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Reunions anuals 2009 Fons Monetari Internacional / Grup del Banc
Mundial; Junta de Governadors
Istanbul, del 6 al 7 d’octubre

Els dies 6 i 7 d’octubre es va celebrar a Istanbul (Turquia) la Reunió Anual del Fons
Monetari Internacional i del Grup del Banc Mundial. En l’agenda oficial destacaven
quatre temes: el mandat de les institucions, la reforma en la governança de les
mateixes, el seu rol com a institucions financeres, i el seu paper en la “vigilància
multilateral”. L’agenda de la societat civil, a diferència de l’oficial, tenia com a temes
centrals la reforma de la governança de les Institucions Financeres Internacionals
(IFIs), l’assignació de recursos per als països d’ingressos baixos, la condicionalitat dels
préstecs de l’FMI i la problemàtica del deute.
A partir de gener del 2011, la governança d’aquestes institucions es veurà alterada per
la “cessió” d’una part de les quotes (concretament un cinc per cent) als països
emergents i en desenvolupament, així com per una millora en l’elecció dels
representants de l’FMI. Això no obstant, no es considerà la paritat en el dret a vot entre
països rics i en desenvolupament, defensada per la societat civil (liderada per Bretton
Woods Project i amb la participació d’UBUNTU). D’altra banda, algunes organitzacions
de la societat civil com Jubilee South han demanat la unió dels països del Sud i la seva
sortida d’aquestes institucions, enfortint els vincles i els processos regionals.
A la reunió es va acordar un augment dels recursos (Drets Especials de Gir) per donar
liquiditat als països amb ingressos baixos, però lligat a les condicionalitats dels
programes d’aquestes institucions. Pel que fa a la no sostenibilitat del deute, pocs
avenços es van fer, tot i les crides per part de la societat civil. Un altre tema de
l’agenda fou la creació d’un nou sistema de reserves global (vegeu comunicat del
Comitè Financer i Monetari Internacional, punt deu), idea defensada per la Xina,
França, el Brasil, l’Índia i per la Comissió d’Experts de l’Assemblea General presidida
per Joseph Stiglitz.
La presència de la societat civil a les reunions es va centrar en la participació en el
Fòrum de la Societat Civil i, sobretot, en la celebració de reunions i actes en paral·lel a
les reunions oficials. Aquestes reunions varen tenir una gran importància i generaren
intensos debats. En algunes hi varen participar membres de l’FMI i del BM, i
reconeguts intel·lectuals com Joseph Stiglitz o Jomo KS. Un dels temes més presents
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en aquestes reunions va ser el rol de l’FMI en tota la crisi en contraposició al rol
adoptat per les Nacions Unides i el G20. Per a més informació consulteu els
documents de Bretton Woods Project sobre el tema (punt 5).
Les conclusions per part de la societat civil no varen ser molt positives (vegeu el
comunicat de Jubilee South i/o d’EURODAD), ja que les respostes a la crisi
proposades per les IFIs i el G20 segueixen caracteritzant-se pel que es coneix com a
business as usual, és a dir, sense grans canvis i seguint el mateix paradigma
econòmic i geopolític de sempre. El que sí que s’està produint és una “batalla d’idees” i
d’influència dins d’unes organitzacions que tenen un mandat de fa més de seixanta
cinc anys i que busquen reinventar-se, tot i els impediments que els estats rics hi
posen. Tal com afirma IPS, l’FMI segueix rendint comptes als seus principals
accionistes i no als països que necessiten la seva ajuda.
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