20 menys d’un mes abans de la seva 
realització, la va pràcticament dinamitar del tot. De fet la “Declaració de Doha 2008 
sobre Finançament per al Desenvolupament” és, en gran part, una repetició actualitzada 
del Consens de Monterrey, i no pas una revisió seriosa de la seva no implementació.  

 
.................. 

 

Emperò, el paper del Pare Miguel D’Escoto3, com a PGA (President de l’Assemblea 
General) de NNUU,  des del setembre de 2008, ja es començava a notar i, pel que ens 
interessa ara, va aconseguir, no sense molt esforç, incloure dins d’aquesta “Declaració 
de Doha 2008 sobre el Finançament per al Desenvolupament” el següent article 79: 
    
79. Las Naciones Unidas celebrarán una conferencia al más alto nivel sobre la crisis 
financiera y económica mundial y sus efectos sobre el desarrollo. La conferencia será 
organizada por el Presidente de la Asamblea General y sus modalidades se definirán a 
más tardar en marzo de 2009. 

 

                                                           
3
 De fet, en un article “molt dur” aparegut al New York Times el 24 de maig de 2009, D’Escoto és qualificat -més aviat 

desqualificat- com: “a ranking Sandinista and the fractious president of the United Nations GA”. Podeu llegir l’article i fer-vos la 

vostra pròpia opinió a: 

 (http://www.nytimes.com/2009/05/25/world/25nations.html?scp=2&sq=united%20nations&st=cse) 

Noteu però que per arribar a llegir que el treball de D’Escoto està basat en la “Comissió Stiglitz” (vegeu el següent apartat 

d’aquest informe) cal haver llegit bastant!  

http://www.nytimes.com/2009/05/25/world/25nations.html?scp=2&sq=united%20nations&st=cse
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Aquest article ha permès al Pare D’Escoto definir tot un espai polític a NNUU per la lluita 
progressista contra la crisis. Com ell mateix diu en unes declaracions de mitjans de maig 
al Gramma Cubà  – potser el lloc no més afortunat on fer-les –: 

Estamos ante una situación totalmente inédita. Hay que recordar que a la Asamblea General le estaba prohibido 
prácticamente inmiscuirse, hablar sobre el tema de las finanzas internacionales, de la economía mundial, esos 
temas eran reservados para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), eso ha sido siempre así. Pero esta situación no puede continuar, las normas 
existentes fueron establecidas por EE.UU. que se consideraba "el gran vencedor" de la Segunda Guerra Mundial y 
la verdad es que las reglas de juego en asuntos de comercio, economía y finanzas internacionales las impusieron 
ellos, los llamados "vencedores". De manera que esta convocatoria que hemos hecho para junio sería la primera 
oportunidad en la historia de Naciones Unidas en que estamos diciendo: "vengan toditos". Estamos en el siglo 
XXI, el siglo de la reconciliación —tiene que serlo— y de la inclusividad democrática. No queremos que sean solo 
un G-8 o un G-20 los que hablen y decidan, respetaremos criterios, los escucharemos, pero en una real 
democracia la mayoría es quien decide, por eso empecé a hablar de que la que debe imponerse es la voz del G-
192, de todos los miembros de la ONU. Hasta ahora la cuenta ha sido simple: hay 172 países que no están 
incluidos en las deliberaciones del G-20, donde hay integrantes, naciones de economías emergentes, de ese grupo 
que nos apoya en el propósito que deseamos materializar. Así que hay buen ánimo para el encuentro, el cual se 
ha convocado al máximo nivel, porque esta batalla hay que darla en las Naciones Unidas, para que 
democráticamente se pueda participar en el diseño de la nueva arquitectura financiera, económica, monetaria y 
comercial mundial. Eso es lo que pretendemos hacer. Pienso que el encuentro de junio será considerado como la 
primera sesión de una reunión que se mantendrá abierta. Se ha avanzado muchísimo en la propuesta que se 
presentará a los gobiernos y que se negociará en Nueva York. 

Amb molt d’optimisme, però si!: s’estava aconseguint construir un espai multilateral de 
treball més enllà del G20. Això, per exemple, és el que es demanava ja en un comunicat 
del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil – UBUNTU, emès el 12 de Novembre del 
2008:  

 

 
DAVANT LES PROPOSTES DE REUNIONS INTERNACIONALS SOBRE LA CRISI FINANCERA  

 

Deixant clar que, per descomptat, tothom té dret a reunir-se amb qui vulgui i on vulgui, els sotasignats, en 

la línia dels comunicats emesos des del Fòrum UBUNTU, volem manifestar el que segueix:  

1. La nostra profunda preocupació per les greus repercussions que per a la humanitat suposarà 
l'explosió del capitalisme neoliberal, una explosió segurament final —tot i que, malauradament, 
encara no acabada— d'un model econòmic que tanta gent i tantes vegades havíem denunciat 
com a extremament injust i nociu per a la societat.  

2. La nostra perplexitat perquè els responsables principals que aquest model s'hagi imposat durant 
uns vint-i-cinc anys, el G7 i les Institucions de Bretton Woods (l'FMI i el BM),1, es mostrin ara com 
els salvadors del desastre, quan s'haurien de declarar com a culpables, en gran part, i assumir en 
conseqüència les responsabilitats que els corresponguin.  

3. La nostra indignació davant la convocatòria de la reunió del 14 de novembre a Washington, entre 
d'altres, pels motius següents:  

a. Que sigui precisament Washington, bressol del govern i de les organitzacions políticament 
més responsables del que està passant, qui convoqui la reunió.  

b. Que es convidi a la reunió d'una manera totalment arbitrària i discriminatòria. Com si, per 

  

http://www.ubuntu.upc.edu/index.php?lg=cat&pg=2&ncom=27#notes
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exemple, els països més pobres, que més han patit aquest model i que, probablement, 
més patiran les conseqüències del daltabaix actual, no tinguessin res a dir sobre el que cal 
fer ara i en el futur.  

c. Que, en canvi, no tan sols no s'aprofiti, sinó que es menystingui, la Conferència de Doha 
sobre la Revisió de la Implementació del Consens de Monterrey sobre Finançament per al 
Desenvolupament, prevista per als pròxims dies del 29 de novembre al 2 de desembre, 
sobretot quan aquest Consens té un apartat de temes sistèmics/estructurals sobre el qual 
es treballa des de fa mesos en el marc més plural i transparent de les Nacions Unides i 
que, convenientment revisat i ampliat en el context actual, podria contribuir a obrir les 
portes del camí cap a un nou model econòmic i financer mundial.  

4. La nostra convicció que ha arribat el moment que la tan reclamada, per molts fòrums mundials, 
Reforma en profunditat de l'actual Sistema d'Institucions Internacionals, es comenci a posar en 
marxa per establir les bases d'una governança democràtica mundial que, entre moltes altres 
coses, impedeixi que el món torni a viure una situació com l'actual. En qualsevol cas, els processos 
oberts de regionalització en el món s'hauran de tenir en compte entre les noves bases per 
refundar el sistema.  

5. La nostra exigència que al si de les Nacions Unides, amb la participació activa de tots els actors 
rellevants de l'actual conjuntura mundial i, per tant i fonamentalment, també amb la participació 
de la societat civil i dels moviments socials, es comenci immediatament —en el context de la 
pròxima i ja esmentada Conferència de Doha— el procés cap a una Conferència Mundial Multi 
actors sobre un Nou Sistema Monetari i Financer Internacional i les seves Noves Institucions 
Democràtiques de Govern.  

 

1. Quan el G7 o aquestes institucions es reuneixen, participen en aquestes trobades, per exemple, els 
presidents respectius dels seus bancs centrals.  
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1.4. LA  “COMISSIÓ STIGLITZ”  DEL  PGA  (PRESIDENT  DE  L’ASSEMBLEA  GENERAL DE  
NNUU) PARE MIGUEL D’ESCOTO 
 

El Pare D’Escoto, emperò, no es va llançar a aquesta lluita sol i sense bons 
assessoraments. El 18 d’Octubre de 2008 –més o menys un mes després de la seva presa 
de posició com a nou PGA– anunciava la constitució d’una “Comissió d’Experts del PGA 
sobre Reformes del Sistema Financer i Monetari Mundial”. D’Escoto s’anticipava en un 
mes, de fet, a la primera reunió del G20 a Washington del 15 de Novembre del 2008. 
 
Aquesta comissió va ser creada immediatament sota la presidència del premi Nobel 
d’economia Joseph Stiglitz i les primeres recomanacions emanades d’ella, encara en 
fase d’esborrany, es feien publiques el 19 de març del 2009, anticipant-se, una altra 
vegada, a la segona reunió del G20 a Londres, del 2 d’abril de 2009. 

 
No cal ni dir que l’aproximació d’aquesta Comissió d’Experts a la Crisis Global, i les seves 
recomanacions sobre les reformes necessàries a nivell de les organitzacions multilaterals 
suposen una altra perspectiva, sobretot d’entrada més profunda, que el que han donat 
de si les reunions del G20. 
 
En tot cas el Pare D’Escoto si que las ha tingut en compte i les ha utilitzat reiteradament 
en el procés de preparació de la Conferència de Juny. 
 
També cal dir que les esmentades primeres recomanacions són una certa anticipació per 
ajudar el treball de preparació de la Conferència sobre la Crisis, però que, de fet, 
l’informe final es continuarà treballant i s’anirà fent públic al voltant de la mateixa 
realització de la Conferència.  
 

............... 
 
Tornarem, naturalment, sobre els continguts, sobretot, d’aquests informes de la que, a 
partir d’ara, anomenarem “Comissió Stiglitz”. 
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1.5.   CONVOCATÒRIA, MODALITATS I OBJECTIUS DE LA CONFERÈNCIA DE NNUU 
SOBRE LA CRISIS GLOBAL 
 
Però no va ser senzill convocar la Conferència. El treball diplomàtic, entorpit pels 
principals països rics del G20, no va tenir èxit fins el 7 d’abril de 2009 – 5 dies després de 
la segona reunió del G20– i, evidentment, no és cap casualitat.  
 

La lluita política G20 / G192 no és cap casualitat ni anècdota. Fins que el Pare D’Escoto 
no va trobar l’escletxa apropiada –en l’article citat de la Declaració de Doha 2008–, tot 
semblava indicar que la voluntat del G20 era exercir i mantenir el lideratge polític de tot 
el que afectés a la crisis. Finalment doncs, i després de molts i molts inconvenients, 
NNUU guanyà una altra batalla a favor d’un multilateralisme plural i inclusiu. 

 
En el document que convoca la conferència hom hi pot trobar les modalitats –alt nivell; 
presidida pel PGA; declaració final negociada; etc. – sota les que s’organitzaria i es 
desenvoluparia la conferència. 
 
D’altra banda en una Background Note de l’organització es resumien els objectius de la 
conferència amb les següents paraules: 
 
“The aim is to identify emergency and long-term responses to mitigate the impact of 
the crisis, especially on vulnerable populations, and initiate a needed dialogue on the 
transformation of the international financial architecture, taking into account the needs 
and concerns of all Member States. (...) 
Recent assessments of the impact of the ongoing economic crisis increasingly highlight 
the deteriorating social and political fallout in the least developed countries and middle-
income countries as well. Prospects for an early recovery have faded, forcing countries to 
prepare for a prolonged downturn in trade, investment and employment. (...) 
The situation in the world’s developing countries – which contributed least to the crisis 
and are most severely affected – has led some economists to warn of “lost decades for 
development” which could have catastrophic consequences for rich and poor countries 
alike. (...) 
To amplify the voices of all countries, rich, poor and middle income, and to clarify global 
thinking on the most far-reaching 21st century challenge to date, the General Assembly 
has held a number of timely interactive debates and consultations on the issues to 
provide inputs into the conference. These have served to develop a shared view of the 
scale, scope and impact of the crisis; to assess resource requirements and mobilization; 
and to review institutional roles and relationships among world bodies, especially 
within the UN system itself.” 
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1.6.     DEL  DOD  (DRAFT OUTCOME DOCUMENT)  DEL PGA AL COMENÇAMENT DE  LA        
NEGOCIACIÓ,  I    SOBRE       L’APLAÇAMENT      DE     TRES     SETMANES     DE    LA        
CONFERÈNCIA DE NNUU  SOBRE  LA CRISIS GLOBAL  
 
Acabem de comentar que les modalitats de la Conferència preveien que hi hagués una 
declaració final negociada.  
 
Sembla totalment lògic que hi fos! Però la relativa rapidesa en que ha anat tot plegat –
imprescindible, en aquest cas, tant per la magnitud de la crisis com per la urgent 
necessitat d’actuar-hi– han obligat a NNUU a moure’s a unes velocitats relativament 
inusuals en el seu sí. 
Per posar un exemple molt recent: el procés de preparació de la citada i comentada 
darrera Conferència de Doha 2008, sobre els temes de finançament per al 
desenvolupament, va començar més d’un any i mig abans de la celebració de la 
conferència. I, en concret, el primer esborrany del que seria la seva declaració final va 
estar sobre la taula de les negociacions 4 mesos abans de la conferència, però havent 
realitzat, durant tot un any abans, una quantitat ingent de consultes, reunions, taules 
rodones, etc. I malgrat això el temps va ser considerat molt curt. De fet, per posar un 
altre exemple, la Cimera de Johannesburg sobre el Desenvolupament Sostenible va tenir 
una mena de 2 conferències (anomenades PrepCom en el llenguatge usual de NNUU) 
prèvies, en les quals ja es negociaven, explícitament, els que acabarien sent els 
documents finals de la Cimera. 
 

En els contexts d’escassetat de temps –sobretot per “la diplomàcia” – i d’una 
aferrissada lluita diplomàtica per l’exercici del lideratge polític en els temes de la crisis 
global, el Pare D’Escoto va realitzar un altre moviment ben inusual, quan el 8 de maig 
feia públic el primer esborrany de document final de la conferència. Ho feia, molt o poc 
subtilment –tot depèn de com l’observador ho vulgui veure– acompanyat de les 
següents paraules escrites:    
 
“On Wednesday morning, I received the first complete version of a draft outcome 
document from the facilitators, Ambassador Frank Majoor of the Netherlands and 
Ambassador Camillo Gonsalves of Saint Vincent and the Grenadines. I want to express 
my deep appreciation for the work they have done so far. It is immediately evident that, 
while not having immediate access to all the inputs, particularly those provided by heads 
of state and government, they have been extraordinarily diligent in their efforts to 
prepare a document that fairly and accurately reflects the broad range of views of the 
membership.  Theirs is, therefore, one of the most important inputs into the draft 
document that I am giving you today.” 
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En els procediments habituals de NNUU, el responsable del procés, en aquest cas el PGA, 
proposa uns co-facilitadors (també anomenats co-presidents / co-chairs) que, a la 
vegada, hauran de, primer, proposar un primer esborrany de document final i, segon, 
facilitaran  tot el procés de negociació del document fins arribar a la seva versió 
definitiva. En aquest cas però, al Pare D’Escoto li va semblar que la primera proposta 
que rebia dels co-facilitadors que ell mateix havia proposat, seguint l’esquema 
habitual (un facilitador del “nord” –l’ambaixador holandès en aquest cas– i un del “sud” 
–l’ambaixador de Saint Vincent and the Grenadines en aquest cas–), era una proposta 
massa “light” i que no recollia, sobretot, les recomanacions realitzades per la 
“Comissió Stiglitz”. És per això que, trencant esquemes – quans no n’haurà trencat el 
“nostre” pare D’Escoto en aquest procés–, decideix enviar als estats membres la seva 
pròpia proposta de DOD. 
 
Des del punt de vista d’aquest autor, estem davant d’un document, sobretot, 
extremadament interessant. Malgrat la seva curta vida real de la qual es parlarà de 
seguida, ha estat i seguirà estant present en tot el procés. Ens permetrem  anomenar-lo 
el “DOD del PGA” i en destacarem, principalment, que fins i tot va més enllà, en alguns 
aspectes, que les pròpies recomanacions de la “Comissió Stiglitz”. Però això ens obligaria 
a filar molt prim i, com a mínim en aquest informe, deixarem la idea –certa per altra 
banda– de que, essencialment, reflecteix –es basa evidentment– en les anàlisis i les 
recomanacions i propostes de la “Comissió Stiglitz”. 
 
Per tots els motius comentats, s’ha considerat oportú, incloure com a Annex I.2. el DOD 
del PGA!  

 

Emperò, els estats membres (la terminologia usual en el sí de NNUU) no es van deixar 
conduir fins a aquest punt i, a la pràctica, no el van acceptar. Com? No començant la 
negociació en base a ell. Per tant, en D’Escoto es va veure obligat a obrir consultes per 
arribar a pactar un document  que, finalment, fos acceptat com a base per a començar 
la negociació. Aquest document, que en aquest informe anomenarem DOD1, es va fer 
públic el 18 de maig i és el document sobre el qual es va començar a negociar el 
document final. Cal dir, emperò, que el nou document, tot i estar ja bastant lluny del 
DOD del PGA, també estava bastant lluny – en un sentit progressista– del primer 
document dels co-facilitadors. Tant en “vocabulari conceptual” com en propostes, es 
començava la negociació finalment, per tant, des d’un llisto prou interessant.  

 
............... 

 
El 18 de maig, però, estava a dues setmanes de les dates inicialment previstes per a la 
realització de la Conferència. Una mica d’experiència sobre una negociació a NNUU 
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explica clarament el motiu del retràs en la celebració de la mateixa. Malgrat que els 
estats membres havien acabat per acceptar obrir el procés de la negociació, era 
impensable tancar-lo en el termini necessari. Si D’Escoto hagués intentat forçar fins a 
aquest punt hagués posat molt senzilla la ruptura de la negociació i el fracàs absolut de 
la pretesa conferència. Una vegada més l’autor no pot més que admirar la 
extraordinària capacitat política d’un personatge idealista i utòpic però, també,  
extremadament intel·ligent en la lluita política del dia a dia. 

 
 
1.6.1.  ALGUNA REFLEXIÓ SOBRE LES NEGOCIACIONS POLÍTIQUES, EN GENERAL, A L’AG 
DE NNUU; PRINCIPALMENT SOBRE ELS “GRUPS DE NEGOCIACIÓ”  
 
Les claus d’una negociació a NNUU en l’actualitat –i quan es parla d’actualitat aquí, 
s’està parlant del després de la caiguda del mur de Berlín i, sobretot, del que portem de 
començament de segle XXI– passen, en general, pels següents ítems: 
 
i) “Negociacions i correlacions de forces”  

 
Quan es vol, des de fa temps, menystenir la imatge de l’AG de NNUU es sol recórrer a 
allò tant sentit de que: com pot servir per alguna cosa una AG on, per exemple, la 
Xina i Andorra tenen, tots dos, el mateix pes en vot?  Doncs simplement perquè “no 
és així”, és la resposta més adequada a la pregunta!; en funció, justament, dels 
diferents graus de multi polaritat que el món va definint, els estats membres a NNUU 
s’agrupen en, i valgui la redundància, grups més o menys lògics que, malgrat les seves 
possibles contradiccions internes, negocien com a tals i acaben votant – explícita o 
implícitament – com a tals grups. I, de fet, això acaba donant sempre, a la pràctica,  
resultats molt d’acord amb les correlacions de forces de cada “moment”. Per tant, no 
tant d’acord amb una democràcia universal mundial, tampoc d’acord únicament amb 
el pes econòmic o accionarial dins de NNUU, però tampoc d’acord amb l’estat-vot! 
De fet, la crítica que si que cal realment fer aquí és ben diferent de la mencionada i va 
en la direcció –diríem que contraria–  de com construir, veritablement, una 
Governabilitat Democràtica Mundial. Veure en relació a això l’annex II.1. on, només, 
es recullen les referències d’algunes disgregacions de l’autor sobre un dels temes del 
seu major interès. 
 

ii) “Grups de negociació”; i posicions relatives entre ells 
 

Actualment els grups i, per tant, negociadors principals en el sí de l’AG de NNUU són: 
- EUA; que, usualment, suposa un dels punts extrems relatiu de tota negociació 
- G77 i Xina (aquest grup aplega, actualment, a 130 països en desenvolupament que 

negocien com a tal grup; encara que no idèntic, el grup té molt a veure amb 
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l’històric –però encara viu– Moviment dels No Alineats); usualment, suposa l’altra 
punt extrem relatiu de la majoria de negociacions a la AG de NNUU 

- Europa (que ningú es pensi que negocia Espanya, per exemple; i a més a més una 
Europa que inclou els estats membres que estan en negociació per entrar a la Unió 
Europea!); usualment Europa està en un ambigua i variant posició mitjana  de la 
dels dos grups anteriors, però, gairebé sempre, amb una decantació clara, al final, 
cap als EUA; perdonin el llenguatge però es podria dir que, mirat des d’una òptica 
G77, Europa fa el paper de policia bo, essent EUA el policia dolent 

- Japó; que, usualment, pren posicions fins i tot més extremes que les dels propis 
EUA 

- CANZ (Canadà, Australia i Nova Zelanda); depenen del signe polític dels seus 
governs de torn pot jugar papers una mica diferents, però normalment estan en 
l’extrem dels EUA 

- I, finalment, hi ha algunes singularitats com Rússia (amb paper real encara en 
definició, després de la caiguda del mur), Mèxic (que malgrat no ser membre del 
G77 acaba fent costat, habitualment, a les seves posicions), Suïssa (que en alguns 
moments pot jugar papers interessants a favor del multilateralisme) i poca cosa 
més excepte una darrera i significativa singularitat: 

- Noruega; malgrat que el faríem un país d’Europa no forma part de la UE i pot jugar 
i juga un paper bastant independent, en certa manera equidistant i, en general, 
molt positivament multilateral; actualment és, per exemple, el país líder d’un Grup 
de Treball Internacional sobre els Paradisos Fiscals i els seus efectes sobre els 
Països en Desenvolupament  

De tota manera, i resumint, una negociació real a la AG de NNUU sol passar, 
finalment, per EUA, Europa i el G77. Una bona aproximació a la ben característica, 
encara, dialèctica “nord – sud”. 
 

iii) “Lentitud de les negociacions” 
 
I clar, és bo i important observar que, en aquests moments, els grups de 
negociació són, excepte els EUA, internament complexos i, per tant, lents, molt 
lents, en la negociació. Els nivells de negociació interna en el sí d’Europa i del G77 
són tant o més importants que les negociacions, dia a dia, entre els tres grups. I 
tots els grups, malgrat tenir, òbviament, negociadors expressos per cada tema, 
han de consultar sovint amb les “capitals” (en l’argot de NNUU) o, si més no, 
utilitzen aquesta “necessitat/possibilitat” per guanyar temps i, per tant, alentir el 
procés, tot conforman les respectives posicions. 
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     1.6.2.  ARTICLE DE L’AUTOR, A “OTHER NEWS”, ENTRE VERSIONS DEL DOD  
 
_____________________________________________  

'Other news' es una iniciativa personal, que tiene el fin de proporcionar material que tendría que estar en los 
medios, y no está por los criterios comerciales de la información. Está abierta a recibir contribuciones de todos. Su 
área de trabajo es informar sobre temas globales, relaciones norte-sur, y gobernabilidad de la globalización. Su 
lema es una frase aparecida en el muro de la vieja aduana de Barcelona, a comienzos del 2003: "Lo que los muros 
hablan, los medios callan". Roberto Savio 
___________________________________________  

  

 //Reproducción prohibida, nota enviada a título informativo//  

 

¿POR FIN UNA RESPUESTA A LA ALTURA DE LA CRISIS? 

Josep Xercavins i Valls; Professor Universitat Politècnica de Catalunya; ex-coordinador secretariat Fòrum Ubuntu 

 

Del G20 al G192: a la ONU! ¿Por fin una respuesta a la altura de la crisis? 

Del 1 al 3 de Junio próximos tendrá lugar en la sede central de la ONU en Nueva York la “Conferencia sobre la 

crisis financiera y económica mundial y sus impactos sobre el desarrollo”. Le ha costado mucho al Padre Miguel 

d’Escoto -actual presidente de la Asamblea General de la ONU- llegar a esta convocatoria pero, finalmente, lo ha 

conseguido y se celebrará al más alto nivel, es decir, al de los jefes de estado o de gobierno. Esta vez sí, el G192 -

la ONU- y no solo el G20, debatirá y emitirá una resolución sobre la gran crisis que vivimos.  

En la página web de la Conferencia puede comprobarse el notable nivel de preparación de la misma, con informes 

de la OIT, la UNCTAD, (también del FMI y el BM), y con propuestas del Grupo de Expertos -presidido por Stiglitz- 

nombrado a tal efecto por el propio Padre d’Escoto, o del DESA -el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la ONU. 

Analizar estos documentos preparatorios, comparándolos con el Comunicado Final de la última cumbre del G20, 

constituye un ejercicio altamente ilustrativo de los debates y las opciones más importantes que se dirimen 

actualmente en el mundo político internacional, y que se confrontarán en esta próxima Conferencia. 

El G20 se ha comprometido a una nueva inyección de dinero de “1,10 billones de dólares de apoyo para restaurar 

el crédito, el crecimiento y el empleo en la economía mundial”. Hacia el final el comunicado afirma: “las acciones 

y decisiones que hemos acordado hoy proporcionaran un fondo de 0,05 billones de dólares destinado a 

salvaguardar el desarrollo en los países con pocos recursos”. ¡Caramba! Sería cumplir, sin precisarlo aún, uno de 

los compromisos de Gleneagles del G8, especialmente en relación a África Subsahariana. En cambio, con la nueva 

inyección aprobada, se estiman ya en más de 11,00 billones de dólares los que se han movilizado en y “para” los 

países ricos a raíz de la actual crisis. Pero además todos los informes citados (incluidos los del FMI y del BM),  

preparatorios de la nueva Conferencia de la ONU, llevan al DESA a cifrar, en la actual coyuntura, en 1,00 billones 

de dólares la cantidad necesaria para un plan financiero compensatorio que permita a los países en desarrollo 



Informe JXV Pàgina 30 

 

aplicar sus propias políticas contracíclicas  (inversiones públicas, expansión fiscal) y no tener que recortar sus 

gastos públicos. Digámoslo claro: ¡diferencias abismales! 

Por lo que se refiere a los aspectos institucionales las diferencias no son menores. El G20 ha aprovechado para 

volver a dar un papel predominante a un FMI que, hace poco tiempo, todos daban por muerto (ya “nadie” les 

pedía ni debía dinero “condicionado neoliberalmente”). Desde la ONU ello nunca se ve con agrado. La 

gobernanza del FMI (con un derecho de veto práctico de EUA y una totalmente insuficiente representación del 

mundo en desarrollo en la toma de decisiones) no le da la más mínima legitimidad democrática. Y, justamente, su 

papel de ejecutor principal de las políticas neoliberales en el mundo no le dan, además, ningún tipo de legitimidad 

histórica ni profesional/conceptual. En la ONU se luchará otra vez por fortalecer el ECOSOC, transformándolo en 

un verdadero Consejo de “Seguridad” Económico con poder efectivo, justamente, sobre unas IBW que deben 

refundarse profundamente para, entre otras cosas, regular los mercados y no hacerlos, en cambio, los 

irresponsables dueños del mundo. 

El análisis y las propuestas de las políticas a largo plazo también están en discusión. Habiéndose constatado que 

solo un estado cuya moneda juega el papel de moneda internacional ha podido hacer las barbaridades 

financieras que ha hecho EUA, entonces, y de la misma manera que ya propuso China antes de la reunión del G20, 

la creación de una moneda de referencia internacional, independiente de cualquier estado, se pondrá encima de 

la mesa como primer paso para redefinir realmente las bases de los imprescindibles nuevos sistemas monetario, 

financiero y comercial mundial.   

 

El DOD (Draft Outcome Document del PGA): ¡Por fin una respuesta a la altura de la crisis! 

A pocos días de la “Conferencia de Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus impactos 

sobre el desarrollo”, el Padre Miguel d’Escoto ha enviado a los estados miembros un “borrador de propuesta de 

documento de resultados, DOD, draft outcome document” para empezar la negociación que culminará en Nueva 

York durante los días 1 al 3 de junio de la conferencia.  Una terminología y unos procedimientos habituales en la 

organización, con unos plazos de tiempo bastante más cortos de lo normal (exigidos por la gravedad de la 

situación) y con una notabilísima característica: estamos seguramente ante uno de los documentos más 

visionarios y más a la altura de la gran importancia de la crisis en la que estamos inmersos, “que se haya podido 

leer” hasta el momento.   

Después de un análisis que es capaz de enmarcar la actual crisis financiera y económica en el contexto de los 

grandes desafíos civilizatorios actuales y no como una realidad más o menos coyuntural en el tiempo, el 

documento plantea un plan de acción del que para ilustrar su interés e importancia destacaré, en estas breves 

líneas, dos de las grandes acciones propuestas. 

Con una visión equitativa futura de mundo, y por supuesto no sólo del mundo más rico, se propone un PLAN DE 

IMPUESTOS GLOBALES sobre unas bases impositivas relacionadas con dos conceptualizaciones: a) la de la gestión 

de los bienes públicos globales (los océanos, el espacio, el ciberespacio, …), cuyo uso “privado” puede ser 

perfectamente tasado para el bien de todos, porque en definitiva son propiedad pública de toda la humanidad; b) 

la internalización de externalidades globales negativas (emisiones de CO2, transacciones financieras meramente 

especulativas, …), que, precisamente por sus efectos negativos para todos, deben ser gravadas para, en la medida 

de lo posible, inhibir su incremento y conseguir su decrecimiento hasta niveles “tolerables” para el bien público, 

utilizando la recaudación obtenida para compensar y/o reparar los daños producidos. 
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Solo un plan de este tipo puede movilizar el rescate real y permanente en el tiempo de un modelo financiero y 

económico que ha hecho agua, sistémicamente, por todos los sitios y que, en estos momentos y sin apreciarse 

mejoras, ya ha casi agotado las reservas públicas (de todos) de los países más ricos del mundo. 

Y en segundo lugar destacaré un conjunto de diversas medidas relativas a reformar las organizaciones 

internacionales - históricamente reclamadas durante años por la sociedad civil organizada internacionalmente -; 

entre las cuales: a) el empoderamiento real y efectivo del ECOSOC para cumplir su misión de supervisor y 

coordinador de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, de las IBW. Un “lapsus” en este punto -que 

esperamos pueda subsanarse en la negociación ahora abierta-  es la necesidad de revisar, inmediatamente, las 

relaciones, “mal concebidas” en los años 50, entre la ONU y las IBW, que han permitido a estas últimas actuar al 

antojo del G8. b) a la reforma profunda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, de las IBW, se 

añade también la de los poco conocidos y tan o más importantes en estos momentos de globalización financiera: 

Banco Internacional de Pagos  (una especie de banco central de los bancos centrales de los países más ricos del 

mundo) y sus diversos y “desconocidos” comités, entre otras cosas, ¡gestores de la mayoría de movimientos 

financieros especulativos en el mundo! 

La base de todas estas últimas reformas debe ser la democracia. Citando textualmente el documento enviado por 

el Padre d’Escoto: de la misma manera que “sin representación no puede haber tasación” ello debe ser aplicado 

también a la definición de las reglas del juego financiero y económico global.       
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1.7.      SOBRE   EL   PROCÉS   DE   NEGOCIACIÓ,  SOBRE   EL  “BOICOT DEL NORD”   A   LA         
CONFERÈNCIA I/O SOBRE LA “DIALÈCTICA G20-G192”,    SOBRE    ELS    PROBLEMES           
INTERNS  DEL G77,  SOBRE   ELS   “CONFERENCE   INFORMAL   BRIEFING   PAPER”,  I 
SOBRE ALTRES FETS DESTACABLES ABANS DEL COMENÇAMENT DE LA         
CONFERÈNCIA DE NNUU SOBRE LA CRISI GLOBAL 
 
A l’apartat anterior ja s’han establert algunes de les claus explicatives del procés de 
negociació –sobretot en funció de quins són els “grups de negociació” – que, des del 
punt de vista de l’autor, només l’audàcia del Pare D’Escoto ha estat capaç de portar a un 
determinat final –una altra cosa és la valoració del final al qual s’arriba, de la qual cosa ja 
se’n parlarà més endavant–.  
 
Però el procés de negociació i les seves característiques tant singulars tenen 
importància per si mateixos i, sobretot, pel que expliquen –directa o indirectament– 
de la situació política mundial després de la crisis global. 
 

El procés de la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global és, ha estat 
fonamentalment segons l’autor, un procés de lluita pel lideratge polític mundial 
després de la crisis.  
 
Quan Sarkozy –president hiperactiu, llavors, de la UE– i Bush –president “en funcions” 
dels EUA– decideixen donar nova vida a un ja existent G20 (però en un segon pla de 
caràcter eminentment consultiu al voltant del G8), el que estan fent és intentar definir 
una “nova entitat política” que els permeti, davant de la crisis global, continuar 
exercint el poder polític sobre les finances i l’economia mundials. Tal com ja s’ha 
subratllat, a qui hagués tocat donar la cara era al G8. Però el propi G8 portava ja algun 
temps4 buscant la connivència amb les anomenades noves economies emergents 
(Xina, Índia, Brasil, ...) i, a la vegada, donar al món una imatge “diferent”, menys 
“oligàrquica”.  Amb la crisis global,  aquest intent de “OPA” es feia  més necessari que 
mai, davant del cada cop més important pes dins de les finances i l’economia mundials 
d’aquestes noves economies emergents (només ens caldria comparar els pesos 
econòmics reals actuals d’Itàlia o Canadà amb els de la Xina o Brasil!). D’altra banda, 
políticament, si s’aconseguia atreure a algunes d’aquestes noves economies emergents 
s’estaria, de fet, trencant la dialèctica “nord-sud” que, sobretot a NNUU i a través del 
G77, seguia sent molt determinant. 

 

                                                           
4
 A les acaballes de la reunió de la UNCTADXI celebrada a Brasil l’any 2004, pocs mesos després de la reunió a Cancún de la OMC, 

el TERRAVIVA d’IPS (Inter Press Service) portava a primera pàgina el següent gran titular –no textual–: Brasil convidat a entrar al 

G8!   
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L’autor, que va tenir l’oportunitat de seguir les reunions ministerials de la OMC de 
Cancún i de Hong Kong, ha escrit en alguna ocasió sobre el dilema “cola de elefante o 
cabeza de ratón” que, principalment en el cas de Brasil, ha estat present en tot el 
mandat del president Lula. O entrar en el club dels rics i poderosos del món (“cola de 
elefante”) o liderar el grup de països en desenvolupament (“cabeza de ratón”). A la OMC 
i a la UNCTAD, Brasil clarament ha jugat, si més no de moment, el paper de “cabeza de 
ratón”. Durant i després de la crisis, malgrat les paraules progressistes, Brasil sembla 
haver-se mogut cap a ser “cola de elefante”. 
 

En definitiva però, inicialment, l’operació G20 –sobretot des d’un punt de vista  
mediàtic: es  diria que hem assistit a unes de les campanyes mundials més ben 
organitzades i, de moment, més reeixides per crear un estat d’opinió pública mundial 
que simpatitzes amb un G20 (cosa que, per exemple, hagués estat impossible amb el 
G8) i amb una mena de litúrgia de teòric exorcisme de la crisis global–  ha estat tot un 
“èxit” que, a més a més, ha desmobilitzat qualsevol reacció de la ciutadania mundial 
(com la que potser haguessin somiat alguns –entre ells l’autor) de demanda de 
responsabilitats i de proposició de sortides alternatives davant de la crisi global.  
 
Si més no de moment, tot això s’ha anat aturant i, a més a més, una hipotètica 
intervenció de NNUU (del G192 com li ha agradat subratllar a en D’Escoto, davant de 
l’operació G20 ) sobre el tema, en aquest context, s’ha volgut que semblés del tot 
innecessària.  
 
I no només això, sobretot la 2a reunió del G20, amb la presència del nou president dels 
EUA, feia renéixer el FMI de les seves cendres (que eren ben bé cendres) per tornar-lo a 
erigir en la organització clau per gestionar, des de la perspectiva dels seus interessos – 
fonamentalment, en aquest cas, dels EUA–, la post crisis. De moment, en el terreny de 
les finances mundials no hi ha, malauradament, cap Obama mínimament progressista. 
Més del mateix.  

 

Havent sortit tant bé aquesta intel·ligent operació G20, és obvi, vist en perspectiva, 
que l’intent del Pare D’Escoto de fer jugar al G192, a Nacions Unides, un paper 
significatiu davant de la crisis global, era tot un gran destorb. La “lluita de dates símbol” 
que es pot visualitzar a l’apartat 1.2. ho diu tot.  
 
Fins aquí, una part important de l’explicació, des del punt de vista de l’autor, del 
“boicot continuat i reiterat del nord” a la Conferència de NNUU. El “nord” tenia ja el 
seu anàlisi de la crisis i la seva fulla de ruta per, en teoria, anar-ne sortint, defensant 
els seus interessos. 
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............... 
 
Però el Pare D’Escoto tenia també un altre gran problema per aconseguir que NNUU 
jugues un paper important davant de la crisis global. En l’esquema negociador comentat 
a l’apartat 1.6.1., ja s’ha vist que el paper del G77 és fonamental. 
 
Però també acabem de comentar, i es tornarà a fer a continuació amb encara una mica 
més de detall, que l’operació d’enlairament del G20 era i és, també, una operació de, 
entre altres coses, trencament de la dialèctica “nord-sud” i, per tant, i com efecte 
col·lateral no menor, del d’un dels seus instruments més característics i significatius: el 
G77. 
 
L’autor no ha tingut la oportunitat de viure, ni en viu ni en detall, aquesta darrera 
negociació a l’AG de NNUU; però, en canvi, si que ho va poder fer –en la mesura que és 
possible de fer com a membre, llavors, de la societat civil organitzada que seguia el 
procés– en les negociacions que van precedir a la Conferència de Doha 2008; si les 
contradiccions internes del G77 sempre han estat importants, és evident també que, 
des de la 1a reunió del G20, s’han aguditzat molt i que, per tant, el grup ha quedat 
fortament debilitat; sobretot, ha quedat molt debilitada la seva capacitat negociadora, 
en la mesura que, internament, també li és molt més difícil prendre posicions que, 
realment, pugui aguantar i defensar amb força, exteriorment parlant.  
 

............... 
 
Però tot i així l’esperit, segur que “sant”, del Pare D’Escoto li ha permès continuar tirant 
endavant i portant a terme la Conferència. 
Des del punt de vista de l’autor hi ha dos punts que expliquen aquest darrer fet; i tots 
dos són, segurament, molt i molt importants: 
 

1) l’impacta que, malauradament, va tenint – i tindrà molt més– la crisis en el “sud” 
del món. Tothom qui no ho està ja, comença a esgarrifar-se! Si al “nord” passa el 
que està passant, la translació de la crisis al “sud” pot ser un veritable “tsunami” 
social. Hom es remet aquí a la secció 2 d’aquest informe! 

 
2) tornant a la frase en que el Pare D’Escoto cita a en Joseph Stiglitz sobre el gran 

debat de les idees, sembla evident que, dins de la crisis com a oportunitat –una 
expressió ben malgastada, però a ben segur que totalment certa –, s’han començat 
a mobilitzar idees, il·lusions, capacitats de lluita imaginativa, etc., que, si més no 
actualment, són font d’energia que permet fer allò que, en altres moments, seria 
impensable que ni tant sols es pogués imaginar de fer.  
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Un exemple d’aquest nou aire que corre per NNUU, ho serien un parell de 
“Conference  informal briefing papers”, elaborats, com sempre, des de l’ampli equip 
del PGA,:  
 
a) d’una banda, recollien i feien evident la responsabilitat que tenia i té NNUU de 

jugar un paper central sobre la crisis i que, simplement, era un recull de texts 
“textuals”, i valgui la redundància, de la pròpia carta de NNUU on així ho diu. 
Simple i senzill però a la vegada “nou” i “original” i, sobretot, clarificador i 
inexorable.  

 
b) i d’altra banda, i pel que feia referència a la proposta, finalment  no nata, de 

creació d’una mena de nou Consell de Seguretat Econòmic, un paper 
extremadament imaginatiu que, agafant com a referència els darrers processos de 
creació del nou Consell de DDHH (Drets Humans) o de la PBC (Peace Building 
Commission-Comissió de Construcció de la Pau), posava negre sobre blanc de  
quan i com senzillament es podia arribar a crear, sense cap modificació 
“constitucional” de la carta, un òrgan de la importància que podria tenir aquest 
nou Consell. Què interessant!      

 
............... 

 
Per acabar aquesta part de reflexió sobre el procés de negociació, les seves explicacions,  
i la seva gran significació, només un comentari sobre la visibilitat de tot el procés de la 
Conferència i de la Conferència en si mateixa.  Si abans s’ha parlat d’una operació 
mediàtica d’enlluernament del G20, aquí hem estat davant de tot el contrari. No se’n té 
cap prova, però tampoc se’n té cap dubte, de que hagi  hagut una estratègia ben 
definida i implementada d’ocultació pública de tot el procés de la Conferència. De fet, 
després de la 1a reunió del G20, la Conferència de Doha 2008 ja va quedar gairebé 
eclipsada. En Sarkozy va voler redimir-se una mica però...! Però és que a la Conferència 
de NNUU sobre la Crisis Global de Nova York ni un sol cap d’estat o de govern  dels 
països del G20 (i del seu entorn, d’Europa per exemple) es va plantejar mai assistir-hi. I 
aquest fet no pot haver estat casual; ha d’haver estat organitzat com la millor manera de 
silenciar cap possible visibilitat mediàtica del que passava i podia passar a Nova York. 
Molt trist!. O no señor Zapatero? O no senyors i senyores propietaris de diaris com “El 
País” o “Le Monde” o ...? 
Potser la història els en hi demanarà responsabilitats i es preguntarà, a ben segur,:  on 
eren ells del 24 al 26 de Juny de 2009? Per què no van participar a la Conferència de 
NNUU sobre la Crisis Global?   
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1.7.1.  SOBRE EL G20; SOBRE LA PERTINENÇA AL G20 D’ALGUNS MEMBRES DEL G77 
 
Es considera que la millor manera de conceptualitzar que era el G20 – i, en aquest sentit, 
visualitzar millor l’operació política denunciada a l’apartat anterior–, abans de que en 
Sarkozy i en Bush decidissin reunir-lo per primera vegada al nivell dels seus caps 
d’estat o de govern, és l’auto explicació oficial que dona la seva pròpia pàgina web  
 
http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx 
 
A banda dels títols, l’autor ha posat en negretes els paràgrafs que considera més 
rellevants: 

What is the G-20 

The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors was established in 1999 to bring 
together systemically important industrialized and developing economies to discuss key issues in the global 
economy. The inaugural meeting of the G-20 took place in Berlin, on December 1999, hosted by German and 
Canadian finance ministers. 

Mandate 

The G-20 is an informal forum that promotes open and constructive discussion between industrial and 
emerging-market countries on key issues related to global economic stability. By contributing to the 
strengthening of the international financial architecture and providing opportunities for dialogue on national 
policies, international co-operation, and international financial institutions, the G-20 helps to support growth and 
development across the globe. 

Origins 

The G-20 was created as a response both to the financial crises of the late 1990s and to a growing recognition 
that key emerging-market countries were not adequately included in the core of global economic discussion and 
governance. Prior to the G-20 creation, similar groupings to promote dialogue and analysis had been 
established at the initiative of the G-7. The G-22 met at Washington D.C. in April and October 1998. Its aim was 
to involve non-G-7 countries in the resolution of global aspects of the financial crisis then affecting emerging-
market countries. Two subsequent meetings comprising a larger group of participants (G-33) held in March and 
April 1999 discussed reforms of the global economy and the international financial system. The proposals made 
by the G-22 and the G-33 to reduce the world economy's susceptibility to crises showed the potential benefits of 
a regular international consultative forum embracing the emerging-market countries. Such a regular dialogue 
with a constant set of partners was institutionalized by the creation of the G-20 in 1999. 

Membership 

The G-20 is made up of the finance ministers and central bank governors of 19 countries: 

 Argentina 
 Australia 
 Brazil 
 Canada 

http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx
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 China 
 France 
 Germany 
 India 
 Indonesia 
 Italy 
 Japan 
 Mexico 
 Russia 
 Saudi Arabia 
 South Africa 
 South Korea 
 Turkey 
 United Kingdom 
 United States of America 

The European Union, who is represented by the rotating Council presidency and the European Central Bank, is 
the 20th member of the G-20. To ensure global economic forum and institutions work together, the Managing 
Director of the International Monetary Fund (IMF) and the President of the World Bank, plus the chairs of the 
International Monetary and Financial Committee and Development Committee of the IMF and World Bank, also 
participate in G-20 meetings on an ex-officio basis. The G-20 thus brings together important industrial and 
emerging-market countries from all regions of the world. Together, member countries represent around 90 per 
cent of global gross national product, 80 per cent of world trade (including EU intra-trade) as well as two-thirds 
of the world's population. The G-20's economic weight and broad membership gives it a high degree of 
legitimacy and influence over the management of the global economy and financial system. 

 
 
1.7.2.  SOBRE LA REUNIÓ DEL BRIC (BRASIL, RÚSSIA, INDIA I XINA) UNA SETMANA ABANS  
DE LA CONFERÈNCIA 
 
Exactament una setmana abans de la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global, es 
reunia, en una ciutat russa –Yekaterinburg– el BRIC: Brasil, Rússia, Índia i Xina. 
 
Es volen només deixar obertes aquí algunes preguntes amb alguns apunts de respostes: 
 
a) Es varen reunir per preparar la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global? No ho 

sembla pas! Més aviat, en tot cas, van contribuir també, reunint-se precisament 
aquells dies, a debilitar-la més!  En tot cas: Brasil, Índia i Xina són – actualment menys 
actius com a tals– actors dins del G77 pel que fa a les negociacions a NNUU! 

b) A banda de ser considerades, i de ser, les noves 4 economies emergents més  
importants, tenen gaires punts en comú com per poder parlar d’un grup? 
Probablement no, excepte per dos punts: i) una suposada voluntat de perpetuar-se 
com a tals economies emergents més importants i, algun dia potser –però 
segurament no totes elles–, arribar a ser economies hegemòniques en el món! Alguns 
experts situen aquesta possibilitat per l’any 2050! ii) ser economies fortament 

Argentina, Brasil, Xina, India, 
Indonèsia, Sud Àfrica i Aràbia 
Saudi són els membres del 
G20 que també ho són del 
G77 de NNUU! 
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basades en l’exportació comercial; Brasil i Rússia de productes naturals; Xina i Índia 
de productes manufacturats!  

c) Es van reunir per preparar  alguna cosa? Probablement si! La propera reunió del G20 
potser, però fonamentalment, i d’acord amb el punt anterior, una nova reunió que es 
projecta amb força a l’horitzó proper –novembre 2009–, que es la nova reunió 
ministerial de la OMC.  
El IBSA (Índia, Brasil i Sud Àfrica) ha jugat fins ara un paper clau en les negociacions 
mai reeixides de l’OMC; un paper però de “cabeza de ratón”, tornant a la 
nomenclatura ja utilitzada abans. 
Tant Rússia com Xina són, de fet, membres molts “joves –des de fa molt poc temps–” 
de l’OMC; no està gens clar, per tant, quin paper hi acabaran jugant!  
Caldrà veure, i ara i aquí no cal especular, com els diversos i contradictoris missatges 
que rep la OMC, tant des del G20 com des de NNUU, afecten a un altre intent 
ministerial d’avançar en la Ronda de Doha, però, en aquest cas, en un context ben 
diferent, el de la Crisis Global, del context en el qual fou concebuda: de plena i 
intensa  hegemonia neoliberal. 

d) Contradiccions? Tantes! L’autor ha sentit en directe, davant seu, com el president 
Lula criticava molt radicalment, encara no fa pas un any, a les IBW; però el G20, amb 
ell a la reunió, l’ha ressuscitat! 

 
 
1.7.3.  SEGON  ARTICLE  DE  L’AUTOR A “OTHER NEWS”, UNA  SETMANA  ABANS  DE  LA 
CONFERÈNCIA 

 
___________________________________________  

'Other news' es una iniciativa personal, que tiene el fin de proporcionar material que tendría que estar en los 
medios, y no esta por los criterios comerciales de la información. Está abierta a recibir contribuciones de todos. Su 
área de trabajo es informar sobre temas globales, relaciones norte-sur, y gobernabilidad de la globalización 
(globalización). Su lema es una frase aparecida en el muro de la vieja aduana de Barcelona, a comienzos del 2003: 
"Lo que los muros hablan, los medios callan". Roberto Savio 
_____________________________________________  
  

 //Reproducción prohibida, nota enviada a título informativo//  

  

EL SILENCIO DE LOS GRANDES MEDIOS SOBRE LA ONU 

 

 Josep Xercavins i Valls; Professor Universitat Politècnica de Catalunya; ex-coordinador Secretariat Fòrum Ubuntu 

 

Estamos a unos muy pocos días de que empiece en la sede central de la ONU en Nueva York la “Conferencia sobre 

la crisis financiera y económica mundial y sus impactos sobre el desarrollo”, que tendrá lugar del 24 al 26 de 

Junio. 
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No es posible predecir en estos momentos como acabará la conferencia; pero empieza a entreverse, tanto por el 

proceso que ha llevado a ella (con dos personajes referentes en mayúsculas: D'Escoto y Stiglitz), como por el 

estado y los contenidos de la negociación en estos momentos, que, al final, tal vez pueda hablarse de un antes y 

un después "histórico" de la Conferencia: a) tanto por lo que se refiere a futuras actuaciones en relación a la crisis 

global; b) como por lo que se refiere al propio futuro de la ONU -concretamente sobre su papel, o no, en la 

gobernanza de lo financiero y económico; c) y finalmente, pero no en menor medida, en relación al papel de los 

medios poderosos de comunicación con respeto a todo ello. En este texto me ceñiré solamente a los dos últimos 

aspectos.  

  

"Los medios poderosos de comunicación callan acerca de lo que sucede en la ONU"  

  

¡Qué lástima! Habría, había y hay tanto que explicar, analizar, discutir, etc. sobre estos momentos, que no puedo 

más que expresar mi indignación contra una de las manipulaciones mediáticas más importantes de los últimos 

tiempos: el "insoportable" silencio de los medios poderosos de comunicación alrededor de esta Conferencia de la 

ONU. Insoportable, sobre todo, porque es un silencio que sólo "se escucha" en el lado de los más ricos y 

poderosos. Dos ejemplos diametralmente distintos para justificar estas afirmaciones.  

1. Los medios poderosos de comunicación no han podido desprestigiarla; el New York Times publicaba, el 24 de 

mayo pasado, un artículo muy duro, firmado por NEIL MacFARQUHAR, donde D'Escoto era calificado, de entrada, 

como: "a ranking Sandinista and the fractious president of the United Nations GA". Todo el mundo puede leerlo y 

hacerse su propia opinión. La tergiversación viene, sobretodo, cuando la información de que D'Escoto está 

basando sus propuestas en el informe de la "Comisión Stiglitz" (mucho menos caricaturalizable), no puede leerse 

hasta el mismísimo final del artículo al que, por supuesto, cuesta mucho en llegar. 

Pero lo realmente interesante de este hecho es que, curiosamente, no encontró eco en los medios poderosos de 

comunicación. Se ha preferido, incluso, silenciar que vilipendiar. A mi juicio, les era más peligroso, para sus 

intereses, que se empezase a hablar de ello y que, por lo tanto, al final, alguien hablase también de los contenidos 

y quizás se entusiasmase con ellos.  

 2. Un artículo del mismo autor que escribe ahora estás líneas, publicado solamente en el "Other News" de 

Roberto Savio (cuyo lema -que ahora "he plagiado"- es una frase aparecida en el muro de la vieja aduana de 

Barcelona, a comienzos del 2003: "Lo que los muros hablan, los medios callan"), ha sido re-publicado en algunas 

miles de páginas web del mundo de habla hispana (la versión inglesa me llego tarde y, en aquel momento, no me 

pareció oportuno intentar distribuirla -ahora me arrepiento). Su título era: "Del G20 al G192 -la ONU-: ¿Por fin 

una respuesta a la altura de la crisis".  

Está claro que, en este caso, no es el nombre del autor (un total desconocido) el que ha llevado a este nivel de 

auto difusión en la red; solo puede ser debido al interés que despierta el tema en sí. Por lo tanto, y para utilizar el 

vocabulario hegemónico que hay detrás de la crisis, "mercado" si que había y hay para el tema. ¡Por supuesto!. 

En definitiva, una vez más, lo que no ha interesado es que se hable de ello, que se vislumbre quizás una 

alternativa real a la hegemonía citada.  

Dejando aparte lo grave que es intrínsecamente el hecho en sí, lo realmente grave es que ha hurtado a la 

ciudadanía mundial de la información necesaria para hacerse una opinión propia y presionar o no, y en un sentido 

o en otro, sobre lo que se viene debatiendo y negociando estos días en la ONU. Los representantes de los estados 

mantienen, en consecuencia, uno de los procesos más importantes de los últimos tiempos dentro de la ONU sin, 

prácticamente, luz ni taquígrafos. La única luz y taquígrafos la ofrecen las organizaciones de la sociedad civil que, 
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bajo el nombre "Global Social and Economic Group - Global Crisi Group", intentan seguir, incidir e informar sobre 

lo que está sucediendo en los "headquarters" de Nueva York. Ello me permite a mí, por ejemplo, escribir este texto 

pero, desgraciadamente, la fuerza de la opinión pública no habrá podido llegar ni llegará a tiempo.  

No es este el momento de profundizar en ello, pero está cada vez más y más claro que uno de los grandes 

problemas que debe resolverse, desde la vertiente de la "alter-mundialización", es el de garantizar la libertad y el 

derecho a una información veraz y plural de lo que sucede en el mundo.  

 

"La Conferencia sobre la crisis: un momento clave para el futuro de la ONU" 

  

La crisis global en la que estamos es tan importante que otra de las dimensiones que ha abierto es la de la 

gobernanza mundial. Como mínimo la crisis juega i jugará un papel muy importante en determinar que actores 

"institucionales", que relaciones multipolares internacionales, que organizaciones multilaterales, etc., queden 

más o menos bien posicionados en el apartado político del "tsunami financiero económico".  

 Para los países ricos y poderosos - donde, justamente, se gestó y desarrollo la crisis, sus causas y sus primeros 

efectos- lo ideal hubiese sido, y sigue siendo, que tampoco nada importante cambiase en lo político. Con un Bush 

"muerto" cual "Cid Campeador", el actual napoleón francés, Sarkozy, organizó la primera "fiesta" del G20, como 

hábil manera de que todo cambiase para que, como siempre, no cambiará nada.  

Una reunión extraordinaria del G8 es lo que hubiese procedido realmente. Ellos (unos más que otros) eran los 

responsables de lo que sucedía y a ellos les tocaba, por lo tanto, asumir las correspondientes responsabilidades 

políticas y empezar por arreglar sus casas. 

Un comunicado emitido por el Foro UBUNTU, antes de la primera reunión del G20, creo que planteaba 

adecuadamente algunos de los pormenores de la situación, cuando hacía constar: (ver apartado 1.3.). 

Claro está que la reunión del G20 paso como paso (sobre todo como un gran fuego de artificio mediático y 

totalmente desmovilizador de un posible movimiento contestatario, y que la Conferencia de Doha 2008 quedo, 

desgraciadamente y según lo previsto, prácticamente en nada.  

Sin embargo la historia (de momento en minúsculas) tiene sus propios recovecos y la Asamblea General de 

Naciones Unidas está presidida, desde septiembre pasado -aunque la elección propiamente se realizara, como es 

procedente, meses antes- por el Padre Miguel D'Escoto. A su empeño hay que atribuir ya, primero, la osadía de 

abrir una ventana, distinta de la del G20, para mirar, analizar y proponer sobre la crisis: la "Comisión Stiglitz" 

(creada ya, por cierto, pocas semanas antes que la primera reunión del G20), y, segundo, el conseguir introducir 

en la Declaración de Doha 2008 el siguiente artículo:  

79. Las Naciones Unidas celebrarán una conferencia al más alto nivel sobre la crisis financiera y económica 

mundial y sus efectos sobre el desarrollo. La conferencia será organizada por el Presidente de la Asamblea 

General y sus modalidades se definirán a más tardar en marzo de 2009. 

No habrá sido en marzo, tampoco fue la primera semana de junio, pero ahora ya parece imposible que no sea la 

próxima última semana de este mes. Ya habrá tiempo para relatar la carrera de obstáculos que se habrá 

realizado para, como mínimo, llegar hasta el final. 

Aunque lo que consiguiera aprobar D'Escoto fuese el artículo anterior, cuya lectura restrictiva impediría a la 
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Conferencia tratar más allá de los efectos de la crisis sobre el desarrollo (argumento reiteradamente puesto -aún 

actualmente- en las mesas de negociación por parte, entre otros, de los EEUU y de Europa, que no quieren que la 

ONU hable de otra cosa que no sea de los países en desarrollo), "nuestro Padre D'Escoto" no ha dejado pasar la 

oportunidad y ha puesto toda su energía en, precisamente, transformar la Conferencia en el hito, posiblemente 

"histórico", que pondría a la ONU al frente de la gobernanza de los temas financieros y económicos mundiales. 

Citando al propio Padre D'Escoto en unas declaraciones al Gramma cubano (lo que denotaría, o bien una cierta 

ingenuidad, o bien un exceso de confianza, ...): (ver otra vez el apartado 1.3.). 

Pues sí, efectivamente, lo que se está negociando estos días en la ONU es el propio papel que debe tener la 

organización en la gobernanza de lo financiero y de lo económico. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad 

probablemente irrepetible, a corto y medio plazo, de conseguir que la ONU deje de ser, principal pero solamente, 

el resultado complejo y contradictorio de: 

a) el lugar físico donde se aloja el Consejo de Seguridad de los vencedores de la 2ª guerra mundial; b) el referente 

principal del derecho internacional alrededor de las Declaraciones de los Derechos Humanos; c) una agencia 

humanitaria imprescindible, pero muy mejorable como todo lo humano; d) etc. 

Para pasar a ser, además, una verdadera institución de real gobernanza democrática mundial (que sólo se 

consigue y ejerce cuando lo político decide sobre lo financiero y económico), expresión de la capacidad de 

consenso, que sea y cuando sea posible, de los estados del mundo, o resultado de mayorías democráticas 

construidas entre ellos en el seno de la Asamblea General. Huelga decir que la habitual crítica sobre la legitimidad 

democrática de una Asamblea General de la ONU en la que cada estado tiene un voto, refleja una clara 

insuficiencia a superar (no objeto tampoco de este texto), pero que, de momento, la realidad corrige actualmente 

de forma habitualmente sabia, porque, como es bien sabido, las decisiones verdaderamente importantes reflejan 

siempre las posiciones relativas de los grandes grupos multipolares del mundo actual (EEUU, Europa, G77 +China 

-140 países en desarrollo-, Rusia, etc.).  

Y, finalmente, si escribo estas líneas hoy y ahora es porque observo dos signos esperanzadores en relación a todo 

ello:  

1) Una cierta recomposición del G77 (el grupo de 140 países que suele negociar en conjunto a modo de voz de los 

países en desarrollo) que, recuperando sus preciados miembros que han compartido mesa y mantel con los países 

ricos y poderosos del mundo en el G20, hace piña, por ejemplo, alrededor de propuestas como la de la creación de 

una especie de Consejo de Seguridad Económico, o como la de revisión del acuerdo nefasto (una especie de 

pecado original -posterior germen del neoliberalismo- de las organizaciones multilaterales internacionales) entre 

la ONU y las Instituciones de Bretton Woods que, precisamente, las pudiese llegar a situar bajo una supervisión y 

coordinación política real y efectiva de un empoderado ECOSOC.  

2) Que, a pesar de mi posicionamiento nunca neutral y siempre a favor de los intereses de los más débiles del 

mundo, puedo apreciar, sobre todo si llega a buen recaudo, que los EEUU de Obama, eh incluso una Europa sin 

rumbo, se hayan dejado (no sin resistirse mucho) arrastrar a discutir y negociar sobre todos estos temas por la 

fuerza inmedible y tal vez inmaterial de "nuestro Padre D'Escoto".  
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1.8.   LA SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA INTERNACIONALMENT I LA PREPARACIÓ DE              

LA CONFERÈNCIA 

En el context d’aquest informe s’anomena “Societat Civil Organitzada 
Internacionalment” aquell seguit d’organitzacions (majoritàriament ONGs, però també –
i molt significativament en aquest cas– els sindicats, els moviments socials, etc.) i 
persones (de vegades a títol individual i, més o menys, com expertes) que fan una opció 
clara de seguiment actiu, normalment amb voluntat d’incidència, d’una Conferència com 
la que estem contemplant. 
 
En aquest cas, i pel que fa referència a aquest actor internacional, hi ha una continuïtat 
molt important, tant en el treball fet com en l’organització adoptada, entre la 
Conferència de Doha 2008 i aquesta Conferència a Nova York. 
El que per la Conferència de Doha 2008 va ser el “Doha NGO Group on Financing for 
Development” ara ha estat el “Global Social Economy Group –GSEG” que, en el seu lloc 
web 
 
http://www.ffdngo.org/ 
 
s’auto-descriu de la següent manera: 

Global Social Economy Group (GSEG) 

 A group of Civil Society (CSOs) and Non-Governmental Organizations (NGOs) formed an international coalition, 
the Doha NGO Group (DNG) that served as the NGO facilitating body to the official UN Financing for Development 
(FfD) process and engaged in the monitoring of the various agenda items of the Monterrey Consensus. The 
current role of this coalition of CSOs is primarily to provide a broad inclusive platform around which interested 
groups and networks could mobilize, with the aim of ensuring effective civil society participation and advocacy in 
the UN High Level Conference on the World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development and its 
follow up. Given this new and broader focus the coalition is now called the Global Social Economy Group (GSEG). 
The coalition is broadly representative of international, regional and national CSOs in diverse fields: women’s 
organizations, trade unions, CSOs focused on thematic areas: trade, finance, debt, development effectiveness, tax 
justice, sustainable development, systemic reform. 

GSEG comprising: 

AFRODAD  

AWEPON  

Arab NGO Network for Development  

Cooperation Internationale pour le Developpement et la Solidarite  

EURODAD  

InterAction  

ITUC  

New Rules for Global Finance Coalition  

NGO Committee on Financing for Development  

http://www.ffdngo.org/
http://www.afrodad.org/
http://www.awepon.org/
http://www.annd.org/
http://www.cidse.org/
http://www.eurodad.org/
http://www.interaction.org/
http://www.ituc-csi.org/
http://www.new-rules.org/
http://www.ngosonffd.org/members.htm
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LATINDADD  

Third World Institute - Social Watch  

Third World Network  

UBUNTU Forum  

Women's Working Group on Financing for Development  

 
Ara bé, tot el que s’ha comentat relatiu a la rapidesa inusual del procés de la 
Conferència de NNUU sobre la Crisis Global ha afectat, també, a les capacitats 
d’aquesta “societat civil organitzada internacionalment” de fer el seu paper tradicional 
en aquests casos: informar cap enfora –als móns de la societat civil principalment, però 
en general a la societat mundial– tot transparentitzant el procés; prendre posició pròpia 
i organitzar-se per tal de fer-la arribar arreu; fer, en conseqüència, activitat de “lobby” 
i/o d’”advocacy” tant a nivell dels ambaixadors a Nova York com a nivell dels governs a 
les capitals i com a nivell, naturalment, de les pròpies NNUU.  
 
I, en aquesta ocasió, hi han hagut també altres realitats que, segons l’autor, 
singularitzen en part el paper i la presència d’aquesta “societat civil organitzada 
internacionalment” tant en la preparació com en la celebració de la conferència: 
 
i)       El grup motor, en aquest cas el GSEG que s’acaba de referenciar, ha enllaçat una 

conferència –la de Doha 2008– amb l’altra –la de Nova York–; això ha tingut 
probablement una vessant negativa relacionada amb el cansament de les 
persones; emperò ha tingut una clara vessant positiva perquè no ha calgut, com 
passa masses vegades, “començar una mica de zero”. En aquest sentit, el nucli al 
voltant del qual s’auto-organitza la societat civil ha pogut estar relativament a 
l’alçada de les circumstàncies, en una dinàmica que, a voltes, era molt ràpida i 
desconcertant. Dins d’aquesta dinàmica hi ha un aspecte molt concret que ha 
singularitzat també tot aquest procés respecte d’altres –i que en aquest cas 
l’hauria facilitat–: el propi DOD del PGA ha vertebrat el posicionament, molt  
favorable, de la societat civil en relació de la conferència!  
 

ii)       Encara que quan s’escriuen aquestes línies es comença a observar un moviment 
que, probablement, anirà in crescendo, cal reconèixer que, fins ara, la resposta 
davant de la crisis de la societat, en general, i de la “societat civil organitzada 
internacionalment”, en particular, ha estat ben escassa; en un  context així el 
treball dels actors més conscients i organitzats –com el del grup GSEG– és sempre 
més difícil i ineficient! 

 
iii)       Una Conferència de NNUU a Nova York és sempre menys participada que una 

Conferència en qualsevol altre lloc del món. Quan un país s’ofereix per organitzar 
una Conferència Internacional, cal reconèixer que, entre altres coses, està 

http://www.latindadd.org/
http://www.item.org.uy/eng/index.php
http://www.twnside.org.sg/
http://www.ubuntu.upc.edu/
http://www.un.org/esa/ffd/civilsociety/WWG_on_FfD-info_sheet.pdf
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promocionant el seu país. Tot s’organitza, a més a més, amb molt més temps. 
D’això, en resulta sempre més participació de representants de la societat civil. 
Això no és pas així quan a Nova York hi ha “una reunió més” –encara que pugui ser 
extraordinàriament important– de NNUU. I, en canvi, les característiques de la seu 
central de NNUU a Nova York són un altre impediment a la participació. L’edifici 
no està pas “pensat per això” i les mesures de seguretat tant característiques dels 
EUA tampoc ho animem i/o ho faciliten gens.    
 

En resum, el que hom vol significar aquí són les llums i les ombres d’una participació més 
aviat pobre, més qualitativa que quantitativament parlant, de “societat civil organitzada 
internacionalment”  que, emperò, deu n’hi do de l’activitat que ha estat capaç de 
mantenir i que, pel que fa a l’abans de la Conferència, es por resumir en el següent 
comunicat “unitari” emès formalment, després de no poques “aproximacions 
successives”, el dia abans del començament de la Conferència. Massa tard 
probablemnet, però més val tard que mai! 
 
 
1.8.1.  EL COMUNICAT DE LA SOCIETAT CIVIL ORGANITZADA INTERNACIONALMENT A LA 
CONFERÈNCIA 
 
Civil Society Key Recommendations for the UN Conference on the World Financial and Economic Crisis and its 
Impact on Development and its follow-up 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
We are facing a global systemic financial and economic crisis, which originated in the increasing financialization 
of the global economy, coupled with deregulation, over-reliance on trade liberalization and the use of financial 
instruments that created systemic risks and asymmetries. These factors have resulted in a financial industry 
disconnected from the real productive economy and in a severe slow-down in the real economy, with 
tremendous human and social costs. Before the financial crisis, the world was already suffering from a food 
crisis, and facing environmental challenges of historic dimensions. With this Conference, the UN as the most 
comprehensive intergovernmental forum, has a historic opportunity to start a longer-term inclusive process for a 
fundamental transformation of the economic and financial system and to make social and gender justice and the 
fulfillment of human and environmental rights the key objectives of all crisis-related measures. As a first step, 
global fiscal stimulus measures are crucial, both for industrialized countries, economies in transition, and 
developing countries, to stimulate their economies in a sustainable manner, and implement counter-cyclical 
policies, without, however, reverting to the same export-led growth model based on unsustainable over-
production and over-consumption patterns. However, equally important are concrete commitments for an 
intergovernmental time-bound process towards long-term structural reforms to prevent future financial bubbles 
and economic busts. This UN Conference must be the beginning of a process for systemic change, crisis 
resolution and economic justice between developed and developing countries and economies in transition. 
 
International Stimulus Package for Development 
_ Stimulus packages or support programs in industrialized countries must not distort the economic playing field 
or create a new form of financial protectionism. 
_ In the interest of all, developed countries should help to finance rescue packages in developing countries, and 
as proposed by the "Stiglitz Commission" they should invest part of their own fiscal stimulus packages in 
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developing countries in a way that respects national ownership of their own development processes. This 
support should be additional to existing commitments on aid. 
_ Developing countries must benefit fully from these stimulus packages, through special grant arrangements and 
ODA, and not through debt-creating loans. All crisis grants must come without any policy conditions except for 
conditions necessary to fulfill fiduciary obligations. 
_ Donor countries have to deliver on their aid promises and must convert them into legally binding commitments 
under the appropriate UN forum. They should step up efforts to reach the target of 0.7% and not back-track on 
the G8 promise to increase annual aid by US$50bn (half of which would go to Africa) by 2010. We acknowledge 
the EU proposal regarding short-term ODA commitment. However, more ambitious measures are needed. 
According to DESA, a compensatory and development financing plan, totaling 1$ trillion for 2009-2010, is needed 
for developing countries. Implementation should be overseen by a stimulus working group that should report to 
the General Assembly in September on steps taken. 
_ Governments should introduce an internationally coordinated Financial Transaction Tax in order to mobilize 
additional resources for a short-term Global Stimulus Fund and the longer-term implementation of the 
internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals. 
_ International stimulus packages should serve the goals of economic recovery, social justice, environmental 
protection and sustainable use of natural resources. 
_ Unconditional debt cancellation and repudiation of illegitimate debt are immediate steps that must be taken 
to increase the availability of needed resources in developing countries. Governments should establish a new 
debt architecture that is inclusive, participatory and democratically accountable to all, and provides for fair and 
transparent resolutions. 
_ Fiscal stimulus should be spent on social protection measures with a focus on vulnerability populations, 
especially women and ethnic minorities, and on building equitable and sustainable growth. It is vital to promote 
investments in human capital, in particular in education and health, as well to invest in job creation. 
_ Fiscal stabilizers such as unemployment benefit schemes must be supplemented by direct job creation 
schemes, with an emphasis on decent jobs. Fiscal stimuli should target increases in aggregate demand of 
sufficient magnitude to revitalize the real economy: employment, wage and household disposable income 
growth in ways that are compatible with the urgent need to address climate change and ecological destruction. 
In addition, non-debt generating resources and transfer of appropriate technology have to be made available to 
developing countries to cover the costs of mitigating and adapting to climate change, in accordance with the 
Climate Convention. 
 
Systemic Reform to Provide Global Financial and Economic Regulation 
_ In the short-term, a Global Panel on Systemic Risks in the World Economy should be established, following the 
model of the Intergovernmental Panel on Climate Change, bringing together academics, civil society and policy 
makers. 
_ Further to strengthening ECOSOC, the Outcome Document should commit members to establish a Financial 
Products Safety Commission. The Commission would be a low cost means for evaluating proposed financial 
products submitted anonymously by national regulatory authorities to determine the degree of their risk for the 
financial system and their potential benefits for realizing UN member agreed goals. 
_ The Committee of Experts on International Cooperation on Tax Matters should be upgraded to an 
intergovernmental Commission on Tax Matters as a functional commission of ECOSOC by the end of 2009, with 
a commitment to formulating globally-enforceable rules that will put an end to tax evasion and avoidance. For 
the longer term, the Outcome Document should envisage the establishment of a new international institution for 
tax cooperation. 
_ In line with the general consensus on the need to revamp and strengthen regulatory tools for finance, the 
trade and investment negotiations at all levels, especially WTO negotiations on financial services and regional 
and bilateral free trade negotiations, must be put on hold. 
_ The discussion started within the G20 on a "Global Charter for Sustainable Economic Activity" must take place 
in the only legitimate body to develop and endorse such a framework – in the UN. 
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_ In line with the general consensus on the need to revamp and strengthen regulatory tools for finance, the 
trade and investment negotiations at all levels that affect the utilization of such tools, especially WTO and 
regional and bilateral Free Trade Agreement negotiations on financial services, should be put on hold. 
_ There should be a new agreement of cooperation between the UN and the Bretton-Woods-Institutions in 
order to enhance coordination and policy coherence. 
_ The governance structure of the International Financial Institutions must be based on democratic principles, 
with the involvement of all stakeholders - not just shareholders - in a transparent, consultative and inclusive 
process. As a first step, the World Bank would move to a parity of voice and vote for borrowing and lending 
countries, as called for by the G24. 
_ Many new and ongoing programs of the International Financial Institutions still contain unwarranted 
conditionalities. We therefore call for an end to the practice of policy conditionality, which has undermined 
democratic decision making and often imposed harmful policies on countries. All countries have the democratic 
sovereign right to govern their own economies, to implement countercyclical policies aimed at stimulating 
aggregate demand, and achieve sustainable growth with equity in the real economy. Policy conditionality 
impedes this sovereign right. 
_ The right of developing countries to determine their own policies must be respected; this necessitates 
elimination of policy conditionalities imposed by IFIs and restrictions on national policy space instituted through 
trade and investment agreements. 
_ The IMF and World Bank should cease to intervene in the development and implementation of national trade 
and investment policies. Trade and investment agreements should be reviewed so as to redress the asymmetric 
impact that development finance institutions and agencies have had on the negotiating space of recipient 
countries. The remit of quasi-juridical forums, such as the World Banks ICSID, should be reviewed and reversed 
to determine what future role they may have in financing for development. There is need for urgent 
establishment of effective mechanisms to redress the asymmetric impact that development finance institutions 
and agencies have had on the negotiating space of recipient countries. 
_ In the longer-term, a Global Economic Council should be created within the UN system - as a globally 
representative forum to address areas of concern in the functioning of the global economic system in a 
comprehensive way. The Council would provide oversight to deal with pressing economic and financial issues in a 
comprehensive way. 
_ A Global Reserve System should be created in a way that will support the development needs of poorer 
countries and serve to stabilize the global financial system. As a first step, allocations of Special Drawing Rights 
(SDRs) through the IMF should be regularized, made on the basis of need and not quota, and subject to the 
oversight of a specially created, democratic body. Costs for developing countries’ use of SDRs should be made 
fixed, and preferably financed from other resources. 
_ An important first step after the UN Conference is the creation of a robust follow-up mechanism, which 
ensures all member-state and institutional participation at the appropriate and highest level. Working groups on 
the follow-up on specific agreements of the Outcome Document have to be created immediately to discuss how 
the proposals would be implemented. The working groups would have to report to the General Assembly 
meeting in March. 
 
Conclusion 
The outcome document of this UN High Level Conference should reflect the urgency of the situation and contain 
short-term measures, to be implemented immediately as a response to the crisis. These measures must include 
sufficient non-debt generating funding for a global stimulus package for developing countries and economies in 
transition. Donor ODA commitments must be upheld according to a binding schedule. We trust that the outcome 
document will specify the necessary short-term measures and also contains concrete commitments for an 
intergovernmental time-bound process towards longterm structural reforms. This UN Conference must be the 
beginning of a process for systemic change, crisis resolution and social economic and environmental justice 
among developed and developing countries, and economies in transition. 
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1.9.      EL  “CONSENS FINAL” SOBRE  EL DOCUMENT  DE LA CONFERÈNCIA,  TANCAT   EL 
DIA ABANS DEL SEU COMENÇAMENT  
  

La Conferència es va acabar, de fet, el dia abans de començar. El rumor va córrer des 
del dilluns 22 de juny i, efectivament, el dimarts 23 de juny es feia, no oficialment, 
públic que s’havia acabat la negociació amb un document de consens que ja 
començava a distribuir-se, no oficialment, arreu. 

 
Aquesta tampoc és, com gairebé res en aquest procés, una circumstància habitual. 
Normalment els dies de realització d’una Conferència són, també, els dies més forts de 
negociació final dels aspectes més controvertits relacionats amb els temes en qüestió. 
 
L’autor no té detalls de com va anar tot plegat. Però malgrat que aquest informe pretén 
no ser massa especulatiu, en aquest cas no pot resistir escriure la seva “pròpia” 
interpretació; i diu interpretació perquè, llavors, no s’ha d’ajustar tant als fets com a les 
possibles raons que els expliquin. 
 

Objectivament parlant, el text consensuat està extremadament lluny del DOD del PGA i, 
fins i tot, del DOD1 posterior sobre el qual es va començar la negociació. L’autor creu 
que, d’entrada, es podria dir que el resultat anticipat de la Conferència era un fracàs més 
que important. Les tensions en tot el procés “informat” fins ara les poden imaginar. El 
PGA D’Escoto i una part important –però només una part– del G77 havien jugat molt fort 
i havien aconseguit tirar endavant una Conferència que, a ben segur, haurà estat a punt 
de “morir” en diverses ocasions. EUA i Europa han hagut de seguir un procés i negociar 
un text, quan no volien fer ni una cosa ni l’altra.  Aquesta vegada per tant, no era un 
tema de pactes finals, no era un tema que restava obert a possibles nits de negociacions 
diplomàtiques de darrera hora; els líders dels països –ja s’ha comentat– no hi anirien –i 
si de cas són ells els que podrien prendre decisions importants de darrera hora–;  el risc 
era doncs massa elevat. En aquest context, l’autor considera que els actors que han 
jugat a favor de la Conferència i, en definitiva, del DOD del PGA arriben a la conclusió 
que ja estaven al màxim que podien arribar, i que si no volien arriscar-se seriosament al 
fracàs total, calia tancar amb el que tenien!.     
En la secció 4 d’aquest informe, s’analitzaran en detall les conclusions oficials, i les 
seves diferents interpretacions, dels resultats de la Conferència. 

 
Emperò, aquesta vegada, la Conferència té, sempre des del punt de vista de l’autor, 
altres conclusions no oficials que, en aquest cas – i com a resultats “afegits” d’ un 
procés ben singularment extraordinari  –,  podria ser que, en el futur, juguessin un 
paper important i sobre les quals, per tant, aquest informe ni pot ni vol deixar 
d’informar. Aquest és l’objectiu de tot l’apartat següent. 
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1.10.      EL  QUE   SEGUR   QUE   EN   QUEDARÀ   PERÒ   DEL   PROCÉS  D’ABANS   DE  LA 
CONFERÈNCIA:   UNA   PROPOSTA   CABDAL   DE   REFORMA    DEL   SISTEMA   I  DE  LES    
ORGANITZACIONS  DE GOVERNANÇA  DE  L’ECONOMIA FINANCERA MUNDIAL 
 
 
1.10.1.   LA NECESSITAT DE GOVERNANÇA:  UNA  CONCLUSIÓ GAIREBÉ MUNDIALMENT 
UNÀNIME DESPRÉS DE LA CRISIS GLOBAL  
 
Malgrat que a la secció 3 d’aquest informe hi tornarem amb més profunditat, es podria 
dir  que si hi ha hagut unanimitat en alguna cosa, després de l’esclat de la crisis global,  
és en la necessitat evident de la governança de l’economia financera mundial.  
 
Si la crisis financera ha estat, fonamentalment i entre altres coses, el resultat del 
“paradigma de la privatització, la liberalització i la desregulació de gairebé tot”, llavors, 
la necessitat de governar: definint, emmarcant i regulant les regles del joc dels 
mercats, s’ha fet, novament i esperem que definitivament, evident. 
 
I l’autor s’atreviria a dir que aquest és l’únic punt de consens unànime que, sobre la crisis 
financera global, hi ha sobre les taules dels dirigents polítics mundials. 
 
També cal però que ens diguem  que, segurament, la majoria dels pocs éssers humans 
més poderosos que, justament i sobretot en aquesta època, són els que tenen a les 
seves mans les finances mundials, molt probablement, i per així dir-ho, no comparteixen 
del tot aquest consens. És a dir, el que en Ciències Polítiques en diríem l’”oligarquia 
financera” és clarament una oligarquia, i no està precisament en retirada.    
  
 
1.10.2.   SOBRE LES PROPOSTES POLÍTIQUES DE GOVERNANÇA DES DEL G20 (I) 
 
Malgrat que aquest informe no pretén ni pot ser “un informe” sobre les reunions i els 
comunicats del G20 (vegeu l’annex I.3.), hi ha alguns aspectes d’aquests comunicats i de 
tot allò que sustenten –i que tothom ha pogut seguir, aquí si, pels mitjans de 
comunicació – que, òbviament, han passat a ser centrals en el moment actual i han estat 
sempre, tal com ja s’ha dit, en el vell mig dels debats i del propi procés cap a la 
Conferència de les NNUU sobre la Crisis Global. L’autor els resumiria en les següents 
assumpcions i consideracions: 
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a) EL G20 mira enrere! 
 

Si bé el segon comunicat del G20 afirma que “una crisis global exige una solución 
global”, hom considera que ni per les maneres ni per les propostes aquesta solució 
global es dibuixa realment i que, aquí i així, seguim tenint un gran problema. 
Es diria, sobretot, que hi ha una primera reacció, més forta del que fins i tot es 
reconeix, de tornada al nivell de l’estat, dels estats. I l’autor no diu això en relació a 
l’opció keynesiana del paper de l’estat –o, millor, del sector públic– com a motor de 
l’economia, en un període necessariament contra cíclic, perspectiva amb la qual es 
coincidiria totalment. Sinó en el sentit, de fet, d’optar per no governar la 
globalització, sinó d’intentar “tirar-la enrere”, retrobant una sensació de seguretat 
política en el retorn als nivells de l’estat. Al costat de “compromisos” sobre “el 
manteniment d’una economia global oberta” i el “rebuig del proteccionisme”, les 
següents frases textuals –en aquest cas del comunicat de la 1a reunió del G20– són, 
potser, clarificadores –els subratllats són de l’autor–: 
 
“Toda regulación es, primera y principalmente, responsabilidad de los reguladores 
nacionales” 
 
“Los reguladores deberían reforzar su coordinación y su cooperación en todos los 
segmentos de los mercados financieros, incluso en lo que respecta a los movimientos 
transfonterizos de capitales” 
 
“Hace falta una respuesta política en todos los órdenes, basada en una cooperación 
macroeconómica más estrecha”  
 
Aquesta perspectiva, que té molts defensors molt legítims i més autoritzats que 
l’autor és, justament al seu parer, impossible –la globalització no anirà enrere– i, 
sobretot per això, és fonamental governar-la i governar-la bé (tant en les maneres 
com en els fons). 
Curiosament o no, en canvi, la “Comissió Stiglitz” si que ha proposat i proposa  
realment donar aquest pas, diríem que realment de futur!  

 
b) El G20 no posa el dit a la “llaga”! 
  
La quantitat de vegades en que els dos comunicats del G20 utilitzen les següents 
paraules i/o expressions és ingent: “les autoritats”, “les autoritats apropiades”, “els 
organismes corresponents”, “els reguladors”, “els supervisors”, “els bancs”, “els 
organismes del sector privat”, etc.  
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Doncs bé, justament el problema és que “ningú sap” qui són, de fet, en 
innumerables ocasions i en el context en el qual estem, “les autoritats apropiades” 
i/o “els organismes corresponents”. 
Al parer de l’autor, sota tota aquesta “verbàlia” és on s’amaga, de fet, la capacitat de 
l’oligarquia financera de construir i exercir el seu poder. Aquesta indefinició inclou 
tots els defectes de manca de transparència, manca de democràcia, manca de “tot” 
que, justament, permeten que, en el món globalitzat, la llei –sobretot la financera– 
hagi sigut i sigui la llei de la selva.    
 

En aquest ordre de coses és probablement molt significatiu que l’únic organisme 
internacional,  més o menys desconegut, sobre el qual s’actua, sobre el qual “es 
prenen decisions”, sigui el “Fòrum d’Estabilitat Financera FEF-FSF”, que es 
transforma en el “Consell d’Estabilitat Financera, CEF-FSB” (un gran canvi!) i al qual 
s’encomanen  una sèrie de tasques en el comunicat de la 2a reunió del G20. 
I per què és tant significatiu? Doncs perquè el FSF o, ara, el FSB forma part de 
l’entramat del BIS (Banc for International Settlements - Banc Internacional de 
pagaments). El BIS, una mena de banc central dels bancs centrals d’alguns països 
del món, és, probablement, un dels actors claus –segurament l’actor clau– en les 
finances globals, on l’oligarquia financera –en les seves diferents materialitzacions: 
bancs centrals, empreses, persones– fa i desfà des de fa molts anys, a l’aguait de la 
més absoluta opacitat, tant en les seves composicions (les del BIS i les de tot el seu 
entramat), com en el seus sistemes reals de funcionament i presa de decisions. 
Vegeu en relació a tot això l’annex II.4.  
En definitiva no és pas gens descartable que en aquest FSF, canviat de nom, hi 
trobem, més que altra cosa, un lloc de “negociació futura” entre els governs dels 
països del G20 i els seus respectius entramats financers. De fet, tal com es mostra en 
el mencionat annex II.4., el G20 i el FSF són, pràcticament, una mateixa cosa: en el 
G20 hi trobem més aviat els governs polítics; en el FSF hi troben més aviat, encara 
que no exclusivament, els bancs centrals. En aquest sentit, el que en realitat està 
fent el G20 en el comunicat de la seva 2a reunió, amb el tema del FSF, és auto 
empoderar-se! 
Si aquesta és la nova transparència que la crisis global necessita: “que Déu ens agafi 
confessats”! 

 
c) El G20 i més del mateix! 
 

Finalment, les propostes del G20 no estan a l’alçada, ni molt menys, de la seva teòrica 
premissa: “una crisis global exige una solución global” i, en general, del missatge 
tramés per molts dels seus líders, de que davant d’una crisis resultat de la 
desgovernança calia i cal definir, i implementar, governança. 
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En efecte, a banda del tema realment curiós del FSF, tota l’altra governança de 
l’economia financera passarà pel FMI. 

 
Són tantes les objeccions que es poden fer a aquesta opció que hom no voldria 
morir en un intent d’exhaustivitat. Emperò cal situar, com a mínim, totes les 
següents: 
 
i) Si una organització internacional ha estat i esta lligada a la “privatització, 

liberalització i desregulació”, tothom ho sap ja prou bé, aquesta és el FMI.  
Només per aquest motiu ni hauria més que suficient. 
(I això no ho pot arreglar el fet de que, actualment, la seva màxima autoritat 
sigui un pes, relativament pesat, de la socialdemocràcia Europea. Per cert, el 
mateix que passa, de fet, a la OMC, des de després de Cancún.) 
 

ii) I el fet anterior no l’arregla, ni l’arreglarà pas, accelerar, en teoria, la seva 
reforma interna.  
Efectivament, la pretesa reforma interna té, de fet i com a mínim, altres 
motivacions importants. La sobirania del FMI és una sobirania, principalment, 
accionarial. És a dir, en la presa de decisions, qui més fons aporta al FMI més 
pes en vot té. Però, està clar, també a l’inrevés. I ara que van mal dades, al FMI 
l’hi anirien molt bé que les anomenades “noves economies emergents” 
aportessin fons a l’alçada de la seva emergència, encara que això fos a costa de 
tenir més pes en vot.  
Resoldrà això la transparència i la democràcia al FMI? No ho sembla pas!  
Tornem a estar això si, davant d’un esglaó més de l’operació de definir una línia 
divisòria de la dialèctica “nord-sud” ben diferent de l’actual i que, 
principalment en el sí de NNUU, té –o tenia– el seu centre de gravetat en el 
G77.  
És a dir, la pregunta clau és, en definitiva, si el fet de que el BRIC –i altres 
companys de camí– assumeixi més o menys quotes de poder dins del FMI és la 
manera d’avançar cap a la construcció d’un sistema de governança inclusiva, 
transparent, rendidora de contes, etc.? No ho sembla pas per enlloc!  
 

iii) L’opció en pro del FMI té, potser, una altra explicació important. Els EUA hi 
tenen, pel seu pes accionarial i per pactes històrics difícils de revisar, dret a 
veto.  
En un moment de la història en que, per més i més analistes, s’entreveu el final 
de l’imperialisme nord-americà, l’opció FMI sembla, clarament, una opció 
presa per allargar, tant com es pugui, l’actual status quo. 
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1.10.3.  SOBRE LES PROPOSTES POLÍTIQUES DE GOVERNANÇA DES DEL G20 (II): SOBRE  
PARADISOS FISCALS I SOBRE EL SISTEMA MONETARI MUNDIAL 

 
No posaríem “tots” els elements sobre la taula sinó en consideréssim dos més, que en el 
punt de l’informe en el qual estem poden acabar de tancar, bastant, la descripció, 
evidentment subjectiva i opinada, dels temes clau en debat després de la crisis global. 

  
a) Els paradisos fiscals 
 
Tot i pendent d’afrontar-lo en més profunditat, en aquest cas al nivell dels annexes, és 
interessant apreciar que aquest fou un tema estrella (potser el tema estrella) al voltant 
de la 2a reunió del G20 i que, en canvi, no està tant present ni a les propostes de la 
“Comissió Stiglitz” ni al DOD del PDA. 
 
Sembla estar clar, d’una banda, que molts dels diners (i per tant moltíssim diners) de 
tots els que ha “perdut” el sistema financer mundial (i que el sector públic ha acabat, 
d’una manera o altra, socialitzant) hauran anat a parar, deixant sense fons els bancs que 
romanen dins de la fiscalitat d’algun país, als paradisos fiscals. La qual cosa ens fa 
recordar, com a mínim, que, molts d’aquells diners, “no s’han perdut tant” i que, si més 
no una part no pas petita dels mateixos, segueixen en mans dels “seus propietaris”. 
 
En definitiva, els paradisos fiscals són els “llocs geogràfics i/o virtuals” on grans 
corporacions, on  alguns dels éssers humans més rics del món, solen tenir dipositades 
gran part de les seves riqueses financeres, sobretot quan aquestes no s’estan movent 
gaire per, especulativament, anar augmentant la seva magnitud. Això els hi garanteix 
que, en qualsevol cas, mentre no es mouen no disminueixin de magnitud perquè, 
justament, romanen fora de tota fiscalitat. 
El sistema de paradisos fiscals és,  però, tan complexa també que, per exemple, hom no 
pot perdre de vista  que els països més rics “tenen de fet” els seus propis dins dels 
territoris sobirans del país! 
Per tant, és lícit qüestionar-se, com a mínim, que hi ha realment al darrera de l’operació 
segurament més políticament rendible a ulls de la ciutadania mundial, i que la 2a reunió 
del G20 semblaria haver endegat amb claredat.5 
Aquest teòric enfrontament entre els líders polítics dels països rics i les “seves” 
oligarquies financeres, dona la sensació de formar part d’aquells jocs tant freqüents a la 
història: “que canviï tot perquè no canviï res”. Per què? Principalment perquè darrera els 
paradisos fiscals hi ha, justament, els interessos d’aquells amb els qui, com a mínim de 

                                                           
5
 Veure el molt recent llibre de l’editorial Icaria: “Al rescate de los paraísos fiscales; la cortina de humo del G-20”; Juan Hdez. 

Vigueras 
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moment, sembla estar-se pactant i no pas confrontant-se, endegant, sobretot, una nova 
governança que els obligués, realment, a treballar amb llum i taquígrafs. 
En definitiva, el problema dels paradisos fiscals no és diferent -ni resoldria- els 
problemes de manca de regulació i de transparència de tot l’actual sistema financer 
mundial. És això el que cal governar. 

   
b) El sistema monetari internacional 

 
També s’hi tornarà més endavant, però en definitiva el que es tracta de fer constar  aquí 
és que, com a resultat de la crisis, l’actual sistema monetari internacional, en el qual el 
dòlar nord-americà actua de moneda patró, ha quedat molt, però que molt, qüestionat. 
 
El qüestionament és ampli, és al “carrer” podríem dir –hi és pels països del BRIC, 
principalment; hi és a llatino-amèrica en diferents experiències al marge del sistema; etc. 
 
L’autor considera que, en la mateixa direcció que la comentada en relació al FMI, els EUA 
intentaran aturar, com a mínim retardar, amb totes les seves forces aquest altre canvi 
que, efectivament, posaria el món en una situació realment molt més multipolar.   
 
Però en definitiva, el G20, se suposa que principalment per les pressions de la Xina i/o 
pels problemes de liquiditat mundial, deixa, en el comunicat de la seva 2a reunió, que, 
per una porta més o menys oculta, el tema hi sigui present.  
De seguida veurem, també, que el debat del sistema monetari internacional si que és 
introduït per la “Comissió Stiglitz” i el DOD del PGA, encara que, també, d’una forma 
tècnica i políticament subtil que, en aquest context però, ha continuat viva després del 
embat final del procés de la Conferència. 
En ambdós casos, i en un llenguatge no apte per no experts, el tema dels “Special 
Drawing Rights – Drets especials de Gir (SDR-DEG)” comporta, en definitiva, el tema 
del Sistema Monetari Internacional i de la necessitat d’una nova reserva de referència 
mundial. Respecte a aquest important tema, vegeu, fonamentalment, l’annex I.4.  
 
 
1.10.4.   DEL  DOCUMENT  DE  LA  “COMISSIÓ STIGLITZ”  I   DEL  DOD  DEL  PGA  COM  A 
PROPOSTES    POLÍTIQUES    CABDALS    D’UNA    NOVA    GOVERNANÇA    DE             
L’ECONOMIA FINANCERA MUNDIAL 
 
A diferència dels comunicats de les reunions del G20, i tal com ja s’ha subratllat, tant el 
primer esborrany de recomanacions de la “Comissió Stiglitz” com, sobretot, el DOD del 
PGA contenien una proposta, impensable i diria que, en alguns aspectes, impensada fins 
ara, de Reforma tant del sistema com de les organitzacions de governança de les 
finances i l’economia mundials.  
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Aquesta proposta no ha tirat pas endavant. En el document final aprovat, del qual  es 
parlarà a les seccions 4 i 5 d’aquest informe, n’hi ha quedat alguna escletxa. Però ha 
estat present, i probablement, ha estat darrera de molts dels “moments” més 
interessants de tot el procés. I, a parer de l’autor, és una proposta que, d’entrada, 
queda com a tal proposta; no és una proposta més a ocupar lloc en els arxius! Per què? 
Doncs simplement pel moment en que s’ha presentat –davant d’una crisis global de  
dimensions i efectes extraordinaris–, per com s’ha presentat –en el context tant 
interessant del procés informat– i pel que significa que darrera seu hi hagi hagut la 
“Comissió Stiglitz”.  
 
No és el moment ni el lloc d’entrar en el detall ni en la reflexió profunda sobre la 
proposta. Però es vol deixar total i absolutament present en aquest informe ajudant-se 
de dos quadres: a) un contenidor dels índexs (molt auto explicatius en bastants casos) 
dels documents de la “Comissió Stiglitz” i del DOD del PGA; b) un altre, probablement 
insuficient i “inexacte” per simplificador i encara incomplet, però que, a cop d’ull, sembla 
donar ja una mesura de la seva importància i solidesa.  
  
S’aprofita el segon d’aquest quadres, de realització pròpia, per en una columna només 
atribuïble a ell mateix, acabar de fer un cert dibuix dels elements a considerar –alguns 
d’ells no només institucionals– en un, encara no previsible a curt termini, escenari de 
reforma profunda. 
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1.10.5.    QUADRES  2  I  3: ÍNDEXS DELS DOCUMENTS  DE LA “COMISSIÓ STIGLITZ”  I DEL 
DOD DEL PGA 
 

QUADRE 2: RECOMANACIONS DE LA “COMISSIÓ STIGLITZ”                   (correspondències DOD) 
Responding to the Global Financial Crisis; Immediate measures 
- All developed countries should take strong, coordinate and effective actions 
to stimulate their economies 
- Developing countries need additional funding 
- Additional funds for developing countries , including through a new credit 
facility and new methods of disbursement 
- Developing countries need more policy space 
- The lack of coherence between policies governing trade and finance must be 
rectified 
- Crisis response must avoid protectionism 
- Opening advanced country markets to the exports of least developed 
countries 
- Learning from successful policies to undertake regulatory reforms 
- Coordinating the domestic and global impact of government financial sector 
support 
- Improved coordination of global economic policies  

 
 
 
D2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D8 

Agenda for systemic reforms 
- A new global reserve system 
- Reforms of the governance of the international financial institutions 
- A global economic coordination council 
- Better and more balanced surveillance 

 
D1 
 
D9 

Reforming Bank Central Policies to promote development  
Financial market policies 
-Financial product safety 
-Comprehensive applications of financial regulation 
-Regulation of derivatives trading 
-Regulation of credit rating agencies 
-Host country regulation of foreign subsidiaries 
-International regulations 
-Regulatory Institutions 
-Towards global institutional arrangements for governing the global economy: 
a global financial regulatory authority; a global competition authority 

 
D5 
 
 
 
 
 
 
D6 i D7 

Support for financial innovations to enhance risk mitiogation  
Mechanisms for handling sovereign debt restructuring and cross-border 
investment disputes 

 

Completion of a truly development-oriented trade-round  
More stable and sustainable development finance D3 i D4 
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QUADRE 3: DOD DEL PGA 
Global Stimulus for Restructuring and Survival  

Finance for Restructuring and Survival 
-Special Drawing Right (SDR) Emissions 
-IMF and WB Funding 
-Regional sources of liquidity 
-Global Stimulus Fund 
-Innovative forms of financing (Global public goods –international oceans 
waters management; space management; cyberspace management; Global 
taxation with parallel national taxation option – carbon tax; pollution 
emissions tax; finacial transactions tax) 
-Government non debt, non interest bearing emissions for stimulus 
infrastructure 
-Overseas development assistance  

 
 
 
 
 
 

Emergency Trade Stimulation and Debt Relief  

Global and Regional Reserve Systems  D1 

Regulation and Coordination of Global Economy  

Restructuring International Institutions 
-Global Stimulus Fund 
-Global Public Goods Authorities (sea, space, cyberspace) 
-Global Tax Authority 
-Global Financial Products Safety Commission 
-Global Financial Regulatory Authority 
-Global Competition Authority 
-Global Council of Financial and Economic Advisors 
-Global Economic Coordination Council 

 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
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1.10.6.     QUADRE    4:     PROPOSTES     DE     REFORMA     DEL    SISTEMA    I     DE     LES 
      ORGANITZACIONS       DE         GOVERNANÇA        DE         L’ECONOMIA          FINANCERA     

MUNDIAL      
 
Notes explicatives prèvies:  
 
a) A la columna de l’esquerra es presenta, d’alguna manera –però sempre també amb 

algun element interpretatiu propi de l’autor–, l’arquitectura actual; la columna actua 
també, per tant, i en certa mesura, d’índex del quadre 
 

b) A la columna central-esquerra es presenten les propostes que, ja sigui en el primer 
esborrany de propostes de la “Comissió Stiglitz” o ja sigui en el DOD del PGA, es van 
mantenir fins i tot –amb petites variacions de denominacions– en el DOD1 que va 
començar a negociar-se 

. Amb la nomenclatura D1, D2, etc. es segueixen visualitzant les correspondències 
amb el DOD del PGA 
 

c) A la columna de la dreta (deixant-ne una, la central dreta, per comentaris ben 
personals), una certa assumpció i ampliació del conjunt de les propostes per part de 
l’autor 
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QUADRE 4: PROPOSTES DE REFORMA DEL SISTEMA I DE LES ORGANITZACIONS 
DE GOVERNANÇA DE L’ECONOMIA FINANCERA MUNDIAL 
Current  Situation “Stiglitz Commission” 

(29/04/09) 
………………………………... 
DOD PGA (08/05/09) 
………………………………… 
DOD1       (18/05/09) 
 

Comentaris 
específics de l’autor 
en el context de 
l’informe! 

Particular Author’s 
“synthesis” and 
“vision” 

    

UN: SG    

UN: SG 
DESA 

   

UN: SG 
DESA-FfD 
 

 Un tema “sistèmic” 
pendent: qui segueix a 
UN els temes de FfD?   

“Strengthen the follow 
up to FfD” 
Doha 2008-article89; 
ECOSOCGA         (*) 

    

UN: GA     

UN: GA  
Second Committee 
(Economic & Financial) 

   

 GLOBAL ECONOMIC 
COORDINATION 
COUNCIL                      D9 

“La perla de la corona” 
del DOD d’en 
D’ESCOTO 

 

 MULTI-STAKEHOLDER 
PANEL OF EXPERTS ON 
GLOBAL FINANCES AND 
ECONOMICS                D8 

Tema obert en el 
document final de la 
Conferència! 

 

    

  L’autor considera que 
aquesta 
conceptualització com 
a òrgans subsidiaris de 
la GA i de l’ECOSOC els 
deixa més ben “posats 
dins de l’estructura” i 
els fa  més senzills de 
crear - en un procés 
semblant al de creació 
de la PBC 

GLOBAL FINANCIAL 
AND ECONOMICS 
COMMISSION - GFEC 
-Subsidiary Body of GA 
& ECOSOC 

  MULTI-STAKEHOLDER 
PANEL OF EXPERTS ON 
GLOBAL FINANCES 
AND ECONOMICS 
-Subsidiary Body of GA 
& ECOSOC & GFEC   

    

UN: ECOSOC    

UN: ECOSOC 
The Committee for 

Development Policy  

   

UN: ECOSOC 
Development 
Cooperation Forum 

   

   FfD                               (*) 
COMMITTEE 
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UN: ECOSOC 
Committee of Experts 
on International 
Cooperation in Tax 
Matters 

GLOBAL TAX                D4  
 AUTHORITY & 
“GLOBAL TASK FORCE 
AGAINST CORRUPTION” 

 
El DOD d’en D’ESCOTO 
es més explícit que la 
“Comissió Stiglitz” en 
la proposta de  gravar 
la utilització dels bens 
públics globals! 

GLOBAL TAX 
COMMITTEE 

 GLOBAL PUBLIC GOODS 
AUTHORITIES              D3  

GLOBAL PUBLIC 
GOODS COMMITTEE 

    

 GLOBAL STIMULUS 
FUND FOR 
RESTRUCTURING AND 
SURVIVAL 
                                      D2 

Per la mitigació, a curt 
termini, dels efectes de 
la crisis en els països 
en desenvolupament! 

GLOBAL STIMULUS 
FUND FOR 
RESTRUCTURING AND 
SURVIVAL 
-UNDP 

 GLOBAL AND REGIONAL 
RESERVE SYSTEMS 
 
 
                                      D1 

La creació d’aquests 
òrgans suposaria 
dotar-se, realment, 
d’una estructura de 
governança de 
l’economia financera 
mundial! 
 
L’autor considera que 
el nou conjunt 
definiria, de fet, el 
radicalment “nou” IMF 
i que, per tant, el 
conjunt d’aquests  
òrgans ho serien 
subsidiaris de 
l’ECOSOC i d’aquest 
“nou” IMF 
 
És interessant 
observar que el DOD 
del PGA no inclou el 
tema de la “credit 
facility”; tanta és la 
sensibilitat del G77!  

GLOBAL AND 
REGIONAL RESERVE 
COMMISSION 
-Subsidiary Body of 
ECOSOC & IMF “new” 

 NEW FUNDING AND 
CREDIT FACILITY AND 
NEW METHODS OF 
DISBURSEMENT FOR 
RESTRUCTURING AND 
SURVIVAL 

CREDIT FINANCIAL 
COMMISSION  
-Subsidiary Body of 
ECOSOC & IMF “new” 

 GLOBAL FINANCIAL 
REGULATORY 
AUTHORITY                 D6 
-------------------------------- 
REGULATION AND 
COORDINATION OF 
GLOBAL ECONOMY 

GLOBAL FINANCIAL 
REGULATORY 
COMMISSION 
-Subsidiary Body of 
ECOSOC & IMF “new” 

 GLOBAL COMPETITION 
AUTHORITY                 D7 
-------------------------------- 
GLOBAL FINANCIAL 
PRODUCTS SAFETY 
COMMISSION             D5 

GLOBAL COMPETITION 
AND FINANCIAL 
PRODUCTS SAFETY 
COMMISSION 
-Subsidiary Body of 
ECOSOC & IMF “new” 
 

    

 REVIEW THE 
AGREEMENT BETWEEN 
UN AND BWI 

Un viatge 
imprescindible en el 
temps per reparar 
l’error del 1947! 

REVIEW THE 
AGREEMENT BETWEEN 
UN AND BWI 

SP, Special Agencies    

SP: IMF  O nou, o refundat! DEPTH REFORM 

SP: WB  O nou, o refundat! DEPTH REFORM 

    

FSF --> FSB (G20 Lond.) REFORM Veure l’Annex II.4.   
sobre el BIS i els seus 
entorns 

DEPTH REFORM 

   

BIS REFORM DEPTH REFORM 
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 2. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA I LINKS 

 
 

Aquesta secció de l’informe té dos objectius. El primer i obvi, donar els documents i links 
de referència més importants pel seguiment, des del punt de vista de NNUU, de la Crisis 
Global i, en concret i finalment, de la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global. Però el 
segon, i potser més important, convidar al lector que encara no n’estigui captivat, a 
deixar-se seduir per la gran base de dades documental que, actualment, hi ha darrera de 
tota la família de NNUU. Hom s’atreveix a dir que, en aquests moments, les pàgines web 
de NNUU són una font de riquesa extraordinària que haurien d’estar, sempre, dins de les 
nostres primeres referències documentals.     

 
En aquest sentit potser no sigui superflu comentar que, darrerament, hi ha hagut una 
reestructuració important a la pàgina web de NNUU que, de naturalesa temàtica, 
permet insistir encara més en la seva gran aportació de recursos documentals. 
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2.1.     DOCUMENTS DE LA CONFERÈNCIA DE NNUU SOBRE LA CRISIS GLOBAL 
 
Els llocs web de la Conferència de NNUU sobre la Crisis Financera i Econòmica Mundial 
i els seus Efectes sobre el Desenvolupament 
 
http://www.un.org/ga/econcrisissummit/ 
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/uneconference.shtml 
 
són, entre altres coses, una molt bona base de dades de documents d’anàlisi i propostes 
sobre la crisis, en, lògicament, l’entorn de NNUU. 

 

D’entrada la Background Note del PGA  
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/GA_EconomicCrisis_Back
grounder.pdf 
 
estableix, justament, els lligams polítics entre la crisis, la Conferència de Doha 2008 i, 
ara, la Conferència sobre la Crisis. 

 
Per exemple, els “Conference Informal Briefing Paper #1 i #2”, citats a l’apartat 1.7. són:  
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/ConfBriefing1.pdf 
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/ConfBriefing2.pdf 
 

I, òbviament, hom (es pot, es poden) hi pot trobar, entre molts altres documents, les 
diferents i més significatives versions del DOD (Draft Outcome Document) de la 
Conferència –des del DOD del PGA (vegeu també l’annex I.2.), passant pel DOD1 i 
arribant, evidentment,  al DOD consensuat final–; respectivament: 
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc80509.pdf 
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc180509.pdf 
 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.214/3&Lang=E 

 
 
 
 

http://www.un.org/ga/econcrisissummit/
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/uneconference.shtml
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/GA_EconomicCrisis_Backgrounder.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/GA_EconomicCrisis_Backgrounder.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/ConfBriefing1.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/ConfBriefing2.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc80509.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc180509.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.214/3&Lang=E


Informe JXV Pàgina 62 

 

2.2. DOCUMENTS “COMISSIÓ STIGLITZ” 
 
Per la seva importància en tot el procés es tractarà amb bastant detall. 
 
Podeu trobar la documentació relativa a la comissió, en el que podríem considerar el 
“seu” lloc web: 
 
http://www.un.org/ga/president/63/commission/financial_commission.shtml 
 
i, en concret, els termes de referència, en el document 
 
http://www.un.org/ga/president/63/commission/background.shtml 
 

El document final de recomanacions (hi va haver un primer esborrany el 19 de març) 
de 29 d’abril, en els quals està basat el DOD del PGA, el podeu trobar al lloc web 
 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/838&Lang=E 

 
I, finalment, l’Informe Complet (de moment en una versió preliminar) el podeu trobar al 
lloc web 
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/PreliminaryReport21050
9.pdf 
 

 
 
 

http://www.un.org/ga/president/63/commission/financial_commission.shtml
http://www.un.org/ga/president/63/commission/background.shtml
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/838&Lang=E
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/PreliminaryReport210509.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/PreliminaryReport210509.pdf


Informe JXV Pàgina 63 

 

2.3. DOCUMENTS UN DESA  
 

El DESA, el Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de NNUU, és, en general, un 
gran desconegut que hauria de deixar de ser-ho. 
 
A banda del seu informe anual 
 
“World Economic Situation and Prospects 2009” 
 
que podeu trobar a 
 
http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html , 
 

 
 

Especialment amb motiu de la crisis global és altament recomanable la Background Note 
on: 
 
“The Global Financial and Economic Crisis, it’s impact on development, and how the 
world should respond”, 
 
de març del 2009, i que podeu trobar a 
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/desabackground.pdf 
 
i de la qual es destacaria la valoració econòmica del “pla d’estímul” necessari per 
contenir els efectes negatius de la crisis sobre els països en desenvolupament. 

 
  

http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/desabackground.pdf
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2.4. DOCUMENTS ILO 
 
La ILO (Organització Internacional del Treball, OIT) que venia insistint, des de ja fa un 
cert temps, en la campanya per un treball docent, en motiu de la crisis multiplica les 
seves anàlisis, enforteix les seves demandes i elabora més propostes.  
 

El document específicament preparatori de la Conferència és, en aquest cas,: 
 
“The financial and economic crisis: A Decent Work response” 
 
que podeu trobar a 
 
http://www.un.org/ga/president/63/letters/ILOdiscussion.pdf 
 
o, en la versió final, a 
 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/tackling.pdf 

 
Emperò la ILO ha seguit i segueix molt de prop la crisis global i també ha editat el 
document  
 
“A global policy package to address the global crisis”  
 
que es pot trobar a:  
 
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_307_engl.pdf 
 
o el document usual de l’any 
 
“Global Employement Trends 2009” 
 
que es pot trobar a: 
 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/ga/president/63/letters/ILOdiscussion.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/tackling.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2008/108B09_307_engl.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_101461.pdf
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2.5. DOCUMENTS UNCTAD 
 
La UNCTAD, la antiga conferencia “permanent” de “negociació” de temes comercials 
dins de NNUU –de la qual “s’escindí” la OMC el 1994–, continua essent un altre dels 
centres d’estudi més importants de la família de NNUU i, que amb motiu de la crisis, al 
març del 2009, distribueix aquest informe 
 

“The Global Economic Crisis: Systemic Failures and Multilateral Remedies” 
 
http://www.unctad.org/en/docs/gds20091_en.pdf 
 
del que es destacaria la visió realment sistèmica i una de les primeres reflexions 
importants sobre els canvis que cal introduir en el sistema monetari internacional. 

 
 

 

http://www.unctad.org/en/docs/gds20091_en.pdf
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2.6. DOCUMENTS BWI (WB, IMF) 
 
Les Institucions de Bretton Woods no han estat alienes a la crisis i, en aquest context, 
tampoc als seus efectes sobre els països en desenvolupament, malgrat que per molts 
(entre els quals l’autor) en siguin responsables directes principals. 
 
En el cas del WB, a més a més del seu anual 
 
“Global Monitoring Report 2009: A Development Emergency” 
 
que podeu trobar a   
 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOM
ONREP2009/0,,menuPK:5924413~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:5924405
,00.html 
 
cal citar el 
 

“Swimming Against the Tide: How Developing Countries Are Coping With the Global 
Crisis” 
 
que trobareu a: 
 
http://www.un.org/ga/president/63/PDFs/WorldBankreport.pdf 
 
En definitiva és una de les fonts bàsiques que es té en compte a l’hora de quantificar el 
“pla de rescat” necessari pels països en desenvolupament. 

 
També el IMF ha fet el seu document de referència en aquest context: 
 
“The Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries” 
 
que podeu trobar a: 
 
http://www.un.org/ga/president/63/PDFs/IMFreport.pdf 
 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOMONREP2009/0,,menuPK:5924413~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:5924405,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOMONREP2009/0,,menuPK:5924413~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:5924405,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALMONITOR/EXTGLOMONREP2009/0,,menuPK:5924413~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:5924405,00.html
http://www.un.org/ga/president/63/PDFs/WorldBankreport.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/PDFs/IMFreport.pdf
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2.7.     ALTRES DOCUMENTS NNUU 
 

Hi ha altres documents elaborats en el context de la família de NNUU en relació a la 
crisis i intentant preparar la Conferència. 
 
Un exemple ho és l’informe 
 
“Responding to the Global Food Security Crisis” 
 
que podeu trobar a: 
 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/HLTF_UNfoodsecurity.pd
f 
 
elaborat per la Task Force corresponent de NNUU. 
 
D’altra banda, programes tant actius i importants com el PNUD-UNDP segueixen amb les 
seves publicacions usuals que, aquest any, estan, òbviament, relacionades amb la crisis 
global; és el cas, per exemple, del darrer 
 
“The MDGs Report 2009” 
 
que podeu trobar a: 

 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2009/MDG_Report_
2009_En.pdf 
 

 

http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/HLTF_UNfoodsecurity.pdf
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/HLTF_UNfoodsecurity.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2009/MDG_Report_2009_En.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2009/MDG_Report_2009_En.pdf
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2.8.     L’INFORME DEL SECRETARI GENERAL DE NNUU A LA CONFERÈNCIA 
 

Tothom el pot trobar a: 
 

 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.214/4&Lang=E 
 
És bastant habitual que sigui una mena de compendi dels diferents informes “de la 
casa”; en aquest cas i lògicament: dels acabats de citar sobre la crisis global i sobre les 
propostes d’actuació en relació a la mateixa.  

Malgrat que en tot el que ha girat al voltant d’aquesta conferència, el paper del SG de 
NNUU ha estat sempre en segon lloc, la part d’anàlisi de la situació creada per la crisis 
global en els països en desenvolupament està especialment ben i completament 
elaborada en aquest informe. Per tant, una referència sintètica indispensable! 
Moltes de les dades recollides a l’apartat 3.2. tenen com a primera font aquest 
document. 

 
 
 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.214/4&Lang=E
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3. SOBRE LA CRISIS GLOBAL EN GENERAL I, EN PARTICULAR, SOBRE 
L’ESTAT DE LA CRISIS GLOBAL EN RELACIÓ ALS SEUS EFECTES SOBRE 
ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT 

 
 

3.1.      ALGUNES PARAULES, DATES, CONCEPTES I REFLEXIONS SOBRE LA CRISIS GLOBAL I 
LES SEVES CAUSES (UNA APROXIMACIÓ, PRESCINDIBLE, DE L’AUTOR) 
 
 
3.1.1.  VOCABULARI MÍNIM PREVI IMPRESCINDIBLE  
 
. Crèdits Hipotecaris Subprime: crèdits hipotecaris sense garanties, anomenats també 
crèdits escombraria, concedits amb interessos relativament alts als EUA a persones de 
pocs recursos i poca solvència econòmica; funcionarien en la mesura que els preus dels 
immobles continuessin pujant, és a dir, en la mesura que la bombolla immobiliària dels 
EUA continués inflant-se; les bombolles immobiliària) i financera –d’aquests crèdits 
hipotecaris subprimes o escombraria– es realimentaven mútuament; la revalorització 
del preu del immoble permetia a l’acreedor vendre’l, retornar el crèdit escombraria, 
demanar-ne un altre per comprar un altre immoble, i així successivament i/o 
realimentadament. 
 
. Titularització - securitization:  operació bancària legal de transformació d’un actiu 
financer propi associat a la generació d’ingressos en efectiu (com per exemple: un crèdit 
hipotecari que el banc ha concedit i que anirà cobrant amb interessos) en títol valor, en 
bons, negociables (vendibles i comprables) en els mercats financers; si el banc que ha fet 
aquesta titularització ven aquests títols valor esta obtenint diners en efectiu per 
concedir, per exemple, més crèdits; un altre cicle de realimentació que només pot 
funcionar mentre tingui lloc l’amortització del crèdit o, en general, de l’actiu “garantia”. 
 
. “Actius” tòxics: els actius –de fet els bons o títols valor– anteriors, en la mesura que 
estaven lligats o uns crèdits subprime, sense garanties, i perquè a més a més es van 
estendre com la pólvora dins dels mercats financers, s’han acabat anomenant, perquè 
així ho eren de fet, actius tòxics que van contaminar el mercat financer! L’extensió de la 
toxicitat i/o la contaminació s’han d’entendre, a més a més, com una translació a cada 
cop més i més diversos productes financers que, en  uns moments de total descontrol 
del sector, naixien com bolets i es movien per aquests mercats en quantitats i maneres 
fora de tota mesura. Un exemple d’aquests darrers productes en serien els anomenats 
Hedge Funds - Fons d’Alt Risc o de Cobertura, que amb un caràcter únicament 
especulatiu d’alt risc, de seguida van ser contaminats pels “actius” tòxics anteriors.   
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3.1.2.  BREU RELAT AL VOLTANT DE LES DATES I ELS FETS “VISIBLES” CLAU  
 
D’una crisis que té com a dates “clau”, primer, les de l’agost del 2007 quan, d’acord amb 
alguns mitjans de comunicació, alguns bancs centrals dels països rics del món (EUA, 
Europa, ...) fan primeres importants injeccions directes de diners als seus corresponents 
sistemes bancaris per proporcionar-les-hi liquiditat, sense que ningú expliqués massa 
res, ni ningú es preguntés massa res. Ara sabem que estava començant a explotar 
financerament la crisis immobiliària-hipotecària  dels EUA i dels seus “actius” 
contaminats (financerament parlant), i que, per això, alguns bancs havien començat a 
anunciar a alguns clients la impossibilitat d’abonar (de retornar amb els beneficis 
promesos corresponents) els venciments d’alguns primers productes financers–.  

La seqüència hauria estat, essencialment, la següent: la bombolla immobiliària dels EUA 
es començà a aturar, és a dir, les revaloritzacions dels immobles es van començar a 
aturar; començà a augmentar més, en conseqüència, la morositat lligada als crèdits 
hipotecaris escombraria; es començà a entreveure la toxicitat i/o contaminació d’alguns 
productes financers –en aquest darrer aspecte l’opacitat de tot el sistema financer  dóna 
a la rumorologia i a la sospita, com altres elements especulatius en si mateixos, una 
importància major–; va començà així la desconfiança interbancària; i per això hi va haver 
aquella primera intervenció dels bancs centrals a l’agost del 2007  quan, de tota manera, 
només era visible una insignificant punta d’iceberg –probablement era lògic pensar, en 
aquell moment, que tot es podia resoldre amb una certa injecció de diner líquid en el 
mercat– del que aniria aflorant durant tot un any i, finalment, esclatant l’estiu següent.  

 
I d’una crisis que explota definitivament durant el setembre/octubre del 2008 amb les 
bancarrotes d’alguns bancs molt importants d’EUA, primer, i d’Europa, després, lligats, 
sempre, a les “hipoteques escombraria” i/o als “actius” tòxics més directament 
relacionats amb elles, i provocant sempre un efecte dòmino  –tant de contaminació com 
de desconfiança– als sistemes bancaris de tots els països rics.  
La seqüència hauria estat, amb majúscules i desbordantment,  la que ja s’acaba de 
descriure! 
A partir de llavors es començaria a parlar, primer, i a implementar, després, les 
polítiques de “rescat” al sistema financer. En el Quadre de l’apartat 1.2. ja s’ha situat l’1 
d’Octubre del 2008 com a data clau del primer i més important “Pla de Rescat” 
financer mundial. 
 
Durant el primer trimestre del 2009 la crisis, inicialment financera, arriba de ple a 
l’economia productiva, a l’economia real, amb milions d’aturats en els països rics, 
corresponents a desenes de milers d’expedients de crisis i de crisis reals d’empreses 
productives. El trasllat final de la crisis a l’economia productiva també té més d’una 
explicació; la més important és però, que el col·lapse del sistema financer li impedeix fer 
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el  paper que li demanda l’economia productiva real, que no veu satisfetes les seves 
necessitats de medis de pagament i de crèdit; és l’època de la “contracció del crèdit”. 
En aquest punt de la crisis els països rics optaran per polítiques keynesianes d’estímul 
públic, des de l’estat o sector públic, a l’economia. El primer i més important “Pla 
d’Estímul” de l’economia té com a data clau el 14 de febrer de 2009; vegeu novament 
el Quadre de l’apartat 1.2.   

 
I ben aviat i desgraciadament, la crisis havia començat a tenir, continuaria tenint i 
tindrà malauradament, efectes devastadors sobre els països en desenvolupament 
(vegeu l’apartat 3.2. i següents). 
 
La cronologia de la crisis, en les etapes mencionades, es pot seguir molt bé al lloc web 
 
http://www.dipity.com/LaVanguardia/La_crisis_financiera . 
 
Crisis que, inicialment doncs, es considerà com a financera (i en alguns països com a molt 
lligada a una crisis immobiliària) i que s’anirà visualitzant com la primera gran crisis 
financera global i, finalment, com la primera gran crisis financera i econòmica global i, 
també, com la gran crisis de la globalització econòmica neoliberal. 
Cal recordar emperò que, sobretot en la seva vessant financera i encara que per altres 
detonants, fou precedida per importants crisis anteriors en diferents i més localitzades 
zones del món, com per exemple, a alguns països llatinoamericans, primer Mèxic, i a 
alguns països asiàtics, després. Les primeres crisis financeres econòmiques de la 
globalització neoliberal varen tenir lloc, però, a la perifèria i no van tenir una expansió 
que les visualitzés com a globals; la que anomenen ara com la crisis global ha explotat en 
el “cor motor” de la globalització però s’ha estès a, pràcticament, arreu del món, encara 
que, a voltes, només en les seves conseqüències que es podrien considerar com 
indirectes. 
 
Recollint, ordenant i sintetitzant idees d’articles de diversos autors (Stephany Griffith 
Jones, Oscar Ugarteche, Immanuel Wallerstein, Joan Tugores, Hazel Henderson, etc.) 
hom creu que, actualment, hi ha bastant consens en la següent descripció de la crisis i, 
primer, de les seves causes immediates principals, però segon i també, de les seves 
causes més profundes. 
 
 
3.1.3.  DESCRIPCIÓ DES DEL CURT TERMINI I CAUSES IMMEDIATES PRINCIPALS 
 
Des d’abans de l’estiu del 2007 i fins al del 2008 hi ha doncs l’explosió de la bombolla 
immobiliària-hipotecària dels EUA (forta pujada de preus de la vivenda, “per sobre del 

http://www.dipity.com/LaVanguardia/La_crisis_financiera
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seu valor real”, però amb molta facilitat de crèdits per comprar-les gràcies, sobretot, a la 
figura del crèdits hipotecaris subprime o escombraria).  
L’alta toxicitat dels “actius” lligats a la bombolla anterior i la seva molt alta capacitat 
contaminant en el món totalment opac i desreguralitzat dels mercats financers 
interconnectats de l’era de la globalització, farà esclatar, l’agost-setembre de 2008, la, 
encara més grossa i evolvent de l’anterior, bombolla financera de tota la banca 
d’inversió dels països rics. Alguns autors parlen de que hi ha hagut una mena de 
sistema bancari a la “ombra” o “fantasma” o paral·lel de productes tòxics contaminants 
que, quan un d’ells –per la seva importància intrínseca o de conjuntura– es corromp del 
tot, porta a la corrupció de tot el sistema. És d’observar, aquí, que alguns responsables 
econòmics internacionals han defensat, durant alguns moments de la crisis, una mena 
d’aïllament, si era possible, dels “actius” tòxics, creant una mena de “banca” tòxica que, 
llavors, caldria destruir!  
 
Aquesta bombolla financera, aquesta gran desmesurada expansió/creixement del 
sector financer dels EUA i per interrelació globalitzada de tot el món ric, té lloc, i només 
es pot explicar, en un context de:  
 
i) desregulació pràcticament total del sector (element que es situarà com a causa 
profunda de la crisis global), que propicia una quantitat “d’excessos” financers  que, per 
exemple, han portat a escriure una frase (Charles R. Morris) com la següent: “Es 
imposible exagerar la total idiotez de la maquinaria financiera durante la última década. 
Un malvado genio no hubiera sido capaz de diseñar una estructura más propensa al 
desastre”.  

Aquest conjunt d’excessos, de mal funcionaments i de problemàtiques inherents al 
propi sistema financer actual són, per gairebé tothom, el primer factor explicatiu de la 
crisis financera global a la qual se’ns ha conduït. S’hi han d’incloure, entre altres, els 
següents elements: més i nous productes i instruments financers, de més i més ràpids 
beneficis, cada cop més especulatius, però de molt alt risc i, en general, de més que 
dubtosa racionalitat i, també i molt important, d’una complexitat “tècnic-financera” no 
pas a l’alçada, ni molt menys, de molts dels actors que hi intervenen. 
Tots els elements anteriors havien configurat, de fet, un sistema financer amb una gran 
generació creditícia, fortament endeutat –el leverage/apalancament, en el llenguatge 
expert– o/i, si es vol –és una figura de l’autor–, “tòxicament” –fictíciament– capitalitzat 
que, davant d’una crisis podia desinflar-se, com ha passat, gairebé totalment. 

 
ii) l’altra factor explicatiu és que en el període d’expansió (i de creixement de la 
bombolla) en el que s’estava, l’OCDE ho alimentava amb una política monetària 
expansionista o pro-cíclica (per afavorir més el període cíclic de creixement de 
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l’economia) d’interessos baixos que, òbviament, alimentaven a la vegada les bombolles 
immobiliàries i, en general, de consum i, també òbviament, les financeres mateixes. 
Sembla ser que una de les tesis més influents d’en Greenspan, president de la Reserva 
Federal dels EUA fins que començava la crisis, era que la política monetària no hauria 
d’impedir la generació de bombolles, desinflant-les tot augmentant els tipus d’interès; 
sinó que era millor corregir els desperfectes que causaria l’explosió de les bombolles. 
  
iii) EUA, sobretot, viu tot això com un període de molt consum intern i molt poc estalvi 
que es reflexa en un extraordinari dèficit fiscal i de compte corrent.  
Dèficits que només es poden aguantar perquè “l’excés” (en “terminologia” d’experts 
financers) d’estalvi de la Xina i l’est asiàtic –països amb elevat superàvit per l’exportació 
de bens als EUA i a tot el món– s’inverteix en la compra del deute públic (en diferents 
modalitats) americà i, en general també, en la inversió privada als mateixos EUA. És a dir, 
és un període d’expansió econòmica mundial basat en l’excessiu estalvi de països en 
desenvolupament i en l’excessiu consum de les economies riques del món. 

El punt realment feble dels EUA –de la seva economia– i, en definitiva, en aquest cas, 
factor explicatiu important de la  crisis, és l’excessiva dependència de l’estalvi exterior 
i del consum interior. Però en definitiva, segons els experts, si s’ha arribat a aquest 
nivell de dependència i de dèficit és perquè els EUA són, segueixen sent, l’economia 
que imprimeix el diner internacional.  

 
  
3.1.4.  DESCRIPCIÓ DES DEL LLARG TERMINI I CAUSES PROFUNDES 
 

La crisis global no és comprensible com a un fet més o menys puntual en el temps; és 
evidentment, i no es pot entendre que sigui d’una altra manera, que és el resultat d’un 
període relativament llarg de l’evolució del capitalisme mundial. Del període que s’ha 
vingut en conèixer com de la globalització econòmica neoliberal (que començà durant 
els mandats de Reagan i Thatcher) i que ha suposat, entre moltes altres coses, les 
següents com a principals –cadascuna de les quals pot ser considerada a la vegada, de 
fet, com un factor causal profund de la crisis global–:  

 
a) la deslocalització dels mercats productius afavorit per la forçosa (condicionalitats 
neoliberals o de les polítiques d’ajust estructural que els països en desenvolupament es 
veien en l’obligació de dur a terme si volien rebre préstecs de les IBW i/o dels països rics) 
obertura de la majoria d’economies nacionals dels països en desenvolupament, per tal 
que les grans companyies transnacionals incrementessin la seva rendibilitat utilitzant la 
ma d’obra barata d’aquests països  
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b) el fet anterior ha requerit i comportat en paral·lel l’obertura i l’increment dels mercats 
de capitals (financers) i la seva més amplia liberalització i expansió; d’entrada per 
facilitar les inversions de les empreses en les noves localitzacions; després per recollir i 
moure mundialment els beneficis financers corresponents 
 
c)  el comerç mundial, encara més lògicament, s’ha incrementat fortament i s’ha buscat, 
amb insistència, la seva més àmplia liberalització; emperò aquest comerç deixa de ser, 
en gran part, aquell intercanvi entre el que hom pot fer i fa millor en diferents llocs del 
planeta, per ser, de fet i principalment, el resultat del moviment de bens produïts 
deslocalitzadament per al consum del nord del món  
 
d) totes les dinàmiques anteriors s’han vist extremadament facilitades y generalitzades 
per les possibilitats que han obert les noves tecnologies de la comunicació i de la 
informació –el desenvolupament de les quals, emperò, no té perquè haver estat, només, 
una “casualitat” contemporània–   
 
e) com a resultat de tot plegat, les economies financera i comercial han anat 
predominant –han anat tenint un pes i una importància superiors–, cada vegada més, 
respecte a l’economia productiva, com una altra de les característiques intrínseques a la 
globalització econòmica neoliberal 
 
f) i, de fet també, les finances s’han comercialitzat –hi ha “comerç” de productes 
financers– i el comerç s’ha financiaritzat –hi ha dinàmiques o aspectes del comerç que 
tenen, com objectiu principal, els moviments financers associats– ; de tal manera que, 
entre altres coses, les diferències i separacions entre el que, històricament, eren les 
banques d’inversió i les banques comercials (lligades, aquestes darreres, a les 
dinàmiques de compra venda de bens i serveis) han anat desapareixent i s’han anat 
entrelligant   

 

g) el neoliberalisme, totalment hegemònic en aquest llarg període de més de 25 anys, ha 
defugit qualsevol regulació d’aquestes, en definitiva, noves realitats i possibilitats i, al 
contrari, sempre que ha pogut ha desregulat donant per fet que el mercat global, més 
“lliure” que mai, seria el més eficient gestor de tot plegat; aquesta globalització 
desregulada i en expansió, on tot esdevé interrelacionat i, a la vegada, confós i opac, és 
el que ha acabat esclatant amb la virulència en que ho ha fet.  
Que la liberalització desreguladora ha estat un fet ben real i volgut ho demostra, com un 
dels exemples paradigmàtics, la derogació expressa als EUA de la coneguda com “Llei 
Glass-Steagall”.  Aquesta era una llei reguladora d’alguns aspectes del sistema bancari  
americà, promulgada justament el 1933, després de la gran depressió, i que va ser 
derogada l’any 1999 per estimular, per exemple, la competència entre la banca 
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d’inversió i la banca comercial, provocant entre altres coses el que s’acaba de comentar 
en el factor f) anterior. 
  
h) al final, i potser ni en definitiva, ni com a resum, ni com a conseqüència immediata, 
sinó com un altre factor rellevant profund amb identitat pròpia, i evidentment molt 
relacionat amb bastants dels factors anteriors però molt especialment amb el factor e), 
hi ha hagut una extraordinària financiarització de l’economia, sobre la que es parlarà 
detingudament en el proper apartat 3.1.6. 

 
Aquesta llarga etapa evolutiva del capitalisme mundial, caracteritzada, principalment, 
pels elements anteriors, és la que acaba esclatant en la crisis global objecte d’aquest 
informe; per això són de fet aquests elements –tots, cadascun d’ells i les seves 
interrelacions–, les causes profundes més importants de la crisi global actual. 
 
 
3.1.5. LA DESCRIPCIÓ OFICIAL DE LES CAUSES DE LA CRISIS QUE FA LES NACIONS 
UNIDES EN EL DOCUMENT FINAL CONSENSUAT DE LA CONFERÈNCIA 
 
Malgrat que no serà fins a la secció 5 en la que es presentarà i valorarà el Document 
Final Consensuat de la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global, sembla del tot 
coherent i interessant recollir aquí, explícitament i textualment, part de l’article que 
sobre les causes de la crisis és ja un patrimoni comú del G192: 
  
9. ... Estos factores se exacerbaron con los grandes fallos en la reglamentación y 
supervisión financieras y la vigilancia del sector financiero y las deficiencias de los 
mecanismos de vigilancia y alerta temprana. Esos fallos de los regímenes regulatorios, 
agravados por una excesiva confianza en la autorregulación del mercado, ausencia 
general de transparencia e integridad financiera y un comportamiento irresponsable, 
han permitido que se asuman riesgos excesivos y ocasionado el encarecimiento 
insostenible de los activos, un apalancamiento financiero irresponsable y altos niveles de 
consumo alimentados por grandes facilidades de crédito y la inflación de los precios de 
los activos. Las autoridades reguladoras, los responsables de formular políticas y las 
instituciones del sector financiero no apreciaron la verdadera dimensión de los riesgos en 
el sistema financiero ni se ocuparon de hacer frente a la ampliación y el aumento de las 
vulnerabilidades económicas y sus vínculos transfronterizos..... 
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3.1.6.  SOBRE LA “FINANCIARITZACIÓ DE L’ECONOMIA” 
 

Si s’aturés l’anàlisi i la reflexió aquí, segurament s’estaria dins de la més estricta 
rigorusitat acadèmica que, en aquests moments, situa la crisis com un pas o 
conseqüència lògica, per les seves característiques, de la globalització econòmica 
neoliberal –apartat 3.1.4. –, amb uns detonants o causes primeres analitzades a l’apartat 
3.1.3.  
Emperò l’autor considera que la crisis ha provocat tal atenció i tal nivell d’anàlisi, de 
reflexió  i de debat, que en un terreny, evidentment, més controvertit i de menys  
consens, es troben idees, hipòtesis, visions, etc. que hom creu poden ser llums lúcides 
per visualitzar un demà, tant des del punt de vista de la prospectiva com, sobretot, de 
l’acció política vers un món millor.  
 
En aquest sentit l’autor considera com extremadament lúcides, per exemple, les 
interpretacions que, com a rerefons encara més profund de la crisis global, s’han fet i es 
fan sobre l’anomenada  “financiarització de l’economia”.  
 

D’entrada el terme s’ha utilitzat i s’utilitza per remarcar, primer, el predomini actual de 
lo financer sobre totes les altres vessants del fet econòmic i, segon, la constatació de 
que, en aquests moments –i com un dels detonants principals de la translació a 
l’economia productiva de la crisis financera–, el món financer ha deixat de ser, 
únicament, el motor necessari de l’economia productiva i, moltes vegades, s’ha 
allunyat extraordinàriament d’ella. 

   

Però és aquí, també, on l’economista llatinoamericà –peruà– Oscar Ugarteche, va més 
enllà i apunta: 
 
 “La financiarización de la economía (sacar del manejo financiero de bancos y de los 
pasivos la rentabilidad de las empresas y no de los márgenes de ganancias sobre los 
productos vendidos) respecto a la economía real es debida a que los cambios 
tecnológicos son muy costosos tanto para el que introduce la innovación como para el 
que la utiliza, y que el ciclo tecnológico de la información ve como la siguiente innovación 
sale al mercado antes de haber recuperado la inversión de la anterior” 
 
o, en paraules no textuals, del sociòleg Immanuel Wallerstein,  
 
...el capital productiu té tres costos bàsics principals: personal, entrades (matèries 
primeres i maquinaria) i fiscalitat!  En el món de la producció aquests costos han anat 
augmentant i, riscos inclosos, els marges de benefici són cada cop més petits... 
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Tot plegat explicaria, al parer de molts autors, inclòs el que escriu, que qui vol fer molts i 
més diners es “passi” actualment, per així dir-ho, a l’economia financera i que, a la 
vegada, aquesta economia financera s’hagi desenvolupat, com mai, creant nous i cada 
cop més productes financers especulatius, al marge totalment de cap aspecte de 
l’economia productiva. És a dir, és una economia financera que ja no satisfà les 
necessitats de medis de pagament i de crèdit demandats per l’economia real, sinó les 
“necessitats” especulatives endogàmiques de la pròpia oligarquia financera i del 
conjunt d’operadors financers –com a una mena de “nou grup social”; asocial seria 
millor dir-li – que, parasitàriament, viuen endogàmicament al seu voltant. 
 
Per a què tot això fos possible, emfatitzem-ho també una altra vegada, calia la 
liberalització prèvia  –desregulació en aquest cas específic– d’aquesta economia 
financera.  

 
Aquesta hipòtesi es complementa perfectament en l’estimació que fa l’economista nord 
americana Hazel Henderson quan diu: “Un sector de serveis financers realment eficient 
hauria de tenir menys del 10% del PIB nacional”. Quan , en canvi, en el Regne Unit per 
exemple ha superat el 20%, en una veritable metàstasi de lo financer dins de l’economia 
productiva real.  
 

Una de les conseqüències clares d’aquesta hipòtesi és la constatació, per altra banda 
bastant sentida encara que no sempre prou argumentada, de que l’actual crisis ja era, 
d’entrada, una crisis de l’economia productiva real; i que va esclatar com a financera 
per acabar retornant a l’economia real. 

 
 

3.1.7.  SOBRE   LA  “FINANCIARITZACIÓ DE L’ECONOMIA” I SOBRE  “LES   ALTRES  CRISIS    
DEL   2008”:   ENERGÈTICA I ALIMENTÀRIA  

 
D’una banda com exemplarització important del que s’ha anomenat la 
“financiarització de l’economia”, en aquest cas en el seu sentit més assumit per 
tothom,  del predomini actual de lo financer sobre totes les altres vessants del fet 
econòmic, i d’altra banda perquè efectivament es varen viure en ple primer semestre 
del 2008, és interessant i important considerar ara i aquí aquests dues crisis.  
 
Efectivament, en plena “evolució”, tal com es sap ara, de la crisis financera, l’any 2008 va 
començar amb dues altres grans i importants crisis: l’energètica i l’alimentària.  
Tot i que ambdues crisis tenen fortes relacions amb una altra crisis molt important de la 
vida humana sobre el planeta: “la de l’escalfament global que provocaria el canvi 
climàtic”, en aquest darrer cas, i per raons una altra vegada òbvies, no s’hi entrarà. 



Informe JXV Pàgina 78 

 

I de fet, tampoc es pot entrar, amb la profunditat i l’extensió que requeririen, en 
analitzar les diverses vessants d’aquestes crisis energètica i alimentària. Hom es limitarà, 
lògicament, a aquells aspectes que tenen més a veure amb la crisis global, objecte 
d’aquest informe.    
 

.................. 
  
Pel que fa a la crisis energètica “interessa” situar aquí tres aspectes: a) la seva 
component de crisis de preus en relació a la financiarització de l’economia; b) la seva 
component detonadora de crisis econòmica real, en la mesura que l’encariment del 
petroli té efectes sobre tota l’economia real o productiva, sobre el comerç mundial i 
sobre els preus, finalment, de tots els articles de consum –tant el més bàsic com el més 
sumptuós–; c) i,  directa i/o indirectament, el seu paper detonador de la crisis 
alimentària. 
 
El més “confós”, encara, sobre la crisis energètica és la resposta a la pregunta: que va 
pesar més sobre l’augment del preu del petroli?  
Si un suposat apropament i/o arribada a l’esperable “peak/pic” d’equilibri entre la 
demanda i l’oferta que obriria lloc a un període, sense retorn, on l’oferta ja no podrà 
satisfer mai més la demanda; i llavors, i per retardar la cada vegada més propera  
arribada al pic, els països productors  –davant, justament, d’un important increment de 
la demanda,  fonamentalment, de les economies en transició– redueixen la producció i, 
per tant, l’oferta, amb la qual cosa, i davant de l’esmentada important demanda, 
provoquen l’augment de preus.   

O bé, si per aquests mateixos motius de fons, però ara en la dimensió de que mentre no 
s’arribi a aquest pic, els preus de l’energia són sempre un futurible molt apreciat, que 
actua d’efecte crida per a  l’entrada corresponent del món de les finances en el “mercat 
de futurs” d’aquesta matèria primera, i encareix especulativament el seu preu més enllà 
del que el mercat real faria.  
En aquest darrer cas, i per què en aquell precís moment, al vell mig de l’evolució de la 
crisis financera? Doncs perquè amb una galopant contaminació “d’actius” financers 
tòxics i amb l’increment de la desconfiança amb el propi sistema financer, “tothom” 
buscava valors especulatius rendibles més segurs, com ho era i ho seguirà sent, mentre 
no hi hagi l’arribada al pic, el petroli.  

A parer de l’autor totes les components van estar presents en la crisis i, molt 
probablement, continuaran estant sempre a la palestra en els propers anys. Per què? 
Perquè l’arribada a límits d’oferta de matèries primeres importants tindrà, mentre no 
s’arribi pròpiament al límit –i, per tant, s’hi pugui especular–, una expectativa de futur 
cara i, per tant, rendible des d’un punt de vista financer especulatiu. 
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Les davallades de preus posteriors responen, segurament sempre, als següents motius: 
a) a la idea de no allargar més el braç que la màniga i, en definitiva, a no provocar que 
les opcions alternatives al vell model energètic s’hagin de desenvolupar, i es 
desenvolupin, amb una rapidesa que no permeti exprimir al màxim els beneficis lligats a 
la venta de tots els actius energètics fòssils. Sempre, una vegada més, l’hegemonia de la 
mentalitat eminentment especulativa sobre tot plegat; b) a la davallada de la demanda 
per part, sobretot, dels països rics, deguda a l’aturada de l’activitat econòmica, resultat 
de la translació) a l’economia real de la crisis financera. 
 
En resum, si que cal deixar constància aquí de que el juny-juliol del 2008, ves per on la 
data!, el preu del barril de petroli arribava al seu màxim històric, després d’una pujada 
molt forta que començà durant el mateix 2007. Per més detalls sobre l’evolució 
d’aquests preus vegeu l’apartat 3.3.1.1. La davallada de preus posterior fou tant ràpida 
per, segur, actuació política dels propis països productors, que per no incrementar els 
mals que es començaven a veure clarament sobre l’economia productiva real mundial, 
es van esmerçar en adaptar molt més la producció i l’oferta a la demanda. 
 
Tots aquests fets han portat a alguns autors a fer una paral·lelisme amb la crisis dels 
setanta i atribuir als preus del petroli la màxima responsabilitat de la crisis global. En 
aquest cas però, i després de tot el que s’ha comentat en aquest informe, no sembla pas 
que aquesta sigui la interpretació més correcte.    
 

.................. 
 

Pel que fa a la crisis alimentària, si s’estableix un cert paral·lelisme entre l’arribada al pic 
del petroli i una arribada, més puntual i en principi més conjuntural en aquest cas, a un 
extrem important d’escassetat en aliments bàsics (de cereals principalment), llavors “la 
majoria d’argumentacions que han explicat la crisis energètica, expliquen també la crisis 
alimentària”.   
 
Pel que fa sobretot a la conjuntura d’escassetat extrema important, però també per 
repassar la visió general sobre els lligams entre les diferents crisis, la part d’anàlisi del 
comunicat del Fòrum UBUNTU, de 30 de maig del 2008, n’és, probablement, un bon 
recurs: 

   
Els sotasignats, per iniciativa del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil —UBUNTU, volem mostrar la 
nostra profunda preocupació i més enèrgica protesta per haver arribat a un situació tan greu i previsible 
en un tema crític com és el de l'alimentació de la població mundial. Aquesta situació posa de manifest el 
fracàs — en l'aspecte financer, mediambiental, cultural i moral — de l'actual sistema econòmic, que ha 
substituït els valors universals per les lleis de mercat i que reflecteix la debilitat de les Organitzacions 
Internacionals, causada per la manca de suport dels països més poderosos.  
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 La població mundial no para d'augmentar— tot i que de forma més moderada al llarg dels darrers anys 
— i, en conseqüència, segueix i seguirà augmentant la necessitat d'aliments al món. L'augment de 
població es produeix fonamentalment al sud, on la demanda actualment és major i on, per tant, també 
ho serà en el futur. En aquest sentit,  

a. El fort creixement econòmic d'alguns països emergents ha produït un lògic i brusc increment de 
la demanda de cereals associada a l'augment del consum de carn, llet, ous ... és a dir, associada 
a un major desenvolupament. Aquesta contribució a la demanda de cereals suposa un augment 
de pressió sobre aquest mercat, que necessita, clarament i sense demora, una regulació a 
escala mundial.  

b. L'augment de la demanda d'aliments no satisfeta al sud es traduirà, de ben segur, en més 
frustració i radicalització, i donarà peu a noves onades d'emigració.  

c. En qualsevol cas, l'actual crisi alimentària indica que s'està arribant al límit d'explotació 
d'alguns recursos del planeta, fet que confirma la necessitat urgent d'un canvi radical, 
principalment al nord, de les actuals pautes de producció i consum insostenibles.                                                                      

 La pràctica totalitat de la terra utilitzable amb fins agrícoles ja s'està utilitzant, i per tant, només un 
augment de la productivitat basat en tecnologies "netes" i renovables podrà contribuir a incrementar la 
producció agrícola local i global. Al voltant d'aquests aspectes, però, s'han produït fenòmens rellevants 
que han contribuït a empitjorar la situació.  

a. Durant les últimes dècades, la globalització econòmica neoliberal, guiada pel FMI, el Banc 
Mundial i l'OMC, ha exigit als països del sud la implementació de polítiques de privatització i 
liberatilització dels mercats, en competència totalment desigual amb els països del nord (que, 
en canvi, mantenien i mantenen els seus subsidis agrícoles, inclosos els relatius a les 
exportacions d'excedents), fet que ha debilitat enormement les agricultures del sud del món. 
Així doncs, a més de perdre a escala internacional, s'han vist desmantellades les agricultures de 
subsistència local. El resultat, el pitjor dels possibles: més fam local - global. És hora de 
demanar responsabilitats polítiques per haver originat situacions d'aquesta naturalesa.  

b. En relació amb una altra crisi mundial, la de l'energia, importants països productors agrícoles 
vénen practicant una creixent utilització de terres i productes agrícoles que no es destinen a fins 
alimentaris per a l'obtenció de biocombustibles. Els sotasignats considerem que, davant de 
temes d'aquesta naturalesa, cal que la Humanitat posseeixi mecanismes globals d'arbitratge i 
decisió, l'abast dels quals vagi més enllà dels mecanismes en mans dels Estats, atès que es 
tracta de polítiques molt proclius a tenir impactes de particular sensibilitat a escala planetària.  

 Els preus dels productes agrícoles han patit, sobretot en aquests dos últims anys, un creixement 
espectacular que ha contribuït a empitjorar la situació. Els principals motius es poden resumir així:  

a. Crisi mundial de l'energia, en especial del petroli, amb gran incidència en els preus de la 
producció i transport d'aliments. A més, durant anys les grans companyies petroleres no només 
han ocultat els efectes de l'excessiu consum sobre el medi ambient sinó que han posat tota 
mena d'obstacles a les fonts netes i renovables de producció d'energia. En qualsevol cas, els 
preus seguiran augmentant en la mesura que la deslocalització agrícola formi part del procés 
de globalització. La insostenibilitat del model agrícola mundial actual és evident.  

b. Com a efecte col·lateral, la crisi financera atrau als inversors cap als mercats agrícoles, de 
major estabilitat, tot obtenint beneficis gràcies a la compra especulativa de contractes de futur 
que venen després a preus més cars davant l'increment de la demanda. Atès l'encariment 
actual i futur de l'oferta agrícola, això genera més fam al món. És evident que, al igual que amb 
la crisi financera, la regulació política mundial dels mercats globals es fa indispensable.  
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3.1.8.  SOBRE LA CRISIS GLOBAL COM A FI D’UN CICLE! 
 

Si és cert que els mercats són intrínsicament  “boom – bust”  (bombolla – punxada) i que 
la globalització amb les tecnologies informàtiques i la liberalització ha accentuat aquest 
caràcter, llavors, i d’acord amb els apartats anteriors és ben lògic que la crisis hagi 
explotat com una crisis financera. Per què? Perquè la principal bombolla era, justament, 
la financera. 
 
Pels que consideren que s’està davant del final d’un cicle econòmic més!, llavors s’hauria 
acabat una cicle pro-cíclic en el qual s’ha liberalitzat excessivament, s’ha deixat créixer 
massa l’expansió econòmica en base a un crèdit producte d’una política d’interessos 
baixos i de la utilització de l’enorme estalvi de les economies emergents (principalment 
Xina). 
I si tot això és així ara toca una fase contra-cíclica en la qual, lògicament, cal aturar i 
regular tanta liberalització, i cal endegar polítiques “Keynesianes”, fiscalment 
progressives, amb més despesa pública per programes socials en infraestructures, 
educació, etc. que vagin “arrossegant” poc a poc l’economia real, mentre els capitals es 
requalifiquen i requantifiquen per, en el seu moment, tornar a començar un cicle 
expansiu. 
És a dir per, algun dia no pas massa llunyà, tornar a “començar”. 
 
Encara que amb una mica de sorna, hom diria que, a grans trets, aquesta és la lectura 
que, sobretot els dirigents polítics dels països del nord, estan acabant de digerir i 
disseminar per encabir-hi els seus corresponents cicles polítics de la millor manera 
possible.   
  
 
3.1.9.  SOBRE LA CRISIS GLOBAL COM A FI DEL NEOLIBERALISME! 
 
Hauria de ser-ho: la fi del neoliberalisme. Ja ha fet prou mal al món. Sobretot als més 
febles i desfavorits. Ara, amb l’explosió de la crisis global, fins i tot ha esquitxat a les 
classes mitjanes dels països rics. Tothom i arreu parla, ara, de regularització i 
transparentització. Però a ben segur que no és un tema tancat ni, molt menys, guanyat 
definitivament. Només la permanent atenció i acció política de la ciutadania mundial pot 
fer irreversible aquesta fi.  
 
També és cert, però, que la mort del neoliberalisme s’està vivint també a altres nivells. 
Justament, potser, en el més sensible: el de les polítiques d’ajust estructural. Vegeu en 
aquest sentit l’apartat 3.2.2.5.1. 
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3.1.10. FI DE CICLE O FI DE MODEL?  
 
Si tot el que s’acaba de contemplar i comentar en aquest gran apartat 3.1., es pogués 
deixar com una realitat aïllada, llavors, la teoria de que, simplement, estem al final d’un 
llarg gran cicle d’expansió econòmica seria, probablement, prou plausible. 
 
Des de les posicions ideològiques de l’autor, tindríem, probablement, la temptació de, si 
més no i d’acord amb l’apartat anterior 3.1.9., intentar convenç-se’ns i, sobretot, 
intentar fer realitat, de que, com a mínim, estiguem vivint la fi del neoliberalisme. 
 
Emperò, l’autor és una mica més optimista o pessimista, depèn de com es miri –
s’empitjorarà encara bastant més abans de tenir transformacions realment importants–, 
perquè considera que la crisis global ha tingut i té, de fet, tantes dimensions i 
components que, encara que no totes elles hagin sigut determinants, ni hagin tingut la 
mateixa presència ni efecte en l’esclat de la crisis, en el seu conjunt, ens han presentat el 
que probablement la humanitat no hagi experimentat mai tant clarament com una crisis 
sistèmica, holística. 
 
Agafant fils d’apartats com el de la “financiarització de l’economia” o el de les crisis 
energètica i alimentària, hom diria que el famós i tant controvertidament comentat 
discurs d’arribada a límits que obligaran a trencaments amb el passat per donar lloc a un 
futur diferent, comença a esdevenir real i desafiadament present.  
Si l’evolució tecnològica posa en crisis el propi capitalisme productiu; si els límits 
energètics i alimentaris d’una població creixent posen en crisis el propi capitalisme 
consumista i es transformen en carn d’escorxador del capitalisme financer; i no oblidant, 
evidentment, l’escalfament global del planeta i, per tant, els límits ambientals més 
definitius sobre tot el model de vida actual del món ric; ...; llavors s’estaria ja, 
segurament, davant dels primers símptomes importants de crisis sistèmica de model.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe JXV Pàgina 83 

 

3.2.     UNA  SÍNTESI  DE  L’ESTAT  DE LA CRISIS GLOBAL  EN RELACIÓ  ALS  SEUS EFECTES 
SOBRE ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT 

 
 
3.2.1. DADES I REFLEXIONS GENERALS SOBRE L’EVOLUCIÓ DE L’ESTAT DEL MÓN AMB 
LA CRISIS GLOBAL6: POBRESA, ATUR, ... 
 
Aquest 11 de juliol de 2009, el dia mundial de la població a NNUU, s’estima que ja som 
gairebé 6.800 milions d’humans els que vivim al planeta terra, i que arribarem als 9.100 
milions al 2050. 
 

D’acord amb les noves estimacions del BM –usualment és el Banc Mundial qui més 
treballa en aquest tipus d’anàlisi– en relació a una línea de pobresa de US$ 1,257  
paritaris/dia, 1.375 milions d’humans, en els països en desenvolupament, vivien en 
condicions d’extrema pobresa l’any 2005.  
 
Segons UN DESA, al començament del segle XXI, prop de la meitat de la població 
mundial viu en condicions de pobresa, sobrevivint per sota d’uns US$ 2 paritaris/dia. 
Els efectes de la crisis global haurien posat a 45 milions més de persones per sota de la 
línea d’1,25 i a un total de 125 milions més de persones per sota de la línia de 2, durant 
l’any 2008. 
 
Quan UN DESA projecta l’evolució econòmica del sud del món durant aquest any 2009, 
estima que entre 105 i 145 milions més de persones entraran en la pobresa per sota de 
la línia de 2; dels quals entre 95 i 132 es troben a l’Est i Sud d’Àsia (la meitat dels quals a 
la Índia), entre 5 i 7 milions a l’Àfrica i 4 milions a Llatinoamèrica.   
 
Pel BM, durant el 2009 els efectes de la crisis poden posar entre 55 i 90 milions de 
persones en l’extrema pobresa per sota la línia de 1,25. 

 
En relació a les dades,  més específiques,  del món del treball,  i d’acord  sempre amb 
l’OIT, el percentatge d’atur mundial del 2007, del 5,7% de la població activa, s’hauria 
incrementat fins el 6,5% durant el 2008, i el nombre d’aturats de l’economia oficial 
hauria augmentat en 39 milions deixant en gairebé, 210 milions de persones l’atur en 

                                                           
6
 En aquesta secció no donarem les cites concretes de cada data; si no s’indica el contrari, les dates s’han extret, sempre, de  la 

bibliografia principal, provinent dels programes i de les agències de NNUU, elaborada en el procés de preparació de la 

Conferència de NNUU sobre la crisis global i referenciada, tota ella, a la secció 2 d’aquest informe.  

7
 Sense entrar en els detalls tècnics,  el concepte “dòlar paritari” significa, aquí, que el seu valor real és el mateix arreu, 

correlacionat a les condicions de vida de cada lloc! 
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el món. L’evolució durant el 2009 sembla portar a un 7,4% d’atur en el món, amb 59 
milions més d’aturats. En definitiva, la crisis global estaria portant a gairebé 50 milions 
de persones a l’atur! 
Tot això, tenint en compte que, ja a finals del 2007, es considera que el 50,7 de la 
població activa mundial esta en situació de vulnerabilitat de treball i que, a més a més, 
l’increment de la població activa, lligada a l’augment de la població mundial, creix al 
1,6%, és a dir, afegint-hi uns 45 milions de nous possibles treballadors a l’any. 
 

El gran problema que il·lustren aquestes dades és però, sobretot, que si ja es venia i 
s’estava en un món molt desequilibrat, on uns ODM eren considerats una certa quimera 
per alguns i uns mínims molt insuficients per d’altres –per exemple, un objectiu era i és 
reduir la fam al món a la meitat, la qual cosa per a l’autor, és un objectiu del tot 
insuficient i inacceptable èticament –, ara no solament no s’hi arribarà sinó que, en 
molts casos, s’anirà clarament enrere i, com a mínim, es destruirà molt del que s’hagi 
pogut fer fins ara. 
En efecte, el mateix BM considera que entre 200.000 i 400.000 infants moriran “de 
més” en el món com a resultat de la crisis global! 

 
.................. 

 
En relació a aquestes darreres constatacions relatives als ODMs, en el nou context de 
crisis global, hi haurien tants aspectes a tractar que hom no hi pot entrar en aquest 
informe. 
 
Un d’ells però té clares connotacions financeres. Assolir els ODMs el 2015 significava i 
significa moltes coses, entre altres que la comunitat internacional assumís, realment, els 
costos, també financers, necessaris. No cal ni mencionar que això queda ara més en 
entredit que mai, i que si fins ara no era gens clar que hi hagués aquesta voluntat, a 
partir d’ara, a més a més, l’excusa esta ben servida. 

 
.................. 

 
Com a il·lustració o exemple final de la problemàtica relacionada amb l’assoliment dels 
ODMs en aquest nou context de crisis global, la figura de la pàgina següent està extreta 
del “Millenium Development Goals Report 2009” de NNUU, que tothom pot trobar a: 
 
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202009%20ENG.pdf 
 
i que mostra un espectacular canvi generalitzat de tendències, degut a la crisis global, en 
el col·lectiu de persones treballadores que viuen en condicions d’extrema pobresa!  

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202009%20ENG.pdf
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3.2.2. VISIÓ  AL VOLTANT  DELS  DIFERENTS  ÍTEMS  QUE CONTEMPLA EL “CONSENS DE  
MONTERREY” 

 

Sense pretendre realitzar una anàlisi ni exhaustiva ni de gran profunditat, es vol recollir, i 
començar a desenvolupar esquemàticament des d’aquí, una constatació bàsica que, com 
a mínim des d’un punt de vista macroeconòmic, és, en general, bastant certa i, sobretot, 
de molt sentit comú.  
Només es pot parlar de que un país disposa d’un finançament real net per al 
desenvolupament –per tant, favorable a aquest desenvolupament; considerant-lo,  en 
aquest context, com a resultat de l’activitat econòmica!–, si la suma “algebraica” del 
conjunt d’AOD (Ajuda Oficial al Desenvolupament), dels fluxos de remeses, d’IED 
(Inversió Estrangera Directa), dels fluxos de la balança comercial amb l’exterior i dels 
fluxos nets de deute (préstecs a rebre i interessos a pagar), donen, finalment, un saldo 
positiu per aquest país “receptor” i objecte de desenvolupament. 

 
Una constatació essencialment idèntica però en altres paraules, es troba en  el següent 
text d’un Informe del Secretari General de l’ONU, durant el procés de preparació de la 
Cimera de Doha 2008: 
 
60. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (resolución 55/2 de la Asamblea 
General), el Consenso de Monterrey, el Consenso de Sao Paulo adoptado por la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) durante su 
onceavo período de sesiones (TD/412, segunda parte), el Documento Final de la Cumbre 
de Monterrey 2005 y otras decisiones adoptadas internacionalmente han subrayado que 
el comercio, el desarrollo y las finanzas han de abordarse de forma integrada y coherente 
para crear y mantener un entorno favorable que permita obtener los máximos beneficios 
para el desarrollo en todos los países con un mínimo coste concomitante. 
[Documento A/62/217 de 10 de agosto de 2007. Seguimiento y aplicación de los 
resultados de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo; 
Informe del Secretario General de Naciones Unidas]. 
 
Sempre en el mateix sentit, es bo recordar ara i aquí el comentari que s’ha fet a 
l’apartat 1.3.: el “Consens de Monterrey” si que fou, i segurament encara és, una bona 
guia d’anàlisi dels factors claus que determinen/conformen el finançament per al 
desenvolupament (FfD) i, per tant, una base més que acceptable d’anàlisi i debat sobre 
el tema.  
Tot plegat explica el fet de que, actualment, molts informes de NNUU sobre els temes 
del Finançament per al Desenvolupament (FfD), ho facin repassant “factor a factor” i, 
en definitiva –perquè és pràcticament una relació bijectiva–, “apartat a apartat” del 
“Consens de Monterrey” i, més actualitzadament, de la Declaració de Doha 2008. 
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I així, es pot llegir d’entrada, i textualment, en una recent nota del Secretari General de 
l’ONU, amb motiu de la Reunió d’alt nivell de l’ECOSOC amb les Institucions de Bretton 
Woods, la Organització Mundial del Comerç i la UNCTAD (reunió anual habitual, i mai  
transcendent, coneguda com la “reunió de primavera”), celebrada el passat 27 d’abril de 
2009, la següent estimació sintètica sobre la problemàtica que es pretén analitzar en 
aquest apartat –l’índex o guió que segueix el SG és exactament el del “Consens de 
Monterrey” –: 

 

“La crisis financiera tendrá repercusiones a largo plazo para los países en desarrollo. En 
casi todas las esferas abarcadas por el Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha 
se harán sentir los siguientes efectos negativos: 
 
a) Movilización de recursos internos. Habrá menos recursos financieros disponibles y 
menos inversiones productivas, y se crearán menos empleos. Los países dispondrán de 
menos recursos para invertir en la infraestructura física y social, así como en programas 
sociales y sistemas de protección social. Los gobiernos tendrán menos flexibilidad para 
adoptar políticas fiscales y monetarias apropiadas; 
b) Corrientes internacionales de capitales privados. Habrá una marcada reducción, 
posiblemente drástica, de las corrientes de capitales privados, en particular hacia los 
países que más las necesitan. Debido a la recesión en los países del norte, es muy 
probable que las remesas también se reduzcan en forma considerable; 
c) Comercio internacional. Las presiones proteccionistas seguramente aumentarán, 
como ya se ha observado efectivamente en varios países. Ello afectará adversamente a la 
ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales, y aumentará la urgencia de 
reanudarlas con un programa verdaderamente centrado en el desarrollo; 
d) Asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Es posible que se reduzcan los fondos 
disponibles. En cuanto al cumplimiento de los compromisos de aumentar la ayuda que 
los donantes asumieron en la Cumbre del Grupo de los Ocho, celebrada en Gleneagles 
(Reino Unido), el atraso ya llega a alrededor de los 39.000 millones de dólares de los 
EE.UU. Preocupa ahora la perspectiva de que aumente la inestabilidad de las corrientes 
de ayuda a medida que algunos países recortan sus presupuestos de ayuda y otros 
reafirman sus compromisos de seguir prestando asistencia al menos en lo que resta del 
año en curso; 
e) Deuda externa. Se estima que la emisión de instrumentos de deuda por los países de 
altos ingresos aumentará en forma drástica, lo cual desplazará a muchos prestatarios de 
países en desarrollo, tanto privados como públicos. Es posible que, al igual que la AOD, 
los fondos disponibles para el alivio de la deuda se reduzcan sustancialmente; 
f) Problemas sistémicos. Abordar los problemas sistémicos y asegurar la coherencia y 
congruencia del sistema económico, financiero y comercialinternacional en apoyo del 
desarrollo quizá sean las cuestiones respecto de las cuales es apremiante actuar sin 
dilación, ya que afectan a todas las demás señaladas más arriba. 
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[Documento E/2009/48* de 20 d’abril de 2009; Coherencia, coordinación y cooperación 
en el contexto de la aplicación del Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha sobre 
la Financiación para el Desarrollo - Nota del Secretario General]”. 

 
I a partir d’aquí doncs, el que es farà serà, tenint en compte sempre la documentació 
citada i referenciada a la secció 2 d’aquest informe -com a documentació preparatòria 
de la Conferència-, quantificar i desgranar una mica la magnitud de la tragèdia en 
cadascun dels ítems anteriors, corresponents a l’índex del “Consens de Monterrey”, per 
tal d’assumir realment, tots plegats, on som i cap a on anem després de l’esclat de la 
crisis global. 
 
 
3.2.2.1. MOBILITZACIÓ   DE   RECURSOS   FINANCERS   NACIONALS   (O   DOMÈSTICS   O 
INTERNS) PER AL DESENVOLUPAMENT 

 
“Movilización de recursos internos. Habrá menos recursos financieros disponibles y 
menos inversiones productivas, y se crearán menos empleos. Los países dispondrán de 
menos recursos para invertir en la infraestructura física y social, así como en programas 
sociales y sistemas de protección social. Los gobiernos tendrán menos flexibilidad para 
adoptar políticas fiscales y monetarias apropiadas.” 
 
En definitiva i, ben malauradament, serà molt difícil, per no dir del tot impossible, que 
els % dels pressupostos de despeses dels països en desenvolupament, que hom pugui dir 
que es destinaran als programes més característicament de desenvolupament d’aquests 
països, es vegin augmentats.  
Per què? Per múltiples i òbvies raons que, de fet, es desprenen del conjunt, o millor dit 
de la mencionada suma algebraica, de tots i cadascun dels factors que s’aniran 
considerant a partir d’aquest primer.  
En definitiva, i en primer lloc, aquesta suma algebraica està portant ja, i això anirà 
empitjorant en molt, a  que molts països en desenvolupament comencin a tenir, i 
tindran cada vegada més –i ho tindran cada cop més països– problemes de balança de 
pagaments que, d’entrada i lògicament, començaran per afectar a plans d’inversions, 
primer, i despesa social, segon. Per tant, de mal en pitjor. 
Per dir-ho en paraules que darrerament s’han sentit molt, una política contra-cíclica 
keynesiana d’estímul general de l’activitat econòmica, i promoguda des del sector 
públic, és pràcticament impossible d’aplicar en un país en desenvolupament; si aquest 
país arriba a la bancarrota llavors és, evidentment, impossible. 
A començaments del 2009 es considerava ja, que més de 30 països en el món estaven en 
aquestes conjuntures. 
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3.2.2.2. INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA (IED) I ALTRES FLUXOS PRIVATS –MOBILITZACIÓ 
DE RECURSOS INTERNACIONALS PER AL DESENVOLUPAMENT 
 
“b) Corrientes internacionales de capitales privados. Habrá una marcada reducción, 
posiblemente drástica, de las corrientes de capitales privados, en particular hacia los 
países que más las necesitan. Debido a la recesión en los países del norte, es muy 
probable que las remesas también se reduzcan en forma considerable.” 
 

El flux net total de capital privat cap als països en desenvolupament ha disminuït en un 
50% durant l’any 2008, passant dels US$ 1 bilions del 2007 als US$ 500.000 milions de 
2008! Una altra davallada, també del 50%, s’espera pel 2009.   
És una dada tan “cridanera” que ella sola ho diu tot! 

 
Les dues figures següents, dels informes d’UN DESA, ho visualitzant molt bé; la primera 
per alguns països asiàtics: 

 
 

 
 
 

i la que ve a continuació donant una visió general de món i de grans tipus d’economies 
(“desenvolupades, en desenvolupament i en transició”), tot il·lustrant una tendència de 
llarg termini que, justament, havia passat pel seu pic (peak) “positiu” l’any 2007: 
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.................. 
 

Mentre que pel que fa al total de remeses, que el 2008 va ser de US$ 300.000 milions, 
hom estima que el 2009 acabaran baixant en més de un 10%. 
Això, en alguns països on els fluxos de remeses dels seus emigrants poden representar 
fins un 20% del seu PIB, serà dramàtic! 

 
 

3.2.2.3. COMERÇ INTERNACIONAL COM A INSTRUMENT PER AL DESENVOLUPAMENT 
 

c) Comercio internacional. Las presiones proteccionistas seguramente aumentarán, 
como ya se ha observado efectivamente en varios países. Ello afectará adversamente a la 
ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales, y aumentará la urgencia de 
reanudarlas con un programa verdaderamente centrado en el desarrollo. 

 
D’acord amb la primera figura que s’adjunta a continuació, i malgrat totes les crides 
internacionals a incentivar el comerç, el col·lapse del comerç internacional durant el 
primer trimestre del 2009 ha estat més que espectacular i, en general, les previsions 
pel conjunt del 2009 preveuen un decreixement d’entre el 9 i l’11% pel conjunt de 
l’any. 
La segona figura pretén, com sempre, entreveure tendències més generals. 
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Concretament l’any 2009 serà el primer des del 1982 en el qual el volum de comerç 
mundial decreixerà. El volum d’importacions dels països de l’OCDE caurà un 3,1% en 
termes reals. 
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3.2.2.4. INCREMENTAR  LA  COOPERACIÓ  TÈCNICA   I  FINANCERA  INTERNACIONAL  PER 
      AL DESENVOLUPAMENT –AOD, ... 
 

d) Asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Es posible que se reduzcan los fondos 
disponibles. En cuanto al cumplimiento de los compromisos de aumentar la ayuda que 
los donantes asumieron en la Cumbre del Grupo de los Ocho, celebrada en Gleneagles 
(Reino Unido), el atraso ya llega a alrededor de los 39.000 millones de dólares de los 
EE.UU. Preocupa ahora la perspectiva de que aumente la inestabilidad de las corrientes 
de ayuda a medida que algunos países recortan sus presupuestos de ayuda y otros 
reafirman sus compromisos de seguir prestando asistencia al menos en lo que resta del 
año en curso. 

 
Després de que la pressió política a tots els nivells donava com a resultat, durant el 2008, 
una petita recuperació de l’escandalosa tendència a la baixa del 2007 –que es pot veure 
detalladament explicada a la pàgina corresponent, adjunta a continuació, del ja citat 
“Millenium Development Goals Report 2009” de NNUU“–, ningú dubta que, 
desgraciadament, el 2009 es tornarà a la baixa –en aquest cas de calaix, doncs ni que el 
% es mantingués o fins i tot pugés una mica, com que les economies, els PIB, dels països 
donants hauran caigut tant per la recessió, la davallada absoluta és “inevitable”–, 
configurant un altre escenari d’incompliment total i manifest dels més recents 
compromisos que els països donants tenien per al 2010, en el camí del 2015. 
En relació a l’afirmació de l’encapçalament del SG relativa a “Gleneagles” –reunió del G8 
el 2005– val a dir, a més a més, que aviat s’hi haurà d’afegir, segur, l’incompliment dels 
compromisos de l’”Aquila” 2009! Cal esperar que aquesta lluita, principalment 
mediàtica, del G8 per semblar el que no és, no tardi gaire temps més en evaporar-se del 
tot. Una vegada més, els poderosos mitjans de comunicació hi tenen molt a dir. 
 

En definitiva, doncs, tots els darrers compromisos –en un sentit o un altre, és a dir, en 
tant per cent o en quantitat absoluta– que hom pot trobar escrits en, un darrera l’altre, 
tots els texts oficials ordinaris i extraordinaris –Cimeres– de NNUU, des del 2005 
(ODMs+5) fins a Doha 2008, d’arribar a, com a mínim al 0,35% –i, fins i tot, al 0,5%– del 
PIB total dels països donants, com a xifra d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) al 
món, s’hauran esvaït del tot!  Vegeu la primera figura de l’altra pàgina.  

 

D’altra banda, des del 2005, i en relació als temes de l’efectivitat de l’ajuda, s’ha posat 
un gran èmfasi en l’estabilitat i la predictibilitat de l’ajuda, per tal que els països en 
desenvolupament puguin integrar a nivell pressupostari formal aquestes ajudes, i 
comprometre-les, realment, en pressupostos per al desenvolupament. Doncs bé, ni les 
tendències ni, amb la crisi per entremig i pel davant, les expectatives van en absolut en 
aquesta direcció d’acord amb el que il·lustra la segona figura de l’altra pàgina. 
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3.2.2.5. DEUTE EXTERN 
 

e) Deuda externa. Se estima que la emisión de instrumentos de deuda por los países 
de altos ingresos aumentará en forma drástica, lo cual desplazará a muchos 
prestatarios de países en desarrollo, tanto privados como públicos. Es posible que, al 
igual que la AOD, los fondos disponibles para el alivio de la deuda se reduzcan 
sustancialmente. 

 
Encara que sembli increïble el deute usurer segueix existint! Resultat d’unes èpoques 
no tant llunyanes en les quals els préstecs es condicionaven a polítiques “cícliques” 
expansionistes i d’ajust estructural de caire totalment neoliberal, avui, quan aquell  
neoliberalisme, malgrat donar ensurts “nocturns” des del seus llocs d’enterrament, és 
ideològicament molt mort, hi ha processos ben oberts i ben pendents de deute –que 
corresponen a més a més a èpoques financerament ben diferents a l’actual–, que 
poden acabar d’esfondrar economies de països en desenvolupament, pels quals el 
deute, en aquesta època de crisis global, esdevingui totalment insostenible, degut, 
en definitiva, al problema més general ja esmentat, de balança de pagaments 
negativa. 
Així, les tendències positives, en relació a la sostenibilitat del deute, que es 
mantenien fins el 2006 –d’acord amb la figura adjunta a continuació–, poden 
capgirar-se totalment i donar lloc a una nova crisis del deute, sobre la que més autors 
apuntant cada vegada més.    
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3.2.2.5.1.  ARTICLE DE L’AUTOR A “LA VANGUARDIA” DE MARÇ DE 2007 
 
En relació, específicament, als dos darrers apartats, i de fet una mica en relació a tot 
l’informe, és tota una temptació incloure a continuació un article aparegut a 
començaments del 2007 al diari “La Vanguardia” de Barcelona: 

 
¡El neoliberalismo se muere! 

Josep Xercavins i Valls; Coordinador del Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil –UBUNTU y de la Campaña 

Mundial para una Profunda Reforma del Sistema de Instituciones Internacionales; profesor de la UPC 

¡Si, cierto, aunque parezca mentira! Y aunque también será cierto que, antes de fallecer, tendrá, a buen seguro, 

reanimaciones peligrosas y desconcertantes. Una vez más, la velocidad de cambios de nuestros días es tan alta, 

que incluso un hecho tan importante como este puede ir sucediendo y pasar, casi y de momento, como 

desapercibido. 

Pero si, insisto: aquel conjunto de macro políticas económicas estratégicas cuya implementación  venimos 

adjudicando -decidieron se dice- a la Sra. Thatcher y al Sr. Reagan y que, más adelante pero a posteriori, se 

consagraron bajo la “etiqueta” del “consenso de Washington” … ¡se muere!. Y, como tantas veces en la historia, 

no porque haya sido “vencido” por un “paradigma alternativo-por un consenso distinto”, se muere por su propio y 

estrepitoso fracaso, por el cual, eso sí, millones de seres humanos han pagado y siguen pagando un precio muy 

alto: la miseria en sus más diversa facetas. 

Para mantener el objeto de deseo por excelencia del crecimiento económico mundial, que necesitaba más y 

nuevos mercados, la ayuda que demandaban (y ahora todavía demandan más y con más apremio –pero este 

sería objeto de otro artículo) los países en desarrollo, fue condicionada, por los países más poderosos y ricos del 

mundo (que hoy conocemos como el G8 –en realidad el G7), a que los primeros reajustaran sus estructuras y, en 

definitiva, privatizaran -vendieran en el mercado- sus servicios públicos más fundamentales: salud, educación, 

construcción de infraestructuras, seguridad alimentaria, etc. Claro está, y aquí radicaba desde mi punto de vista 

el objetivo fundamental del neoliberalismo, que a estas privatizaciones solo podían concurrir en el sur del mundo 

las empresas del norte del mundo que necesitaban, para continuar aumentando sus beneficios y continuar 

contribuyendo al pretendido crecimiento económico, ganar estos nuevos mercados. Si el sistema capitalista fuese 

mínimamente  equitativo, ello habría llevado a dinámicas de redistribución de la riqueza. Pero al contrario, como 

hoy reconoce incluso la OCDE: globalmente, los salarios (de los que viven de ellos) han bajado, el trabajo (de los 

que viven de él) ha disminuido y, por lo tanto, el pretendido y alcanzado crecimiento resultante de la economía 

mundial solo está haciendo más ricos a los cada día menos más ricos del mundo (perdón por el abuso de 

lenguaje), mientras que las supuestas clases medias pasan, en vez de crecer como tales según se decía que 

pasaría, a incrementar las bases de la pirámide en la que se asientan los más pobres del mundo. Este ha sido el 

gran resultado de la globalización económica  neoliberal que, afortunada y esperanzadoramente, tantos 

movimientos en contra ha ido suscitando y, a los cuales, si que hay que atribuir, y no es poco, la victoria en la 

batalla ideológica más importante del final del siglo pasado y principio de esté.   

Y son estos nefastos resultados y esta derrota ideológica los que, parece mágico, están sacando del lenguaje de 

las instituciones internacionales -a pesar de todo un cierto reflejo siempre de las realidades globales- todo aquel 

argot neoliberal que cual catecismo dogmático era repetido una y otra vez. Las condicionalidades a que hemos 

hecho referencia, es decir, las condiciones que se debían cumplir para obtener la ayuda que ha dado lugar, como 
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uno de los signos más claros del fracaso, a la tan famosa, por usurera, deuda de los países del sur con los nortes 

del mundo empiezan a desaparecer de los textos y reuniones de, nada y menos, que el FMI y el BM. 

Efectivamente, yo me atrevería a decir que desde la aprobación de la “Declaración de París sobre la Efectividad 

de la Ayuda”, en el 2005, las condicionalidades se han invertido y ahora, ¡dios del cielo!, a los países del sur se les 

recomienda unos sectores públicos fuertes, sanos y transparentes con los que reconstruir lo destruido: sistemas 

de salud, de educación, de alimentación, de progreso, en definitiva. Decía al empezar estas líneas, que no, que la 

muerte no venía por un paradigma alternativo; en efecto, de momento, solo volvemos otra vez, pero ya es mucho 

y bueno, a Keynes. 

 

 
3.2.2.6. TEMES SISTÈMICS:  FOMENT  DE LA COHERÈNCIA  I  LA COHESIÓ DELS SISTEMES 
MONETARIS, FINANCERS I COMERCIALS INTERNACIONALS A FAVOR DEL 
DESENVOLUPAMENT 
 

f) Problemas sistémicos. Abordar los problemas sistémicos y asegurar la coherencia y 
congruencia del sistema económico, financiero y comercial internacional en apoyo del 
desarrollo quizá sean las cuestiones respecto de las cuales es apremiante actuar sin 
dilación, ya que afectan a todas las demás señaladas más arriba. 

 
Tampoc pot ser ni ha de ser el tema d’aquest informe aprofundir ara en aquesta visió 
sistèmica. Ara bé, de fet, la crisis global, i tots els efectes que ja s’han anat comentant en 
relació a ella, és evident que no fomentarà, ni molt menys sinó al contrari, aquesta 
coherència i congruència a favor del desenvolupament. 
Això, malauradament, ja venia sent així durant tota la darrera dècada i, ara, la crisis 
global el que farà és agreujar-ho més. 
 
Segurament, una de les figures-dades més impactants sobre la problemàtica que s’està 
abordant i, en definitiva, com a resum justament de la gran incongruència sistèmica del 
conjunt del finançament per al desenvolupament en el món, és la que dóna la figura de 
la pàgina següent –com gairebé sempre d’UN DESA–. 

 

Efectivament, des de ja fa més d’una dècada, en termes nets o, grollerament, de la 
suma algebraica de la qual s’ha anat parlant en aquesta part de l’informe, les 
transferències financeres netes mundials es mouen del sud al nord del món, són 
favorables al nord! En altres paraules, és el nord que rep recursos financers nets del 
sud del món! 
Val a dir que, per definició, les transferències financeres netes serien iguals als fluxos 
financers nets menys els pagaments associats a les inversions realitzades.  
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No cal que s’insisteixi doncs que, si ja s’estava dins d’aquesta tendència ben interessant 
d’analitzar a fons, i sobretot de retenir, en relació als perquès i als beneficiats realment 
per la globalització econòmica neoliberal que, ara, acaba d’esclatar en gran crisis global, 
a partir d’ara, i en principi, les coses no poden més, malauradament, que continuar 
empitjorant! 
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3.3.  ALTRES FACTORS I/O VESSANTS EN/DE LA CRISIS, EN RELACIÓ ALS SEUS 
EFECTES SOBRE ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT 

 
A l’apartat 3.1.7. d’aquesta mateixa secció s’ha contextualitzat el conjunt de diferents 
crisis que, per així dir-ho, van concórrer en paral·lel durant aquest “any horrible” que 
fou el 2008.  
A banda de la climàtica, que ve de molt lluny i desgraciadament va molt més lluny 
encara, tant la crisis energètica, primer, com la crisis alimentària, segon, van anar 
sotragant l’agenda dels primers mesos del 2008, amb entitat pròpia, sens dubte, però 
amb molts elements de connexió amb l’esclat, encara una mica latent durant el 
primer semestre del 2008, de la crisis financera i econòmica. 
A l’apartat citat ja s’ha desenvolupat la tesi que correlaciona, en gran mesura –encara 
que no exclusiva–, les esmentades crisis energètica i alimentària amb el que hom ha 
anomenat la financiarització de l’economia “i de gairebé tot en el món” i, per tant i 
també, dels temes energètics i alimentaris, pel que fa referència, en aquest cas i 
fonamentalment, als seus preus en el mercat. 
 
En aquest context, bàsicament el dels preus en el mercat, tant de l’energia, com en 
general de les matèries primeres i, finalment i molt especialment, dels aliments, 
l’anàlisi de com estan evolucionant les coses durant aquest 2009, i de com puguin 
continuar evolucionant en un futur, és fonamental per moltes raons però entre elles 
i, molt principalment, pels efectes que això pugui tenir en les economies dels països 
en desenvolupament que, per exemple, són extremadament sensibles a possibles 
baixades/pujades dels preus de les matèries primeres –en la mesura que moltes 
d’elles en són els principals exportadors– i dels aliments –en la mesura que, en part, 
són els principals exportadors d’alguns d’ells (cafè, té, etc.), però, en part també, els 
principals necessitats d’alguns dels més bàsics (cereals, per exemple)–. 
En definitiva, un altre dels temes inabastables en un informe com aquest però també 
un altre dels temes dels quals necessitem tenir una visió global relativament clara 
dins del conjunt del nostre anàlisi. 
 

Com a resum que sembla clar en aquests moments, es pot dir que, en la mesura,:   
que la inestabilitat financera continua present en el món; que tant l’activitat 
mateixa com la seva inestabilitat segueixen dominades per l’especulació 
desmesurada; i que, molt malauradament, molta activitat financera continua 
decantant-se cap als anomenats “mercats de futurs” lligats, justament, a les 
matèries primeres i als aliments; hom conclou que l’escenari de volatilitat de preus 
segueix sent el dominant i més probable durant, com a mínim, tot l’any 2009!    

 
Vegeu, en aquest sentit els següents apartats/figures. 
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3.3.1.  SOBRE ELS PREUS DE LA ENERGIA, DE LES “COMMODITIES-MATÈRIES 
PRIMERES” I DELS ALIMENTS  
 
 
3.3.1.1. SOBRE ELS PREUS DE L’ENERGIA 
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3.3.2.  SOBRE ELS PREUS DE LES COMMODITIES-MATÈRIES PRIMERES 

 

 
 
Malgrat que davant de la pujada de preus del 2008, l’oferta va augmentar, no fou 
mai suficient per trobar un equilibri oferta-demanda que, qui el trencava 
reiteradament, era l’especulació en el mercat de futurs! 
 

 

3.3.1.3. SOBRE ELS PREUS DELS ALIMENTS 

 

 
 

 



Informe JXV Pàgina 102 

 

 

 

 

3.3.1.3.1.  ELS NÚMEROS DE LA FAM AL MÓN 

 

Els temes alimentaris tenen un efecte sagnant directe sobre les persones. Si a 
l’apartat  3.2.1. es donaven i es valoraven macro dades sobre l’estat del món, 
relatives a pobresa o atur, ara i aquí es pot i es té que afegir les de, com a resultat de 
la crisis global,  la fam al món! 
 
Segons la FAO i, en particular, segons el comunicat, a la Conferència de NNUU sobre 
la crisis global, del “Rapporteur Especial de NNUU sobre el dret a l’alimentació”, l’any 
2008, com a resultat de les crisis, 40 milions de persones van començar a passar 
gana, definint un total de 963 milions de persones que hom considera que passen 
gana al món. A mitjans del 2009 aquesta xifra hauria arribat als 1020 milions.  

 
Sempre segons dades de la FAO, quant a desnutrició crònica, 642 milions la pateixen 
a Àsia-Pacífic, 265 milions a Àfrica subsahariana, 53 milions a Amèrica Llatina i el 
Carib, 42 milions al Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà i, finalment, uns 15 milions en els 
països en desenvolupament.  
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3.4. EL  PLA  D’ESTÍMUL  NECESSARI  PELS PAÏSOS  EN DESENVOLUPAMENT  PROPOSAT 
PER UN DESA 
 
Dins de la “Background Note”, de UN DESA, sobre “The Global Financial and Economic 
Crisis, its impact on development, and how the world should respond”, de març de 
2009, ja repetidament referenciada, i elaborada molt expressament en preparació de la 
Conferència de NNUU sobre la crisis global –es pot observar que fou emesa dins de les 
dates crítiques ja comentades d’abans de la 2a reunió del G20 a Londres; és de fet un 
document que apareix bastant en paral·lel al de les primeres recomanacions de la 
“Comissió Stiglitz”–, el que fa Nacions Unides, en definitiva i entre altres coses, és una 
profunda reflexió sobre, efectivament, la necessitat de les polítiques d’estímul que han 
adoptat les economies del nord i, en funció, principalment en aquest cas dels propis 
estudis i anàlisis del FMI i del BM sobre els efectes de la crisis en els països de 
desenvolupament –que, d’una manera o altra, i tenint en compte també altres fonts 
de les pròpies NNUU, s’han intentat sintetitzar en les pàgines precedents–, fer una 
proposta de, també, política d’estímul extraordinària a les economies dels països en 
desenvolupament. 
Aquesta proposta fou recollida pel DOD del PGA però ja va desaparèixer, al nivell de la 
quantificació i compromís concret, en el DOD1. 
 

Sintèticament, el nucli polític de l’argumentació en la que es basa la necessitat 
d’aquesta mesura és una conseqüència de les anàlisis, ben contrastades numèricament 
i mostrades als tres apartats anteriors a aquest mateix: un país en desenvolupament 
amb problemes, fins i tot, de balança de pagaments no té cap capacitat 
d’endeutament i, per tant, de transformar l’estat en el motor de la seva economia.  

 
Justament per això, en tot el procés de negociació contemplat en la secció 1 d’aquest 
informe i, després, en l’anàlisi i valoració del DOD consensuat i, en general, de tot el 
procés de la Conferència, malgrat que es comentarà reiteradament que s’haurà 
avançat en que quedi constància de la necessitat de mitigar els efectes de la crisis en 
els països en desenvolupament, s’haurà de reconèixer també que no hi ha cap 
compromís ni, per suposat, cap quantificació, sobre com s’ha d’aconseguir aquesta 
mitigació. 
Emperò, i sobretot, l’autor vol reiterar, després del que hom ha visualitzat i analitzat a 
les darreres pàgines d’aquesta secció 3, la necessitat imperiosa i, a més a més de 
justícia, de continuar lluitant per l’adopció d’una mesura com la proposada sembla no 
només vigent sinó del tot imprescindible.     
Per la seva importància, i per veure el seu nivell d’argumentació sense més filtres, l’autor 
recull a continuació i literalment, els paràgrafs més significatius: 
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NOTA IMPORTANT SOBRE UNITATS: Durant tot l’informe s’està treballant, 
lògicament, amb sistemes d’unitats mètriques; la única excepció s’acaba de veure 
ara! El text d’UN DESA només permet tractar-lo com a figura i no es pot editar; i en la 
mesura que s’està davant d’un text nord americà,  els trilions són, per a nosaltres, 
bilions i els bilions són, per a nosaltres, milers de milions!  
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3.5. QUADRE 5: ELS NÚMEROS DE LA CRISIS – ORDRES DE MAGNITUD EN MILIONS DE 
DÒLARS 

 

De la mateixa manera que durant aquestes darreres pàgines han començat a sortir 
números, durant el període més “calent” de la crisis global no es va sentir parlar d’altra 
cosa. 
En aquest context sembla interessant fer un esforç perquè es tingui una certa capacitat – 
davant d’un número d’aquests que, d’entrada, costa molt de saber “situar-lo” en, 
simplement, una posició relativa o comparativa, fonamentalment d’ordre de magnitud– 
de poder-ne “valorar” la seva significació política. 
El quadre següent té aquest objectiu. Hom ha de tenir molt en compte, però, totes les 
notes explicatives referents al contingut del quadre. 
 
i)  Les  dades  són,  en  general,  del  2008  o,  com  a  molt, del 2007; les estimacions de 
pèrdues o d’estímuls són agregades del període 2007-2009 
 
ii) Tot són milions de dòlars; en euros, per tant, les quantitats serien, més o menys, 
entre un 30 i un 35% més petites, depenen del moment, durant el darrer any, en que es 
faci el càlcul; si algú es vol fer una imatge personal, pot associar el milió de dòlars al cost 
d’un pis car de Barcelona, de menys de 100m2, que veu el mediterrani! O al sou anual 
d’un jugador reserva del Barça!  
 
iii) Com a nombre de referència, respecte al qual comparar, l’autor proposa el de l’AOD; 
el 2007 va ser de 103.000 milers de milions; s’agafarà com una mena de cent, 100, 
perquè ens sigui més senzill fer les comparances. I és molt interessant notar que, en 
aquests moments, les remeses son gairebé tres vegades més importants que l’AOD!  
 
iv) Pel que fa a l’ordre del 1.000 (de fet doncs del bilió), es té justament la proposta de 
pla d’estímul de UN-DESA pels PPVVDD (països en vies de desenvolupament); d’un 
ordre de magnitud semblant al de les despeses militars anuals al món. 
 
v) en l’ordre del 5.000 tenim la deute total acumulada dels PPVVDD! 
 
vi) i en l’odre dels 10.000 ja apareixen els PIB principals, el volum comercial mundial i 
l’estimació del total de diner mobilitzat al món en rescats, estímuls, etc. 
 

vii) però curiosament i, malgrat que aquest no sigui tampoc el tema de l’informe, els 
números més grans del quadre, que anirien cap al milió en l’escala 100 de l’AOD, són els 
associats als moviment anuals més importants de diner, que hi va haver el 2007, en els 
mercats financers!; el FOREX o  de compra venta de divises!; l’OTC (over-the-counter) 
que inclou bons, mercats de futurs de commodities, productes financers derivats, etc. 
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QUADRE 5: ELS NÚMEROS DE LA CRISIS – ORDRES DE MAGNITUD EN MILIONS DE DÒLARS 

              

Pressupost administratiu NNUU         2 . 1 0 0 

              

              

Ajut especial contra la fam a Àfrica 2005-2010 – reunió G7 Gleneagles         2 5 . 0 0 0 

Ajut especial contra la fam a Àfrica 2009-2011 – reunió G8 L’Aquila        2 0 . 0 0 0 

              

ODA (0.3% del PIB dels països donants)       1 2 0 . 0 0 0 

Remeses       3 0 0 . 0 0 0 

              

              

Cost anual mig període 2005-2015 per assolir els ODM (Jeffrey Sachs)       1 9 0 . 0 0 0 

              

              

Deute pendent; aproximadament:  3 de sobirana + 1 de privada       4 . 0 0 0 . 0 0 0 

              

              

Estímul pels PPVVDD (“Petició UN-DESA”)     1 . 0 0 0 . 0 0 0 

Estímul dels PPDD (Estimació de NNUU total mobilitzat -35% PIB M)    2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

              

              

PIB Mundial  (dades BM)    5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 

PIB EUA    1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 

PIB UE    1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

PIB Espanya     1 . 5 0 0 . 0 0 0 

              

              

Dèficit fiscal dels EUA (≈ 10% del PIB EUA)     1 . 5 0 0 . 0 0 0 

              

US$ (reserves, bons deute) en mans Xineses (≈ 10% del PIB EUA)     1 . 5 0 0 . 0 0 0 

              

              

Despeses militars (més del 2,5% PIB Mundial) –(estimació SIPRI)     1 . 5 0 0 . 0 0 0 

              

              

Volum Comercial Mundial (dades OMC)    2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

              

Estimació (considerada molt a la baixa) de diners en paradisos fiscals    1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 

              

              

FOREX diari (dades BIS)     3 . 7 0 0 . 0 0 0 

FOREX anual (estimació autor)   8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

              

OTC diari (dades BIS)     6 . 1 0 0 . 0 0 0 

OTC anual (estimació autor) 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

              

                                                                                                                                                                . Bilió (trilió EUA) 
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Nota final important: és molt interessant observar que, tal com l’autor ha fet constar 
d’innumerables maneres, la financiarització de l’activitat econòmica –o, en altres 
paraules, el pes del comerç i, sobretot i en molt, dels moviments financers–  a l’era de 
la globalització és, a la llum d’aquestes dades, més que prou evident! 
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4.  EL DESENVOLUPAMENT DE LA CONFERÈNCIA   
       
 

4.1.     EL “CIVIL SOCIETY FORUM” DEL 23 DE JUNY, COM A PREVI HABITUAL 
 
Com una realitat habitual en el context de les Conferències de Nacions Unides, 
normalment els dies abans, de vegades durant els mateixos dies de celebració de les 
Conferències, es sol organitzar, com així fou en aquest cas, un previ: “Civil Society Forum 
- Fòrum de la Societat Civil”. 
 
El tema de la realització abans o durant les celebracions de les Conferències té la seva 
importància política i, lligada amb ella, té les seves raons de ser. Així, les característiques 
dels llocs físics on es fan les Conferències i, sobretot, de la més o menys permeabilitat –
física i/o política– de les Conferències en relació a la participació activa de la societat 
civil, són elements bastant determinants en l’elecció d’un o altre model. Si el lloc on es 
celebra la Conferència no permet, per capacitat o per impediment polític, la celebració 
paral·lela del “Fòrum de la Societat Civil”, i si les distàncies entre el lloc de celebració de 
la conferència i el lloc que s’ofereix a la societat civil organitzada per celebrar el “seu” 
fòrum són grans, això impediria, per exemple, el moviment continuat i mútuament 
participatiu entre ambdues realitats i, pràcticament, obliga a una realització prèvia, a la 
celebració de la Conferència, del Fòrum de la Societat Civil. Quan no es donen les 
situacions anteriors, normalment s’utilitza la possibilitat de realització paral·lela. 
Totes dues opcions tenen les seves avantatges i inconvenients. La realització prèvia 
permet una presa de posició més treballada i unitària per part de la societat civil 
organitzada que, com en aquest cas, pot preparar  un document que després es 
defensarà davant de la Conferència i, en principi, serà la base de les intervencions dels 
representants de la societat civil en les taules rodones o en les sessions on pugui prendre 
la paraula per intentar, sempre i lògicament, que les seves posicions siguin incorporades 
en els textos de la Conferència. Té el desavantatge, en aquest cas –però ja hem 
comentat la excepcionalitat que ha representat– no fou així, que si la negociació del 
document o documents finals de la Conferència continua durant la celebració de la 
mateixa, la presa de decisions de la societat civil organitzada, sobre l’evolució dels 
continguts en negociació, queda normalment en mans de molt poques persones que, a 
la llum del mandat del corresponent i anterior fòrum, interpretaran quina ha de ser la 
posició de la societat civil.  
La celebració abans de la conferència dóna a la societat civil organitzada, això és 
clarament una avantatge, una millor capacitat d’organització del seus treballs de lobby 
i/o advocacy8 durant la celebració de la conferència. 

                                                           
8
 La societat civil organitzada és molt plural; hi ha organitzacions que tenen clars objectius d’incidència sobre els textos que 

puguin sortir de la conferència i, per tant, faran, principalment, activitat de “lobby”; en canvi hi ha organitzacions que 
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En el cas que ens ocupa, la Conferència es celebrava a Nova York i, per tant i tal com ja 
s’ha fet notar, era impossible una celebració paral·lela del corresponent  fòrum i, per 
tant, es va celebrar el dia abans, el dimarts 23 de juny. Malgrat que l’autor no hi va 
poder assistir, és evident que, en aquest cas, el fet de que el fòrum es celebrés quan ja 
era conegut que hi havia consens –i el consens que hi havia– en el document final, va fer 
que la seva intensitat fos substancialment menor de la que pot tenir habitualment. Fins i 
tot al voltant del propi document de la societat civil (vegeu l’apartat 1.8.1.) que, 
formalment, s’adoptava durant el fòrum, el debat fou inexistent.  Les qüestions 
organitzatives i de participació dels representants a les taules rodones de la conferència 
van prendre, si això és possible, més rellevància, encara, de la habitual. 

 
 
4.1.1.  LA    PARTICIPACIÓ     DE    LA     SOCIETAT    CIVIL    ORGANITZADA     DURANT    LA    
CONFERÈNCIA 
 
També és un habitual, que la participació de la societat civil organitzada en una 
Conferència de NNUU estigui basada en una reunió a primera hora del matí on, 
principalment, es pugui informar de l’evolució de la conferència –evidentment dels seus 
aspectes substantius–, i on es prepari –en aquest cas diríem millor: es repassi o revisi – el 
treball del dia: participació a les taules rodones, possibles reunions amb representants 
d’estats, actes paral·lels, possibles rodes de premsa, etc. 
 
Tornarem a fer constar, per darrera vegada, que, en aquest cas i lògicament, també 
aquestes reunions, habitualment intenses i tenses, han estat viscudes amb una 
extremada tranquil·litat. Tot estava fet. El més interessant a la Conferència era seguir les 
intervencions més interessants (d’estats membres, de participants a les taules rodones, 
d’actes paral·lels, etc.) i anar-se fent una composició pròpia personal del que significava, 
políticament, el que ja simplement s’estava formalitzant durant els dies de la 
Conferència: l’adopció per consens –però ja decidida i anunciada–, en la darrera sessió,  
del Document final de la Conferència. 
 
Segurament no és baladí comentar que la societat civil organitzada va renunciar, 
implícitament –això ho podríem lligar amb la no existència, en aquest cas, d’un fòrum de 
la societat civil formalment obert en paral·lel a la conferència–, a dotar-se d’una posició 
“oficial” comú sobre el resultat assolit. En els corredors la posició era clara: era un 
resultat realment insatisfactori, fonamentalment en relació a les expectatives creades. 

                                                                                                                                                                                                                  
consideraran que en aquest estadi del procés el que cal es transparentitzar i difondre el que passa a la Conferència i, en 

definitiva, aconseguir que els estats membres donin contes clares de les seves posicions; aquí s’estaria prioritzant el treball 

d’”advocacy”!  
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Pel que fa als líders més importants, i per raons que s’intentaran analitzar més endavant, 
se’n va començar a fer una lectura molt positiva. 
 
Així va anar transcorreguent  la Conferència, a la qual s’havien registrat unes 500 ONGs –
un nombre elevat, si es té en compte que el factor Nova York és sempre 
desmobilitzador–, però que com tot a la Conferència van tenir una vida bastant 
tranquil·la.  
 

.................. 
 
L’autor, tal com ja ha fet notar en el pròleg B, optarà,  a partir d’aquí per fer, primer i 
en aquesta secció, un cert relat, el seu, d’intervencions que considera significatives i 
que donen llums al voltant de tot el que ha sigut aquesta Conferència, i segon, 
analitzar, el més objectivament possible, el resultat oficial, és a dir, el document final 
adoptat per consens  i, finalment, emetre la seva pròpia i personal valoració, tot fent-
hi constar, també, altres valoracions principals que varen anar veient la llum durant la 
celebració de la pròpia conferència.  
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4.2.    EL COMENÇAMENT DE LA CONFERÈNCIA COM A FINAL 
 
Establint aquí el lligam amb l’apartat 1.9, ens tornem a situar en l‘escenari del 
començament d’una conferència que, en començar, ja té pactat el seu final.  
 
Per fer-ho més visible i més clar, en la sessió inicial de la Conferència, el dimecres 24 de 
juny al matí, i en el conegut Hall de la AG de NNUU a Nova York, quan el Pare D’Escoto 
arriba al punt procedimental de constitució de l’anomenat “Main Committee –Comitè 
Principal de la Conferència” –l’òrgan que sempre que hi ha procés de negociació obert, 
és el responsable de l’organització, evolució i, si s’escau, tancament de la mateixa durant 
la Conferència”– va proposar si es podia aprovar per consens no crear-lo ni constituir-lo, 
formalment, en la mesura que no hi haurien negociacions del DOD. No havent-hi cap 
intervenció així es va aprovar per consens.  
 
Encara que sempre hi ha alguna “font” que insisteix en creure en els impossibles, la 
decisió anterior blindava de fet el consens tancat al que s’havia arribat i feia d’aquesta 
sessió inicial “el final” de la Conferència. 
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4.3. LES INTERVENCIONS DELS ESTATS, LES “ROUNDTABLES - TAULES RODONES” I ELS  
      “SIDE EVENTS - ACTES PARAL·LELS” 

 
En una Conferència en que no hi ha negociació,  la conferència és desenvolupa, 
aparentment –i torno a fer èmfasi en aquest punt perquè és el que defineix aquesta 
conferència–, amb tota normalitat: d’una banda les intervencions, una darrera de l’altra, 
dels estats membres en el Hall de la AG, les Taules Rodones oficials de debat i tot un 
seguit d’actes paral·lels (concentrats majoritàriament en la franja horària de 13 a 15h, 
que és quan les activitats oficials de la conferència romanen parades) que, organitzats 
per diferent actors, formen part del programa no oficial de la conferència. 
 
Pel que fa, en aquest cas, a les intervencions dels estats dues notes de l’autor: a) no en 
va seguir cap –sol ser una de les parts més pesades, tot i que no mancada (ni molt 
menys) d’interès, de seguir–. En qualsevol cas el lector les pot veure i escoltar, si hi té 
interès, perquè  actualment estan recollides, també en format webcast audiovisual, a la 
pàgina web de NNUU; b) el nivell de la representació dels estats no va ser la de l’alt nivell 
que preveia el document de modalitats i que corresponia a la conferència; un dels 
aspectes que més il·lustra el “boicot del nord” a la Conferència va ser, precisament, 
aquest: ni un sol cap d’estat o de govern dels països del “nord” va fer pública mai la seva 
intenció d’assistir-hi i, a més a més, el que diuen els corredors és que aquesta va ser una 
decisió pressa col·lectivament i estesa, amb una certa pressió, a altres caps d’estat o de 
govern que, potser, s’hi haguessin plantejat anar-hi. Sense que ningú n’hagi fet 
constància formal a l’autor, considera que, davant de l’absència dels caps d’estat del  
“nord”, llavors, ja era millor que no hi anessin caps d’estat. Al final, pràcticament l’únic 
que hi va assistir i que s’hi va fer notar, va ser l’actual President d’Ecuador, Rafael 
Correa.   
  
Pel que fa a les taules rodones, es van celebrar d’acord amb el previst i varen ser, 
segurament, el centre més interessant del desenvolupament de la Conferència. Hi van 
haver doncs les quatre previstes al voltant dels següents temes i, celebrades, 
respectivament, la tarda del primer dia (al matí hi hauria hagut la sessió inicial), el matí i 
la tarda del segon dia i el matí del darrer dia (a la tarda hi hauria la sessió final): 

 
a) Mesa redonda No. 1: Efectos presentes y futuros de la crisis sobre, entre otras cosas, 

el empleo, el comercio, la inversión y el desarrollo, incluida la consecución de los 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 
 

b) Mesa redonda No. 2: Iniciativas de cooperación coordinadas y medidas apropiadas 
para mitigar los efectos de la crisis en el desarrollo; 
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c) Mesa redonda No. 3: Papel que corresponde a las Naciones Unidas y sus Estados 
Miembros en el debate internacional en curso sobre la reforma y el fortalecimiento 
del sistema y la estructura financieros y económicos internacionales; 

 
d) Mesa redonda No. 4: Contribuciones del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo en la respuesta a la crisis. 
 

En formats relativament usuals, aquestes taules rodones comencen amb les 
intervencions dels panelistes convidats i, després, els altres membres convidats a 
participar a la taula rodona intervenen, en teoria en reacció als panelistes, per anar 
establint un ritme de debat àgil i interactiu. A la pràctica, emperò, els membres de les 
taules rodones fan les seves pròpies intervencions, a les quals, al final, els panelistes 
afegeixen els seus propis comentaris i/o conclusions. 
En aquestes taules rodones la societat civil hi tenia, sempre, tres representants (tres 
representants també el “bussiness sector”) que s’han escollit, normalment, mitjançant 
un procés ni curt ni senzill de la pròpia societat civil organitzada internacionalment. 
Malauradament, és molt difícil que el temps doni com perquè els tres representants de 
la societat civil arribin a intervenir. En definitiva, aspectes procedimentals que haurien 
de millorar molt encara. 
Pel que fa a la composició dels panels, en aquesta conferència van seguir un patró molt 
similar: un membre de la “Comissió Stiglitz”, un expert de l’exterior, i, en general, 
representants dels diferents programes i/o agències de NNUU –molt actives, lògicament, 
durant tot el procés de preparació de la conferència– i molt implicades, també 
lògicament, en tot el que està relacionat amb la crisis global. 
 
Pel que fa als “side events-actes paral·lels”, bastants menys en quantitat que en altres 
conferències però en general de notable interès específic.  
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4.4.    RELAT DEL SEGUIMENT PERSONAL DE LA CONFERÈNCIA  
 
És impossible per una persona sola fer un seguiment exhaustiu d’una Conferència com 
aquesta; i fins i tot per la societat civil organitzada aquest és un objectiu molt difícil 
d’assolir i, a voltes, també impossible. No cal estressar-s’hi! Segurament, de fet, és 
impossible per a tothom. 

 
Per tant i tal com s’anunciava en el pròleg B hom es limitarà, en aquest cas, a fer un cert 
relat personal, a partir de les seves notes i records, d’algunes intervencions en algunes 
de les sessions o actes citats en  l'apartat anterior, sobretot com a testimoni més viu i 
més personal d’algunes de les coses, de les idees, que l’autor en va treure, en un nivell 
menys estructurat i més vivencial, menys analític i més descriptiu que en les altres 
seccions i apartats d’aquest informe.  
 

Els diferents apartats tindran com a títol la persona al voltant de la intervenció de la qual 
es genera una idea, o com a mínim una nota escrita de l’autor, que pot correspondre 
tant a una idea introduïda per la persona que parla, com a una idea induïda a l’autor pel 
seu parlament. Es presenten d’acord a l’ordre cronològic i, per tant, no pas temàtic. I, 
sobretot en aquesta secció, no volen representar –no tenen perquè representar–, 
necessàriament, les aportacions més importants d’aquestes persones; ni tant sols són, 
sempre o en general, cites textuals de les seves intervencions. 
Es vol insistir molt aquí que, en general, responen a les notes (i al record ara a l’escriure-
les) presses per l’autor al sentir-les; i, per tant, reflecteixen molt més el fet de que han 
produït un cert efecte sobre l’autor que altra cosa. Sobretot doncs,  això no implica, ni 
molt menys, que estiguem davant, en general i necessàriament, d’elements o aspectes 
rellevants d’aquelles intervencions. 
També serà cert que, en alguns casos –discursos sobretot–, podrem estar davant de, 
efectivament, tot el contrari del que s’acaba de dir. Aquesta seria la gràcia d’aquesta 
secció. 

 
Les persones que hi surten són poques. Son aquelles que potser movien a l’autor a ser a 
un lloc o a un altre de la Conferència. Son aquelles que al ser escoltades el van moure a 
agafar un paper i escriure-hi alguna cosa.  
 
  
4.4.1. BAN KI-MOON 
 
Com es preceptiu, i absolutament lògic i normal, una Conferència de NNUU l’obra el 
Secretari General de l’organització. 
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En sentir en Ban Ki-moon hom té la sensació d’un discurs molt de dades sobre la 
gravetat de la crisis amb un subratllat, probablement inconscient per part de l’autor, al 
voltant de la idea: “en temps de crisis l’assistencialitat encara és més necessària”. 
L’autor té la idea, potser errònia, de que l’actual SG de les NNUU té una concepció, 
principalment, assistencial humanitària sobre el paper de l’organització. 
 
Pel que fa a les dades, no s’ha d’oblidar que el SG emet un informe a la Conferència que, 
en definitiva, i ja s’ha comentat, és una mena de compendi dels informes que els 
programes i les agències de l’organització han emès prèviament i que ja s’han 
contemplat a la secció 2 d’aquest informe. 
 
En aquest cas l’autor s’ha volgut rellegir, quan escriu aquestes ratlles, la intervenció d’en 
Ban Ki-moon i en recull les següents frases textuals: 
 
a) De com va començar 

 
“Lamentablemente, seguimos sumidos en varias crisis. La alimentación; el 
combustible; la gripe; la economía …  Seguimos tratando de sobreponernos a la peor 
crisis financiera y económica mundial desde que se fundaron las Naciones Unidas 
hace más de 60 años. Las consecuencias se han dejado sentir en todo el mundo.  Al 
mismo tiempo, los efectos del cambio climático y la extrema pobreza se han agravado 
aún más.    Es necesaria la solidaridad internacional. Son necesarias las Naciones 
Unidas.” 

 

b) De com va acabar 
 

“Lamento que la reforma de las instituciones financieras haya dividido a los Estados 
Miembros. No es una causa para una persona, una nación o un grupo de naciones. 
Es un reto que nos incumbe a todos. Reconstruyamos las instituciones 
mejorándolas.  
 

Señoras y señores,  

La crisis económica mundial pone de manifiesto por qué necesitamos un nuevo 
multilateralismo. Sabemos que sin una reglamentación adecuada, un fallo en una 
parte del sistema tiene profundas repercusiones en todas las demás. Los problemas 
están interrelacionados. Nuestras soluciones también han de estarlo. Devolvamos la 
esperanza a los más vulnerables y sentemos las bases para que haya más paz y 
seguridad. Aseguremos una mayor equidad en la gobernanza de las instituciones 
mundiales. Aunemos la capacidad de obtener resultados con los principios de la 
justicia social. Nada de esto podemos hacerlo solos. Todo lo podemos hacer juntos.” 
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4.4.2. MIGUEL D’ESCOTO9 
 
Ja s’ha fet plena observació del singularment rellevant paper que, en tot el procés 
d’aquesta Conferència, ha jugat el PGA i que, en conseqüència i malgrat no tenia perquè 
ésser així, fou anomenat també, després de la obertura del SG de NNUU, com a 
President de la Conferència. Com a tal president de la Conferència pronuncia un discurs 
inaugural on l’autor n’apunta principalment dues disjuntives:  
 
“o humanitat i terra, o no humanitat”  
 
i  
 
“o ètica global, o no ètica”. 
 
Tornant-hi a donar ara una mirada, només el títol i alguns subtítols i paràgrafs de la seva 
intervenció ho diuen ja gairebé tot, en aquest cas sobre ell, la seva cosmovisió i la seva 
energia: 
 

                                                           
9 From Wikipedia, the free encyclopedia 

D'Escoto was ordained a Roman Catholic priest for the Maryknoll congregation, before engaging in politics. He was a key figure 
in the founding of the Maryknoll imprint, Orbis Books, in 1970, and was an official with the World Council of Churches. As an 
adherent of liberation theology, he secretly joined the Sandinistas. 

He first publicly expressed support for the FSLN as one of Los Doce, in October 1977, and was appointed foreign minister after 
the Sandinista triumph in 1979. He served as foreign minister in Daniel Ortega's FSLN government from 1979 to 1990.

[5]
 Pope 

John Paul II admonished him and other priests in the government for getting involved in politics. Early in the Contra war, the 
Reagan administration perceived him as a relative moderate who might break with the regime. While foreign minister, he 
received the Lenin Peace Prize for 1985-6, and the Thomas Merton Award for 1987.

[6]
 

He was suspended by the Vatican in the 1980s together with two other priests involved in the Sandinista revolution, Ernesto and 
Fernando Cardenal. During a visit to Central America, Pope John Paul II publicly reprimanded him for his political activities. 
[http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=12862} 

After the Sandinistas lost the 1990 elections, he led the Communal Movement, but resigned that post in December 1991 after 
his support within the organization waned.

[7]
 He has staunchly supported Ortega against the Sandinista Renovation Movement 

dissidents.
[8]

 

In 1999, then Archbishop of Managua, Cardinal Miguel Obando Bravo, criticized those priests who became involved with the 
Sandinistas and abandoned their priestly ministry for politics. He said the priests never denounced the injustices that took place 
at that time. [http://www.catholicnewsagency.com/new.php?n=12862} 

Latin American and Caribbean nations selected Miguel d'Escoto Brockmann as their candidate to become the next president of 
the U.N. General Assembly. On June 4, 2008, he was elected by acclamation to preside over 63rd Session of the United Nations 
General Assembly, from September 2008 to September 2009.

[9]
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“LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA Y ECÓNOMICA MUNDIAL A LA LUZ DEL BIEN COMÚN DE LA TIERRA Y 
DE LA HUMANIDAD 
 
 
UNA ARCA DE NOÉ QUE SALVE A TODOS 
 
En este momento crítico, debemos todos sumar esfuerzos para evitar que la crisis global, con sus 
muchos y diferentes rostros, se transforme en una tragedia socioambiental y humanitaria. Los retos de 
las diferentes crisis están todos interconectados y nos obligan a nosotros, representantes de los pueblos 
de la Tierra, a proclamar nuestra responsabilidad unos hacia los otros y a que juntos, con gran 
esperanza, busquemos soluciones incluyentes. Ningún mejor lugar que esta sala de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para hacerlo. Esta es por antonomasia la sala de la inclusividad democrática 
mundial, Sede del G192. 
 
No es humano ni responsable construir una Arca de Noé que salve solamente al sistema económico 
imperante dejando a la gran mayoría de la humanidad a su propia suerte, sufriendo las nefastas 
consecuencias de un sistema impuesto por una irresponsable, aunque poderosa minoría. 
 
SUPERAR EL PASADO Y CONSTRUIR EL FUTURO 
 
LA MADRE TIERRA Y LA ÉTICA PLANETARIA 
 
PUNTOS AXIALES DE UNA ÉTICA DEL BIEN COMÚN 
 
La primera afirmación de esta ética planetaria consiste en proclamar y salvaguardar el Bien Común de 
la Tierra y de la Humanidad. Partimos del presupuesto de que la comunidad de pueblos es 
simultáneamente una comunidad de bienes comunes. Estos no pueden ser apropiados privadamente 
por nadie y deben servir a la vida de todos, de las presentes y de las futuras generaciones y de la 
comunidad de los demás seres vivientes. 
 
CONCLUSIÓN: NO TRAGEDIA SINO CRISIS 
 
Para terminar, quiero testimoniar mi profunda convicción de que el escenario actual no es de tragedia 
sino de crisis. La tragedia termina mal con una Tierra desvastada pero que puede continuar sin 
nosotros. La crisis purifica, nos hace madurar y encontrar formas de superación satisfactorias para toda 
la comunidad de vida, del ser humano y de la Tierra. El actual dolor no es el estertor de un moribundo, 
sino el dolor de un nuevo parto. Hasta ahora hemos explotado exhaustivamente el capital material que 
es finito, cabe ahora trabajar el capital espiritual que es infinito porque infinita es nuestra capacidad de 
amar, de convivir hermanablemente y de penetrar en los misterios del universo y del corazón humano.  
 
Como todos venimos del corazón de las grandes estrellas rojas en las cuales se forjaron los elementos 
que nos constituyen, está claro que nosotros nacimos para brillar y no para sufrir. E iremos nuevamente 
a brillar –esta es mi firme esperanza - en una civilización planetaria más respetuosa de la Madre Tierra, 
más incluyente de todos, más solidaria a partir de los más desposeídos, más espiritual y llena de 
reverencia frente al esplendor del universo y mucho más feliz.” 
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4.4.3. JOSEPH STIGLITZ; LA CRISIS I LES EXTERNALITATS!10 
 
El primer migdia es va organitzar una trobada oberta informal entre en Joseph Stiglitz i 
altres membres de la Comissió d’Experts presidida per ell i anomenada pel PGA, i els 
membres de la societat civil assistents a la conferència que hi volguessin ser presents. 
La sala de l’ECOSOC no es va omplir del tot! Hi va quedar bastant lloc! 
 
Stiglitz no va fer una gran intervenció; es va remetre a l’informe emès per la comissió 
que presideix i va donar molt temps (allò que tothom diu que farà però que normalment 
no fa) per a les preguntes i intervencions dels assistents a l’acte i d’altres membres de la 
pròpia comissió que també estaven presents.  
 

El que més va cridar l’atenció a l’autor es el tipus de síntesi que sobre la crisis i, per tant, 
sobre el que cal fer davant d’ella, va fer en Stiglitz. Segons Stiglitz “tot a la crisis, i a les 
crisis actuals,” té que veure amb externalitats; són actuacions, debats i posicionaments 
sobre externalitats i/o externalitzacions. La desregularització dels mercats financers 
seria, per a ell, un molt bon exemple d’externalització. Els subsidis a la producció, un 
altre. Els paquets estimuladors dels països del G20, un altre. Les condicionalitats a que 
eren obligats els països en desenvolupament si volien rebre un préstec del FMI, un altre.   
Pels economistes, “una externalitat” és qualsevol efecte o acte  “econòmic” “extern” al 
mercat i, per tant, no integrat o no tingut en compte (o no internalitzat) en el PIB en 
general, o en la definició de l’equilibri del mercat en particular. Les externalitats són, a la 
vegada, el principal exemple de “falles del mercat”, enteses com aquelles que 
impossibiliten que les forces de l’oferta i la demanda en el mercat portin realment al 
punt d’equilibri òptim pel conjunt de la societat.  
Aquesta visió és, com a mínim per a l’autor, il·luminadora. Darrera de les causes 
profundes de la crisis no hi hauria tant un mal funcionament del mercat sinó, més enllà 
d’això, un “fins i tot” no deixar funcionar el mercat amb les seves lleis de l’oferta i la 
demanda. 

                                                           
10 From Wikipedia, the free encyclopedia 

Joseph Eugene Stiglitz (born February 9, 1943) is an American economist and a professor at Columbia University. He is a 
recipient of the John Bates Clark Medal (1979) and the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (2001). He is also the former 
Senior Vice President and Chief Economist of the World Bank. He is known for his critical view of the management of 
globalization, free-market economists (whom he calls "free market fundamentalists") and some international institutions like the 
International Monetary Fund and the World Bank.  

In 2000, Stiglitz founded the Initiative for Policy Dialogue (IPD), a think tank on international development based at Columbia 
University. Since 2001, he has been a member of the Columbia faculty, and has held the rank of University Professor since 2003. 
He also chairs the University of Manchester's Brooks World Poverty Institute and is a member of the Pontifical Academy of Social 
Sciences. 
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Per aquells que, com l’autor, tot el que sigui deixar coses en mans del mercat sempre els 
hi fa més por que gràcia, aquesta interpretació ens diu que, de fet, ha estat fins i tot 
pitjor: s’ha actuat, i es continua actuant, fora de les lleis del mercat i el propi mercat no 
ha pogut, tampoc, fer-hi massa res.  
En qualsevol cas, davant de la desregularització, també des d’aquest punt de vista o fins i 
tot més, cal regular. I cal regular donant, sobretot, transparència, comprensibilitat, etc.  
Per Joseph Stiglitz l’altre element clau en aquests moments és el debat i les opcions 
sobre a quin nivell s’ha de regular. Ell no en té cap dubte, al nivell global. Per això, i 
aquest seria un afegit de l’autor, ell ha pres l’opció de treballar al costat de NNUU. 

 
.................. 

 

Aquest acte, aquest debat, van suscitar a l’autor una de les conclusions principals sobre 
les que ell es mou actualment: la crisis és principalment el resultat de la no governança 
(desregular, per exemple, és, de fet, no governar); la crisis es continua “desenvolupant” 
i, probablement, s’agreujarà encara més, com a mínim, pel que fa a la seva translació i 
efectes en els països en desenvolupament; els debats sobre que fer per sortir el millor 
possible de la crisis són complexes, complicats i contradictoris –i ho són més si hi posem 
els interessos dels més febles i desfavorits com els prioritaris–; però tothom està d’acord 
que caldrà regularitzar, transparentitzar, taxar, internalitzar externalitats –en el 
llenguatge de l’Stiglitz –; però tot això si que està clar com s’ha de fer: governant; i per 
governar s’han de construir els mecanismes i les organitzacions on s’ha de desenvolupar 
i implementar aquesta governança; per tant, malgrat no tinguem del tot clar, financera i 
econòmicament parlant, que serà el millor per una sortida de la crisis en favor dels més 
desfavorits, com a mínim si que sabem que necessitarem, segur, un sistema de 
governança nou: construïm-lo. 
Aquí hom es va preguntar i es pregunta, davant del resultat del procés de la Conferència, 
si les aliances polítiques que tenim treballant en aquestes direccions són suficients i/o 
estan funcionant bé? No ha arribat potser el moment de donar passos diferents dels 
habituals i que la prudència ens sol fer reprimir? No ha arribat el moment que els sectors 
més progressistes provinents de tots els àmbits (estats membres, NNUU, societat civil, 
moviments socials, etc.) construeixin un nou moviment polític capaç d’impulsar la 
conformació d’una nova governança democràtica mundial? 

 
.................. 

   
Ja que estem en l'apartat “Joseph Stiglitz”, ha semblat oportú recollir-hi un dels seus 
texts de molt pocs dies després d’acabada la Conferència de NNUU. És el següent: 
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UN conference agreement seeks to tackle global economic crisis11 

By Joseph Stiglitz, professor of economics at Columbia University, chairs a Commission of Experts, appointed by 
the President of the UN General Assembly, on reforms of the international monetary and financial system. 

Monday, Jul 06, 2009, Page 9  

While discussions about economic “green shoots” continue unabated in the US, in many countries, and especially 
in the developing world, matters are getting worse. The downturn in the US began with a failure in the financial 
system, which quickly was translated into a slowdown in the real economy. But, in the developing world, it is just 
the opposite: a decline in exports, reduced remittances, lower foreign direct investment and precipitous falls in 
capital flows have led to economic weakening. As a result, even countries with good regulatory systems are now 
confronting problems in their financial sectors.  

On June 23, a UN conference focusing on the global economic crisis and its impact on developing countries 
reached a consensus both about the causes of the downturn and why it was affecting developing countries so 
badly. It outlined some of the measures that should be considered and established a working group to explore the 
way forward, possibly under the guidance of a newly established expert group. 

The agreement was remarkable: in providing what in many ways was a clearer articulation of the crisis and what 
needs to be done than that offered by the G20, the UN showed that decision-making needn’t be restricted to a 
self-selected club, lacking political legitimacy and largely dominated by those who had considerable responsibility 
for the crisis in the first place. Indeed, the agreement showed the value of a more inclusive approach — for 
example, by asking key questions that might be too politically sensitive for some of the larger countries to raise, 
or by pointing out concerns that resonate with the poorest, even if they are less important for the richest. 

One might have thought that the US would have taken a leadership role, since the crisis was made there. Indeed, 
the US Treasury (including some officials who are currently members of US President Barack Obama’s economic 
team) pushed capital and financial-market liberalization, which resulted in the rapid contagion of the US’ 
problems around the world. 

While there was less US leadership than one would have hoped, indeed expected under the circumstances, many 
participants were simply relieved that the US did not put up obstacles to reaching a global consensus, as would 
have been the case if George W. Bush were still president. 

One might have hoped that the US would be the first to offer large amounts of money to help the many innocent 
victims of the policies it had championed. But it did not, and Obama had to fight hard to extract even limited 
amounts for the IMF from a reluctant Congress. 

But many developing countries have just emerged from being overburdened with debt; they do not want to go 
through that again. The implication is that they need grants, not loans. The G20, which turned to the IMF to 
provide most of the money that the developing countries need to cope with the crisis, did not take sufficient note 
of this; the UN conference did. 

                                                           
11

 Molt curiosament “El País” del 19 de juliol portava aquest article que, per tant, si hom el vol llegir en castellà el trobarà a: 

http://www.elpais.com/articulo/semana/ONU/coge/riendas/elpepueconeg/20090719elpneglse_7/Tes 

Hom es pregunta si el lector del diari en qüestió podia contextualitzar mínimament l’article, en la mesura, sobretot, que el diari  

no havia informat ni una sola paraula sobre la realització de la Conferència. 

http://www.elpais.com/articulo/semana/ONU/coge/riendas/elpepueconeg/20090719elpneglse_7/Tes
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The most sensitive issue touched upon by the UN conference — too sensitive to be discussed at the G20 — was 
reform of the global reserve system. The build-up of reserves contributes to global imbalances and insufficient 
global aggregate demand, as countries put aside hundreds of billions of dollars as a precaution against global 
volatility. Not surprisingly, the US, which benefits by getting trillions of dollars of loans from developing countries 
— now at almost no interest — was not enthusiastic about the discussion. 

But, whether the US likes it or not, the dollar reserve system is fraying; the question is only whether we move 
from the current system to an alternative in a haphazard way, or in a more careful and structured way. Those 
with large amounts of reserves know that holding dollars is a bad deal: no or low return and a high risk of 
inflation or currency depreciation, either of which would diminish their holdings’ real value. 

On the last day of the conference, as the US was expressing its reservations about even discussing at the UN this 
issue which affects all countries’ well being, China was once again reiterating that the time had come to begin 
working on a global reserve currency. Since a country’s currency can be a reserve currency only if others are 
willing to accept it as such, time may be running out for the dollar. 

Emblematic of the difference between the UN and the G20 conferences was the discussion of bank secrecy: 
whereas the G20 focused on tax evasion, the UN conference addressed corruption, too, which some experts 
contend gives rise to outflows from some of the poorest countries that are greater than the foreign assistance 
they receive. 

The US and other industrialized countries pushed globalization. But this crisis has shown that they have not 
managed globalization as well as they should have. If globalization is to work for everyone, decisions about how 
to manage it must be made in a democratic and inclusive manner — with the participation of both the 
perpetrators and the victims of the mistakes. 

The UN, notwithstanding all of its flaws, is the one inclusive international institution. This UN conference, like an 
earlier one on financing for developing countries, demonstrated the key role that the UN must play in any global 
discussion about reforming the global financial and economic system. 

 

 
4.4.4. ROBERTO BISSIO; LA VEU DE LA SOCIETAT CIVIL 
 
La primera intervenció pública a la Conferència d’un representant de la societat civil 
organitzada internacionalment, es produí durant la 1a Taula Rodona prevista, durant la 
tarda del primer dia, dimecres 24  de juny, de la Conferencia.  
 
Casualitat o no, la paraula es va donar a en Roberto Bissio, director uruguaià del 
“Instituto del Tercer Mundo” i líder mundial de “Social Watch”, una de les xarxes de la 
societat civil més actives en relació a tots els temes de desenvolupament. El portal 
“Choike” a internet és un altre peça del mateix conjunt.  
 

............... 
 

Val a dir, també, que el conjunt mencionat també té estretes relacions, encara que des 
del punt de vista de l’autor, no tant clares, amb una altra xarxa molt important de la 
societat civil: TWN (Third World Network-Red del Tercer Mundo), amb dos trets molt 
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singulars: a) és una xarxa clara i únicament “sud – sud” (per exemple, Social Watch, 
malgrat estar basada i clarament dirigida des del sud, inclou xarxes i organitzacions de 
països del “nord” i, per tant, no seria, no és, una xarxa “sud – sud”; b) el seu màxim líder, 
en Martin Khor, a més de continuar sent reconegut, com a mínim a través de la “seva 
xarxa”, un altre –potser el que més–  dels líders més importants de la societat civil 
organitzada internacionalment és, actualment, el Director del South Center, un “think 
tank” amb seu a Ginebra que opera per empoderar i nodrir el G77.     
 

............... 
 
Doncs bé, amb una argumentació que no s’exposa aquí perquè es trobarà més 
endavant reflectida en els apartats de conclusions, en Roberto Bissio va fer una lectura 
extremadament positiva dels resultats del procés de la Conferència i, per tant, de la 
Conferència en si mateixa i del seu DOD que, òbviament, van marcar de forma 
inexorable la posició, com a mínim pública i dins i durant la Conferència, de la societat 
civil organitzada que hi participava.  
 
 
4.4.5. JOMO KWAME SUNDARAM; UN DESA12 
 
Malgrat que no massa visible durant la Conferència, aquest Assessor del Secretari 
General de NNUU per al Desenvolupament Econòmic dins de UN DESA, és sempre, en 
aquests contexts, un home clau de la organització.  De fet és l’únic membre, formalment 
de NNUU, que forma part de la “Comissió Stiglitz”. 
 
No se’l va poder sentir en públic gaires vegades; una d’elles en un acte especial 
organitzat per CIDSE (la xarxa d’ONGs catòliques que, per entendre’ns, inclou la 

                                                           
12 From Wikipedia, the free encyclopedia 

Jomo Kwame Sundaram (born 11 December 1952), better known as Jomo KS, is a prominent Malaysian economist, who is 
currently serving as the United Nations Assistant Secretary-General for Economic Development in the United Nations 
Department of Economic and Social Affairs (DESA). He was also the founder chair of International Development Economics 
Associates (IDEAs), and sat on the Board of the United Nations Research Institute For Social Development (UNRISD), Geneva. 
Jomo is a leading scholar and expert on the political economy of development, especially in Southeast Asia, who has authored 
over 35 monographs, edited over 50 books and translated 11 volumes besides writing many academic papers and articles for the 
media. 

Jomo is widely perceived to be an outspoken intellectual, with unorthodox non-partisan views. During the Asian financial crisis in 
1997-98, Jomo was one of the earliest advocates of capital control measures, which then Prime Minister Mahathir Mohamad 
eventually introduced to curb excessive currency speculation. However, when then Deputy Prime Minister, Anwar Ibrahim was 
imprisoned without trial under the Internal Security Act, Jomo publicly condemned the repression. In late 1998, he was sued for 
defamation for 250 million ringgit by Vincent Tan, a Mahathir era billionaire. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/December_11
http://en.wikipedia.org/wiki/1952
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Development_Economics_Associates&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Development_Economics_Associates&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Research_Institute_For_Social_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
http://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
http://en.wikipedia.org/wiki/Monograph
http://en.wikipedia.org/wiki/Asian_financial_crisis
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_control
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahathir_Mohamad
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catalano-espanyola Mans Unides) sota el títol: “Reaching the MDGs amidst a Financial 
and Economic Crisis”,  durant el matí del segon dia de la Conferència. 
 
De la seva intervenció, el que li va cridar l’atenció a l’autor va ser la següent alerta no 
textual: “després de la crisis del 29, van ser necessaris 15 anys –i una guerra mundial per 
entre mig– perquè el món es dotés de les organitzacions necessàries per a la seva 
governança; es tracta que, ara, NNUU assumeixi i exerceixi ja el seu lideratge”. 
 
 
4.4.6. MARTIN KHOR13; SOUTH CENTER 
 
Ja s’ha contextualitzat la seva persona a l’apartat d’en Roberto Bissio.  
 
Va intervenir, en la seva condició de director del South Center, com a panelista de la 2a 
Taula Rodona.  Com és habitual en el seu cas, una intervenció brillant, en la direcció 
d’interpretació ben positiva del que estava succeint a la Conferència, però anant més 
enllà i pensant en el després de la Conferència des del punt de vista dels països en 
desenvolupament. Permeti el lector que, en aquest cas, s’utilitzi directament un resum 
de la seva intervenció produït per la seva pròpia organització, TWN,: 
 
“With the $1-2 trillion external financing shortfall in developing countries, a new debt crisis is imminent. These  
shortfalls in revenues must be met by developed countries. This is not an issue of morality or charity but is an 
obligation of the developed countries, as the debt crisis is not through the fault of developing countries. Khor said 
that this re-financing should be non-debt creating and should be regarded as compensatory financing from 
developed countries and international finance. 
Given the "grant-fatigue" of developed countries, one proposal is for the creation of new SDRs for developing 
countries, paid on the basis of need and not quotas. An allocation of $100 billion of SDRs should be allocated to 
low-income countries at no cost. This is quantitative easing at the international level. For other developing 

                                                           
13

 From Wikipedia, the free encyclopedia 

Martin Khor (born 1951 in Penang, Malaysia) is the Executive Director of the South Centre (an intergovernmental organisation of 
developing countries based in Geneva, Switzerland) since 1 March 2009. He replaced Dr. Yash Tandon who was the Executive 
Director of the South Centre from 2005-2009. Mr. Khor is also a journalist, economist and the former Director of the Third World 
Network which is based in Penang, Malaysia. 

He is active in civil society movement. He has attended the World Social Forum (WSF 2003, 2002), European social forum (2004) 
[1] and in 1999 and 2000, the World Economic Forum (WEF) in Davos. 

He is also a member of the UN Secretary-General Task Force on Environment and Human Settlements since 1997, and a member 
of the Ministry of International Trade and Industry's National Committee on Multilateral Trade Issues in Malaysia

[1]
. He has been 

Vice-Chair of the Working Group of Experts on the Right to Development under the UN Commission on Human Rights. 
[2]

 

He took part in the Helsinki Process on Globalisation and Democracy.
[3]
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countries, there can be another $800 billion of SDRs that is allocated on the basis of need on a reversible basis, i. 
e. after the crisis, the SDRs are given back. 
 
Khor added that developing countries also need policy space for undertaking fiscal stimulus measures, ensuring 
sufficient foreign exchange reserves, preventing financial instability and speculation. There are currently many 
barriers that constrain this policy space such as the loan conditionalities of the Bretton Woods Institutions, and 
provisions in the free trade agreements (FTAs). 
The FTAs were concluded during a time when there was a different policy framework. Some of the provisions are 
obsolete such as those which oblige the partners to have unregulated capital flows and reductions in tariffs that 
could lead to loss of government revenues and widen trade deficits, which worsen the conditions of developing 
countries facing the crisis. 
Khor said that reforms to the international financial system should include governance and policies of the IMF 
and World Bank, the regulation of financial markets and capital flows, strengthening of surveillance over policies 
of systemically important countries and the creation of a new reserves system that relies more on the SDRs. 
 
Khor stressed the need for coherence at international level in terms of economic governance. For example, gains 
made in the trade area can be wiped out by gyrating foreign exchange rates and thus, there should be a 
coordinating body addressing the problems of policies pulling in different directions. The UN is the best place for 
addressing the coherence issue through the creation of an economic working group or council. The follow-up to 
the UN conference was important and there was need for urgency on some issues such as avoidance of the 
debt.” 

 
 

4.4.7 RAFAEL CORREA; EQUADOR 
 
Al voltant de, pràcticament, l’únic cap d’estat mínimament important que va assistir a la 
Conferència en representació del seu país, Equador, es va organitzat l’acte obert més 
multitudinari que, aquesta vegada si, va omplir totalment la sala de l’ECOSOC. 
 
L’acte va ser organitzat per una amalgama relativament complexa de Xarxes d’ONGs i de 
Moviments Socials que, normalment –els darrers–, “no entren” a NNUU. Des de la ja 
citada “Social Watch” passant per, principalment:“Our world is not for sale”, Jubilee 
South, Alianza Social Continental i Friends of the Earth International. 
 
El que per l’autor era un relativament desconegut, va teixir una brillant intervenció que 
no va quedar exempta ni d’un cert populisme ni d’un certa expertesa esperançadora. 
 
No es té ni el temps, ni l’espai, ni sobretot el coneixement suficient per entrar en el nucli 
dur del discurs, però si que vol deixar constància de que, en definitiva, el President de 
l’Equador defensà la possibilitat de contribuir a caminar, també a partir d’experiències 
autòctones i de base més local,  cap a un nou sistema monetari internacional, que  
puguin instrumentar acords intergovernamentals, per deixar d’utilitzar el dolar nord-
americà com a moneda de referència i intercanvi internacional insubstituïble. 
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4.4.8.  FRANÇOIS HOUTARD; NNUU I EL FSM  
  
És el membre de la “Comissió Stiglitz” que va intervenir a la 3a Taula Rodona.  
 
Potser és interessant destacar, per contextualitzar-lo, que és membre d’aquesta 
Comissió per delegació expressa del Pare Miquel D’Escoto amb qui, com a mínim, 
“manté extretes relacions religioses”. Una altra singularitat ben destacable és que estem 
davant d’un home membre del Consell Internacional del Fòrum Social Mundial que, 
justament, el 2006, a Bamako, coincidint amb una celebració del Fòrum Social Mundial 
allà, va participar conjuntament, per exemple, amb Samir Amin, d’un moviment 
d’intel·lectuals crítics sobre la trajectòria que venia agafant el FSM. 

En aquest cas incorporarem en aquest informe una part d’una entrevista que, en Ricardo  
Gª Zaldívar, delegat d’Attac a la Conferència, li va realitzar personalment, una vegada 
acabada la seva intervenció a la taula rodona:  

“El texto que se entre al final al Padre Miguel aborda muchos aspectos prácticos en relación a la crisis y aunque 
yo no soy economista para hacer una valoración del mismo, sí puedo decir que incorpora muchas propuestas 
concretas para reformar el sistema financiero y monetario internacional, siempre desde una perspectiva 
neokeynesiana, y también para transformar las instituciones internacionales financieras y comerciales, creando 
nuevos organismos.                         
Sólo hay un aspecto que para mí no se aborda convenientemente en el Informe y es el siguiente: se trata de 
reformar el sistema financiero, de acuerdo, pero ¿con qué finalidad?. Porque si es para poder volver a la situación 
anterior a la crisis, entonces dentro de poco estaremos otra vez montando una Comisión de Expertos y 
convocando otra Conferencia de NU como esta. Y es que lo que creo que le falta al sistema no son sólo 
regulaciones…  

Es verdad que ha habido ciertas reticencias por parte de los que opinaban y opinan que la ONU es 
completamente ineficaz e incluso negativa en sus intervenciones. Por ejemplo, en el Consejo Internacional del 
FSM hubo algunas voces muy opuestas al apoyo a esta Convocatoria de D’Escoto. Sin embargo, la mayoría la 
respaldó. ...... Me llamó mucho la atención las valientes posiciones adoptadas en las diferentes Asambleas del 
último FSM, por suponer avances significativos en la conciencia colectiva de lo que es la realidad socioeconómica, 
y sin miedo a entrar en el terreno político. Claro que ha influido mucho en este cambio la nueva realidad política 
en América Latina, con unos gobiernos progresistas que se acercaron a Belém a contarnos sus experiencias 
transformadoras. Pero, ¡cuidado! el FSM tiene que quedarse como lo que es, un espacio de encuentro de 
movimientos sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil y no tratar de cambiar su esencia......” 

 
 
4.4.9. PEDRO PÁEZ; PROGRAMES I AGÈNCIES DE NNUU 
 
Pedro Paez és un altre dels membres de la “Comissió Stiglitz”; ex ministre d’economia 
d’Equador, va intervenir com a panelista a la 4a i darrera Taula Rodona de la 
Conferència, acompanyant-hi, fonamentalment, als principals responsables d’alguns  
programes de Nacions Unides (UNDP, WFP, UNFPA i UNCHF). 
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En aquesta taula rodona, és la “Comissió Stiglitz”, a través d’en Pedro Páez en aquest 
cas, que se sent empesa per NNUU a tirar més endavant encara.  La pressió que senten 
del “carrer” els responsables dels programes de NNUU els fan intervenir en tant grau de 
tensió, que en Pedro Páez no pot deixar d’entusiasmar-se  per acabar dient que, sens 
dubte, la millor eina per sortir de la crisis són les pròpies NNUU. En definitiva, i sense 
voler entrar en valoracions i mantenint el to més vital, l’autor creu que aquesta 
afirmació resumeix l’esperit que impregnava als participants de la Conferència, quan 
s’estava arribant al final de la mateixa.  
 
En aquest sentit es recullen, a continuació, notes (distribuïdes per l’ONG TWN) relatives 
a preses de posició, poc després de la Conferència –en la 1a setmana de la reunió anual 
de l’ECOSOC a Ginebra–, de responsables d’agències i programes de NNUU davant, de 
què si no?, la crisis global:  

 
“The outlooks of the UN agencies of UNCTAD, ILO and DESA were grounded in the stark reality of the severe 

economic and human impacts of the crisis, the urgent need for fundamental reforms and the disproportionate 

burden that developing countries experienced. 

   

The Under-Secretary-General of UN-DESA, Sha Zukang, stated that the crisis will continue to hit developing 

countries through several channels, including tighter conditions for international financing, higher costs of 

borrowing, plummeting global trade volumes, decreases in remittances and stalled or contracting aid flows.  

Additionally, “renewed external debt problems” coupled with the reductions in infrastructure investment and the 

increased cost of achieving the MDGs due in part to decreased funds for social spending are impacting developing 

countries, and in particular the low-income countries. 

Zukang said that the outcome document of the UN Conference on the global financial and economic crisis, 

adopted on 26 June, sets forth a number of specific proposals for tackling the crisis.  The “way forward” section 

underscores inclusiveness and collective action and calls for strengthening the UN’s capacity and role in the 

financial crisis and the UN’s coordination with the IFIs.  In particular, the outcome document requests ECOSOC to 

pursue a range of actions to follow-up on the implementation of the outcome document.  

Secretary-General of UNCTAD, Supachai Panitchpakdi, said that we should not be too optimistic of the various 

news reports of supposed ‘green shoots.’  There are still many challenges and threats to the world economy—talk 

of recovery is highly misleading and could do more harm than good. 

Supachai said that it is unfortunate that the world does not seem to have learned its lesions from the Asian 

financial crisis of 1997-98, particularly in dealing with how to exit the financial crisis.  He said, “we know the 

causes behind financial crises, but we need to be able to think in terms of how we can exist the crisis—and not 

just a temporary exit where we are forced to come back to crisis mode in periodic intervals.” 

The cycles with which financial crises happen are not normal or natural cycles.  Rather, they are induced and can 

wash away the development gains of entire countries, wiping out a country’s trade gains or poverty alleviation 

strategies. “We simply cannot accept this situation anymore,” he said. 
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Juan Somavia, the Director General of the International Labour Organisation, said that the outcome document 

adopted by consensus by the UN General Assembly provides “good and useful guidelines for the future.”  The 

global community needed such a document from the UN.  The outcome document is a pivotal step forward in 

pulling together the different parts of the UN system and managing a crisis response. 

Somavia stressed that a well-functioning financial system is one that works for the real economy.  Even though 

this has been publicly acknowledged by the IFIs and the developed countries, “I have to be frank,” he said, “It is 

taking a long time.  We are now moving into mid-2009 and it is quite worrying that concrete steps are not being 

taken to solve the problem of the mis-match between the financial economy and the real economy.”  There 

cannot continue to be rhetoric with no follow-up actions, he said. 

He also said that the world simply “cannot go back to business-as-usual with this crisis.  We cannot say that we 

muddled through it, we mishandled the financial economy, but that the rest is alright, and so fundamental 

changes do not need to take place.”  It is the responsibility of the UN to put together a system that is fairer, 

cleaner, and more sustainable.   

 



Informe JXV Pàgina 129 

 

4.5.     LA SESSIÓ FINAL DE LA CONFERÈNCIA 
 
La tarda del divendres 26 de juny, el Hall de la AG a Nova York s’omplia 
considerablement per finalitzar la Conferència. 
 
El PGA, i president de la Conferència, va procedir, amb rapidesa, a demanar l’adopció 
per consens del DOD negociat i tancat abans de començar la Conferència formal. 
 
En aquesta secció més vivencial només destacarem d’aquest acte la intervenció 
d’explicació de vot dels EUA i la intervenció final d’en D’Escoto. A les seccions 4 i 5 ja es 
trobaran les valoracions més polítiques de tot plegat.  
 
 
4.5.1. LA INTERVENCIÓ DELS EUA I L’ANNEX II.2.  
 
És gairebé un ritual que després de l’adopció d’un document per una Conferència hi hagi 
un torn d’intervencions on, de vegades, s’aprofita per fer una explicació de vot.    
Aquesta explicació la fa, habitualment, aquell estat membre  que malgrat haver-se 
sumat al consens, té precisions importants sobre el document consensuat i vol fer 
constar, explícitament, alguns peròs o algunes interpretacions particulars que, per l’estat 
membre en qüestió, és important que quedin reflectides en la memòria de la 
Conferència. 
 
Doncs bé, en aquesta ocasió, hi va haver una intervenció especialment significativa, que 
fou seguida d’altres però de molta menys –i valgui la redundància–  significació, i que fou 
la dels EUA. 
 
De moment no es troba encara a la pàgina web de Nacions Unides i, per tant, en aquell 
to més vivencial, però en aquest cas –i des del punt de vista de l’autor– de molta 
importància política, es vol que quedi reflectit aquí i més reflexionat a l’ANNEX II.2., en 
concret, l’explicació de vot pel que fa a l’article en que el DOD es fa ressò de la voluntat 
de reforma de les IBW. 
 

No textualment, s’insisteix en aquest fet, el que va venir a dir l’orador per part dels EUA 
era que, NNUU pot dir el que li plagui respecte a la reforma de les IBW, però que no és 
competència de NNUU decidir res sobre el tema. Només els accionistes, els 
stakeholders, de les IBW poden decidir sobre la seva reforma, o no, i en quines 
direccions. 
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Des del punt de vista de l’autor aquesta intervenció posa una llum molt important sobre 
l’ambigua ambivalència que sobre la pertinença de les IBW a la família de NNUU es 
manté normalment.  
Sempre des del punt de vista de l’autor –i s’insisteix en remarcar-ho per les nombroses 
polèmiques en les quals ha participat per aquest tema–, això demostra sense cap 
mena de dubte que les IBW no són NNUU! 
 
Vegeu l’ANNEX II.2. 

 
 
4.5.2. EL DISCURS FINAL D’EN D’ESCOTO 
 
Un discurs únic i inconfutable del que l’autor no pot deixar de reproduir-ne textualment 
algunes de les digressions (utilitzant un mot seu) que considera més interessants: 

 
“La Asamblea General de las Naciones Unidas, el G-192, ya ha quedado establecida como el foro propicio para 
discutir asuntos de las finanzas y economía mundial, ésto en si ya es un gran logro. Además, se ha pedido a la 
Asamblea General dar seguimiento a estos temas a traves de un grupo de trabajo especial de composición 
abierta. 

El G-192 se ha probado capaz de acordar, por consenso, la realización de esta Conferencia, sus modalidades y un 
documento final sustantivo sobre temas de gran relevancia para la humanidad. Ha sido, además, capaz de definir 
un camino a seguir para llevar adelante el proceso a partir de las Líneas de Acción del Documento Final de esta 
Conferencia. 

... 

Cabe entonces preguntarnos ¿Cuál es el próximo paso? No necesariamente el próximo paso de la economía sino 
de la humanidad. ¿Hacia dónde vamos? Probablemente ningún sabio en este momento, nos sepa responder ésto 
con certeza. Pero si no sabemos, podemos todos juntos buscar y forjar los consensos que nos puedan conducir 
hacia un escenario esperanzador para todos y para la Madre Tierra. 

¿Hacia dónde vamos? Me permito creer y esperar que vamos todos a asistir a la lenta pero irrefrenable irrupción 
de la noósfera. Los seres humanos y los pueblos van a descubrirse y aceptarse como hermanos y hermanas, como 
familia y como una especie única, capaz de amar, de ser solidaria, compasiva, no violenta, justa, fraterna, 
pacífica y espiritual. 

¿Es una utopía? Si, una utopía, pero una utopía necesaria. Ella nos orienta en nuestras búsquedas. La utopía 
es, por su naturaleza, inalcanzable. Pero es como las estrellas: son inalcanzables. ¿Pero qué serian nuestras 
noches sin las estrellas? Serian pura oscuridad y estaríamos sin rumbo y perdidos. Por eso la utopía nos da 
dirección y sentido de vivir y de luchar. 

El paso nuevo tendrá como contenidos principales: la vida en todas sus formas, la Humanidad con todos sus 
pueblos y etnias, la Tierra como Madre con toda su vitalidad y la economía creando las condiciones materiales 
para que todo eso se haga posible. Vamos a necesitar del capital material acumulado pero el acento será sobre el 
capital humano y espiritual cuyos frutos mejores son fraternidad o hermandad, cooperación, solidaridad, 
amorización, justicia económica y ecológica, compasión y capacidad de vivir alegremente con todas las 
diferencias, en la misma Casa Común, la grande y generosa Madre Tierra.”  



Informe JXV Pàgina 131 

 

4.6.     LA 1a REUNIÓ ESTRATÈGICA DE LA SOCIETAT CIVIL DESPRÉS DE LA CONFERÈNCIA 
 
Durant el darrer dia de la Conferència i l’endemà dissabte, es van succeir les reunions de 
representants de la societat civil organitzada per parlar, lògicament, de: i després de la 
Conferència què? 
 
Continuant amb el to característic d’aquesta secció, es voldrien reflectir aquí algunes 
sensacions molt particulars en relació a l’estat “anímic, organitzatiu, visionari, etc.” de la 
societat civil organitzada en la conjuntura actual.  
 
Es diria, si més no, que sembla predominar una doble sensació; d’una banda la de la 
gravetat de la situació, sobretot pels efectes que pot tenir sobre les poblacions dels 
països en desenvolupament i, d’altra banda però relacionada, la de la necessitat de 
pressionar als estats, potser més al nivell de les “capitals” que d’un altre, perquè 
prenguin mesures pal·liatives al respecte: el Pla d’Estímul pel “sud”, proposat per 
primera vegada per UN DESA.  
 
En canvi, al costat d’això, hi ha més que un cert estrès en relació a la visió, capacitat i 
anticipació estratègica en relació al futur. L’agenda és tant desbordant –vegeu en aquest 
sentit, només, el quadre de l’apartat 7.1.; l’estiu també es feia notar ja aquests dies a 
Nova York– que, fins i tot les reunions, són estressades i, desgraciadament, poc 
resolutives i menys organitzadores. 
 
Més que mai a títol personal, l’autor vol aprofitar aquest punt d’aquesta secció per 
deixar escrites dues reflexions molt “seves”: 
 
a) Desgraciadament no s’està aconseguint, com a mínim de moment, un nivell de 

mobilització a l’alçada de les circumstàncies, de la seva gravetat i de la seva 
importància. 
Ni el que fora el moviment antiglobalització al voltant del canvi de segle o, en 
particular, al voltant dels Fòrums Socials Mundials dels primers anys d’aquest segle 
XXI, ni molt menys encara el que fora el moviment contra la guerra d’Iraq, trobant 
encara una mínima continuïtat davant de la situació actual. 
Semblava que la reunió del G8 d’aquest juliol del 2009 podia ser un moment de 
rellançament, però tot sembla indicar que no ha estat pas així. 
I, desgraciadament, això juga un paper molt en contra de les estratègies, per 
exemple, dels sectors més progressistes dins de NNUU que necessiten, 
ineludiblement d’aquesta pressió.  
Sense la mobilització de la ciutadania mundial, i a parer de l’autor, sobretot amb una 
visibilitat global coordinada –més que als nivells locals on es donin les condicions 
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oportunes–, estem en molt males condicions per afavorir els canvis progressistes   
que tant es necessiten. 
 

b) I aquesta mateixa debilitat s’observa al nivell de les ONGs o del que hom ha 
anomenat al llarg d’aquest informe de la Societat Civil Organitzada 
Internacionalment. 
Les reunions realitzades aquests darrers dies de la Conferència ni varen estar ben 
preparades ni varen aconseguir resultats a l’alçada de les circumstàncies. 
Caldria, probablement, que tots plegats ens exigíssim una mica més de nosaltres 
mateixos. 
De moment, resumiria, que, en general, la societat civil organitzada 
internacionalment no està a l’alçada de les circumstàncies i no és capaç 
d’organitzar-se al nivell necessari per estar-ho! 

 
 
4.6.1. PRESÈNCIA DE L’AMBAIXADOR DEL G77 
 
En aquestes reunions de la societat civil és molt normal convidar, i tenir bona resposta, 
a/de persones claus en el procés. En aquest cas es va convidar, i hi va assistir 
l’ambaixador del Sudan, Lumumba Di-Aping.  
 
Aquest ambaixador, que fou en el seu moment membre destacat del “Sudan People’s 
Liberation Movement”, fou el negociador del DOD per part del G77. La lògica de que fos 
l’ambaixador del Sudan el negociador principal, resideix en el fet que, enguany –canvia 
també cada any–, la Presidència del G77 l’ha tingut Sudan. El que no és sempre bo –
aquests nivells tant curts de presidències– ha fet que, en aquesta ocasió, la capacitat 
intel·lectual i política del negociador del G77 fos, a parer de l’autor i després de sentir la 
seva anàlisi, molt interessant. 
 
No es tracta aquí de recollir la seva anàlisi que, d’altra banda, queda essencialment 
contemplada en les seccions de valoració de resultats d’aquest informe, però, en canvi, 
si que pot ser bo reflectir alguns accents de la seva intervenció que, a judici de l’autor, 
varen ser més “particularment originals”: 
 
a) Segons l’ambaixador el document assolit representa, entre altres coses, un  avenç 

important en la capacitat normativa de NNUU al voltant dels temes de la Conferència. 
Què vol dir això? Doncs que sense un document com aquest, entès com a pas inicial 
però imprescindible, era molt difícil per no dir impossible, que NNUU pogués 
continuar treballant en el tema i arribar a construir i, fins i tot implementar en un 
futur, propostes polítiques concretes sobre l’arquitectura financera internacional. 
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b) Segons l’ambaixador, els resultats de la Conferència demanen i permeten, d’altra 
banda, dues coses: radicalitzar l’agenda; reforçar l’elaboració intel·lectual dels països 
en desenvolupament (amb les aliances oportunes) davant d’aquests temes del 
sistema i de l’arquitectura financera mundial. 

 
La comparança de l’ambaixador entre el procés que es va seguint i una simfonia de 
Mahler va acabar “uns moments” molt interessants de la ja post conferència.  
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5.  ELS RESULTATS DE LA CONFERÈNCIA 
 
 

5.1. RESULTATS “OBJECTIUS”  O OFICIALS 
 

En definitiva, els resultats “objectius” de la Conferència seran, són, els seus resultats 
oficials. La Conferència té altres documents propis –en aquest cas, i no pas poc 
importants,: a) els documents de la “Comissió Stiglitz”, tant el de les recomanacions ja 
tant comentades en aquest informe com l’informe més exhaustiu final de la comissió; b) 
l’informe del Secretari General de NNUU a la conferència– però, sense cap mena de 
dubte, l’anomenat DOD (Esborrany de Document Final –a la secció 6 es comentarà 
perquè es parla encara aquí d’esborrany–), adoptat (llenguatge formal de la casa) 
formalment per consens la tarda del 26 de juny, és i en serà el seu resultat oficial i, per 
tant, “objectiu”, amb totes les majúscules o minúscules que hom li vulgui posar. 
 
Als apartats següents s’hi troba, primer, l’índex del document i, segon, alguns texts i, fins 
i tot articles sencers, que serveixen, o bé per “visualitzar el nivell contextualitzat del 
document”, o bé per  “visualitzar els principals camins que pot obrir, o tancar, el 
document”.  L’autor hi fa, a voltes, algun comentari o hi posa algunes negretes per a 
contribuir a assolir aquests objectius descriptius. Com sempre, fent això s’estan fent ja 
valoracions, però, de moment aïllades i/o parcials.  
 
Cal dir, d’entrada, que la distància respecte al DOD del PGA és abismal i que, per tant, 
aquí cal canviar de “xip” i ser capaç, ara, no de comparar sinó d’analitzar que diu, que 
aporta, que podrà “obrir” aquest text. Es deixen però encara les valoracions més 
polítiques per una mica més endavant. 
 

Emperò el que si que ja és important destacar ara i aquí, com ho féu en D’Escoto al 
principi de la seva intervenció oficial de clausura, és que aquest ja és, finalment, el 
document del G192!  En aquest sentit, si més no, expressa quin nivell de consens és 
capaç d’assolir, a finals de juny del 2009, el conjunt dels estats membres de les NNUU 
davant de la crisis global que hem patit i patim.   
En aquest sentit, el document s’ha de llegir ara tenint en compte que el subscriuen, per 
entendre’ns, tant els EUA (amb la seva explicació de vot ben “interessant”, de la qual 
es parlarà més endavant), com Europa, com el G77, com...  
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5.1.1. QUADRE 5: L’ÍNDEX DEL DOCUMENT FINAL CONSENSUAT 
 

QUADRE 5: ÍNDEX DEL DOCUMENT FINAL DE LA CONFERÈNCIA      (correspondències amb el DOD) 

Preámbulo                                                                                       (artículos 1-6)  
Situación actual de la economía mundial                                       (artículo 7)  
Repercusiones de la crisis                                                                  (artículo 8)  
Causas de la crisis                                                                                (artículo 9)        
La respuesta a la crisis                                                                      (artículo 10)  
La necesidad de adoptar medidas decisivas e inmediatas         (artículo 11)  
Líneas de acción 
. Lograr que el estímulo nos beneficie a todos                     (artículos 12-20) 
. Contener los efectos de la crisis y mejorar la futura capacidad mundial  
  de recuperación                                                                       (artículos 21-36) 
. Mejorar la reglamentación y la supervisión                        (artículos 37-41) 
. Reforma de la estructura y el sistema financieros y económicos 
  internacionales                                                                         (artículos 42-50)        

 

El camino a seguir                                                                      (artículos 51-59) D8 
 

 
5.1.2.   ALGUNS TEXTS I ARTICLES DEL DOCUMENT, AMB ALGUNS COMENTARIS 

 
 

Preámbulo 
 
2. Reafirmamos los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en su Carta, incluidos los de “realizar 
la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, 
cultural o humanitario” y de “servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes”. Los principios de la Carta son especialmente pertinentes para enfrentar los 
problemas que se presentan hoy día. Las Naciones Unidas, dadas su composición y legitimidad 
universales, están bien posicionadas para participar en los diversos procesos de reforma encaminados a 
mejorar y fortalecer el eficaz funcionamiento de la arquitectura y el sistema financieros 
internacionales... 

 
NNUU auto reivindica, en base a la seva Carta, el seu rol en la governança de 
l’arquitectura i el sistema financer internacional!   
 
3. ...En nuestro empeño debemos guiarnos por la necesidad de afrontar los costos humanos de la crisis: 
el aumento del número, de por sí inaceptable, de personas pobres y vulnerables... 

 
4. ...La crisis  sigue  poniendo en peligro el cumplimiento  de sus objetivos nacionales de desarrollo, así 
como de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Nos preocupa en particular el impacto que pueda tener en los países que se encuentran en 
situaciones especiales, como los países menos adelantados... 
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6. Esta Conferencia representa un hito en las actividades concertadas que vienen realizando todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas para hacer frente a la crisis y a sus consecuencias para el 
desarrollo. En esta ocasión, hemos establecido nuestro consenso global sobre la respuesta a la crisis y 
hemos dado prioridad a determinadas acciones y definido una función más precisa para las Naciones 
Unidas. Actuamos así en interés de todas las naciones con el propósito de lograr un desarrollo 
económico sostenible más incluyente, equitativo, equilibrado y orientado al desarrollo para ayudar a 
superar la pobreza y la desigualdad. 

 
Situación actual de la economía mundial 
 
7. Esta crisis está vinculada a múltiples crisis y problemas globales interrelacionados, como el aumento 
de la inseguridad alimentaria, la volatilidad de los precios de la energía y los productos básicos y el 
cambio climático, así como la falta de resultados que ha habido, hasta ahora, en las negociaciones 
comerciales multilaterales y la pérdida de confianza en el sistema económico internacional... 

 
Aquestes  interrelacions  i  el  paper  que juguen les NNUU en  la  governança  dels 
temes climàtics i alimentaris, per exemple, és un motiu que reclama,  per si mateix,  
que  NNUU assumeixi un nou paper rellevant en la governança de les finances 
mundials.  
 
Causas de la crisis 
 
9. ...Esos fallos de los regímenes regulatorios, agravados por una excesiva confianza en la 
autorregulación del mercado, ausencia general de transparencia e integridad financiera y un 
comportamiento irresponsable, han permitido que se asuman riesgos excesivos y ocasionado el 
encarecimiento insostenible de los activos, un apalancamiento financiero irresponsable y altos niveles 
de consumo alimentados por grandes facilidades de crédito y la inflación delos precios de los 
activos.... 

 
No és pas gens dolent, ans al contrari, que aquesta descripció de les causes de la crisis 
quedi escrita així i aquí! 

 
Líneas de acción 
 
Lograr que el estímulo nos beneficie a todos 
 
12. ...Alentamos a los países a que, al aplicar medidas de estímulo internas, eviten toda forma de 
proteccionismo o posible efecto perjudicial para terceros países, en particular países en desarrollo. 

 
14.  ...la mayoría de los países en desarrollo del mundo carece del margen fiscal para aplicar medidas 
anticíclicas a fin de combatir los efectos de la crisis e impulsar la recuperación. En muchos de ellos 
también escasean las divisas. Para responder adecuadamente a la crisis, los países en desarrollo 
necesitarán un porcentaje mayor de recursos adicionales, tanto de liquidez a corto plazo como de 
financiación para el desarrollo a largo plazo.... 
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16. Reconocemos la cumbre del Grupo de los 20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009 
...Reconociendo  las  decisiones  adoptadas en la cumbre del Grupo,  estamos  resueltos  a reforzar la 
función de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros en los asuntos económicos y financieros, 
incluida su función de coordinación. 
 

Aquí s’hi pot entreveure un pacte dins de tota la “lluita” que ha suposat el procés de la 
Conferència; el G192, la AG de l’ONU, “reconeix la cimera del G20” però vol reforçar la 
funció de NNUU en els temes econòmics i financers, inclosa la seva funció de 
coordinació! 
 
17. ...consideramos alentadores el recientemejoramiento del marco de crédito del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), consistente, entre otras cosas, en la modernización de las condiciones y la creación 
de instrumentos más flexibles, como una línea de crédito flexible. Los programas nuevos y en curso no 
deberían imponer condiciones procíclicas injustificadas. 
 

El pacte té costos; per a l’autor aquest és un article especialment negatiu en la mesura 
que “accepta” el paper que el G20 ha “retornat” al FMI i, fins i tot, “accepta” que hi 
pugui haver condicionalitats en els nous crèdits. De fet, a la pràctica, ja s’han donat 
exemples de condicionalitats en crèdits donats pel FMI en aquest context. 
  
18. A raíz de la dependencia cada vez mayor entre las economías nacionales en el actual proceso de 
globalización y la aparición de regímenes basados en normas para las relaciones económicas 
internacionales, el margen de la política económica nacional, es decir, el margen de las políticas 
internas, especialmente en los ámbitos del comercio, la inversión y el desarrollo internacional, se suele 
ver enmarcado por disciplinas y compromisos internacionales y consideraciones relativas al mercado 
mundial......muchos países en desarrollo han reclamado oportunidades deejercer una mayor flexibilidad 
normativa.....Queda a criterio de cada gobierno evaluar el equilibrio entre los beneficios de aceptar 
normas y compromisos internacionales y las limitaciones que plantea la reducción del margen 
normativo. 
 

Una mena de compensació òbvia: ”tothom pot sortir-se del sistema”; el problema, en un 
món globalitzat, és el preu que hagi de pagar per això. 
 
Contener los efectos de la crisis y mejorar la futura capacidad mundial de recuperación  
 
22. ...Pedimos que se movilicen recursos adicionales para la protección social, la seguridad alimentaria 
y el desarrollo humano... Esos recursos adicionales deberían canalizarse a través de instituciones ya 
existentes,como el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, el fondo y marco para los países 
vulnerables propuesto por el Banco Mundial, y los bancos multilaterales de desarrollo, cuando proceda. 
Estos recursos, incluidos los del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, deberían aportarse 
de una forma previsible. Además, subrayamos la importancia que tiene el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, debido a su amplia presencia sobre el terreno, para apoyar las actividades a 
nivel nacional con el fin de mitigar los efectos de la crisis en los países en desarrollo. 
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El tema de la previsibilitat, tant necessària, dels recursos és cabdal  –i encara ho serà 
més a partir d’ara– per als països en desenvolupament. 
 
26. En nuestros esfuerzos por superar esta crisis también debemos aprovechar al máximo el potencial 
del comercio como motor del crecimiento económico sostenido y el desarrollo. A este respecto, 
reafirmamos nuestro compromiso de lograr un sistema multilateral de comercio universal, basado en 
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo. ... Por lo tanto, reiteramos nuestro llamamiento a que 
se llegue a una conclusión rápida, ambiciosa, exitosa y equilibrada de la Ronda de Doha que facilite el 
acceso a los mercados, genere mayores corrientes comerciales y otorgue prioridad a las necesidades de 
los países en desarrollo. Acogemos con beneplácito los compromisos de garantizar a los países menos 
adelantados el acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes, como se acordó en la 
Declaración Ministerial de Hong Kong de la OMC; hacer operacionalmente efectivo el principio del 
trato especial y diferenciado a los países en desarrollo; eliminar al mismo tiempo todas las formas de 
subvenciones a la exportación; introducir disciplinas para todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes; reducir sustancialmente las medidas de ayuda interna que distorsionan el comercio, de 
conformidad con el mandato de la Ronda de Doha y la Declaración Ministerial de Hong Kong de la OMC; 
y cumplir las promesas de ayuda para el comercio ya hechas. ... 

 
En el tema del comerç –un dels temes on, probablement, més debat obert hi ha a tots 
els nivells, començant pel del seu propi paper– es recullen, en canvi, els aspectes més 
progressistes que venen de la Declaració  de Hong Kong de la OMC i que han estat 
reiteradament incomplertes pel “nord” del món. L’ambaixador del G77, en la seva ja 
comentada intervenció davant de les ONGs, va valorar de forma molt positiva aquest, 
com a mínim segons ell, gran avenç. 
 
28. Para responder de forma eficaz a la actual crisis económica hace falta cumplir sin demoras los 
compromisos de ayuda que han sido contraídos.... 
 
29. Insistimos en la importancia de que todos los agentes del desarrollo sigan tratando de lograr 
reformas económicas y de gestión y otras medidas para mejorar la eficacia de la ayuda partiendo de los 
principios fundamentales de apropiación, alineación, armonización y gestión orientada a los resultados. 
 
31. La introducción de nuevas formas voluntarias e innovadoras de financiación puede contribuir a 
solucionar nuestros problemas mundiales. Alentamos a que se aumente la financiación para el 
desarrollo derivada de las fuentes ya existentes y a que se establezcan, según proceda, nuevas 
iniciativas voluntarias e innovadoras de financiación para proporcionar fuentes estables adicionales de 
financiación para el desarrollo, que deberían complementar, no sustituir, las fuentes tradicionales de 
financiación y utilizarse de conformidad con las prioridades de los países en desarrollo y no suponer 
una carga indebida para ellos. Reiteramos nuestra petición al Secretario General de que presente en el 
sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General un informe en el que se tengan en 
cuenta todas las iniciativas actuales. 

 
En aquests articles relacionats amb la FfD es repeteixen, gairebé textualment, els texts 
de Doha 2008. Emperò ja se sap que: no es compliran els compromisos sobre AOD –ara 
amb l’excusa de la crisis–; que es seguirà estant molt lluny d’assolir tant els principis de la 
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Declaració de París com els objectius del Pla d’Acció de Dakar sobre l’Eficàcia de l’Ajuda, 
perquè en bastants d’ells la crisis és, òbviament, una dificultat important afegida. 
L’article 31 té una especial significança personal per l’autor, en la mesura que és el 
resultat –ben escàs per cert– d’una campanya liderada pel Secretariat del Fòrum 
UBUNTU en el procés cap a Doha 2008. Sobretot li fa un mal terrible la paraula 
“voluntarias”. Però en definitiva, i dins de l’actual llenguatge en aquests temes, dins 
d’aquestes “iniciatives innovadores” hi està inclosa la de les taxes sobre els moviments 
financers globals. Reiterar el consens de Doha –treballar-ho explícitament dins del 
proper període de sessions de l’AG– és la única porta que segueix quedant oberta per 
intentar avançar en el  tema de la taxació global. 
 
32. La crisis no debería retrasar la necesaria respuesta mundial al cambio climático y la degradación 
del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y las respectivas capacidades. Reconocemos que la respuesta a la crisis representa una 
oportunidad de promover iniciativas para lograr una “economía verde”. 

 
Tothom és conscient que, justament en plena crisis global, s’han de prendre, a 
Copenhaguen 2009, unes de les decisions més difícils que la humanitat hagi hagut de 
prendre mai.  

 
34. Exhortamos a los Estados a que redoblen sus esfuerzos por cumplir sus compromisos relativos al 
alivio de la deuda y subrayamos la responsabilidad que atañe a todos los deudores y acreedores en lo 
que respecta a la sostenibilidad de la deuda ... 
 
Algú pot entendre com després de tot el que ha passat i de totes les operacions de 
“rescat” financer que s’han fet, quedi cap justificació per no abolir definitivament tot el 
deute usurer! 
 
35. Reconocemos que el aumento de la liquidez a nivel mundial resulta útil para superar la crisis 
financiera. Por lo tanto, apoyamos enérgicamente la nueva asignación general de derechos especiales 
de giro por valor de 250.000 millones de dólares y pedimos que ésta se haga efectiva sin demoras. 
También pedimos que se ratifique urgentemente la cuarta enmienda del Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional para poder hacer una asignación extraordinaria de derechos 
especiales de giro, aprobada por la Junta de Gobernadores del Fondo en septiembre de 2007. 
Reconocemos la necesidad de seguir examinando la asignación de derechos especiales de giro para 
fines de desarrollo. Asimismo reconocemos el potencial de los derechos especiales de giro ampliados 
para ayudar a aumentar la liquidez mundial en respuesta a los déficits financieros urgentes provocados 
por esta crisis y a impedir que ocurran crisis en el futuro. Este potencial debería analizarse más 
detalladamente. 
 
36. La crisis ha llevado a algunos Estados a intensificar sus llamamientos a que se reforme el sistema 
mundial de reservas y se corrijan sus deficiencias. Reconocemos los llamamientos hechos por 
numerosos Estados a que se examine más a fondo si sería viable o aconsejable introducir un sistema de 
reservas más eficiente y que se examine asimismo la posible función de los derechos especiales de giro 
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en cualquier sistema de este tipo y las funciones complementarias que podrían tener diversos 
mecanismos regionales. ... 

 

En aquests dos articles hi descansen, segurament, un dels temes més importants de la 
Conferència. Que NNUU introdueixi aquest llenguatge dins d’un text oficial seu fa que, 
poc a poc, el tema d’un nou sistema monetari internacional es vagi, potser, obrint 
camí. Vegeu una altra vegada en relació a tot aquest tema l’annex I.4.  

 
Mejora de la reglamentación y la supervisión 
 
37.Reconocemos la necesidad fundamental de ampliar el alcance de la reglamentación y la supervisión y 
de hacerlo más eficaz, en lo que respecta a los principales centros,instrumentos y agentes financieros, en 
particular las instituciones financieras, los organismos de calificación crediticia y los fondos de alto 
riesgo. También es necesaria una reglamentación más estricta y más coordinada de los incentivos, los 
instrumentos financieros derivados y el comercio de contratos normalizados. 
 
38. Destacamos la necesidad de garantizar que todas las jurisdicciones fiscales y los centros financieros 
cumplan normas de transparencia y reglamentación. 

 

39. Las corrientes financieras ilícitas, cuyo monto se estima en varias veces la asistencia oficial para el 
desarrollo a nivel mundial, tienen efectos negativos en la financiación para el desarrollo. Entre las 
medidas destinadas a mejorar la reglamentación y la supervisión y la transparencia del sistema 
financiero estructurado y no estructurado deberían figurar algunas encaminadas a controlar las 
corrientes financieras ilícitas en todos los países....  
 
41. La crisis actual ha revelado cuán integradas están nuestras economías, cuán indivisible es nuestro 
bienestar colectivo y lo insostenible que resulta centrarse de forma prioritaria en los beneficios a corto 
plazo. 

 
Aquest si que és el llenguatge de la regularització i la transparència (una altra cosa serà 
sempre la implementació) que tothom utilitza actualment. Dos accents de l’autor: 
A l’article 37 la menció de la problemàtica sobre la barreja de lo financer i lo comercial, 
que en altres seccions i annexes d’aquest informe s’afronten amb més detall. 
I, a l’article 41, algun dels pocs detalls “ètics” que en D’Escoto ha “aconseguit” mantenir. 
 
Reforma de la estructura y el sistema financieros y económicos mundiales 
 
42. La crisis ha dado un nuevo impulso al debate internacional en curso sobre la reforma de la 
estructura y el sistema financieros internacionales, en particular las cuestiones relacionadas con el 
mandato, el alcance, la gobernanza, la capacidad de respuesta y la orientación hacia el desarrollo, 
según corresponda. Existe consenso sobre la necesidad de continuar la reforma y la modernización de 
las instituciones financieras internacionales... 
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43. Subrayamos la necesidad urgente de reformar más a fondo la gobernanza de las instituciones de 
Bretton Woods, sobre la base de la representación justa y equitativa de los países en desarrollo, a fin 
de aumentar la credibilidad y la rendición de cuentas de dichas instituciones 

 
Malauradament aquest consens, al qual es van referint els articles següents fins al 50, és 
en aquest cas el camí que ha marcat el G20. La reforma més a fons de la governança de 
les BWI, a parer de l’autor i d’acord amb el que ja ha mencionat al respecte en altres 
seccions i annexes d’aquest informe, no sembla que pugui portar a res realment nou. 
L’article 50 és la retòrica de sempre: 
 
50. Las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales tienen mandatos 
complementarios que hacen fundamental la coordinación de las medidas que adopten. Por tanto, 
alentamos a que se sigan manteniendo la cooperación, la coordinación y la coherencia cada vez 
mayores y los intercambios entre las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales. A 
este respecto, creemos que esta Conferencia constituye un paso importante para garantizar una mayor 
cooperación. 
 
El camino a seguir 
 

54. Invitamos a la Asamblea General a que establezca un grupo de trabajo especial de composición 
abierta de la Asamblea para que haga un seguimiento de las cuestiones que figuran en el presente 
documento final, y para que presente un informe sobre la marcha de sus trabajos a la Asamblea General 
antes del término del sexagésimo cuarto período de sesiones. 
 

Aquest és l’article al qual s’ha agafat pràcticament tothom per donar una lectura 
positiva dels resultats de la Conferència. D’una banda, permet a l’AG continuar dins del 
tema; d’altra banda, tot allò que no s’ha pogut recollir en aquest document –les 
propostes de governança del DOD del PGA– potser es podran recollir allà! 

 
56. Pedimos al Consejo Económico y Social que: 
 
b) Formule recomendaciones a la Asamblea General, de conformidad con la Declaración de Doha de 2 de 
diciembre de 2008 (resolución 63/239 de la Asamblea General, anexo), a fin de contar con un proceso 
intergubernamental inclusivo, reforzado y más eficaz para efectuar el seguimiento de la financiación 
para el desarrollo; 
 
d) Examine la aplicación de los acuerdos entre las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton 
Woods en colaboración con esas instituciones, centrándose especialmente en la mejora de la 
colaboración y la cooperación entre las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods, así 
como en las oportunidades de contribuir a impulsar sus respectivos mandatos; 
 
e) Estudie y formule recomendaciones a la Asamblea General acerca de la posibilidad de establecer un 
grupo especial de expertos sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el 
desarrollo. El grupo de expertos podría aportar un análisis y conocimientos técnicos independientes, a 
fin de contribuir a la adopción de medidas en el plano internacional y la adopción de decisiones políticas 
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y al fomento del diálogo y los intercambios constructivos entre los encargados de formular políticas, los 
círculos académicos, las instituciones y la sociedad civil. 

 
Encarregades a l’ECOSOC –i aquí l’autor considera un error important del DOD del PGA 
no haver-ho fet així (per què serà que quan una cosa no funciona, en contes d’arreglar-la 
perquè funcioni, preferim, els éssers humans, crear-ne una altra?; ho dic en aquest cas, 
sobretot, per la proposta del nou Consell de Coordinació Econòmica) – tenim les 
propostes de treball futur més importants que marca/obre la Conferència: 

- la primera no és nova sinó que formava part ja del mandat de Doha 2008; mentre 
s’escriuen) aquestes ratlles, la reunió d’aquest any a Ginebra de l’ECOSOC està 
treballant aquest tema. 

- la segona, la d), podria ser de gran importància si des de NNUU se’n sàpigues 
treure les possibilitats que, des del punt de vista de l’autor, dóna; si examinar 
s’interpreta com possibilitat de revisar, estaríem davant de la possibilitat de 
revisar un dels “pecats originals” més importants de l’actual sistema 
d’organitzacions internacionals: la “independència” que el 1947 varen assolir les 
IBW de les NNUU”; vegeu una vegada més l’annex II.2. 

- la tercera és, finalment, una de les propostes que venia de les recomanacions de la 
“Comissió Stiglitz” i que recollia el DOD del PGA i que, en definitiva, estableix un 
paral·lelisme entre el Panel d’Experts sobre Canvi Climàtic (recent premi Nobel de 
la pau i de reconegut paper molt positiu en tot el procés relatiu a aquest 
important tema) i la necessitat/oportunitat de crear-ne un altre –un panel 
d’experts– que jugués un paper semblant en l’àmbit econòmic financer. 
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5.2.    VALORACIÓ DELS  RESULTATS  FORMALS  DE  LA  CONFERÈNCIA: DEL DOCUMENT  
FINAL 

 
Si aquest fos un text d’activisme polític (i tampoc pretén deixar de ser-ho del tot), aquest 
apartat té sempre, com a mínim pel que fa a la cosmovisió de l’autor, un enfocament 
que només busca lo positiu, lo que obre portes per demà mateix.  
Actualment, i també com a text d’anàlisi, fins i tot acadèmic, hom pot ser més rigorós i 
intentar veure-hi, dialècticament, des de diferents prismes. El que es pretendrà en 
aquest cas serà això, tot i que tothom sap que això justament no és precisament senzill i, 
com a mínim, que enlloc esta escrit que aquesta sigui una capacitat de l’autor. 

 
 
5.2.1.  ASPECTES POSITIUS I QUE OBREN POSSIBILITATS 

 
En aquest punt l’autor es reconeix bastant influenciat, a priori, per intervencions durant i 
al voltant de la Conferència de, sobretot,: el mateix D’Escoto; el líder visible més 
important de la societat civil organitzada que segueix el procés, en Roberto Bissio de 
Social Watch; i, finalment i potser principalment, per les valoracions, en una sessió  de 
treball final –ja comentada– de la societat civil organitzada internacionalment, de 
l’ambaixador de Sudan, Lumumba Di-Aping, negociador per part del G77 del DOD. 
 
Els aspectes positius, ordenats en relació a l’índex del document, serien, sobretot, els 
següents: 

 
i)       Existència del document; que NNUU tingui un document oficial aprovat sobre la 

Crisis Global no era ni evident ni senzill i, en canvi, és ben positiu des del punt de 
vista de tothom que pensa que les vies multilaterals inclusives són, si més de 
moment, les millors que tenim per avançar, com a humanitat, en direccions que 
prioritzin, sempre, els interessos dels més desvalguts del món. 
En resum: NNUU és i serà una organització que participarà activament en 
l’anàlisi i la proposició al voltant de tots els aspectes relatius a la crisis global. 
 

ii)       L’existència del document i, evidentment, el seu contingut, dona a NNUU més 
paper, del que inicialment semblava anar a tenir, en la governança dels temes 
financers i econòmics mundials, sobretot després de la crisis global. 
El fet de que existeixi, a partir d’ara, una anàlisi com a NNUU del que ha estat la 
crisis, de les seves causes i de les seves conseqüències és, evidentment, molt 
important i positiu. 
En resum: NNUU té una anàlisi i una posició pròpia al voltant de tots els aspectes 
relatius a la crisis global. 
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iii)       En resum, segons els més optimistes,: NNUU jugarà un paper important en la 
definició i implementació de la governança dels temes financers i econòmics 
mundials i, en general, del sistema i de l’arquitectura financera global. 
 

iv)       El document representa un pas d’enorme importància en subratllar que, 
definitivament i malauradament, qui acabarà patint més els efectes de la crisis 
seran els països en desenvolupament i, sobretot, els menys desenvolupats (encara 
que l’expressió sigui incorrecte, permet entendre’ns). 
I, en aquest sentit, i encara que de resultats precisos i concrets molt escassos, el 
fet de que el document subratlli la necessitat, des de vessants molt diverses, de, 
abans que res, mitigar els efectes de la crisis sobre el món en desenvolupament, 
té una importància política clara. Altra cosa serà, després, el que això es noti a la 
pràctica.  
En resum: NNUU posa un primer èmfasis, una primera prioritat, en mitigar els 
greus efectes que pot tenir la crisis sobre els món en desenvolupament; a més a 
més, NNUU té una visió i una opció interrelacionada sobre les diferents crisis 
que ens afecten (climàtica, alimentària, etc.).  
 

v)       Sobre l’anàlisi de la crisis, de les seves causes i de les línies mestres en que s’ha de 
basar la resposta i sortida de la crisis, en general es pot dir que, el document, 
accentua les vessants més progressistes dels llenguatges establerts pel G20 i, 
evidentment, hi afegeix, en el mateix sentit, el llenguatge que ve de la Cimera de 
Doha 2008, relatiu als  temes de FfD. Això no és poc important!  
En concret, el text recull també, per exemple, les visions més progressistes sobre 
com hauria de concloure la Ronda de Doha sobre el comerç mundial. 
I també és del tot destacable, que el text doni un pas més, segurament el més 
significatiu fins ara, sobre obrir el debat de la necessitat d’un nou sistema 
monetari internacional. 
En resum: NNUU proposa, progressistament, sobre temes de FfD (ajuda, 
efectivitat de l’ajuda –previsibilitat–, deute, etc.), comerç  mundial i sistema 
monetari internacional, relacionats amb la crisis global. 

vi)      Finalment,  el  document  obre  camins  de  treball,   uns  més  concrets  que  altres, 
     entre els quals cal subratllat, els següents:  

a) la possible creació d’un panel d’experts sobre temes financers i econòmics 
mundials –a semblança del panel sobre canvi climàtic 

b) la possible revisió dels acords entre NNUU i les IBW  
c) la creació d’un grup de treball de l’AG que pugui continuar i desenvolupar 

el treball al voltant del document assolit.  
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5.2.2.  ASPECTES MÉS NEGATIUS 
 
Evidentment aquí és molt difícil fer abstracció de que, a més a més, es partia d’una 
expectativa molt ambiciosa que era tota la comentada àmpliament en la secció 1 
d’aquest informe i que, per resumir, girava al voltant del DOD del PGA. Intentant doncs 
fer abstracció d’aquest darrer fet, i de lo lluny que ens hem quedat d’aquella 
expectativa, diríem que els aspectes més negatius del document serien, sobretot, els 
següents: 

 
i)       La inconcreció total de la quantitat de fons addicionals necessaris per mitigar els 

efectes de la crisis sobre els països en desenvolupament 
      

ii)       La “legitimació” que, indirectament, el document dona al G20 i, sobretot, a les 
seves principals opcions per governar les finances mundials: el IMF i el FSF 
 

iii)       L’ambigüitat, per no ser més dur, amb tots els temes relacionats amb la reforma 
de les IBW 

 
iv)       En general, haver assolit un consens en base a un llenguatge que està, com 

sempre en el món de les NNUU, massa lluny de la implementació de polítiques i 
propostes d’actuació. 
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5.3.    VALORACIÓ POLÍTICA SINTÈTICA FINAL DEL DOD 
 

Malgrat la dificultat, l’autor creu que “objectiva” –si es té en compte simplement el 
conjunt d’aquest informe–, de fer una valoració política sintètica final, en la mesura, 
sobretot, que s’intenta fer ara només del document final assolit, hom hauria  de dir que, 
malgrat no ser un document dolent, i tenir totes les característiques positives, però 
també negatives, que s’han citat, estem davant d’un document molt insuficient per la 
gravetat que té i tindrà, molt probablement, la crisis i els seus efectes. 
 
Malauradament es torna a arribar a aquella conclusió tant característica en les darreres 
dècades, de que si les coses no empitjoren més, difícilment aquest document i el que 
se’n pugui derivar, tindran efectes significatius. Emperò, i valgui la contradicció, si els 
efectes de la crisis continuen anant en la direcció que tot sembla apuntar (vegeu 
fonamentalment la secció 2), llavors, també estaríem segurs que tenim un primer 
instrument que ens situa millor ara –tenint-lo– que no abans  –no tenint-lo–. 
 

.................. 
 
Quines altres valoracions polítiques, més o menys extremes, es podien extreure dels 
interiors mateixos de la Conferència?  
 
Doncs com és lògic, normal i, a més a més, necessari, des dels nuclis més propers al PGA 
i a tots els sectors que han estat impulsant la Conferència, es fa una valoració molt 
positiva, basada sobretot en subratllar els aspectes que ja s’han fet constar com a 
positius, i en les portes que obre –o que podria obrir sent més realistes– de treball futur.  

 
Els principals líders de la societat civil es van apuntar immediatament a aquesta 
valoració; la primera intervenció d’un representant de la Societat Civil en la primera 
taula rodona de la Conferència, la ja relatada d’en Roberto Bissio, líder de “Social 
Watch”, va anar decididament, i es diria que espectacularment, en aquesta direcció. 
 
A l’altra costat –tot i que hom tampoc sol prestar-hi tanta atenció–, al voltant, més o 
menys, del G20, s’ha parlat d’un document innecessari (i en els corredors, d’una pèrdua 
de temps forçada per un PGA que ha “segrestat”, durant uns mesos, l’AG de NNUU). 
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6. ELS DESPRÉS “IMMEDIATS” DE LA CONFERÈNCIA 
 

 
6.1.  FOLLOW- UP  CONFERÈNCIA  

 
Perdoni el lector l’abús de llenguatge anglòfon; per bo o per dolent és el llenguatge de 
NNUU i encara que és evident que podríem parlar del “seguiment” o del “després de” la 
conferència, es curiós, però com a mínim per al qui escriu se li fa difícil interpretar-hi el 
mateix. Aquests “follow-up” dels que parlarem ara són, de fet, processos marcats per la 
pròpia Conferència i que impliquen actuacions futures relatives, en relació, a lo aprovat a 
la Conferència.  
 
En aquest cas la Conferència demana i permet els següents Follow-Up: 
 
i)      En el moment que en D’Escoto va proposar adoptar per consens el document final 

de la Conferència, ho va fer amb una resolució (que vol dir, de fet, un document –
encara que en aquest cas era de mitja pàgina de text) en la qual es proposava: 1. 
Adoptar el document; 2. Recomanar a la AG que se’l fes oficialment seu dins de 
l’actual període de sessions, és a dir, el 63, és a dir, el corresponent al del mandat 
del D’Escoto i que acaba, com és lo habitual, a mitjans de setembre del 2009.   
I per què és important això? Doncs per què el fet de que això sigui així o no, 
accelera o no tots els processos que contempla el document final. 
En el moment de tancar aquets document (finals de juliol del 2009) això s’acaba de 
produir! En concret, en data 9 de juliol, l’AG de NNUU ha “oficialitzat 
definitivament” –ha signat, ha subscrit, etc. – el DOD que, a partir d’ara, perd el 
seu qualificatiu de “Draft-Esborrany” i passa a ser, definitivament, ”l’Outcome” –
el Document Final– de la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global; és el 
document A/RES/63/303 i tothom el pot trobar en els diferents idiomes oficials 
de NNUU a:  
 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/303&Lang=E 
 

ii)      El punt anterior és en aquest cas tant important que implica el següent: en la 
mesura que les propostes més concretes del Document  –recomanació de creació 
del panel d’experts, per exemple – s’encarreguen a l’ECOSOC i que la reunió 
formal més important de l’ECOSOC es celebra, sempre, dins del mes de juliol –i 
aquest 9 de juliol la reunió ja havia començat i el seu ordre del dia fixat–, sembla 
molt difícil, en aquests moments, que l’esmentada proposta, per exemple, es 
pugui tancar abans del juliol de 2010! 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/303&Lang=E
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iii)      En canvi, la creació del “Grup de Treball Especial de composició oberta de la AG” 
està lligada, només, al punt i) i, per tant, està ja ara en “mans d’en D’Escoto” 
deixar-lo creat abans d’acabar el seu mandat, és a dir, abans de mitjans del 
proper mes de setembre. Tot i que l’article  
 

54. Invitamos a la Asamblea General a que establezca un grupo de trabajo especial 
de composición abierta de la Asamblea para que haga un seguimiento de las 
cuestiones que figuran en el presente documento final, y para que presente un 
informe sobre la marcha de sus trabajos a la Asamblea General antes del término 
del sexagésimo cuarto período de sesiones. 
 
situa com a primer termini per a l’informe formal del grup que es creï, el final del 
proper període de sessions de l’AG, el 64, que serà el setembre del 2010!  
 

iv)      Els altres “Follow-up” que defineix la Conferència, de fet, només son ratificacions 
de “Follow-Up” que ja venien de la Cimera de Doha 2008 i que, per tant, tenen els 
seus temps més definits. Analitzem-los a continuació. 
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6.2.     FOLLOW-UP DOHA 2008 
 
Reiterat doncs per la Conferència de NNUU sobre la Crisis Global, aquest procés ja està 
en marxa d’acord amb el següent article de la “Declaració de Doha 2008”: 
 
89. Reconocemos la necesidad de contar con un proceso intergubernamental inclusivo, 
reforzado y más eficaz para efectuar el seguimiento de la financiación para el desarrollo, 
que permita examinar los progresos en el cumplimiento de los compromisos, determinar 
los obstáculos, los problemas y las cuestiones emergentes y proponer recomendaciones y 
medidas concretas, teniendo en cuenta las diversas propuestas que se han presentado. 
Pedimos al Consejo Económico y Social que examine esta cuestión durante su reunión de 
primavera y en su período de sesiones sustantivo de 2009, en consulta con todos los 
interesados pertinentes, con miras a hacer recomendaciones adecuadas y oportunas para 
que la Asamblea General adopte decisiones lo más pronto posible en su sexagésimo 
cuarto período de sesiones. 
 
En efecte, quan s’estan redactant aquestes ratlles, l’ECOSOC està en plena negociació 
del text que contempli el “proceso intergubernamental para el seguimiento de la 
financiación para el desarrollo” per tal de recomanar-lo a la AG per a la seva adopció 
que, evidentment, no podrà ser abans, però tampoc es pensable que després, del seu 
proper període de sessions, el 64. 
 
El tema no és menor i s’arrossega, de fet, des de la pròpia Cimera de Monterrey. El 
Finançament per al Desenvolupament, sigui el que podríem anomenar com a ordinari, 
o el que podríem anomenar ara com extraordinari en funció de les necessitats que creï 
la crisis global, és el que ha de garantir o no un cert assoliment dels ODMs i dels altres 
objectius de desenvolupament acordats per NNUU. 
 
En aquest cas la problemàtica és encara més complexa perquè des del 2005 corren en 
paral·lel dos processos que, de fet, i com a mínim des del punt de vista de l’autor, hi 
estan íntimament relacionats: 
 
a) D’una banda la creació del “Development Cooperation Forum (DCF-FCD) Fòrum de la 

Cooperació per al Desenvolupament” que, com la seva paraula indica, és només un 
Fòrum, però en definitiva un altre Fòrum que organitza, bianualment, l’ECOSOC com 
a plataforma de debat multistakeholder sobre la temàtica. La seva creació pretén o 
pretenia l’enfortiment de l’ECOSOC en relació a aquests temes, i fou un resultat del 
procés de reforma de NNUU d’en Kofi Annan, de l’any 2005.  
A parer de l’autor un “nyap” dels grossos. Organitzant fòrums de debat, com sinó ni 
haguessin prous, no s’enforteix gairebé res i, molt menys, l’ECOSOC! 
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b) A més a més el món dóna moltes voltes i, justament, l’any 2005, el DAC 
(Development Assistance Committee) de l’OCDE prenia la iniciativa que acabaria amb 
la Declaració de Paris sobre l’Efectivitat de l’Ajuda que, sobretot, després de la 
Reunió d’Accra de l’any passat i de l’aprovació del Pla d’Acció D’Accra, desplaça el 
debat i la presa de decisions sobre les relacions donants-receptors d’ajuda i la seva 
eficàcia, a un  “Working Party on Aid Effectiveness” que ningú sap massa bé que és, 
jurídica o institucionalment parlant –i sobre el que ara i aquí no pertoca entrar–, però 
que, en definitiva, ha guanyat el centre de gravetat del tema, deixant-lo “fora”, 
molt desgraciadament a parer de l’autor, de NNUU. 

 
Segurament i justament la única possibilitat que té NNUU per no perdre pes polític en 
el tema de les relacions donants-receptors de FfD és tancar prou bé aquest follop-up! 

  
Vegeu també en relació a aquest tema l’Annex II.3.  
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6.3.    FOLLOW-UP “FTT (FINANCIAL TRANSACTION TAX)” 
 

L’altra “follow-up”  específic  és  el  corresponent  a  l’article  31  del Document final de la  
Conferència i que, de fet i tal com ja s’ha fet constar, reitera el contingut del següent 
article  de la “Declaració de Doha 2008” (les negretes i els subratllats són de l’autor):   

 
51. Reconocemos   los   considerables   progresos   realizados   desde  la  Conferencia  de  
Monterrey en materia de fuentes innovadoras de financiación voluntaria y de 
programas innovadores conexos. Observamos que varias de las iniciativas del Grupo 
Técnico creado por la Iniciativa Mundial de Acción contra el hambre y la pobreza y el 
Grupo directivo sobre impuestos de solidaridad para financiar proyectos de desarrollo 
se han hecho realidad o están en una fase avanzada de ejecución. Entre ellas se incluyen 
el Servicio Financiero Internacional para la Inmunización; los proyectos de compromisos 
comerciales por adelantado y los impuestos de  solidaridad sobre los billetes de avión, 
que financian programas de salud en varios países en desarrollo, tales como el 
mecanismo internacional de compra de medicamentos UNITAID para ayudar en la lucha 
contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria; e instrumentos basados en el mercado de 
emisiones de dióxido de carbono. Otras iniciativas que cabe señalar incluyen la 
Millennium Challenge Corporation de los Estados Unidos, el plan de emergencia para el 
alivio del SIDA del Presidente de los Estados Unidos de América, el Fondo de la India, el 
Brasil y Sudáfrica, el Fondo egipcio para la cooperación y el apoyo técnicos para los 
países de África, la Cartera de Inversiones Libia-África y la Iniciativa PetroCaribe. 
Alentamos a que se aumenten y se utilicen, cuando corresponda, las iniciativas 
relacionadas con fuentes innovadoras de financiación. Reconocemos que estos fondos 
deben servir de complemento de las fuentes tradicionales de financiación, en lugar de 
sustituirlas, y deben desembolsarse de conformidad con las prioridades de los países 
en desarrollo y no suponer una carga innecesaria para ellos. Instamos a la comunidad 
internacional a que considere la posibilidad de reforzar las iniciativas actuales y estudiar 
propuestas nuevas, aceptando al mismo tiempo su carácter voluntario y 
complementario. Pedimos al Secretario General de las Naciones Unidas que continúe 
tratando la cuestión de las fuentes innovadoras de financiación para el desarrollo, 
públicas y privadas, y que presente a la Asamblea General en su sexagésimo cuarto 
período de sesiones un informe sobre la marcha de los trabajos en el que se tengan en 
cuenta todas las iniciativas existentes. 

 
Hom ja s’ha referit a aquest tema –a l’apartat 5.2. – i a la seva importància política 
perquè, a banda de que aquest text encara visualitzi millor el nivell de negociació i de 
pacte que hi va haver al darrera de l’article, és important no perdre de vista que la única 
font innovadora de finançament no citada justament en el text, és la de les Taxes 
sobre Transaccions Financeres que, emperò, esta contemplada en diversos dels grups i 
estudis citats.  
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Per tant, la importància d’aquest “follow-up”, que ha de realitzar la propera sessió, la 
64, de l’AG, és tant “subtilment crítica”, que només la presència i seguiment molt 
activa per part de la societat civil organitzada internacionalment, pot garantir que el 
tema dels impostos sobre les finances globals surti realment a la llum!  

 
Per més contextualització i informació sobre aquest punt específic teniu, també, l’annex 
II.3. 
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7.   A MANERA DE COMENTARIS I VALORACIONS POLÍTIQUES 
FINALS D’AQUEST INFORME 
 
 
I potser també a manera de resum. 
 
Aquella crisis que esclatà com a financera ara fa ja un parell d’anys (estiu 2007) ho ha 
anat contaminant gairebé tot i, actualment, és la crisis més important que mai hagi patit 
el capitalisme.  
En un món globalitzat on tot, però sobretot les finances, està cada cop més 
interrelacionat, la crisis ha esdevingut la primera gran crisi global. 
Als països rics del nord del món, avui es comença a dir que, probablement, el pitjor hagi 
passat. D’altra banda, i també de moment, la xarxa de protecció social pública i/o 
privada d’aquest països està aguantant prou bé els efectes de la crisis sobre els més 
febles. 
Emperò, tothom ha tirat cap a casa i, per tant, i amb la càrrega d’uns dèficits públics mai 
vistos en aquests mateixos països, els fluxos de recursos de tot tipus (d’ajuda, d’inversió, 
de remeses, comercials, etc.)  cap als països en desenvolupament han minvat, i ho 
continuaran fent, de tal manera, que la crisis i els seus efectes on, probable i 
malauradament, faran tot el seu mal és i serà al sud del món.  
Si la globalització ja havia dibuixat un món més desequilibrat, inequitatiu i injust que 
mai, ara caminem en la direcció d’empitjorar-ho més encara. 
 
Tot això, en el camí del 2010, i a cinc anys d’un 2015 on s’havien d’assolir els ODM 
marcats per la comunitat internacional al començament d’aquest mil·lenni.  
Tot això, quan la comunitat internacional ha de prendre –no pot esperar més– decisions 
transcendentals sobre un model de creixement econòmic, basat en unes determinades 
tecnologies, que està escalfant global i molt perillosament la superfície del nostre 
planeta i provocant-hi un canvi climàtic que hipoteca la vida de les generacions futures. 
Mitigar, adaptar-se, canviar models, etc, tot requereix grans inversions que haurien 
d’arribar quan, justament, estem en una mena de període de fallida financera-
econòmica. 
 
En què esta d’acord avui la comunitat internacional? En que la crisis global és, 
principalment, el resultat del nefast període neoliberal on desregular, privatitzar, 
empetitir els sectors públics i engrandir els mercats, desgovernar en definitiva, era el 
nostre pa de cada dia. I, en aquest sentit, si que hi ha un cert acord en que cal tornar a 
regular, a transparentitzar, a enfortir i engrandir els sectors públics, a governar en 
definitiva. 
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Però si governar és, com a mínim, una condició sine qua nom per sortir de la crisis i 
gestionar una post crisis, el que no està tant clar és qui, com, a quin nivell s’ha de 
governar.   
 
En aquest context –es pot seguir en detall en aquest informe– les dinàmiques de les 
reunions del G20 i la de la “Conferència de NNUU sobre les crisis financera i econòmica i 
els seus efectes en el desenvolupament” han estat, com a mínim, contradictòries. 
El G20 es concentra més al nivell de la governança dels propis estats, fa renéixer de les 
seves cendres al FMI i canvia de nom a un FSF-FEF (Financial Stability Forum-Fòrum 
Estabilitat Financera) – que, justament, forma part de l’entramat menys transparent de 
l’oligarquia financera mundial organitzada al voltant del BIS (Banc for International 
Settlements- Banc Internacional de pagaments) –, com els “nous”, però ben “vells”,  
elements de governança de les finances mundials. Malgrat unes operacions mediàtiques 
de gran calat i èxit, ningú diria que s’està afrontant realment la construcció d’una nova 
governança democràtica de l’economia financera mundial. 
En canvi, a partir de les recomanacions de la “Comissió Stiglitz”, NNUU –el G192– ha 
tingut sobre la taula una proposta clara i raonada de veritable nova arquitectura i 
sistema de funcionament de l’economia financera mundial que, d’entrada, és una 
proposta, davant d’una crisis global, de governança global. 
Emperò, els països del G20 –uns més que altres, i malgrat participar finalment, encara 
que amb desgana, a l’esmentada conferència de NNUU – han bloquejat, si més no de 
moment, l’aprovació de pràcticament totes les propostes de governança que venien de 
la “Comissió Stiglitz”. 
Aquesta lluita política en la definició d’una nova governança mundial, no sembla pas 
acabada. L’evolució mateixa de la crisis, en serà, a ben segur, l’àrbitre principal.    
 
On rauen, a parer de l’autor, les debilitats principals de les posicions més progressistes –
sobre la taula de NNUU– davant de la crisis global?  
Una, que ja està desenvolupada i argumentada a l’informe, és la manca d’un moviment 
polític ciutadà mundial que es posicioni, realment, davant de la crisis global, en demani 
responsabilitats i, sobretot, pressioni sense parar fins a assolir l’aprovació i, 
fonamentalment, implementació immediata d’una proposta com la recomanada per la 
“Comissió Stiglitz”.        
L’altra –que aquest informe no ha tocat ni de resquitllada, però que  no es vol deixar de 
fer constar en aquest punt final– és la dialèctica entre la necessitat que tenim –la 
humanitat– d’unes NNUU fortes i democràtiques i la seva gran debilitat actual. 
No és ara i aquí on toca desgranar els perquès i les característiques d’aquesta debilitat. 
Potser només recomanar al lector interessat, en primer lloc, un apropament a un procés 
bastant intern i bastant desconegut de les pròpies NNUU, que buscava i busca en el seu 
propi empoderament en el terreny, en l’actuació del dia a dia, una nova i molt més 
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eficient i efectiva coherència14 que, a la fi, el projecti com a real sistema de governança 
mundial. I, en segon lloc, a alguna altra reflexió en relació al tema de la debilitat en 
l’annex II.3. 
 
En definitiva però, segurament, i de la mateixa manera que una gran crisis com la del 29 i 
una 2a guerra mundial van configurar un primer model de “governança mundial” –la 
multilateral, basada en organitzacions dels estats membres sobirans–, ens hauríem de 
situar, amb totes les nostres capacitats, en un període de naixement d’un nou sistema 
de GDM (Governabilitat Democràtica Mundial) –la global, basada en institucions dels 
estats pobles membres i de la ciutadania mundial –. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14

 Es tracta de l’anomenat procés sobre la “Coherència Global del Sistema-System-Wide Coherence”, sobre el qual es pot trobar 

una primera aproximació en el document que trobareu a: 

http://www.ubuntu.upc.edu/pdf/UN_Coherence_Panel_NGO_response_eng.pdf 

 

http://www.ubuntu.upc.edu/pdf/UN_Coherence_Panel_NGO_response_eng.pdf
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7.1. QUADRE 6: CRONOLOGIA POLÍTICA INTERNACIONAL DE LA CRISIS DESPRÉS DE LA 
CONFERÈNCIA, TOT MIRANT EL 2010 
 

QUADRE 6: CRONOLOGIA POLÍTICA INTERNACIONAL DE LA CRISIS, TOT MIRANT EL 2010  
DATA/ES ZONA/ACTOR DEL MÓN FET/ACTIVITAT 
08-07-2009 ITÀLIA G8 ( & “G14 ?”) 

JULIOL 2009 GINEBRA ECOSOC 

10-08 AL 14-08-2009 BONN UNFCCC15 

31-08 AL 04-09-2009 GINEBRA WMO-CONFERÈNCIA CLIMA 

07-09 AL 19-09-2009 NOVA YORK 63 SESSIÓ AG NNUU - FINAL 

15-09-2009 NOVA YORK 64 SESSIÓ AG NNUU - INICI 

22-09 AL 23-09-2009 NOVA YORK HLE AG NNUU CANVI CLIMÀTIC 

24-09 AL 25-09-2009 EUA 3A REUNIÓ G20 

28-09-09 GINEBRA WTO PUBLIC FORUM FOR CSOs 

28/09 AL 10-10-2009 BANGKOK UNFCCC 

06-10 AL 07-10-2009 ESTANBUL WB & IMF ANNUAL MEETINGS 

26-10 AL 28-10-2009 BALI IPCC 

02-11 AL 06-11-2009 BARCELONA UNFCCC 

15-11 AL 19-11-2009 ROMA FAO 

30-11 AL 02-12-2009 GINEBRA  WTO MINISTERIAL 

07-12 AL 18-12-2009 COPENHAGUEN UNFCCC 

   
2010 MÓN MDGs+10 

   
ABRIL NOVA YORK ECOSOC SPRING MEETING 

MAIG GINEBRA DISARMAMENT CONFERENCE 

JUNY CANADA G8 

   

SETEMBRE  NOVA YORK 64 SESSIÓ AG NNUU - FINAL 

SETEMBRE NOVA YORK 65 SESSIÓ AG NNUU - INICI 

SETEMBRE NOVA YORK HLE AG NNUU MDGs+10 

 

                                                           
15

 Durant els darrers mesos del 2009 el “Countdown Copenhaguen” prendrà segurament el relleu a la “Crisis Global”, pròpiament 

dita, pel que fa a l’atenció de la comunitat internacional. Emperò la “Crisis Global” i tot el que ha girat i continuarà girant al 

voltant d’ella seguirà ben present en totes les seves dimensions. A més a més, les decisions que s’han de prendre a 

Copenhaguen en relació als temes de l’escalfament global i el canvi climàtic, està ben clar que estan absolutament 

interrelacionats, en aquest cas i fonamentalment, amb la vessant més de model econòmic de la “Crisis Global”!  

La negociació és tant difícil i complexa que, en aquest cas si, la comunitat internacional, en el sí de NNUU, porta molt temps 

treballant-hi. Emperò, cada dia es van preveient noves sessions negociadores, de les quals aquesta de Bonn n’és una mes!  
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ANNEXES I.; PERTINENTS  
 

 
ANNEX I.1.: L’ÍNDEX    DE    TEMES    DEL   CONSENS   DE   MONTERREY    2002   I   DE  LA  
                      DECLARACIÓ DE DOHA 2008 
 
 

D o h a  D e c l a r a t i o n  o n  
F i n a n c i n g  f o r  D e v e l o p m e n t :  
o u t c o m e  d o c u m e n t  o f   t h e  F o l l o w - u p  
I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  F i n a n c i n g  f o r 
D e v e l o p m e n t  t o  R e v i e w  t h e  I m p l e m e n t a t i o n    
o f   t h e  M o n t e r r e y  C o n s e n s u s  
 
 

C o n t e n t s 
 
                

Reaffirming the goals and commitments of the Monterrey Consensus  
 
Mobilizing domestic financial resources for development  
 
Mobilizing international resources for development: foreign direct investment and other private flows  
 
International trade as an engine for development  
 
Increasing international financial and technical cooperation for development  
 
External debt  
 
Addressing systemic issues: enhancing the coherence and consistency of the international monetary, financial 
and trading systems in support of development  
 
Other new challenges and emerging issues 
 
Staying engaged 
 

.................. 
 
Concretament, pel que fa a la:  
 
“Declaración de Doha sobre la Financiación para el Desarrollo” 
 
es pot trobar a 
 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/CONF.212/7 
 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/CONF.212/7
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ANNEX I.2.: EL DOD DEL PGA, PARE MIGUEL D’ESCOTO16 
 
 

Tot recollint-ne, gairebé sentimentalment, el començament –tot estimulant-ne una 
possible lectura completa–: 
 
 
UNITED NATIONS CONFERENCE 
World Financial and Economic Crisis and its Impact on Development 
 
Draft Outcome Document 
Presented by the President of the General Assembly 
Father Miguel d’Escoto Brockmann 
Draft 1.0 (8 May 2009) 
 
The G-192 Conference Process 
 
1. We the Heads of State and Government and other Heads of Delegation representatives of 
all 192 Member States of the United Nations, the G-192, met in New York from 1-3 June for the 
United Nations Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on 
Development. This historic meeting is the second held by the United Nations on the financial 
and economic system and architecture, the first being the United Nations Conference on the 
Monetary and Financial System held in Bretton Woods in 1944 with the 
participation of all of the then 44 members of the United Nations.  
 
2. The lines of action approved by the Heads of State and Government and other Heads of 
Delegation based on the Outcome Document that the President of the General Assembly 
formulated, taking into consideration broadbased consultations with Member States and input 
documents received from numerous sectors, as well as an inter-governmental negotiation 
process, should be operationalized into actionable proposals at the ministerial and technical 
levels. The President of the General Assembly should maintain the Conference open, name 
ministerial and technical level working groups, and program subsequent meetings with the first 
at the technical and ministerial level to take place in the first fortnight of September, 2009, and 
the last at the level of Heads of State and Government prior to the end of the 64th General 
Assembly. The current President of the General Assembly as well as those members of his 
staff who have been most involved in the preparation of this conference and, obviously, the 
Presidential Commission of Experts that has made excellent contributions should provide 
continuity to this process through to its culmination.  
 
3. The companion document “Report of the Secretary General: Conference on the World 
Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development” (A/Conf.21/4) describes the 
grave economic and social crisis and its deepening impact on development. 
 
4. We are determined to take prompt, decisive, harmonious, coordinated and convergent action 
to address the root causes of the crisis, mitigate its global impact, prevent similar crises in the 
future, and restructure the world financial and economic system and architecture to achieve a 

                                                           
16

 Molt probablement aquest document no tingui mai la seva versió en els altres idiomes oficials de les NNUU!  
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more inclusive, equitable, balanced, stable, and sustainable socio-economic model compatible 
with life on earth and the overcoming of poverty and inequality. These actions should be 
undertaken at the international, regional and national levels through new international and 
regional institutions, the reform of existing ones, and harmonious, coordinated national, macro-
economic policies. We recognize that addressing root causes requires dealing with the 
combined value and ethical, environmental and social, financial and economic, food and 
energy, market and state, and political and institutional crises that challenge our 
civilization. 
 
5. The anti-values of greed, individualism, and exclusion should be replaced by solidarity, 
common good and inclusion. The objective of our economic and social activity should not be 
the limitless, endless, mindless accumulation of wealth in a profit centered economy but rather 
a people centered economy that guarantees human needs, human rights, and human 
security, as well as conserves life on earth. These should be universal values that underpin 
our ethical and moral responsibility for the stewardship of the Earth for all living things, 
ourselves, our children and grandchildren and all future generations. 
 
6. Mother Earth can live without human beings but we cannot live without Mother Earth. 
The values and ethics required for survival demand that we combat climate change and global 
warming, loss of habitat and mass extinctions, deforestation and loss of water sources, soil 
degradation and desertification, pollution of oceans, fresh water, the air, soils, other species 
and ourselves, as well as the overuse of the world’s resources. Each year we consume one 
third more of what the planet is able to regenerate. Without change, we will need two planets 
Earth by the year 2030. 
 
7. The prevailing socio-economic system concentrates income, wealth and power 
through cyclical booms and busts with winners and losers in both. The political economy 
of the model has sought to reduce concentration through anti-monopoly laws and redistributive 
policies such as progressive taxation and public social service delivery. The values and ethics 
required for survival demand that inequality be actively reduced. The recognition of 
asymmetries between the rich and the poor with compensation for them has been proven to 
reduce inequalities between and within nations. Overcoming poverty and reducing inequality 
are core objectives of a people centered economy that addresses human needs, human rights 
and human security. 

 
.................. 

 
Es  pot trobar el document en format PDF a: 
 

http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc80509.pdf 

http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/outcomedoc80509.pdf
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ANNEX I.3.: COMUNICATS DE LA 1a I LA 2a REUNIÓ DEL G20 
 
 
Amb voluntat de completitud es referèncien també aquí els documents de les dues 
reunions del G20. En primer lloc el de la 1a reunió el 15 de Novembre de 2008 que el 
podeu trobar al lloc web 

 
http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf 
 
i, en segon lloc, el de la 2a reunió a Londres, el 2 d’abril de 2009, que el podeu trobar al 
lloc web 
 
http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf 
 
Sobre el G20 es recomana tornar al text de l’informe i, concretament, per exemple, a 
l’apartat 1.7.1.  
L’annex II.4. és, però, un altre punt on poder lligar caps.   

http://www.g20.org/Documents/g20_summit_declaration.pdf
http://www.g20.org/Documents/final-communique.pdf
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ANNEX I.4.: SDR-DEG (SPECIAL DRAWING RIGHTS-DERECHOS ESPECIALES DE GIRO) 
 
 
D’acord amb una nota tècnica del FMI, de febrer de 2009,: 

 

DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar 

los activos de reserva existentes de los países miembros. Los DEG son asignados a los 

países miembros en proporción a sus cuotas en el FMI. El DEG también sirve como 

unidad de cuenta del FMI y otros organismos internacionales. Su valor está basado en 

una cesta de monedas fundamentales del mundo. 

¿Por qué se creó el DEG y para qué se usa en la actualidad? 

El derecho especial de giro (DEG) fue creado en 1969 por el FMI para apoyar el sistema 

de paridades fijas de Bretton Woods. Los países que participaban en este sistema 

necesitaban reservas oficiales —tenencias del gobierno o el banco central en oro y 

monedas extranjeras de amplia aceptación— que pudiesen ser utilizadas para adquirir 

la moneda nacional en los mercados cambiarios mundiales, de ser necesario, a fin de 

mantener su paridad cambiaria. Pero la oferta internacional de dos activos de reserva 

fundamentales —el oro y el dólar de EE.UU.— resultaba inadecuada para apoyar la 

expansión del comercio mundial y el desarrollo financiero que estaba teniendo lugar. 

Por consiguiente, la comunidad internacional decidió crear un nuevo activo de reserva 

internacional con el auspicio del FMI. 

Sin embargo, pocos años después, el sistema de Bretton Woods se derrumbó y las 

principales monedas pasaron a un régimen de tipo de cambio flotante. Además, el 

crecimiento de los mercados internacionales de capital facilitó el endeudamiento de los 

gobiernos solventes. Ambos fenómenos redujeron la necesidad del DEG.  

En la actualidad, la importancia del DEG como activo de reserva es limitada y su 

principal función es la de servir como unidad de cuenta del FMI y de otros organismos 

internacionales. El DEG no es ni moneda ni activo frente al FMI. Más bien representa un 

activo potencial frente a las monedas de libre uso de los países miembros del FMI. Los 

tenedores de DEG pueden obtener estas monedas a cambio de sus DEG mediante dos 

operaciones: primero, la concertación de acuerdos de canje voluntario entre países 

miembros y, segundo, la designación, por parte del FMI, de países miembros con una 

sólida situación externa para que compren DEG a países miembros con una situación 

poco firme. 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/quotass.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/golds.htm
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Valoración del DEG 
 

Inicialmente, el valor del DEG se definió como un valor equivalente a 0,888671 gramos 

de oro fino, que, en ese entonces, era también equivalente a un dólar de EE.UU. Sin 

embargo, al derrumbarse el sistema de Bretton Woods en 1973, el DEG se redefinió en 

base a una cesta de monedas, actualmente integrada por el dólar de EE.UU., el euro, la 

libra esterlina y el yen japonés. El valor del DEG en dólares de EE.UU. se publica 

diariamente en el sitio del FMI en Internet y se calcula sumando determinados montos 

de las cuatro monedas valorados en dólares de EE.UU., sobre la base de los tipos de 

cambio cotizados a mediodía en el mercado de Londres. 

La composición de la cesta se revisa cada cinco años, a fin de velar por que refleje la 

importancia relativa de cada moneda en los sistemas comerciales y financieros 

mundiales. En la revisión más reciente (noviembre de 2005), las ponderaciones 

asignadas a las monedas en la cesta del DEG fueron revisadas en base al valor de las 

exportaciones de bienes y servicios y al monto de las reservas denominadas en las 

respectivas monedas que eran mantenidas por otros países miembros del FMI. Estos 

cambios entraron en vigor el 1 de enero de 2006. La próxima revisión del Directorio 

Ejecutivo tendrá lugar a fines de 2010. 
 

La tasa de interés del DEG 
 

La tasa de interés del DEG constituye la base para calcular los intereses que se cobran a 

los países miembros por el financiamiento ordinario (no concesionario) del FMI, los 

intereses que se pagan y se cobran a los países miembros por sus tenencias de DEG, así 

como la tasa de interés que se paga a los países miembros por una parte de sus cuotas 

de suscripción. La tasa de interés del DEG se establece semanalmente y se basa en el 

promedio ponderado de las tasas de interés representativas de la deuda a corto plazo 

en los mercados de dinero de las monedas que integran la cesta de valoración del DEG. 
 

Asignaciones de DEG 

En virtud de su Convenio Constitutivo, el FMI puede asignar DEG a los países miembros 

en proporción a sus cuotas. Dicha asignación ofrece a cada miembro un activo que no le 

cuesta nada y por el cual ni se devengan ni se pagan intereses. Empero, si las tenencias 

de DEG de un país miembro superan al nivel asignado, este devenga intereses sobre el 

excedente, mientras que si mantiene un nivel inferior al asignado paga intereses sobre 

el déficit. El Convenio Constitutivo también prevé la cancelación de DEG, pero esta 

disposición nunca se ha utilizado. El FMI no puede asignarse DEG a sí mismo. 

http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/basket.htm
http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/basket.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2000/pr0055.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/howlends.htm
http://www.imf.org/external/np/tre/tad/sdr_ir.cfm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
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Existen dos tipos de asignaciones: 

Las asignaciones generales de DEG deben basarse en una necesidad mundial y a largo 

plazo de complementar los activos de reserva existentes. La necesidad de asignaciones 

generales se estudia cada cinco años, pero solo en dos ocasiones se ha tomado la 

decisión de asignar DEG. La primera asignación, por un total de DEG 9.300 millones, se 

distribuyó en 1970-72. La segunda asignación se distribuyó en 1979-81 y elevó el total 

acumulado de asignaciones a DEG 21.400 millones. 

En septiembre de 1997, la Junta de Gobernadores del FMI aprobó el proyecto de 

asignación especial de DEG de carácter excepcional mediante la propuesta de una 

cuarta enmienda del Convenio Constitutivo. Esta asignación elevaría al doble las 

asignaciones, que ascenderían a una cifra acumulada de DEG 42.800 millones. Su fin es 

permitir que la totalidad de países miembros del FMI participen en el sistema de DEG de 

manera equitativa y corregir la situación creada debido a que los países que ingresaron 

a la institución después de 1981 —más de la quinta parte de los actuales países 

miembros del FMI— nunca han recibido asignaciones de DEG. La cuarta enmienda 

entrará en vigor cuando haya sido ratificada por las tres quintas partes de los países 

miembros (111 países) que reúnan el 85% del número total de votos. Actualmente, 131 

países, con el 77,68% del total de votos, habían ratificado la enmienda propuesta. Con la 

aprobación de Estados Unidos, que posee el 16,75% del total de votos, la enmienda 

entraría en vigor. 

.................. 

 

En el context d’aquesta nota tècnica, ben recent, sobre el tema, els redactats del DOD 
consensuat de la Conferència de NNUU sobre la crisis global queden molt més clars: 
 
“... Asimismo reconocemos el potencial de los derechos especiales de giro ampliados para ayudar a 
aumentar la liquidez mundial en respuesta a los déficits financieros urgentes provocados por esta 
crisis y a impedir que ocurran crisis en el futuro. Este potencial debería analizarse más detalladamente.” 
 
36. La crisis ha llevado a algunos Estados a intensificar sus llamamientos a que se reforme el sistema 
mundial de reservas y se corrijan sus deficiencias. Reconocemos los llamamientos hechos por 
numerosos Estados a que se examine más a fondo si sería viable o aconsejable introducir un sistema 
de reservas más eficiente y que se examine asimismo la posible función de los derechos especiales de 
giro en cualquier sistema de este tipo y las funciones complementarias que podrían tener diversos 
mecanismos regionales. ... 

 
Vegeu “per tancar el cercle” l’apartat 5.1.2. 

 

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm
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ANNEXES II.; NO PERTINENTS I/O IMPERTINENTS 

 
 
ANNEX II.1.:  SOBRE GOVERNABILITAT DEMOCRÀTICA MUNDIAL 
 
 
Durant tot aquest informe, no s’ha parlat gairebé mai de GDM (Governabilitat 
Democràtica Mundial). Si que s’ha parlat molt de governança mundial; i principalment 
de governança de l’economia financera mundial. Emperò la visió de l’autor, en gairebé 
tot actualment, està fortament imbricada en un discurs, el de la necessitat de construir 
un nou sistema de Governabilitat Democràtica Mundial –a partir de la reforma profunda 
del sistema d’institucions internacionals – que, a ben segur, està en la lletra i en l’esperit 
de moltes de les argumentacions que es troben en aquest informe. En definitiva, a més a 
més, la governança de l’economia financera mundial és un element estructural 
imprescindible perquè, algun dia, es pugui parlar de GDM. 

 
És per aquest motiu que es vol recollir, en aquest annex potser no pertinent, el seu 
darrer escrit sobre el tema de la GDM; elaborat el passat mes de maig, per a una 
iniciativa, la GTI –de la qual no es donarà expressament cap clau; perdoneu! –, que 
entén que s’està en un procés de gran transició global. El teniu a continuació:  
 
 
Hacia una Gobernabilidad Democrática Mundial 

 

1. El Desafío  
 

Cuando se está de acuerdo en que la era de la globalización es, muy probablemente, una era de crisis y cambio 

de civilización que nos lleva a una nueva fase planetaria de la vida humana sobre la tierra -con muy importantes 

cambios de paradigmas en el camino-, entonces, la pregunta ¿cómo deberá gobernarse la sociedad mundial en 

esta nueva fase?, no es solo pertinente sino que deviene de imprescindible respuesta. 

Pues bien, entre las muchas características de la era en la que estamos, hay dos de ellas extremadamente 

relevantes en relación a las posibles respuestas a la pregunta planteada. 

En primer lugar, cuando hablamos de globalización estamos hablando, entre otras cosas, de temas globales que 

cada vez son más y, sobretodo, más importantes entre los desafíos que tenemos planteados colectivamente. El 

calentamiento global y el correspondiente cambio climático, la suficiencia alimentaria de una población mundial 

que llegará casi  a los 10 mil millones en el 2050, la cantidad ingente de nuevo conocimiento que debe 

sedimentar, desarrollarse e implementarse  apropiadamente, el tan actual y discutido funcionamiento global de 

la economía financiera, etc., son temas, todos ellos, globales. Y, por lo tanto, las decisiones principales sobre 

ellos solo pueden y deben tomarse al nivel global. Aunque manteniendo siempre, por supuesto, una sabia 

aquiescencia con el principio de subsidiariedad, para ir dibujando así, en su conjunto, un sistema de gobernanza 

a distintas escalas, cual un sistema multi-nivel cuya envolvente es el nivel global.     
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Y, en segundo lugar, que una organización política del mundo en estados-nación soberanos (por supuesto 

algunos pocos mucho más que la mayoría), cuya soberanía, justamente, es una base esencial de los principios 

que rigen el funcionamiento de las actuales organizaciones internacionales, especialmente de las Naciones 

Unidas, ha devenido obsoleta por, entre otros, dos motivos fundamentales: a) porque choca y chocará cada día 

más con las decisiones que deben y deberán tomarse y, sobre todo, implementarse en el mundo al nivel global; 

b) porque, en realidad, la actual soberanía de los estados-nación ha pasado a la historia: algunas 

regionalizaciones, muchas corporaciones transnacionales, ciertas  organizaciones de la sociedad civil 

internacional, etc. tienen, en la actualidad, mucho más poder real que muchísimos estados. 

Por todo ello si hay una temática política imprescindible que debe abordar en estos momentos la humanidad, 

es la de la construcción de un nuevo Sistema de Gobernanza Democrática Mundial, GDM.  

 

2. La realidad actual 

 

Lo más parecido que tenemos en la actualidad a un Sistema de Gobernanza Democrática Mundial son, a pesar de 

todo, las preciadas Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales. Las relaciones de todo tipo entre todas 

ellas (y entre sus partes) son, sin embargo y además, contradictorias -en algunos casos antagónicas- y difíciles. 

Nacieron primero, en el 1944, las Instituciones de Bretton Woods (IBW -FMI y BM-) cuyo gobernanza interna está 

basada, principalmente, en los pesos accionariales. Se fueron transformando en el instrumento de política 

económica internacional del G1, especialmente -con, incluso, capacidad de veto sobre el FMI-, y del G7.  

Las Naciones Unidas nacían poco después, en 1945, basadas, como hemos dicho, en el respeto total a la 

soberanía de los estados miembros y con un sistema de gobernanza interno en la Asamblea General de un 

estado / un voto.  En su Consejo de Seguridad la toma de decisiones es mucho más antidemocrática y obsoleta, 

debido a la capacidad de veto de los miembros permanentes. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos -con todos sus posteriores desarrollos- y, en definitiva, el nacimiento del 

derecho internacional son activos que, sin embargo, aún no valoramos suficientemente.  

En cambio, el acuerdo especial de relaciones entre las Naciones Unidas y las IBW, instituyó a estas  últimas, en la 

práctica, como agencias especiales independientes y dejo al ECOSOC sin prácticamente competencias en los 

temas financieros y económicos. Hemos tenido que llegar a la actual crisis financiera global para que se vuelva a 

poner el dedo en esta úlcera “aparecida” en 1947. Esta contradicción principal del sistema actual explica muchas 

de las no implementaciones de los planes de acción aprobados por Naciones Unidas en, por ejemplo, las 

Cumbres históricas de los años 90. ¿Por qué? Porqué las soberanías de las instituciones que aprobaban los 

planes y las de las organizaciones que realmente podían implementarlas -porque son las que tenían los medios 

para ello- eran distintas, contradictorias y, otra vez, incluso antagónicas. 

El nacimiento de la OMC en el 1994, totalmente al margen de Naciones Unidas, es solamente explicable en 

términos de los objetivos neoliberales totalmente hegemónicos por aquellas fechas. Ello acabo de complicar el 

funcionamiento del sistema; sobre todo si es observado como un conjunto en la medida que sus efectos -o no 

efectos-, sean los que sean, lo son sobre el conjunto planetario. 

Si a ello añadimos que las agencias históricas de Naciones Unidas (OIT, FAO, UNESCO, OMS, …) han ido viendo 

nacer sus “duplicados” más o menos “gemelos” alrededor del aparato central en New York, se ha llegado a 

construir un sistema realmente deficiente en lo político e incoherente e ineficaz ante la mayoría de retos 

actuales de la humanidad.   
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No hay que olvidar sin embargo,  otra vez, que el trabajo realizado por las Naciones Unidas alrededor de los 

temas Humanitarios y de la Asistencia de todo tipo a los Países en Desarrollo, de no haber existido hubiese 

dejado mucho más maltrechos a los más desfavorecidos del planeta. 

Finalmente, tampoco podemos dejar de dar constancia aquí que, a pesar de que el marco de relaciones entre la 

sociedad civil organizada y el actual sistema de organizaciones internacionales es ambiguo y totalmente 

insuficiente, avances muy importantes, como por ejemplo el nuevo Tribunal Penal Internacional y algunos 

notables acuerdos de desarme (minas anti persona, minas de racimo) son fruto, principalísimo, de la iniciativa de 

esta sociedad civil.  

 

3. Visión / Propuestas  
 
Serán necesarios muchos puntos de ruptura con el pasado en la construcción de la nueva fase planetaria. A veces 

estas rupturas serán claras y perceptibles como tales. Otras veces no; podrán ser reformas o cambios parciales -o 

conjuntos de ellos- que, de hecho, acaben provocando estas rupturas, a pesar de que, inicialmente, no sean 

percibidas o visualizadas como tales. En otras palabras, la gran transición será a veces clara y visible y demandará 

y construirá explícitamente sus propios cambios. Otras veces, sin embargo, no; serán algunas reformas, algunos 

cambios, los que, al final, habrán sido verdaderos motores, de hecho, de la gran transición, aunque en la práctica 

no se hayan visualizado, como mínimo claramente, como tales. 

La construcción de un Sistema de Gobernanza Democrática Mundial que somos capaces de visionar aquí 

podría, debería y quizás sería  bueno que fuese el resultado de una profunda reforma (en realidad de una 

sucesión, seguramente discontinua, de diversas reformas y cambios significativos) de las actuales 

organizaciones internacionales, pivotando alrededor de la democratización y el fortalecimiento de Naciones 

Unidas. Algunas de estas reformas, y entre ellas algunas de las que se proponen a continuación, serían, de 

hecho, verdaderas rupturas con el pasado pero, en general, podrían  conseguirse y “visualizarse”, tácticamente, 

más como evoluciones, por supuesto transcendentes y transformadoras, que como rupturas con algunas de las 

realidades actuales. 

La vía constituyente, con elaboración, entre otras cosas, de “una nueva carta de Naciones Unidas”, parece, en 

esta ocasión, más un resultado lógico y necesario final de todo el proceso, de toda la gran transición, que no su 

primer paso. 

El nuevo Sistema de Gobernanza Mundial debe ser rotundamente democrático. El paso a la escala global no está 

exento, ni mucho menos, de riesgos autoritarios. Por lo tanto la democracia, empezando en este caso por su 

concepción clásica, debe impregnar todas las estancias y los atributos del nuevo sistema, empezando por su 

legitimidad. Solamente una verdadera y genuina legitimidad democrática puede dar al nuevo sistema la fuerza y 

la capacidad necesaria para afrontar los retos a los que será llamado. 

En este sentido propugnamos un sistema bicameral, compuesto por la actual Asamblea General de las Naciones 

Unidas, como cámara de los “pueblos” del mundo, y por un Parlamento Mundial elegido por sufragio universal 

del conjunto de ciudadanos del mundo, como cámara de la ciudadanía global. 

La cesión directa de soberanía política ciudadano-parlamento, sumada a la ya existente, pero tremendamente 

insatisfactoria, soberanía indirecta de la Asamblea General, permitiría, realmente, pasar de la actual 

organización internacional –una organización entre y de los estados y con respeto total a su soberanía– a una 

verdadera institución mundial con soberanía propia y, por lo tanto, atribuciones y mandatos reales y 
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substantivos sobre el análisis, la decisión política y la implementación de planes de acción ante las problemáticas 

globales caracterizadas en el apartado 1.  

La estructura de Consejos podría continuar siendo perfectamente válida siempre y cuando: a) fuesen elegidos 

paritariamente, y renovables parcialmente en su mitad, en cada período, por las dos cámaras; b) tuviesen una 

composición más grande –con los órganos de trabajo que sean necesarios– para garantizar una necesaria 

representatividad de todas las regiones y subregiones del mundo y de las distintas sensibilidades globales 

principales; c) careciendo, por supuesto, de ninguna permanencia ni posibilidad de veto, garantizasen, en 

cambio, la necesidad de mayorías, incluso muy cualificadas, para la toma de según qué decisiones.  

Seguramente huelga decir cuan central es la propuesta del Parlamento Mundial. Y seguramente huelga decir 

también cuantas dificultades acarrearía su creación y acordar su sistema de elección. Pero estamos convencidos 

que dar los distintos pasos que supondría llegar al mismo, sería ir/estar visualizando efectivamente, mejor que 

nunca y que nada, el carácter planetario de la nueva fase histórica de la vida de la humanidad sobre la tierra. 

Avanzándonos al último apartado de este texto, entrevemos nuestra iniciativa, la GTI, como, entre otras cosas, 

posible germen principalísimo del movimiento ciudadano/social global necesario para caminar hacia este 

Parlamento Mundial.  

Un tema fundamental de la nueva arquitectura del Sistema de Gobernanza Democrática Mundial es –se hace 

evidente en estos momentos de la crisis financiera y económica global– la institucionalización democrática 

mundial de la gobernanza específica de estos temas. 

Cuando se escriben estas líneas hay una propuesta “seria” encima de la mesa de creación en Naciones Unidas de 

una especie de Consejo de Seguridad Económico. En este aspecto nosotros estaríamos más de acuerdo en que, 

seguramente, el empoderamiento real y efectivo del ECOSOC sería una mejor opción, para no desligar, entre sí, 

los fines sociales últimos de cualquier actividad económico financiera. En cualquier caso, la de todas maneras 

imprescindible profunda reforma del ECOSOC (como nuevo Consejo Financiero, Económico, Social y Ambiental) 

-o incluso la creación de un Consejo de Seguridad Económico- quedaría sin embargo en nada sino tuviese lugar la 

más profunda refundación de las IBW y de la OMC en el seno de Naciones Unidas, como agencias modernas del 

nuevo Sistema de GDM.     

Acabamos de denominar Agencias Modernas del Sistema de GDM a un nuevo tipo de agencias que, al nivel 

técnico-político y de implementación, sean capaces de responder efectiva, coherente y eficazmente a los retos 

que se planteen. Los Órganos de Gobierno de estas nuevas agencias -el aspecto que más nos interesa subrayar 

aquí- tendrían una doble base  compositiva: a) la emanada de la estructura institucional (sistema bicameral, 

consejos, etc.) de la que forman parte (top-bottom); b) un nuevo tipo de conferencia general al hilo del de las 

agencias históricas, que responda a un modelo OIT y suponga el nivel más importante de implementación de la 

democracia participativa (bottom-top) en el seno del nuevo sistema de GDM.   

Democracia participativa e inclusiva al nivel de los principales “stakeholders” identificados para cada tema y en 

cada momento histórico.   

Las actuales organizaciones internacionales de los estados tienen una característica que las hace exactamente, 

tal como ya hemos hecho notar, lo que su nombre indica: organizaciones y no instituciones. La financiación del 

funcionamiento ordinario de la organización y, aún más importante, la financiación de los planes de acción 

aprobados por una Cumbre o por un programa del actual sistema dependen de las aportaciones ordinarias y/o 
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extraordinarias de los estados miembros. Sin duda esta es una realidad que explica muchas de las tan 

mencionadas incoherencias, contradicciones, deficiencias, etc. de las actuales Naciones Unidas. 

Pero si precisamente estamos definiendo y proponiendo pasos constructivos al nivel global es, como hemos 

repetido ya, por la globalización de la realidad. Y entre esta globalización de la realidad, y sin entrar en detalles o 

ya referidos o por referir fuera de estas líneas, un aspecto tremendamente destacado es el de la globalización 

financiera y  económica. Pues bien, una de las características de esta globalización de la economía es su carácter, 

actualmente, exento de fiscalidad, que solo una política fiscal global puede y debe solventar. La recaudación 

obtenida garantizaría, sin lugar a dudas, el funcionamiento ordinario del nuevo sistema de GDM y, muy 

probablemente también, el de la mayoría de sus programas extraordinarios.  

La opción anterior supone acabar con uno de los principios más identificativos de la soberanía de los estados: su 

soberanía fiscal. Pasar de la soberanía fiscal estatal a la global es una condición absolutamente necesaria para 

llevar a buen término la gran transición. 

 

4. Como consegurlo? Gobernabilidad Democrática Mundial y Movimiento  Ciudadano Global 
 

A lo largo de este último apartado nos moveremos, en principio, en una doble dimensión: a) la de cómo 

conseguir avanzar hacia este nuevo sistema de Gobernanza Democrática Mundial, GDM; b) la del papel de una 

iniciativa como la GTI en conseguirlo. Y, de hecho, será esta segunda dimensión la que predominará con 

claridad, concebida, en este caso, en consonancia con las reflexiones de los dos primeros párrafos del apartado 3 

anterior.   

Esta opción nos llevará a responder la pregunta título de esta apartado, no tanto en términos de la construcción 

del nuevo sistema de GDM en sí mismo y en su conjunto sino, más bien, en términos de identificar algunas de 

las ideas/propuestas expuestas en el apartado 3 anterior que respondan a una doble  característica: a) sean 

posibles elementos motores -más o menos visibles y/o visibilizables explícitamente como tales- de la gran 

transición global hacia la fase planetaria; en este contexto, por supuesto, de construcción del nuevo sistema de 

GDM; b) requieran, posibiliten y alimenten más específicamente  una conformación, identificación y, sobre todo, 

actuación de movimientos ciudadanos globales y, valga la redundancia, de acción global.   

…………… 

Con relación a la característica a), algunas experiencias nos dicen también que tanto un objetivo “único” 

demasiado amplio (todo el nuevo sistema de GDM en este caso) como un sub objetivo “único” demasiado 

concreto y específico (como podría ser “sólo” el Parlamento Mundial) tienen el peligro, después de un posible 

período inicial más o menos atractivo, participado  y movilizador, de evolucionar, fácilmente y probablemente, a 

un período demasiado plano, repetitivo y poco atractivo, sobre todo ante una más que lógica no consecución de 

“éxitos” rápidos visibles. Por lo tanto, optar o por el conjunto o por un solo elemento tiene una cantidad de 

riesgos excesivamente elevados. Mientras que optar por varios elementos del conjunto, además de minimizar -

por diversificación- estos riesgos de opciones más extremas, supone, seguramente también, estar planteándose 

posibles distintos movimientos con, incluso, alianzas y características distintas que, por las mismas razones 

anteriores, tendrán probablemente más posibilidades de alumbrar, alguno de ellos, alguna luz. Está 

diversificación de movimientos es, además, más pareja a una realidad que es, siempre, compleja y 

multidimensional.  
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En definitiva, entre las propuestas desarrolladas en el apartado 3 somos partidarios de proponernos “pasar a 

la acción”, en base a las consideraciones que acabamos de exponer, en las tres direcciones siguientes:  

i) Tanto por su centralidad en la propuesta / visión general como por su carácter, a nuestro modo de ver, 
paradigmático, la primera propuesta a poner en primer plano de trabajo de nuestra GTI podría ser la del 
Parlamento Mundial. El parlamento mundial entendido como una gran transición a provocar que, a su 
vez, es provocadora de la gran transición “en mayúsculas” hacia la fase planetaria. Además cubre la 
parte más institucional de nuestra visión / propuesta de nuevo sistema de GDM.  

ii) La propuesta de un nuevo sistema de GDM es, en definitiva, instrumental. La gobernanza no es nunca un 
fin en sí mismo. Y en la medida que, de hecho, son las problemáticas globales las que hacen, como 
mínimo inicialmente, más necesaria nuestra propuesta general y que, entre ellas, una, el calentamiento 
global, tiene también un carácter especialmente paradigmático, la segunda propuesta a poner en primer 
plano de trabajo de nuestra GTI sería la de construcción de una primera Agencia Moderna del Sistema: la 
nueva “Agencia moderna para la lucha contra el Calentamiento Global”. 

iii) Ningún paso transitorio hacia un nuevo Sistema de Gobernanza Democrática Mundial, GDM, ninguna 
implementación efectiva global de las acciones que pueda analizar y aprobar el sistema, serán realmente 
posibles sin una Política Fiscal Global como lo presentada en el apartado 3. Además, en la era de la 
globalización y de la gran transición hacia la fase planetaria, el único nivel realmente capaz de distribuir 
equitativamente las riquezas de y entre la humanidad es el global.  Por lo tanto la tercera propuesta a 
poner en primer plano de trabajo de nuestra GTI sería la de construcción de esta Política Fiscal Global. 
Ello requiere además una especie de vía mixta de las correspondientes a las dos propuestas anteriores: 
una vertiente muy institucional y otra muy temática (relacionada, por ejemplo, con la grabación del uso 
de los bienes públicos globales –océanos, espacio, espacio virtual, etc – y/o con la grabación impositiva 
relativa a la generación de los males públicos globales –integración de externalidades negativas como lo 
son todos los tipos de contaminaciones, etc. –). 

 
En la visión realimentada, estas propuestas, estos objetivos a conseguir son, en si mismos, pasos que pueden 

contribuir enormemente a la Gran Transición a la Fase Planetaria y, a la vez, una Gran Transición a la Fase 

Planetaria es difícilmente imaginable sin que la mayoría, o como mínimo alguno de ellos, se empiece a 

materializar al más corto plazo posible. Por demás quizás está visión – objetivo – propuesta de implementación 

pueda devenir la “causa subyacente” que en algunos de los últimos debates dentro de nuestra GTI se ha 

demandado como imprescindible para dar nuestro próximo paso hacia adelante.  

…………… 

Por otro lado, y con relación a la característica b) anterior, no hay ninguna duda de que avanzar realmente hacia 

un nuevo sistema de GDM requiere, imprescindiblemente pero también intrínsecamente, de la construcción de 

un movimiento ciudadano global y, valga la redundancia, de acción global; y más allá: requiere de la 

construcción de un verdadero sentido de existencia y de pertenencia a la ciudadanía global. Solo esta nueva 

realidad puede garantizar que la soberanía final resida realmente en esta ciudadanía y que las instituciones 

globales puedan sustentarse efectivamente sobre ella. Ninguna democracia realmente lo es sin que los 

ciudadanos asuman y exijan el cumplimiento de sus derechos y deberes. La democracia global no sólo no puede 

ser una excepción sino que, más que ninguna otra, solo será tal democracia si está fuertemente sustentada en la 

responsabilización activa y colectiva de la ciudadanía global.  

Este movimiento ciudadano global no tendrá un carácter ni “único” ni “unidimensional”, no será tampoco, a 

nuestra manera de ver, una especie de “movimiento de movimientos”. En efecto, de la misma manera que la 

ciudadanía global es complejamente “multidimensional”, sus movimientos (anticipatorios a su propia conciencia 

de ciudadanía mundial o futuros resultados de la misma) también lo serán –no nos quepa ninguna duda de ello. 
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Sin embargo, seguramente también, estos movimientos tendrán, normalmente,   distintos niveles de 

complementariedad que convendrá, siempre que sea posible, identificar, reforzar y amplificar. Tampoco hay que 

descartar las contradicciones y competencias entre los mismos, que habrá que contemplar siempre como 

enriquecedoras.  

En cualquier caso, nuestra iniciativa -GTI-, sin partir de una visión idílica distinta de la anterior, puede y debe 

partir de una visión y proposición optimista, que pretenda “sumar algebraicamente” todas las iniciativas y 

movimientos susceptibles de avanzar conjunta o complementariamente, hoy y mañana, en base a unas 

visiones, propuestas y objetivos determinados.  

En el contexto de este texto de y para el debate, estaríamos lanzando estas dinámicas / movimientos en las tres 

direcciones enunciadas. 

Llegados aquí, y a modo de corolario final, el punto más delicado sea tal vez responder a la pregunta ¿cuál es la 

masa crítica de “movimientos” necesaria para actuar, para pasar a la acción, en cada una de las direcciones 

propuestas?; nuestra respuesta inicial va, en cualquier caso, más en la dirección mínima que en la máxima y en 

sustentar estos “movimientos” en alianzas ad hoc con las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos 

sociales y otros actores que  identifiquemos como stakeholders reales detrás de cada uno de estos temas.  

No sé considera, sin embargo, que antes del debate sobre este documento deba entrarse en el análisis 

específico, pero crucial, de este último aspecto.  
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ANNEX II.2.: SOBRE LA PERTINENÇA O NO DE LES INSTITUCIONS DE BRETTON WOODS 
                              A   LA  FAMÍLIA   DE  LES  NACIONS UNIDES   I/O  SOBRE  LA INTERVENCIÓ  
                              DELS  EUA A LA SESSIÓ FINAL DE LA CONFERÈNCIA (APARTAT 4.5.1.) 

 
 
La millor manera d’acabar de tractar amb una certa profunditat aquest tema, creu 
l’autor, és  citar, i recollir-ne explícitament alguns texts, el treball realitzat pel Secretariat 
del Fòrum UBUNTU i de la seva “Campanya Mundial per a una Profunda Reforma del 
Sistema d’Institucions Internacionals”, en aquest cas en preparació, justament, de la 
darrera Cimera de Doha 2008. 
 
El document complet es pot trobar a: 
  
http://www.reformcampaign.net/docs/doha/position_doha_esp.pdf 
 
i, ara i aquí, interessa reproduir els següents paràgrafs: 

 
“¿Es el modelo actual de arquitectura financiera y económica mundial el adecuado para el desarrollo? 
¿Son las actuales Instituciones de Bretton Woods las adecuadas para liderarlo? 
 
Según la Carta de la ONU de 1945, el ECOSOC debería haber concertado con el BM y el FMI acuerdos 
por medio de los cuales se establecieran las condiciones en que dichos organismos habrían de 
vincularse con la ONU. En este caso del BM y del FMI, de acuerdo con el artículo 57 de la Carta de la 
ONU, deberían haber sido vinculados como “organismos especializados”. 
 
Sin embargo, el acuerdo que fue adoptado por el ECOSOC (13 votos a favor, 3 en contra y 2 
abstenciones), para luego ser ratificado por el Consejo de Gobernadores del Banco (con una 
abstención) y aprobado por la Asamblea General de la ONU en noviembre de 1947, afirma su carácter 
de organismos especializados de la ONU pero, a petición de las IBW, les fue permitido funcionar como 
“organización internacional independiente”. De la misma manera, son ellas las que deciden cuáles 
informaciones son útiles para comunicarlas al ECOSOC, lo que supone una derogación del artículo 17 
párrafo 3 y del artículo 64 de la Carta de la ONU (el artículo 64 autoriza al ECOSOC a pedir y obtener de 
las organismos especializados informes regulares). Existe igualmente derogación del artículo 70 que 
prevé una representación recíproca en cada deliberación: el Banco y el Fondo se reservaron el derecho 
de invitar a los representantes de las Naciones Unidas sólo a la reunión del Consejo de Gobernadores. 
Esta independencia no sólo ha disminuido con el tiempo sino que claramente ha aumentado de manera 
radical y definitiva hasta ahora. 
 
De este modo, y sobre todo desde los años 80, la política económica mundial y la cooperación 
económica y financiera internacionales, así como el desarrollo social y económico de los países en 
desarrollo han sido afectados por esta independencia organizativa y política a favor del pequeño grupo 
de principales países industrializados del mundo, que han actuado y ejercido de principales accionistas 
de las mismas. Y es a partir de los 80 cuando estas instituciones se convierten en el instrumento con 

http://www.reformcampaign.net/docs/doha/position_doha_esp.pdf


Informe JXV Pàgina 172 

 

que este club de los países más ricos y poderosos del mundo ha impulsado y ejecutado las conocidas y 
nefastas políticas neoliberales de ajuste estructural. 
 
El ECOSOC después de una posible refundación de las IBW y de la OMC en el seno de Naciones Unidas 
 
Nuestra segunda reflexión - en una dirección complementaria a la anterior – la recoge la Campaña 
Mundial para una profunda Reforma del Sistema de Instituciones Internacionales. El grave problema 
político del abismo entre lo acordado y lo implementado de los planes de acción de las Cumbres de los 
90s de Naciones Unidas no radica, ni mucho menos, en una “incapacidad manifiesta” de las Naciones 
Unidas para la implementación. Sino que esta falta de implementación se debe sobre todo a la 
perseverancia de los países más ricos y poderosos del mundo en la aplicación del paradigma neoliberal 
del ajuste estructural, a través de las instituciones de Bretton Woods -en las cuales, recordemos, tienen 
un poder de decisión casi absoluto. Paradigma que, ya lo ha visto todo el mundo, no sólo no ha 
facilitado sino que en muchos casos ha impedido realmente la implementación de aquellos planes de 
acción cuya esencia básica se hallaba en la concepción pública de las responsabilidades sobre el 
desarrollo. 
 
Siendo éste un tema estructural sistémico, nosotros seguimos insistiendo en que sólo una refundación 
de aquellas IBW en el seno de las Naciones Unidas y, por lo tanto, con los sistemas de decisión, 
codificación y normativización propios de las Naciones Unidas, resolverá definitivamente tanto los 
conflictos institucionales como los problemas de implementación. Y es que el problema se encuentra en 
las diferencias de concepto y visión entre las IBW y las Naciones Unidas, y es aquí donde debe ponerse 
el énfasis, mucho antes de llegar a la errónea conclusión de que los problemas son de coordinación en 
la aplicación final de según que políticas. 
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ANNEX II.3.:  EL TEMA DELS MECANISMES INNOVADORS DE  FfD, EL  “GRUP DIRECTRIU  
                        SOBRE   IMPOSTOS   DE   SOLIDARITAT   PER   FINANÇAR    PROJECTES   DE 
                        DESENVOLUPAMENT”    I,    EN    GENERAL,   SOBRE    LA    PROBLEMÀTICA 
                        “D’EXTERNALITZACIONS” I DEBILITACIÓ DE NNUU 
 
 
A l’apartat 6.2. ha sorgit el tema de “l’efectivitat de l’ajuda” i s’ha analitzat com, de 
moment, aquest important tema –que, entre altres coses, sembla definir, a partir del 
2005, la relació entre donants i receptors d’AOD–  quedava “fora” de NNUU; en quedava 
“externalitzat” en un altre “fòrum”, el centre de gravetat del qual estava molt més a 
prop de l’OCDE que de cap altra lloc! 
 

.................. 
 
I en l’apartat 6.3. es donava l’alerta respecte a una particularitat semblant lligada a un 
altre tema.  
En efecte, l’any 2004, el dia abans de la trobada d’alt nivell de caps d’estat i de govern a 
Nova York, en motiu de l’obertura de la nova sessió de l’AG de NNUU, un grup de països 
liderats per Brasil, França, Xile i Espanya, constituïren la “Crida Contra la Fam i la 
Pobresa” i creaven un “Grup Tècnic sobre Mecanismes Innovadors de Finançament” 
que, l’any següent a París, donava lloc al naixement del “Grup directriu sobre impostos 
de solidaritat per finançar projectes de solidaritat”. 
 

Report of the Technical Group on 
Innovative Financing Mechanisms

2004

Lula

Chirac

Zapatero

Lagos

…
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És en el context d’aquesta iniciativa i d’aquests grups que, entre moltes altres propostes, 
es va tornar a moure amb força la possibilitat d’implementar una CTT (Currency 
Transaction Tax) sobre l’especulatiu, i cada vegada quantitativament més important, 
moviment internacional d’intercanvi de divises.  
Aquesta fou, precisament, la base de la següent campanya del Secretariat del Fòrum 
UBUNTU durant l’any 2008, en motiu i en el camí de la celebració de la Cimera de Doha 
2008, 
  

 
 

 
Vegeu el seu lloc web: 
 
http://www.cttforffd.net/ 
 

L’autor no pretén pas ara reviure ni explicar aquella campanya. Però si fer notar com 
aquella campanya tenia, tant per molts estats membres de NNUU, com per moltes 
Xarxes d’ONGs un punt que, difícilment, podia imaginar-se, si més no inicialment, com 
a conflictiu: “el fet que tant la execució de la recaptació de l’impost, com el destí de la 
recaptació, recaigués en NNUU.” 

 
Sense entrar en els detalls, que portarien per indrets que no toquen, tothom pensava 
més aviat en la nova instància citada del “Grup Directriu”, tant per una cosa com per 
l’altra. En definitiva, es torna a estar davant d’una “externalització” de NNUU. De fet, els 
pocs nous mecanismes innovadors de finançament que s’han implementat, han suposat 

http://www.cttforffd.net/
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la creació de nous organismes que, encara que a voltes participats per NNUU, de fet 
estan fora de les mateixes.   
 

.................. 
 

Els exemples citats donen una mesura més de la dispersió política que viu, actualment, 
el món i la política internacional i, per tant i de fet, la governança mundial. O mirat des 
d’una altra perspectiva –evidentment relacionada–, ens porten, novament, a les 
reflexions sobre la debilitat actual de NNUU, encetades molt tangencialment a l’apartat 
7. 

 
Efectivament i tal i com acabem de veure, no és ja un problema només, doncs, de G20 
versus G192. Actualment hi ha com una mena de tendència a crear nous “fòrums” o 
“entitats” externes a NNUU, per a “la primera cosa que, sembla, vingui al cap”.  Per això 
l’autor  parla “d’externalització” de NNUU. 
Efectivament, exageracions a banda, els exemples citats i contemplats en els apartats 
6.2. i 6.3. del cos de l’informe, i ara complementats en aquest annex, són prou 
importants i significatius com per pensar-hi. 
Hom creu que responen a diferents circumstàncies i/o explicacions, però que, en 
definitiva, van contribuint a empitjorar aquella indesitjada dialèctica, ja mencionada a 
l’apartat 7, entre la necessitat que tenim –la humanitat– d’unes NNUU fortes i 
democràtiques i, en canvi, la seva gran debilitat actual. 
Entre segur que moltes altres, potser hi ha les següents explicacions: a)  desconfiança en 
NNUU; sobretot a nivell de la implementació! El propi sistema d’equilibri burocràtic 
entre els estats membres pot dificultar, de forma important, la capacitat de passar del 
terreny normatiu a l’aplicatiu. I, llavors, l’excusa d’aquesta inoperància, de la qual només 
en són responsables però els mateixos estats membres, fa que, aquests mateixos estats, 
si volen endegar una iniciativa concreta, tendeixin a fer-ho fora de les mateixes NNUU. 
L’exemple més paradigmàtic és, probablement, el de la contemplada “Crida contra la 
fam i la pobresa”; amb la contradicció afegida –l’autor ha seguit l’evolució d’aquesta 
iniciativa i dels seus diferents grups–, que els organismes creats acaben pecant, gairebé, 
dels mateixos defectes; b)  en un món competitiu i amb molts interessos contraposats, 
els mateixos estats són, també, competidors entre si per determinats espaïs i/o 
visibilitats polítiques, que els acabin situant millor en relació, per exemple, a altres 
estats, interessos, etc.; en aquests casos, treballar fora de les NNUU dóna, en principi i 
més aviat a curt termini, més resultats, com a mínim aparents; c) en algunes ocasions 
hom no té cap dubte que hi ha operacions expressament dissenyades per, de fet, 
contribuir a l’afebliment de NNUU; algunes de les contemplades en aquest mateix 
informe, com a mínim incorporen també aquesta component.     
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En aquest nivell de reflexió és segurament oportú citar, finalment, una altra 
característica de la nostra contemporaneïtat, que té diferents i més profundes arrels 
però que, sens dubte, contribueix a tot plegat. Respon a una “màxima” que ja ha sortit 
en aquest informe: abans de reformar el que no funciona, estem tendint sempre a crear 
coses noves que, amb perdó, potser encara funcionaran molt  pitjor.   
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ANNEX II.4.: SOBRE   EL   BIS   (BANC   FOR   INTERNATIONAL   SETTLEMENTS),   EL   FSB 
                        (FINANCIAL    STABILITY     BOARD)   I,    EN    GENERAL,    ELS    PRINCIPALS  
                        ACTORS  I  ELEMENTS  DE   “L’ORGANITZACIÓ”  DEL   SISTEMA   FINANCER 
                        MUNDIAL ACTUAL17 
 
 
ANNEX.II.4.1. EL “BIS” 
 
Com s’ha fet ja bastantes vegades al llarg d’aquest informe, es començarà anant a la 
pàgina web del mateix BIS  
 
http://www.bis.org/about/index.htm 
 
per veure que diuen sobre ells mateixos; textualment doncs –els destacats amb fons gris  
són de l’autor–: 
 
About BIS 

The Bank for International Settlements (BIS) is an international organisation which fosters international 

monetary and financial cooperation and serves as a bank for central banks.  

The BIS fulfils this mandate by acting as:  

 a forum to promote discussion and policy analysis among central banks and within the 

international financial community  

 a centre for economic and monetary research  

 a prime counterparty for central banks in their financial transactions  

 agent or trustee in connection with international financial operations  

The head office is in Basel, Switzerland and there are two representative offices: in the Hong Kong 

Special Administrative Region of the People's Republic of China and in Mexico City.  

Established on 17 May 1930, the BIS is the world's oldest international financial organisation.  

As its customers are central banks and international organisations, the BIS does not accept deposits 

from, or provide financial services to, private individuals or corporate entities. The BIS strongly advises 

caution against fraudulent schemes.  

 

Monetary & financial stability – Overview 

Promoting monetary and financial stability is one key objective of the BIS. Bimonthly meetings of the 

Governors and other senior officials of the BIS member central banks to discuss monetary and financial 

matters are instrumental in pursuing this goal. The standing committees located at the BIS support 

                                                           
17

 Aquest annex ha estat possible gràcies al treball realitzat, durant l’any 2008 i amb motiu de la “CTT for FfD Campaign” del 

Secretariat del Fòrum UBUNTU, per Hernán Cortés, llicenciat en Ciències Polítiques i becari del Secretariat.  

http://www.bis.org/about/index.htm
http://www.bis.org/about/warning0405.htm
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central banks, and authorities in charge of financial stability more generally, by providing background 

analysis and policy recommendations.  

The committees are:  

 the Basel Committee on Banking Supervision  

 the Committee on the Global Financial System  

 the Committee on Payment and Settlement Systems  

 the Markets Committee and  

 the Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics  

The BIS secretariats prepare the meetings of the committees, draw up background papers and reports 

and publish the work of the groups they serve.  

In addition, several independent organisations involved in international cooperation in the area of 

financial stability have their secretariats at the BIS:  

 the Financial Stability Board  

 the International Association of Insurance Supervisors and  

 the International Association of Deposit Insurers.  

 

Governance structures  

The governance of the Bank is determined by its Statutes, which were last revised in June 2005 

following a review of the governance of the Bank by three leading independent legal experts.  

The three most important decision-making bodies within the Bank are:  

 the General Meeting of member central banks  

 the Board of Directors  

 the Management of the Bank  

       General Meetings  

The BIS currently has 55 member central banks, all of which are entitled to be represented and vote 

in    the General Meetings. Voting power is proportionate to the number of BIS shares issued in the 

country  of each member represented at the meeting. 

            About the Board  

The Board of Directors, currently chaired by Guillermo Ortiz, Governor of the Bank of Mexico, has 

19 members (December 2008). The Board has six ex officio directors, comprising the Governors of 

the central banks of Belgium, France, Germany, Italy and the United Kingdom and the Chairman of 

the Board of Governors of the US Federal Reserve System. Each ex officio member may appoint 

another member of the same nationality. The Statutes also provide for the election to the Board of 

not more than nine Governors of other member central banks. The Governors of the central banks 

http://www.bis.org/bcbs/index.htm
http://www.bis.org/cgfs/index.htm
http://www.bis.org/cpss/index.htm
http://www.bis.org/about/factmktc.htm
http://www.bis.org/ifc/index.htm
http://www.fsforum.org/
http://www.iaisweb.org/
http://www.iadi.org/
http://www.bis.org/about/legal.htm
http://www.bis.org/about/govreview.htm
http://www.bis.org/about/orggov.htm#P20_1098
http://www.bis.org/about/board.htm
http://www.bis.org/about/officials.htm
http://www.bis.org/about/orggov.htm#P24_1838
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of Canada, China, Japan, Mexico, the Netherlands, Sweden and Switzerland and the President of 

the ECB are currently elected members of the Board. 

.................. 
 
Només amb aquestes auto informacions hom s’adona ja que s’està davant d’una 
organització molt important per/en les finances internacionals: serveix de banc dels 
bancs centrals, assistint-los en la gestió de les seves reserves estrangeres i d’or; i 
funciona, entre altres coses, com a avalador dels bancs centrals en les seves transaccions 
financeres i com agent o administrador d’operacions financeres internacionals. 
 
Fins i tot sense analitzar la seva estructura i comprendre millor el seu paper, només amb 
aquestes informacions n’hi ha prou per constatar que, segur i com a mínim, va estar i 
està al corrent de totes les problemàtiques financeres que han conduït i constituït la 
gran crisis financera global. I, per tant, és fa més difícil comprendre perquè continua tant 
ocult davant l’opinió pública mundial.   
 
Hom s’adona també que el mateix BIS és la seu de la secretaria del FSB (Financial 
Stability Board) que, a la 2a reunió del G20 a Londres, va néixer, com a evolució del FSF 
(Financial Stability Forum), amb un seguit de “competències o mandats” que, segons el 
comunicat d’aquella reunió, semblaven transformar-lo en l’organisme clau 
d’enfortiment de la supervisió i  la regulació financera i, per tant i en definitiva, de la 
governança de les finances mundials. Tal es veurà al llarg d’aquest mateix annex, no 
serà, “ni pot ser de fet”, el FSB aquest organisme clau perquè, justament, ho és de fet ja 
el  propi BIS! 
 
L’autor, no pas com expert en el sistema financer internacional, però si fent us del sentit 
comú davant de l’auto informació i del seguiment del que segur que és l’entramat 
organitzatiu principal d’aquest sistema, és a dir: el BIS, es reitera en l’asseveració 
continguda en el text de l’informe, en el sentit de que malgrat que no es vulgui 
transparentitzar, seguirà sent en aquest entramat fonamental de l’oligarquia financera 
mundial, és a dir, el BIS, on residirà, si més no mentre ningú decideixi el contrari, el 
poder fonamental sobre les finances mundials.  
 
El FSB en serà més o menys, a partir d’ara i tal com es veurà més endavant dins d’aquest 
mateix annex, una porta de comunicació més clara i/o directa amb els governs del G20 
però, gairebé amb tota seguretat, molt poca cosa més. 
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ANNEX II.4.2. THE BASSEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION; THE COMMITTEE 
ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM 
 
D’acord sempre amb la pròpia informació que el BIS dóna sobre ell mateix, se sap que  
compta amb 5 comitès; entre els quals es troben els tres següents: 
 
1) Baseel Committee on Banking Supervision : fòrum per a la cooperació regular en 
temes de supervisió bancària. La seva funció és la comprensió dels temes claus de 
supervisió i millorar la qualitat de la supervisió bancària al món. Estableix estàndards de 
supervisió en les àrees que considera desitjables; sobretot en les d’adequació dels 
capitals pel seu intercanvi internacional. 
 
En aquest Comitè de Basilea s’han formulat, històricament,  els anomenats Acords de 
Basilea (I) i (II) on, en resum, es recomanen les estratègies fonamentals que s’utilitzaran 
en la regulació de bancs i conglomerats financers. 
 
Segons wikipedia: 
 
En 1988, el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los bancos centrales de Alemania, Bélgica, 
Canadá, España, EE. UU., Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza publicó el 
primero de los Acuerdos de Basilea –Basel I– , un conjunto de recomendaciones alrededor de una idea principal: 
Se trataba de un conjunto de recomendaciones para establecer un capital mínimo que debía tener una entidad 
bancaria en función de los riesgos que afrontaba.   
El acuerdo establecía una definición de "capital regulatorio" compuesto por elementos que se agrupan en 2 
categorías (o "tiers") si cumplen ciertos requisitos de permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de 
protección ante quiebra. Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo 
de cambio. Cada uno de estos riesgos se medía con unos criterios aproximados y sencillos. 
Este acuerdo era una recomendación: cada uno de los países signatarios, así como cualquier otro país, quedaba 
libre de incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que considerase oportunas. Entró en 
vigor en más de cien países.  

Basilea II es el segundo de los Acuerdos de Basilea.  El propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 
2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto 
de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los 
riesgos financieros y operativos. 
La principal limitación del acuerdo de Basilea I es que es insensible a las variaciones de riesgo y que ignora una 
dimensión esencial: la de la calidad crediticia y, por lo tanto, la diversa probabilidad de incumplimiento de los 
distintos prestatarios. Es decir, consideraba que todos los créditos tenían la misma probabilidad de incumplir. 
Para superarla, el Comité de Basilea propuso en 2004 un nuevo conjunto de recomendaciones. Éstas se apoyan en 
los siguientes tres pilares: el cálculo de los requisitos mínimos de capital; el proceso de supervisión de la gestión 
de los fondos propios; la disciplina de mercado 

 
A l’autor no li deixa de sorprendre, després de la crisi financera global, l’existència de tot 
aquest entramat i, amb tota la ironia, la seva gran efectivitat! 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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2) Committee on the Global Financial System (CGFS): monitoreja el desenvolupament 
dels  mercats financers globals pels governadors dels Bancs Centrals dels països del G10 
que, el 1999, van redefinir, per darrera vegada, el seu mandat: identificar i avaluar 
potencials focus de tensió en els mercats financers, aprofundir la seva comprensió a 
nivell estructural i promoure millores en el seu funcionament i estabilitat. 

 
Aquí surt per primera vegada el G10. Un dels grups de països amb més important pes i 
paper en tots els temes de les finances mundials. El G10 està format actualment per 11 
països del nord (Alemanya, Bèlgica, Canadà, França, Holanda, Itàlia, Japó, Regne Unit, 
Suècia, Suïssa i EUA) que cooperen en temes econòmics, monetaris i financers sota el 
marc del BIS, la Comissió Europea, el FMI i la OCDE. 
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ANNEX II.4.3. CPSS, CLS, FOREX! 
 
3) Comittee on Payment and Settlement Systems (CPSS): contribueix a l’enfortiment de 
les infraestructures dels mercats financers promovent millors sistemes de pagament i 
assentament bancari. Estableix estàndards, codis i “bones pràctiques” per assolir 
l’esmentat enfortiment. 
 

En el Quadre 5 de l’apartat 3.5. de l’informe, es situa el FOREX (Foreign Exchange - FX) 
com el mercat especulatiu d’intercanvi de divises que mou a l’any, molt probablement, 
el segon agregat macroeconòmic més important de diners al món.  
El principal gestor d’aquest mercat és el CLS Group que, com sempre d’acord amb la 
seva pròpia pàgina web 
 
http://www.cls-group.com/About/Pages/default.aspx 
 
està prou ben lligat amb el CPSS anterior i, per tant, amb el BIS, a través i ben 
curiosament, de la Reserva Federal dels EUA!,: 

  

About CLS  

CLS Group was founded in 1997 to create the first global settlement system, eliminating settlement risk in the 

foreign exchange market. CLS Settlement is the market standard for FX settlement and is the industry‟s response to 

increased and continuing regulatory concern about settlement and systemic risk associated with the growth in FX 

trading.
 

 

CLS Settlement is offered by CLS Bank International („CLS Bank‟). Owned by the foreign exchange community, CLS 

Bank operates the largest multi-currency cash settlement system. It eliminates the risk associated with foreign 

exchange (FX) settlement across time zones for over half the world‟s foreign exchange payment instructions. 
 

 

According to a recent Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the G10 countries 

(“CPSS”) survey of FX market participants, CLS Bank is now settling 55% of FX obligations from the surveyed 

institutions, proving how successful the service has become since its launch in 2002.  

What is CLS  

The CLS Group of companies is an industry-owned consortium that exists to deliver the CLS Settlement service to the 

market. The main holding company, CLS Group Holdings AG, is owned by CLS shareholders and its directors are 

representatives drawn from shareholder institutions. It has two main operating subsidiaries: 
 

 

CLS Bank International 

CLS Bank International (CLS Bank) is an Edge corporation, a limited purpose institution regulated by the US Federal 

Reserve. CLS Bank is located in New York and provides the settlement service and, to do so, maintains a central bank 

account with each of the 17 eligible currencies. As an Edge corporation, CLS Bank is supervised and regulated as a 

bank by the Federal Reserve. The Federal Reserve also acts as the lead overseer of CLS Bank in a cooperative 

oversight arrangement with the central banks whose currencies are settled by CLS Bank. CLS Bank regularly meets 

with the CPSS Sub-group on Foreign Exchange Settlement Risk, the forum for this cooperative oversight process 

which is chaired by the Federal Reserve.  

 

CLS Bank observes the Core Principles for Systemically Important Payment Systems published by the BIS Committee 

on Payment and Settlement Systems of the central banks of the G10 countries (CPSS). The Core Principles serve as 

http://www.cls-group.com/About/Pages/default.aspx
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guidelines for the design and operation of safer and more efficient systemically important payment systems by 

suggesting the key characteristics that these systems should have. 

 
.................. 

 

Els lligams anteriors entre un dels mercats financers especulatius més importants del 
món –el FOREX–, “l’empresa” que els gestiona majoritàriament –CLS–, la Reserva 
Federal dels EUA i, finalment el BIS i el G10 a través del Comitè CPSS, potser situen 
responsabilitats polítiques clares d’algunes de les coses importants que han succeït al 
llarg d’aquesta gran crisis financera. 
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ANNEX II.4.4.: EL “FSB” 
 

Es torna a començar per veure dins de la seva pròpia pàgina web 
 
http://www.financialstabilityboard.org/about/history.htm 
 
que ens diu sobre ell mateix: 

 
The FSB was established in April 2009 as the successor to the Financial Stability Forum (FSF). This website features 

documents and statements of both the FSF and the FSB.  

The FSF was founded in 1999 by the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors following 

recommendations by Hans Tietmeyer, President of the Deutsche Bundesbank. G7 Ministers and Governors had 

commissioned Dr Tietmeyer to recommend new structures for enhancing cooperation among the various national 

and international supervisory bodies and international financial institutions so as to promote stability in the 

international financial system. He called for the creation of a Financial Stability Forum.  

G7 Ministers and Governors endorsed the creation of the FSF at a meeting in Bonn in February 1999. The FSF 

would bring together:  

. national authorities responsible for financial stability in significant international financial centres, namely 

treasuries, central banks, and supervisory agencies;  

. sector-specific international groupings of regulators and supervisors engaged in developing standards and codes 

of good practice; international financial institutions charged with surveillance of domestic and international 

financial systems and monitoring and fostering implementation of standard;  

. committees of central bank experts concerned with market infrastructure and functioning.  

The FSF was first convened in April 1999 in Washington.  

 
.................. 

 
Sembla ser que l’any 1999 va ser l’any en el qual el G7 (llavors Rússia encara no en 
formava part) va decidir crear bastantes coses. No deu ser del tot casualitat que 
s’estigués al final de la crisis financera asiàtica, que havia començat el 1997, i que, 
encara, hi haguessin brots de crisis financeres localitzats a alguns països 
llatinoamericans. 
Doncs bé, després de la reunió del febrer del G7, a  l’abril hi hauria la primera reunió del 
FSF i després, i molt curiosament, el desembre, encara del 1999, hi hauria la constitució i 
primera reunió, en aquest cas a nivell ministerial –el nivell al qual fou concebut–, del 
G20. 
Si hom  observa la composició del FSF i del G20 hi trobarà moltes similituds.  De fet, el 
FSF inclou com a països presents d’alguna manera –nivell ministerial i/o bancari–, tots 

http://www.financialstabilityboard.org/about/history.htm
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els del G20 més: Espanya, Hong Kong, Holanda, Singapur i Suïssa. En el FSF hom hi troba 
després institucions que, en general, i sobretot al final d’aquest annex sonen ja molt: el 
BIS, el CPSS, etc. 
En definitiva, tal com ja s’ha afirmat en el text de l’informe, de fet G20 i FSF (ara FSB) són 
pràcticament el mateix. Hàbil manera, la del G20, d’encarregar-se a ell mateix 
(solucionant el tema d’Espanya a la vegada), però amb “poders” principals com el BIS al 
costat, la teòrica nova supervisió, regulació i governança del sistema financer mundial. 
 

 

 
 

   
 


