
Exemples d'insostenibilitat econòmica. El deute extern

1. Què és el deute extern?

 

És el diner que els creditors internacionals reclamen als països com a conseqüència dels préstecs que els seus governs i altres actors econòmics han rebut.

 

 

                Figura 1. Còmic sobre els Estats Units.

 

 

Si bé tots els països del món tenen deute extern, ens vam fixar especialment en el deute dels països empobrits perquè no poden plantar cara al pagament

d’aquests diners sense incórrer en violacions dels drets humans. Els creditors internacionals dels països del sud són els actors privats (bancs i compradors de

bons), les entitats públiques dels països del nord i les institucions financeres multilaterals (el Fons Monetari Internacional [FMI], el Banc Mundial i els bancs

regionals).

 

Segons les dades més recents del Banc Mundial, el 2008 el deute extern total dels països empobrits era de 3,64 bilions de dòlars nord-americans (Global

Development Finance [GDF], 2009). Si considerem només el deute extern públic (el que deuen els estats del sud), aquest era d’1,4 bilions de dòlars. Aquesta

xifra no ha deixat de créixer des de la dècada de 1970 i, especialment, des de la crisi del deute desencadenada el 1982. Si bé per als països del sud és un

obstacle gairebé insalvable en els processos de desenvolupament, l’abolició d’aquest deute no suposaria un problema per al sistema financer internacional ni per

als països creditors.

 

Any 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008

Import del

deute
73 536 1.327 1.951 1.256 2.740 2.984 3.357 3.642

Font: GDF, 2009; dades en milers de milions de dòlars nord-americans.
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2. Qui reclama el deute als països del sud?

 

El deute extern públic (o públicament garantit, és a dir, que l’assumeixen les entitats públiques dels països del sud davant els creditors internacionals) es pot

desglossar en tres tipus, segons qui sigui el creditor que el reclama:

 

Deute bilateral: és el deute concedit per les entitats públiques del nord a les entitats públiques del sud i està constituït pels crèdits d’ajut al

desenvolupament i els crèdits a l’exportació en condicions més favorables que les del mercat (crèdits del Fons d’Ajuda al Desenvolupament [FAD], en el

cas espanyol), i per les operacions d’exportació amb cobertura per compte de l’Estat (Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació

[CESCE], en el cas espanyol). L’any 2008 aquest deute va representar un 21 % del deute públic extern dels països del sud.

 

Deute multilateral: és el que concedeixen les institucions financeres internacionals (IFI) —Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i bancs

regionals— a les entitats públiques del sud. Aquest deute va representar el 28 % del deute públic el 2008. Després de la crisi desencadenada durant la

dècada de 1980, aquesta és la principal font de finançament a la qual poden accedir molts països deutors, especialment els més empobrits. Certament,

molts països i bancs creditors tenen com a política no concedir més crèdits a països denominats ‘mal pagadors’, els quals només poden accedir a les

IFI per obtenir més finançament.

 

Deute privat: és el deute públic que és a les mans de la banca internacional i/o dels compradors de bons emesos per les entitats públiques d’un país.

El deute privat ha anat guanyant un pes relatiu els darrers anys fins que ha arribat a representar, l’any 2008, el 51 % del total del deute públic. Els

darrers anys hi ha hagut una progressiva translació del deute privat de la banca als mercats financers, mitjançant la venda de deute públic en el mercat

borsari. Així, l’any 2008, en els mercats financers els bons de deute representaven el 64 % del deute privat amb garantia pública.

 

Figura 2. FMI, King Kong.
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3. Qui finança els deutes de qui?

 

L’any 2008 els països del sud van transferir al nord més de 556.194 milions de dòlars en concepte de pagament del deute, xifra que suposa gairebé cinc

vegades la quantitat que els països del nord els van donar en concepte d’ajut oficial al desenvolupament, 119.759 milions de dòlars. Aquesta transferència més

elevada de diners del sud al nord respecte de la del nord al sud ha anat augmentant des de la dècada de 1990.

 

Si el servei del deute del sud al nord és 4,6 vegades l’ajut oficial al desenvolupament, què es transfereix anualment del nord al sud?, qui està finançant el

desenvolupament de qui?

 

 Figura 3. Robatori.
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4. Què suposa el pagament del deute extern per als països empobrits?

 

Des del punt de vista dels creditors, el deute extern és tan sols una xifra que els deutors han de fer efectiva en un termini de temps determinat. Per als països

deutors, en canvi, plantar cara a les exigències dels pagaments del deute suposa un esforç financer extraordinari, ja que les seves economies són cada vegada

més febles i dependents dels capitals estrangers.

 

Tanmateix, el més greu per a molts països és el fet que el pagament del deute suposa la impossibilitat d’invertir i de dur a terme polítiques adequades en serveis

bàsics essencials per a la població, com ara la sobirania alimentària, la potabilització de l’aigua, la salut, l’habitatge i l’educació. El 2005 Bolívia va destinar el 33

% del pressupost i l’Equador en va destinar el 28 % el 2006 a pagar el deute públic. El 2004 a la Costa d’Ivori 4 es va destinar a eixugar el deute una quantitat

4,19 vegades més elevada que la xifra destinada a salut pública. El 2005 Colòmbia va pagar en concepte de deute extern 15 vegades més diners que els que va

rebre com a ajut oficial al desenvolupament. El 2004 a l’Àfrica subsahariana cada país gastava de mitjana 15 $ per persona per pagar el deute, però menys de 5

$ per persona en serveis de salut i educació. Fins a 11 països africans (dels quals es disposa de dades) dediquen percentatges més elevats del pressupost a

pagar el servei del deute del que destinen a serveis de salut.

 

 

Figura 4. Menjar per al deute.

 

 

Els recursos que es destinen a pagar el deute no només es podrien destinar a serveis socials bàsics, sinó també a finançar infraestructures productives o de

transport, o a possibilitar una gestió local dels recursos naturals, com ara l’aigua, els hidrocarburs o els minerals, en lloc de sotmetre’ls a la sobreexplotació per

part d’empreses estrangeres. En definitiva, són recursos que facilitarien engegar un model de desenvolupament endogen i autocentrat, decidit des de la

sobirania dels pobles del sud i definit en funció de les seves necessitats.

 

D’altra banda, el pagament del deute ha incentivat l’explotació indiscriminada dels recursos naturals, atès que exportar-los és una de les poques maneres que

tenen aquests països per aconseguir prou divises per pagar el servei del deute. Aquest fet, evidentment, ha afectat i està afectant greument la sostenibilitat dels

recursos del planeta.

 

És important destacar que el pagament del servei del deute afecta directament els ciutadans del sud. Moltes vegades se’ns diu que no paguen perquè, en

realitat, en aquests països no es paguen impostos. Això és fals. Als països empobrits moltes vegades no hi ha sistemes d’impostos progressius (com el nostre

IRPF), però sí que hi ha impostos sobre el consum (com ara l’IVA). A més a més, els diners que es destinen a pagar el deute extern són diners que no poden

anar a altres despeses públiques del país i, per tant, són els ciutadans que no poden accedir als serveis bàsics ni a les infraestructures els que pateixen les

conseqüències del pagament del deute extern.

  

http://tecnologiaisostenibilitat.upc.edu/continguts/exemples-dinsostenibilitat-economica.-el-deute-extern/4.-que-suposa-el-pagament-del-deute-extern-per-als-paisos-empobrits/Serveis%20de%20Salut.pdf
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5. Per què cal cancel·lar el deute extern?

 

Perquè és impagable. El deute del conjunt dels països empobrits, així com el pagament del deute (amortització del capital + interessos), creix constantment des

de fa 30 anys, tot i que aquests països han anat fent efectiu el pagament del deute durant aquest temps. Encara que sembli inversemblant, el total del deute no

ha disminuït sinó tot el contrari: el 2008 (últim any del qual es tenen dades) el deute era més de cinc vegades superior que quan va esclatar la crisi del deute

l’agost de 1982.

 

Hi ha dos factors que motiven aquest increment constant. D’una banda, l’augment dels interessos que els països deutors es veuen obligats a pagar (gairebé una

quarta part del que es paga en concepte de servei del deute són interessos). De l’altra, el fet que aquests països sol·liciten nous crèdits per retornar els anteriors,

atesos els endarreriments en els pagaments per problemes de solvència, o per finançar projectes i despeses de l’Estat (des d’infraestructures i serveis socials

bàsics, fins a megaprojectes al servei de les elits econòmiques o altres que són poc o gens beneficiosos per a la població). Així, el deute es converteix en una

bola de neu que no deixa de créixer.

 

El deute extern, a més d’impagable..., ja està pagat! Des de 1970 els països empobrits han pagat 106 vegades el deute que devien en aquell moment... i encara

deuen 56 vegades aquella quantitat.

 

 

 

Figura 5. Sac de diners.

 

Perquè és immoral. Per a molts països el pagament del deute suposa la impossibilitat d'invertir i de dur a terme polítiques adequades en serveis bàsics

essencials per a la població, tal com hem argumentat anteriorment.

 

És immoral demanar que un govern abandoni les escoles, els hospitals, les carreteres, les indústries..., els ciutadans, per pagar els creditors externs.

 

Perquè és injust. Perquè el deute és conseqüència d’unes estructures i unes relacions econòmiques desiguals (injustes) imposades des del colonialisme per

servir els interessos del nord. L’inici de la crisi del deute durant els anys setanta respon a l’interès del nord per fer circular els guanys extraordinaris dels països

exportadors de petroli per l’augment del preu del cru (els anomenats ‘petrodòlars’). També es produeix des de la dècada de 1970 un important endeutament al

sud lligat a la necessitat de vendre els excedents de producció i a la recerca de nous mercats per a les empreses del nord (per exemple, crèdits FAD).

L’endeutament dels països del sud també ha suposat la imposició de polítiques neoliberals (a través de les condicionalitats dels crèdits i a través de les

iniciatives de condonació de deute, també condicionades a l’adopció d’aquestes polítiques).
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6. La il·legitimitat del deute reclamat

 

El deute és il·legítim perquè bona part dels préstecs que han originat el deute extern dels països empobrits han estat gestionats en contra del benestar i els

interessos de la població. A través d’aquests préstecs s’han violat els drets humans, les regles del dret internacional per les quals es regeixen les relacions entre

els estats o altres principis de dret reconeguts internacionalment. Són préstecs que, directament o indirectament, han suposat un atemptat contra la dignitat de

les persones i contra la pau.

 

En concret, molts dels préstecs que ara s'estan pagant han estat destinats a:

 

• La compra d’armes, sovint amb la finalitat de silenciar protestes civils.

• El finançament d’una dictadura.

 

• El finançament de guerres per envair i annexionar territoris veïns.

 

• Préstecs que no van arribar mai al país i que van ser desviats per a la corrupció.

 

• La compra de béns de luxe per a les elits del país.

 

• El finançament d’infraestructures en benefici d’empreses transnacionals.

 

• Projectes nefastos mal anomenats ‘de desenvolupament’, amb greus impactes econòmics, socials i ambientals.

 

• Préstecs imposats per l’FMI en condicions econòmiques nefastes per al benestar de la població.

Figura 6. Brindis.

 

I tot això, amb el coneixement (i consentiment) dels qui donaven els préstecs: governs del nord, institucions financeres internacionals o bancs privats.

 

Alguns exemples concrets de deutes il·legítims són recollits a l'informe “Crèdits FAD, evidències d'il·legitimitat”.

  

http://www.odg.cat/documents/enprofunditat/Estat_espanyol/Fitxes.pdf
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7. Com determinar la legitimitat d'un deute? Les auditories de deute

 

La determinació de la il·legitimitat del deute es pot fer sobre la base de l’estudi detallat de l’origen del deute, qui va rebre el préstec, sota quines circumstàncies o

per servir quins interessos, a què va ser destinat el préstec, com es va gestionar el deute... És a dir, sobre la base d’auditories públiques integrals de deute.

 

Una auditoria pública integral és una investigació exhaustiva que, a càrrec dels fons públics, analitza les conseqüències socials, econòmiques, polítiques i

ecològiques que el pagament del deute extern exerceix sobre un país deutor i dóna com resultat la legitimitat o il·legitimitat del deute.

 

L’auditoria ens ha de servir per saber si un deute és il·legítim. Una vegada demostrada la il·legitimitat, aquesta informació ens ha de permetre pressionar els

governs del nord perquè el cancel·lin, però també els governs del sud perquè el deixin de pagar, perquè el repudiïn.

 

 

 

Figura 7. México lindo.

El cas de l’Equador, Noruega, les Nacions Unides i el deute il·legítim: el 2007 i el 2008 l’Equador va dur a terme una auditoria integral del deute extern. Una

comissió formada per membres del Govern i la societat civil nacional i internacional va revisar crèdits multilaterals, bilaterals i privats, va analitzar les condicions

en les quals van ser atorgats, la destinació dels fons, els impactes dels projectes, etc. El resultat de l’auditoria es va fer públic el novembre de 2008 i va

demostrar la il·legitimitat de bona part del deute equatorià.

 

El resultat de l’auditoria destaca: “Els organismes multilaterals, la banca estrangera i altres creditors, amb la participació d’autoritats i funcionaris nacionals, van

imposar les seves condicions, van forçar un nivell d’endeutament més elevat i processos successius de ‘reestructuració’ no transparents que van generar la

transferència de deutes privats a l’Estat, bescanvis i pagaments anticipats injustificats, i van provocar desviaments i distorsions en la destinació del crèdit”.

 

En el cas dels crèdits auditats de l’Equador amb l’Estat espanyol, les conclusions són que el deute està íntimament lligat als interessos econòmics i

comercials espanyols; la falta d’informes previs d’impacte ambiental i social, i de viabilitat econòmica, així com d’informes de seguiment i avaluació al final dels

projectes, ha afavorit irregularitats; es demostren actituds poc ètiques de les empreses espanyoles implicades, i l’anàlisi jurídica de l’auditoria aporta evidències

d’il·legalitat, “clàusules abusives” i males pràctiques.

 

 

Actualment, s’han engegat auditories o processos similars al Brasil, les Filipines (auditoria ciutadana), Bolívia i el Paraguai.

 

Pel que fa als creditors, Noruega va ser el primer país de cancel·lar un deute perquè era il·legítim. Després d’una campanya ciutadana d’uns quants anys, el

Govern noruec va decidir l’octubre de 2006 cancel·lar de manera unilateral i sense condicions els deutes il·legítims que va generar la campanya d’exportació de

vaixells noruecs de finals dels setanta, per valor de 80 milions de dòlars, amb cinc països. Entre 1976 i 1980, Noruega disposava d’una política de suport a

l’exportació de vaixells als països en desenvolupament (com ara l’Equador, el Perú, Jamaica, Egipte, Sierra Leone, Birmània i el Sudan). L’exportació d’aquests

vaixells es duia a terme primordialment per assegurar l’ocupació en la indústria de la construcció naviliera del país, que estava en crisi, i no com a conseqüència

d’una anàlisi objectiva de les necessitats de desenvolupament del país comprador dels vaixells.

 

Aquesta campanya va representar un fracàs en matèria de política de desenvolupament. Com a país creditor, Noruega té una responsabilitat compartida pels

deutes que es van generar a partir d’aquesta política. En cancel·lar aquestes reclamacions Noruega assumeix la responsabilitat de permetre a aquests cinc

països que concloguin els pagaments pendents sobre aquests deutes. (Erik Solheim, ministre de Desenvolupament Internacional.)

 

D’altra banda, l’expert independent de les Nacions Unides en deute extern i drets humans Cephas Lumina, en l’informe que va elevar a l’Assemblea General de

les Nacions Unides el setembre 2009, va recomanar a tots els governs que auditin tots els deutes pendents. Finalment, la Conferència de les Nacions Unides per

al Comerç i el Desenvolupament (UNCTAD) ha iniciat un procés per promoure el finançament responsable “incloent-hi criteris de desenvolupament per

determinar la legitimitat del deute sobirà”. Així, la qüestió de la il·legitimitat comença a centrar els debats internacionals sobre deute extern.

 

I els programes de cancel·lació del deute, no funcionen?

 

Els programes d’alleugeriment com ara l’HIPIC o l’MDRI s’han complementat sempre amb programes d’ajustament dissenyats per les institucions multilaterals,

principalment el Fons Monetari Internacional, i, per tant, han implicat la imposició de reformes polítiques neoliberals. Entre les quals, la privatització de serveis

públics com ara la sanitat o els serveis de gestió de l’aigua o l’electricitat, l’eliminació de suports econòmics a petits productors, la desregularització laboral, la

liberalització comercial i financera, i la gestió i explotació de recursos naturals com el petroli o els minerals. Aquests programes han significat impactes

importants en el benestar de la població.

 

 



 

Figura 8. Deute.

 

Un bon exemple de la doble cara dels programes d’alleugeriment ‘de deute’ llançats pels governs rics i implementats pels organismes multilaterals, com ara el

BMI l’FMI, és el de Mali. El tercer país més empobrit del món segons l’índex de desenvolupament humà del Programa de les Nacions Unides per al

Desenvolupament (PNUD). Mali s’ha beneficiat els últims anys de cancel·lacions de deute tant des de la iniciativa HPIC com de l’MDRI, amb 1.652 milions de

dòlars de deute cancel·lats, segons els creditors. El deute de Mali ha passat de 3.316 milions de dòlars el 2001 a 1.590 el 2006.

Però a quin preu? L’acord amb l’FMI per rebre aquest ‘alleugeriment de deute’ va incloure la “privatització de sectors controvertits com ara l’agricultura (cotó), la

banca i les telecomunicacions” (Eurodad). La privatització del sector elèctric, també lligada a programes de cancel·lació de deute, no va tenir bons resultats i es

va haver de suspendre, perquè l’empresa francesa SAUT, que havia aconseguit la concessió, no va poder complir el contracte ja que no li resultava rendible. La

privatització del ferrocarril ha tingut com a conseqüència la pèrdua de 700 llocs de treball o més, a més del tancament d’estacions, cosa que ha deixat aïllades

nombroses comunitats. El sector més dramàtic és el del cotó, en què el Govern de Mali es va veure obligat a eliminar el preu fix subsidiat. A Mali, 3,5 milions de

persones viuen del cotó. Ara s’han d’espavilar per competir amb el cotó que se subvenciona i s’exporta des dels Estats Units i la Unió Europea, perquè l’FMI

impedeix que el Govern els ajudi amb subvencions equivalents. (“Small change for a high price: conditional debt relief in Mali” [Eurodad - 2007]). 

     

http://www.eurodad.org/debt/report.aspx?id=112&item=01416 
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8. L'Estat espanyol com a creditor

 

 

8.1. Quant i a qui reclama deute l’Estat espanyol?

 

Segons el Ministeri d’Economia i Hisenda, el deute extern que l’Estat espanyol reclama als països del sud sumava, el 31 de desembre de 2008, 8.486 milions

d’euros, una xifra que suposa el 0,8 % del PIB espanyol. D’aquesta quantitat, el 52 % (4.421 M €) és deute procedent dels crèdits del Fons d’Ajuda al

Desenvolupament o deute de concessió, mentre que un 40 % (3.426 M €) correspon a deute comercial o al també anomenat ‘deute CESCE’. El 8 % restant (640

M €) representa altres deutes. Ambdós instruments, les assegurances CESCE i els FAD, serveixen per internacionalitzar les empreses espanyoles, de manera

que els interessos d’aquestes empreses passen per davant de les necessitats de desenvolupament de les poblacions més necessitades.

 

Si analitzem el deute de l’any 2008 per regions, veiem que l’Amèrica Llatina acumula quasi un 48 % del pes del deute (més de 4.000 milions d’euros), un fet

lògic perquè aquesta regió és cap on històricament s’ha internacionalitzat més l’economia espanyola. La segueix l’Àsia, amb quasi el 16 % del deute, encara

que, si hi agreguem tot el continent africà, observem que a aquest se li demana gairebé el 27 % del deute (uns 2.300 milions d’euros). A les darreres posicions hi

ha l’Orient Mitjà, amb poc més del 6 % del deute exigit, i l’Europa de l’Est, amb menys del 2 % del total.

 

En conjunt, l’Estat espanyol reclamava el pagament del deute a un total de 74 països. La major part del pes del deute es concentra en uns quants països

concrets. En efecte, els dos primers deutors —Cuba i l’Argentina— acumulen el 34 % del total del deute, mentre que els deu primers països acumulen gairebé el

70 % del deute reclamat des del Govern central. Si obrim una mica més l’objectiu, observem que només els 20 primers països deutors han contret prop del 85 %

del total del deute que es reclama. D’aquests, la Costa de Marfil, la República del Congo i Nicaragua formen part dels anomenats ‘països empobrits i altament

endeutats’. Així, el 15 % del deute restant es reparteix entre 54 països, entre els quals hi ha 18 d’aquest països.

 

8.2. Els crèdits FAD i les assegurances CESCE

 

Els crèdits FAD es van crear el 1976 amb la doble voluntat d’internacionalitzar l’empresa espanyola i ajudar els països empobrits. Els FAD s’atorguen a països

amb dificultats econòmiques, en condicions financeres més bones que les ofertes pel mercat; això és, a un interès més baix, amb un termini més ampli per

tornar-los (de 25 a 30 anys) i amb períodes de gràcia generosos (anys durant els quals només es paguen els interessos). És per això que s’anomenen ‘crèdits

de concessió’, perquè contenen una part implícita de donatiu. Tot això fa possible que es comptin com a ajuda oficial al desenvolupament (AOD).

 

No obstant això, aquests crèdits presenten una ‘trampa’: s’ofereixen lligats a la compra de béns i serveis del país donant. És a dir, que el país receptor d’un

crèdit FAD ha de destinar els fons prestats a comprar subministraments, equipaments i/o serveis espanyols. Aquest fet evidencia que es tracta d’un instrument

del tot pensat per a la internacionalització de l’empresa espanyola. Val a dir que, des dels orígens d’aquests crèdits fins ben entrada la dècada de 1990 (és a dir,

durant més de quinze anys), aquest instrument es va utilitzar principalment per a la internacionalització de l’empresa pública espanyola i, sobretot, de

l’armamentística. Així, les exportacions d’armes o vehicles militars finançades amb FAD fins als anys noranta es van comptar com a AOD. Avui dia no es permet

la venda de material militar a través d’aquests mecanismes (encara que sí que s’autoritza l’exportació de material policial), però es continuen cobrant els retorns

de crèdits armamentístics atorgats en el passat.

 



 

Figura 9. Màquina llevaneu.

 

D’altra banda, hi ha la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, que és l’agència de crèdit a l’exportació espanyola. La CESCE fou creada

el 1971 en forma d’empresa pública (actualment, és de capital mixt, amb la participació dels grans bancs i les grans empreses d’assegurances espanyoles) per

garantir les exportacions a països amb un alt risc polític. És a dir, es garanteixen operacions comercials i d’inversió que duguin a terme empreses i bancs

espanyols en països on hi hagi risc d’impagament, de catàstrofes, de guerres i revolucions o d’esdeveniments semblants.

 

Les operacions d’assegurança CESCE generen deute públic quan l’operació comercial fracassa. En aquest cas, la CESCE paga a l’empresa exportadora

espanyola (i a l’avalador de l’operació que ha atorgat el crèdit, ja sigui un banc privat o públic) pràcticament tot l’import de l’operació, de manera que els agents

espanyols surten quasi indemnes de l’impagament. Per acabar, la CESCE reclama el deute originat per aquest impagament a l’Administració del país on s’hagi

efectuat la importació. Això funciona així perquè, per tal de posar en marxa tota l’operació, el país on es porta a terme també avala les importacions, amb el

compromís d’assumir-ne l’impagament (allò que es coneix com a ‘garantia sobirana’). A través d’aquest mecanisme, que es practica en l’àmbit internacional des

de tots els països creditors, els impagaments comercials entre exportadors i importadors privats esdevenen deute públic entre estats.

 

 

 

Figura 10. Contaminació a l'Uruguai.

 

Des d’un punt de vista ètic, no és just que països exportadors com l’Estat espanyol emprin la seva posició de força comercial per imposar unes normes que

acaben reforçant les seves exportacions, a costa de debilitar encara més l’economia de països empobrits per les regles injustes del joc del comerç internacional.

Més encara, si es té en compte que els projectes que s’asseguren, generalment, no disposen de prou garanties de control i prevenció d’impactes ambientals i/o

socials sobre els pobles afectats. En aquest sentit, tot i que no tenim a l’abast informació sobre els projectes assegurats —perquè la CESCE no la facilita—, sí

que sabem que assegura la venda de material militar en països del sud o projectes d’alt impacte ambiental, entre molts altres que no beneficien gens el

desenvolupament sostenible del sud.

 

 

8.3. La il·legitimitat dels crèdits reclamats

 

És important tenir en compte que tant en el cas dels crèdits FAD com en el de les assegurances CESCE no es duen a terme avaluacions oficials de l’execució i

l’impacte dels projectes finançats. Tot i això, es coneixen els detalls d’alguns casos finançats amb crèdits FAD que evidencien la il·legitimitat del deute generat.

Així, un hotel de quatre estrelles al Txad, material per al control migratori a Ghana o instal·lacions de subministrament d’aigua potable, que per problemes de

corrupció mai no van entrar en funcionament, són alguns dels destins dels fons d’ajuda al desenvolupament que han generat deutes al Txad, Ghana i El

Salvador. En aquest sentit, esdevé més que necessària una auditoria de l’origen de tot el deute reclamat, tenint en compte que hi ha casos contrastats

d’il·legitimitat.

 

 



La reforma del FAD i la CESCE

 

Des de fa ja més de tres anys, el Govern espanyol té pendent la reforma dels mecanismes que generen el deute extern, prevista a la Llei reguladora de la gestió

del deute extern (Llei 38/2006, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2006). El desembre de 2009 el Govern va presentar al Congrés dels Diputats dos

projectes de llei amb els quals pretén complir l’obligació de reformar els crèdits del Fons d’Ajuda al Desenvolupament i les fallides de les assegurances de crèdit

a l’exportació atorgades per la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació. Amb aquest objectiu, el Govern proposa la creació d’un nou

instrument, el Fons per a la Promoció del Desenvolupament (FONPRODE), i la reforma del sistema de suport financer a la internacionalització de l’empresa

espanyola, a través de la creació d’un nou Fons d’Internacionalització de l’Empresa (FIEM) i d’una inexistent reforma de la CESCE. Aquestes propostes han

estat qualificades de totalment insuficients i inadequades per bona part de la societat civil espanyola:

 

1) No canvien l’essència dels crèdits FAD.

 

 

2) Suposaran un increment dels crèdits als països del sud i, per tant, de l’endeutament.

 

3) Els projectes presentats no compleixen el mandat i l’esperit de la Llei reguladora de la gestió del deute extern, en no afrontar la generació de més

deute en països empobrits.

 

4) L’AOD ha de ser un mecanisme de ‘restitució’ històrica, que ha d’arribar a la població més empobrida per cobrir les necessitats socials bàsiques.

L’AOD ha de ser una donació deslligada. El FONPRODE i el FIEM seran instruments d’AOD en forma de crèdit, que generaran més deute i que, en el

cas del FIEM, seguiran lligats a interessos comercials espanyols.

 

5) La reforma no preveu l’auditoria de tot el deute acumulat fins a ara, ni l’abolició i l’exigència de responsabilitats en els crèdits declarats il·legítims.

 

6) Com denuncien les Nacions Unides, les empreses transnacionals vulneren de manera sistemàtica els drets humans. Per això no s’ha de donar

suport a la internacionalització de l’empresa espanyola com es pretén amb el FIEM.

 

 

 

 

Figura 11. Campanya per l'abolició del deute extern.

 

Si vols conèixer les demandes concretes de part de la societat civil, en trobaràs més informació aquí.

        

http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_es_argumentario_QDQ.pdf 
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9. I jo què hi puc fer: la campanya ‘Qui deu a qui?’

 

Davant d’aquesta situació, diversos col·lectius van decidir unir-se a les diferents iniciatives que en l’àmbit internacional, tant al nord com al sud, continuen lluitant

contra la injustícia i la dominació que suposa el deute extern, i han engegat una nova campanya contra el deute extern, sota el lema ‘Qui deu a qui?’. La

campanya per a l’abolició del deute extern i el reconeixement dels deutes ecològics i socials ‘Qui deu a qui?’ es va iniciar el 2005 i està formada per una

cinquantena d’organitzacions d’arreu de l’Estat espanyol. Els objectius de la campanya són:

 

1. Fomentar la participació ciutadana i traslladar la idea de coresponsabilitat, tant en les causes del deute extern com en la recerca de solucions.

 

2. Denunciar la possible il·legitimitat del deute extern. El deute extern dels països empobrits en molts casos es pot considerar il·legítim per moltes i

diverses raons (com es va originar, si els governs que van prendre els préstecs eren legítims, si els creditors van actuar correctament, segons el destí

dels préstecs, etc.). Davant aquesta possible il·legitimitat, nosaltres afirmem que no ens deuen, sinó que som  nosaltres els que devem al sud, tant en

l'àmbit econòmic, com en el social, el polític i l'ecològic.

 

3. Denunciar la perversió del mecanisme del deute com a instrument de dominació política, social i econòmica, amb greus repercussions socials i

ecològiques.

 

4. Exigir al Govern, mitjançant la pressió política, que dugui a terme auditories internes sobre la legitimitat del deute bilateral, que cancel·li el deute

públic i que eradiqui els mecanismes que el generen.

 

5. Generar debat social entorn de les conseqüències de la inversió espanyola a l'estranger.

 

 

 

 

Figura 12. Manifestació.

 

Per a més informació, consultar aquest enllaç.

http://www.quiendebeaquien.org 
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11. Crèdits

 

Com s'ha de citar aquesta unitat?

 

Gómez,D.; Tarafa, G.; Fresnillo, I. Exemples d'insostenibilitat econòmica. El deute extern. A: Carrera, E.; Segalàs, J. (ed.). Tecnologia i sostenibilitat

[en línia]. Terrassa: Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2010. [Consulta: dia mes any]. Disponible a:

<http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu>

Els continguts d'aquesta unitat han estat elaborats per:
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Observatori del Deute en la Globalització
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