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Comunicado de prensa 
 
ATTAC ENTREVÍSTASE COS GRUPOS PARLAMENTARIOS 
 

 
O luns ATTAC-GALICIA  iniciará unha serie de entrevistas cos portavoces e 

representantes dos distintos grupos parlamentarios que se enmarcan dentro da 
intensificación da campaña que se está a levar a cabo, de forma especial en Europa, co 
obxecto de que as institucións democráticas poñan en marcha mecanismos de control 
sobre os mercados financeiros e as súas institucións; e neste sentido que apoien de 
forma inmediata as iniciativas tendentes a favorecer a aplicación da Taxa Tobin. 
 
 ATTAC-GALICIA  pedirá nestas entrevistas a adhesión ó Manifesto Mundial 
dos Parlamentarios para a Taxa Tobin, que non é máis que unha petición, de cada 
parlamentario firmante, ó Parlamento de Galicia e ó Goberno da Xunta para que 
adopten a Taxa Tobin e favorezan o avance a nivel mundial da súa implantación real. 
En consecuencia pediremos tamén ós distintos grupos que presenten e defendan 
ante o Parlamento unha moción neste sentido, que nos gustaría que fose unánime. 
 
 Queremos incidir sobre a importancia engadida que esta iniciativa ten neste 
momento da presidencia española da Unión Europea. Non en van, a instancia da 
presidencia belga, xa se tratou en reunións da ECOFIN, chegándose ó compromiso de 
que a Comisión Europea entregue un informe a finais deste mes “sobre vantaxes e 
inconvenientes da creación dun imposto sobre transaccións financeiras”, co fin de 
adoptar a súa implantación. É por isto que debemos esixir á presidencia española a súa 
axilización. 
 
 Para calibrar a importancia de establecer un control sobre os mercados 
financeiros, e a urxencia de aplicar a Taxa Tobin, baste dicir que o abandono en 1971 
do sistema internacional de cambios, nacido dos acordos de Brenton Woods, provocou 
un aumento considerable dos intercambios sobre moedas, que pasaron en 30 anos de 
70.000 millóns a máis de 1.500.000 millóns de dólares ó día. E isto sen que a maior 
parte destes fluxos se deban a ningún intercambio real de mercancías, senón á busca de 
beneficios financeiros especulativos e inmediatos. 
 
 E baste dicir como exemplo que só cun 0.1% de gravame a taxa procuraría máis 
de 200.000 millóns de dólares ó ano, que poderían ser empregados para estabilizar a 
moeda, para desenvolver a economía, para financiar a axuda humanitaria ou para paliar 
outras crises nacionais. (Lembremos, como mostra, que a débeda que afoga Arxentina, 
en grande parte por culpa do actual sistema e as súas institucións –FMI-, é agora duns 
160.000 millóns cando en 1978 era de 7.800 millóns de dólares). 
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