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EL FÒRUM UBUNTU I LA CAMPANYA PER A UN ITD
El Fòrum UBUNTU promou des de l’any 007 una taxa internacional sobre les
transaccions de divises i així ho ha vingut defensant en diferents àmbits.
De fet, és el resultat lògic d’anys de treball ininterromput que es va iniciar en la
participació en la Cimera de Monterrey sobre Finançament per al Desenvolupament
(2002) i el seu seguiment. El Fòrum UBUNTU forma part del Grup Pilot de
Finançament Innovador per al Desenvolupament, així com des de 2010 del Grup de
Treball sobre Integritat Fiscal i Desenvolupament Econòmic. També promou un Grup
de Treball d’ONGs sobre el tema i col·labora amb diferents xarxes (europees i
globals) sobre el tema...

ya per un
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ITD

PRESENTACIÓ

complementaris a l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament (AOD) tradicional, per avançar en la consecució dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i altres compromisos
internacionals de desenvolupament és més imperiosa que mai. En aquest
sentit, els mecanismes innovadors de generació de recursos per finançar el
desenvolupament han estat amplament debatuts per la comunitat
internacional, la societat civil internacional i l’acadèmia des de la proposta de la
Taxa Tobin, que data de 1971. Finalment, les propostes al voltant de l’eventual
creació d’un impost internacional sobre les transaccions de divises, finalment
formen part de l’agenda política.
La

necessitat

de

nous

fons,
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A dia d’avui hem de fer front a un fracàs tan profund com escandalós: els milions
que duran decennis no existien per alleujar el patiment de gran part de la
població mundial (lluita contra la fam –i especialment, la desnutrició infantil–,
les pandèmies com la sida, la tuberculosi o la malària, l’accés a l’aigua potable,
etc.) sí que existeixen per “rescatar” un sistema financer que, per la seva
cobdícia, ens han dut al límit de l’abisme. És ara, per tant, temps per a l’acció.
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Institucions polítiques i actors socials de la màxima rellevància, i tant diferents
com el Parlament Europeu 1 o la Confederació Internacional de Sindicats
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(ITUC-CSI) recolzen l’articulació de propostes concretes de nous mecanismes i,
en concret, donen suport a una iniciativa defensada llargament pel Fòrum
UBUNTU i la societat civil de tot el món (ATTAC, Campanya Robin Hood, etc.),
l’aplicació d0impostos a les transaccions financeres per contribuir al
3
desenvolupament i a la lluita contra el canvi climàtic.
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És més: un Grup Internacional d’Experts ha confirmat recentment, a petició del
Grup Pilot sobre Finançament Innovador per al Desenvolupament ,5 la viabilitat
econòmica i tècnica de la proposta, fet que ha donat lloc al suport explícit d’un
6
important grup d’estats liderats per França, Japó, Bèlgica i Espanya . Els experts
identificaren la compravenda de divises com el sector financer en el que
l’aplicació d’un impost seria més senzilla, donades les característiques
tècniques d’aquest mercat.
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Des de 2002…
1.Des de 2002... Participació en la Conferència de Monterrey i el seu seguiment / 2. Des de 2007... Participació en
el Grup Pilot de Finançament Innovador per al Desenvolupament/ 3. Des de 2007... CTT for FfD Campaign /
Campanya per a un ITD/ 4. 2007 Procés preparatori a la Conferència de Monterrey+6/ 5. Setembre 2008 Nova York
Acte ITD en el marc de la Reunió d’Alt Nivell dels ODM/ 6. 2008 Participació i activitats en la Conferència de Doha
de Revisió del Consens de Monterrey/ 7. Setembre 2010 Nova York “Finançament Innovador per als ODM: una
precondició per a l’èxit” Acte coorganitzat amb la ITUC-CSI en el context de la Cimera de Revisió dels ODM/ 8.
Setembre 2010 Comunicat del Fòrum UBUNTU sobre l’ITD/ 9 Col·laboració amb altres campanyes i xarxes/ 10.
Setembre 2011 París UNESCO/ 11. Setembre 2011 Nova York

ALGUNES XIFRES
USD
Nacions Unides (pressupost administratiu - 2010) (1)

5.156.000.000

Banc Mundial (pressupost administratiu - 2010) (2)

2.245.700.000

Fons Monetari Internacional (pressupost administratiu - 2010) (3)
Despesa militar anual mundial 2009

(4)

1.531.000.000.000
11.900.000.000.000

Cost mundial crisi 2007-09 segons FMI (5)
FOREX (mitjana diària moviment de divises 2010) (6)
Cost anual Cambi Climàtic (adaptació/ mitigació)

(7)

Cost anual Desenvolupament i Canvi Climàtic (8)
UNITAID

880.000.000

(9)

PIB Estats Units 2010 (10)

3.981.000.000.000
156.000.000.000
324.000.000.000
248.839.000
14.642.000.000.000

PIB Xina 2010 (11)

5.745.100.000.000

Fluxos financers il·lícits d’Àfrica 1970-2008 (12)

1.800.000.000.000

Remeses dels emigrants - 2010 anual (13)

325.000.000.000

AOD - 2010 ( 0,31% PIB) (14)

128.728.340.000

Cost anual Desenvolupament (15)

168.000.000.000

Ajuda necessària per a la consecució dels ODM (16)

189.000.000.000

Recaudació Impost Transaccions Divises (estimació) (taxa 0,005%) (17)

A això cal afegir l’evidència contrastada de què aquest intercanvi no està
sotmès a cap tipus de tributació, i que pràcticament no produeix cap tipus de
creixement econòmic ni reverteix en desenvolupament; més aviat al contrari,
en molts casos provoca situacions d’alta inestabilitat i volatilitat econòmica
que perjudiquen el desenvolupament sostenible. Els experts calculen que la
introducció d’un impost de només un 0,005% sobre aquestes transaccions seria
suficient per recaptar una quantitat netament superior als 30.000 milions de
dòlars anuals.7 Aquests suposarien una important font de nous recursos que,

complementaris a l’AOD, podrien posar-se a disposició del
compliment dels compromisos internacionals per al desenvolupament,
especialment els ODM, però també la lluita contra el canvi climàtic.
Tot això ha estat confirmat pel suport de més de 1.000 economistes d’alguns
dels centres més prestigiosos del món (Joseph Stiglitz, Paul Krugman,
Stephanie Griffith Jones, Jeffrey D. Sachs i Sudhir Anand) en una carta que
enviaren els ministres de finances del G20 que es van reunir en abril
d’enguany a Washington D.C.
No obstant, cridem l’atenció sobre la necessitat de què, una vegada assolida
la implantació d’aquest nou impost, els nous fons que se’n derivin siguin
gestionats de forma democràtica, transparent i participativa, a través del
sistema de les Nacions Unides i amb la participació central de les agències i
programes de més reconeguda legitimitat i solvència en la lluita contra la
pobresa i l’exclusió.

48.267.000.000

FONTS:

FONTS:

http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/specrb.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2010/Resources/WorldBank-AnnualReport2010.pdf
(3)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2010/eng/pdf/ch5.pdf
(4)
http://www.sipri.org/databases/milex
(5)
IMF (2009). The implications of the global ancial crisis for low-income countries.International Monetary Fund, March 2009.
(6)
http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.htm
(7)
http://www.oxfam.org/en/campaigns/climatechange/about
(8)
http://www.theclimategroup.org/_assets/ es/Investment-and-Financial-Flows.pdf
(9)
http://www.unitaid.eu/images/budget/2011_Approved-budget.pdf
(10)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
(11)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
(12)
http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00020095:24a05e6055090ed87b531edefe0f1cbb.pdf
(13)
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:22759429~pagePK:64165401
~piPK:64165026~theSitePK:476883,00.html
(14)
www.oecd.org/dac/stats
(15)
http://www.unmillenniumproject.org/documents/overviewEng55-65LowRes.pdf
(16)
http://www.unmillenniumproject.org/documents/overviewEng55-65LowRes.pdf
(17)
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(1)

(1)
(2)

Per veure la resolució: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100089+0+DOC+XML+V0//ES
(2)
http://www.ituc-csi.org/ituc-calls-for-un-summit-to.html
(3) L’univers dels impostos financers és molt ampli, i l’intercanvi de divises és una de les seves dimensions.
A vegades, quan es planteja la necessitat d’imposar un impost d’aquesta natura, s’utilitza una referència
genèrica, sense especificar sobre quina dimensió s’hauria d’aplicar.
(4)
http://www.leadinggroup.org/IMG/pdf_Financement_innovants_web_def.pdf
(5)
http://www.leadinggroup.org
(6)
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-audeveloppement_
1060/evenements_197
ancements-innovants- il-est-temps-agir-1er-septembre-2010_85673.html ;
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-audeveloppement_
1060/evenements_19763 nancements-innovants du-developpement-conclusions-reunion-du-groupetravail01.09.10_85620.html
(7)
Xifra que, segons les dades del darrer informe del Banc de Pagaments Internacionals sobre transaccions de
divises (de l’1 de setembre de 2010), podria arribar a ser clarament superior, ja que aquestes transaccions
han augmentat considerablement en l’any passat malgrat la crisi. Entre el 2007 i el 2010 han experimentat
un increment del 20%.

TENDÈNCIES I DESAFIAMENTS

FOREX (Mercat internacional de divises)

Operacions de canvis anuals respecte al Producte Interior Brut (PIB) mundial i
les exportacions en bilions d’USD
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Cost estimat de la consecució dels ODM
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FONT: Fons Monetari Internacional. World Economic Outlook Database, abril 2010 i BIS (Banc de Pagaments
Internacionals) (2010). Triennial Central Bank Survey. Report on global foreign exchange market activity in
2010. Basilea: BIS. Veure l’informe complet a www.bis.org

Recaptació anual amb una ITD del 0,005%
En milers de milions d’USD
Moviment diari de divises
Total recaptació anual
Recaudació anual ITD (tasa 0.005%)

FONT: “Invertint en Desenvolupament; Informe al Secretari General de Nacions Unides de Jeffrey D. Sachs,
Director del Projecte del Mil·lenni de Nacions Unides; gener de 2005. La taula i l’informe poden trobar-se a
www.unmillenniumproject.org
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