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Introducció

En les últimes dècades, la governança global ha esdevingut un àmbit d’estudi

fonamental en la disciplina de les relacions internacionals. La governança glo-

bal té com a objectiu principal explicar els canvis produïts en la governació

dels temes globals en les últimes dècades.

En aquest mòdul centrem l’atenció en l’emergència i el desenvolupament del

concepte de governança global com a conseqüència dels impactes produïts per

la globalització econòmica, tecnològica i política. Explicarem l’origen del con-

cepte i les diferents aproximacions que van fer emergir el debat entorn seu.

Per avançar en l’estudi analitzarem el concepte de governança global a partir de

la transformació del concepte d’autoritat, la teoria liberal de dret internacional

públic i el nou enfocament de normació proposat per diferents corrents als

Estats Units. I en la segona part enfocarem l’origen d’aquest concepte en la

teoria crítica i l’estudi de les elits privades i l’emergència dels règims privats a

més de l’estudi des dels règims privats.

Tot això ens permetrà entendre com l’estudi de la governança global ha trans-

format la disciplina i ha establert les bases de noves aproximacions teòriques

que han fet avançar i transformar la disciplina en les dues últimes dècades.
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Objectius

Amb la lectura d’aquest mòdul heu de ser capaços del següent:

1. Entendre les causes que expliquen l’emergència del concepte de governança

global en la teoria de les relacions internacionals.

2. Comprendre les principals dimensions de la governança global i les pro-

postes d’estudi que es fan en el marc de la disciplina de les relacions in-

ternacionals.

3. Conèixer el debat teòric entorn del concepte de governança global en el

marc de la disciplina de les relacions internacionals i aprofundir-hi.

4. Distingir les aproximacions teòriques sobre la governança global elabora-

des a partir de la teoria liberal del dret internacional d’una banda i la teoria

crítica i el concepte de règims privatsde l’altra.
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1. La governança global com a aproximació a l’estudi
de la transformació de la governació mundial

Des de la creació de la disciplina en les primeres dècades del segle XX, la cerca

de models de govern mundial ha estat un tema central en l’estudi de la teoria

de les relacions internacionals. Per tant, un dels objectius fonamentals de la

disciplina ha estat, precisament, teoritzar sobre una estructura de govern in-

ternacional que permeti la governabilitat dels temes d’abast mundial (Mesa,

1992).

Per a fer front als impactes produïts per la globalització econòmica i assumir

els nous reptes generats després del final de la guerra freda en les relacions

internacionals, en l’última dècada del segle XX van anar sorgint noves formes,

nous instruments, espais i marcs de governació política multinivell, transna-

cional, regional i local que anaven més enllà dels instruments de governació

internacional generats en la dècada d’entreguerres. L’estructura de governació

de la societat internacional s’estava transformant, i la disciplina, en bona lò-

gica, volia explicar aquest context de canvi.

En aquest context de transformació, a partir de 1989, va sorgir un nou con-

cepte teòric que volia explicar les principals característiques d’aquesta trans-

formació. Es tracta del concepte de governança�global (global governance), que

va acabar essent un tema recurrent en la disciplina i que ha estructurat part

de la seva evolució i del seu desenvolupament teòric en les últimes dècades.

Tot seguit analitzarem les principals definicions i aproximacions al concepte

de governança global i el debat teòric que ha generat l’aparició d’aquest con-

cepte. Estudiarem l’origen del concepte teòric en la teoria política i la defini-

ció de la Comissió d’Afers Públics Globals. Després, examinarem les principals

dimensions i les implicacions teòriques que té.

1.1. Aproximació al concepte de governança global

Referència bibliogràfica

R.�Mesa (1992). La nueva so-
ciedad internacional. Madrid:
Centro de Estudios Constitu-
cionales.

Al principi de la dècada de 1990, hi van haver investigadors que van

estudiar aquestes noves formes, aquests nous instruments, espais i marcs

de governació política transnacional i els van englobar en el concepte

de governança�global (Rosenau i Czempiel, 1992; Finkelstein, 1995).

Referències
bibliogràfiques

J.�N.�Rosenau;�E.�O.�Zem-
piel (eds.) (1992). Governan-
ce without Government: Order
and Change in World Politics.
Cambridge, Anglaterra: Cam-
bridge University Press.
L.�Finkelstein (1995). “What
is global Governance”. Glo-
bal Governance (vol. 1, pàg.
367-372).
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Aquest procés va coincidir amb el procés de debat i transformació dels cor-

rents tradicionals en el si de les relacions internacionals que hem explicat en

l’apartat anterior, cosa que va permetre l’aparició de noves aproximacions i

perspectives sobre la governació mundial.

Hi ha diferents elements que expliquen l’aparició, en l’àmbit de les relacions

internacionals, del concepte de governança global a la fi del segle XX, com a

leitmotiv en un context de canvi (Held i McGrew, 2002). En primer lloc, el final

de la guerra freda va transformar l’ordre bipolar dominat pels Estats Units i

per la Unió Soviètica, cosa que va generar en el context internacional un im-

puls del protagonisme de les relacions multilaterals enfront de l’unilateralisme

d’alguns estats nació. En segon lloc, paral·lelament, els processos de globalit-

zació econòmica han comportat una demanda de renovació dels marcs de co-

operació multilateral, sobretot mitjançant la transformació del paper de les

organitzacions econòmiques intergovernamentals en la provisió dels béns pú-

blics globals i en la necessitat de gestionar la globalització. En aquest sentit,

globalització i governança global són dos conceptes que no es poden analitzar

de manera independent.

La naturalesa i el ritme dels canvis associats a la globalització van posar

de manifest, en els últims anys del segle passat, la necessitat de nous

instruments per a governar l’economia política transnacionalitzada.

En tercer lloc, es pot dir que la transnacionalització de l’economia mundial

ha superat les fronteres dels estats nació i ha plantejat reptes transnacionals

que han administrat molts actors, sobretot les empreses i organitzacions de la

societat civil global.

En aquest sentit, avui l’acte de governar l’espai global implica la negoci-

ació i l’emergència d’actors no estatals que participen cada vegada més

en la presa de decisions polítiques transnacionals.

1.2. L’origen del concepte de governança en la ciència política

Referència bibliogràfica

D.�Held;�A.�McGrew (eds.)
(2002). Governing globalizati-
on. Cambridge, Anglaterra:
Polity Press.

El concepte de governança (governance) l’havia fet servir Modelski (1972) en

la dècada de 1970 en una proposta d’anàlisi interdisciplinària de la política,

que analitzava les relacions internacionals centrant-se en l’economia política

internacional i el paper exercit per les empreses.

No obstant això, va ser en el marc de la teoria política que, en la dècada de

1990, va emergir el concepte de nova�governança (new governance), que van

fer sevir els analistes de la gestió pública. Els autors que van crear el concep-

te, com Koiman (1993) o Rodhes (1996), feien referència a l’aparició de no-

ves formes de governança publicoprivada en els contextos de gestió de temes

Referència bibliogràfica

G.�Modelski (1972). Princi-
ples of the world politics. Nova
York: The Free Press.
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de societat, educatius i de desenvolupament local, en resposta a les deficièn-

cies i les fallades detectades en la gestió pública governamental. Al·ludien a

l’aparició de noves formes d’interacció entre el govern i la societat civil a la fi

del segle XX, sobretot en països com el Regne Unit i Austràlia i en zones com

el nord d’Europa.

En aquest context inicial es va definir la governança com el conjunt

de les concepcions teòriques de govern que incorporen les interaccions

entre els actors públics i privats, i que tenen per objectiu resoldre els

problemes de la societat (Koiman, 1993, pàg. 4).

Més enllà de la definició, el concepte de nova�governança feia referència a la

implementació de nous marcs de governança en forma de codirecció, cogestió

o coproducció entre l’Administració pública, les empreses i les organitzacions

de la societat civil. En definitiva, al·ludia a la cooperació en la gestió entre

el sector públic i el sector privat mitjançant partenariats publicoprivats per a

gestionar aspectes col·lectius als quals no podia arribar l’acció unilateral del

sector públic.

Referència bibliogràfica

J.�Koiman (ed.) (1993). Mo-
dern governance. New govern-
ment-society interactions. Lon-
dres: Sage Publications.

L’autor que va avançar més en l’estudi del concepte de governança en la ciència

política va ser Rodhes (1996). Especialista en gestió pública i ciència política,

Rodhes analitza l’emergència de sis usos diferenciats del concepte de governan-

ça en el marc de la política interna, sobretot al Regne Unit en la dècada de

1980. Aquests sis usos del concepte són els següents:

1) Com a estat mínim i participació d’operadors dels mercats en la provisió

de béns públics.

2) Com a bon govern corporatiu, que és la direcció i el control empresarial a

partir de criteris de transparència, d’integritat i de responsabilitat.

3) Com a nova gestió pública en dos sentits, sia com a introducció de mètodes

de gestió privada en el sector públic (managerialism), sia com a introducció

de mecanismes de competència propis dels mercats en la provisió de serveis

públics (economia institucional).

4) Com a bona governança, en el sentit que hi donen les organitzacions inter-

nacionals econòmiques, com a combinació en els països en desenvolupament

de prescripcions de la nova gestió pública i l’adopció de la democràcia liberal.

5) Com a sistema sociopolític descentralitzat, plural quant als actors partici-

pants (tant públics com privats), tots interdependents, amb objectius compar-

tits i compromesos amb noves formes d’actuació, d’intervenció i de control.

Rodhes

Uns quants autors de l’àmbit
de les relacions internacionals
han pres Rodhes com a refe-
rència, de la mateixa manera
que ell pren com a referència
l’obra de Rosenau i Czempiel
(1992).
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6) Com a conjunt de xarxes d’acció autoorganitzades i autònomes en el qual

participen actors del sector públic i del sector privat.

Entre tots aquests usos, Rodhes (1996 i 1997) defineix la governança a

partir del punt número sis, com la transformació dels sistemes de govern

d’un sistema d’un govern local a un sistema de governança local, que

incloïa el desenvolupament de xarxes d’autoorganització entre el sector

públic i privat.

1.3. La Comissió de Gestió dels Afers Públics Mundials

En l’àmbit de les relacions internacionals, els primers usos del concepte de

governança global van emergir després de 1989.

Aquest nou concepte impulsat entorn de les Nacions Unides feia refe-

rència de manera explícita als processos de reforma de les organitzaci-

ons intergovernamentals per a millorar la seva eficiència o a les condi-

cions de governació interna de les societats en desenvolupament.

Referències
bibliogràfiques

R.�A.�W.�Rodhes (1996).
“The new governance gover-
ning without government”.
Political Studies (núm. XLIV,
pàg. 652-667).
R.�A.�W.�Rodhes (1997). Un-
derstanding governance: Po-
licy networks, governance, re-
flexivity and accountability.
Buckingham: Open Univer-
sity Press.

Referència bibliogràfica

Comisión�de�Gestión�de�los
Asuntos�Públicos�Mundia-
les (1995). Nuestra comunidad
global. Madrid: Alianza Edito-
rial.

El 1991, amb el suport de les Nacions Unides i per iniciativa del canceller

alemany Willy Brandt, es va crear la Comissió de Gestió dels Afers Públics

Mundials (Commission of Global Governance). Aquesta comissió reunia, en

el context dels principals reptes de la política mundial, experts independents

sobre temes de desarmament i seguretat, medi ambient i desenvolupament.

La Comissió estava formada per vint-i-vuit experts de reconeguda influència

en la política internacional. Encara que no es tractava d’un projecte oficial

de les Nacions Unides, va tenir el suport del seu secretari general, Boutros

Boutros Ghali, i va rebre finançament del Programa de les Nacions Unides per

al Desenvolupament (PNUD).

Comissió de Gestió dels Afers Públics Mundials

La Comissió de Gestió dels Afers Públics Mundials es va crear el 1992 amb l’impuls del
canceller alemany Willy Brandt, que feia deu anys que havia presidit la Comissió Inde-
pendent sobre Qüestions del Desenvolupament Internacional, i va reunir persones que
havien treballat en la Comissió Independent sobre Qüestions de Desarmament i Segure-
tat, la Comissió Mundial del Medi Ambient i del Desenvolupament i la Comissió Sud.

Estava formada per vint-i-vuit membres d’arreu del món, tots a títol personal i sense ins-
truccions de cap govern ni de cap organització. Entre els membres d’aquesta comissió so-
bresurten el president dels Estats Units, James Carter; el president francès i de la Comissió
Europea, Jacques Delors; el primer ministre de Suècia, Ingvar Carlsson; i el president del
Banc Interamericà de Desenvolupament, Enrique Iglesias.

A part del suport del secretari general de les Nacions Unides i del finançament del PNUD,
va rebre el suport financer de diferents governs i fundacions internacionals com MacArt-
hur Foundation, Ford Foundation i Carnegie Corporation.

Governança global

La governança global es plan-
teja en la teoria i en la pràcti-
ca de les relacions internacio-
nals com una necessitat sorgi-
da de les transformacions de
l’economia internacional con-
temporània.
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La Comissió considerava que l’estructura política internacional havia evoluci-

onat tant, com a conseqüència de canvis socials tan profunds com els avenços

tecnològics, la revolució de la societat de la informació i l’aparició de nous

riscos globals, que la comunitat política internacional s’havia de plantejar una

reforma del sistema de governació intergovernamental creat en la postguerra

mundial amb l’estructura de les Nacions Unides.

El 1995, aquesta comissió va presentar a Estocolm un informe anomenat Our

global neighbourhood amb l’objectiu d’explorar les oportunitats obertes després

del final de la guerra freda per a edificar un sistema de seguretat i governació

global més efectiu. D’acord amb aquest informe, la governança global no im-

plicava l’existència d’un govern mundial o d’un federalisme mundial, però sí

que es presentava com un nou sistema de governació mundial que havia de

respondre a la voluntat col·lectiva i a la responsabilitat comuna del conjunt

de la humanitat. Per a això, es va fer una crida a l’acció comuna proposant

noves formes per a millorar l’administració de la supervivència del planeta,

compartir la diversitat i viure plegats en comunitat mundial.

Hi ha diferents aproximacions al concepte que anirem desglossant, però així i

tot, per a tenir una definició de referència, assumim la definició que va elaborar

la Comissió de Gestió dels Afers Públics Mundials.

La governança és:

“La suma de les moltes maneres en què els individus i les institucions, públiques i priva-
des, manegen els seus afers comuns. És un procés continu mitjançant el qual es poden
acomodar interessos diversos i conflictius i adoptar alguna acció cooperativa. Inclou les
institucions formals i els règims amb poder per a imposar obediència, i també avinences
informals que han acordat les persones i les institucions.”

Comissió de Gestió dels Afers Públics Mundials (1995, pàg. 2)

Aquesta definició ha acabat essent una definició de referència.

Les seves principals tesis van ser les següents:

1) La governança global es considera la suma de moltes vies per les quals els

individus i les institucions (públiques i privades) poden administrar els seus

afers i béns públics comuns.

2) Si bé fins a la dècada de 1990, a escala internacional, la governança

s’havia considerat sobretot un tema de relacions intergovernamentals, ara s’ha

d’entendre que està integrada per les organitzacions no governamentals, els

moviments ciutadans, les empreses transnacionals i el mercat mundial de ca-

pital.

Referència bibliogràfica

Comisión�de�Gestión�de
Asuntos�Públicos�Mundia-
les (1995). Nuestra comunidad
global. Madrid: Alianza Edito-
rial.
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3) La pràctica contemporània reconeix que els governs no porten tot el pes

de la gestió dels afers públics mundials, encara que continuen essent instituci-

ons públiques rellevants per a respondre constructivament als problemes que

afecten la ciutadania i la comunitat mundial en conjunt.

4) La governança global efectiva requereix una comprensió més adequada del

que representa viure en un món poblat i interdependent i amb recursos finits.

Cal treballar plegats i fer servir el poder col·lectiu per a crear un món més bo.

La governança implica un fort compromís amb els principis d’igualtat i de

democràcia consolidats en la societat civil.

5) No hi ha un model únic de governança global i, per tant, no hi ha una es-

tructura o un conjunt d’estructures únic. Es tracta d’un ampli, dinàmic i com-

plex procés de presa interactiva de decisions que evoluciona constantment i

respon a circumstàncies canviants. En una àrea qualsevol de gestió hi pot ha-

ver involucrat un ampli ventall d’actors. La presa efectiva de decisions globals,

per tant, s’ha d’edificar mitjançant la influència sobre decisions preses local-

ment, nacionalment i regionalment, i recolzar-se en les capacitats i els recur-

sos d’una diversitat de persones i d’institucions en molts àmbits. Finalment,

en alguns casos, la governança global descansa, sobretot, en els mercats i els

seus instruments, potser sota la supervisió institucional. Depèn de les energi-

es coordinades entre els departaments estatals i les forces mercantils. Un dels

fenòmens que en les últimes dècades ha tingut conseqüències importants per

a l’evolució de la governança global és el creixement de les empreses privades.

Com a conclusió, l’informe proposava una nova estructura de governança glo-

bal basada en la reforma de les Nacions Unides. En particular, volia incorporar

marcs més democràtics. Així, en primer lloc, apuntava la reforma del Consell

de Seguretat, sobretot mitjançant la desaparició del poder de veto dels mem-

bres permanents i la creació d’un nou Consell de Seguretat Econòmica. En

segon lloc, proposava crear una Assemblea de la Ciutadania triada democràti-

cament i un Fòrum de la Societat Civil Global que donessin suport a la feina

de l’Assemblea General. Finalment, proposava crear també un tribunal penal

internacional.

És important tenir en compte aquest informe polític perquè influeix en la lite-

ratura científica posterior, sobretot en l’àmbit de les relacions internacionals.

Amb tot, moltes de les reformes proposades encara no s’han dut a terme.
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2. El debat entorn del concepte de governança global
en la disciplina de les relacions internacionals

El concepte de governança global es va incorporar a l’agenda de la teoria de les

relacions internacionals a partir de l’obra de Rosenau i Czempiel (1992), Go-

vernance without government. Order and change in world politics. El títol de l’obra

ja mostra que el concepte de governança vol cobrir la inexistència d’un govern

mundial. Rosenau (1992a) ja va apuntar els elements principals que, després,

s’integrarien en la literatura. En primer lloc, destaca el vincle entre governan-

ça global i les transformacions provocades per la globalització; en segon lloc,

l’emergència de diferents actors no estatals en la governança de marcs globals;

i, finalment, la relocalització del concepte d’autoritat en la governança global.

Com hem dit, l’anàlisi de la governança de l’estructura política mundial no

és un tema nou en la disciplina de les relacions internacionals. Així, doncs,

no hi ha un nou objecte d’estudi, ni davant un objectiu diferent del que la

disciplina havia tingut en les dècades anteriors. No obstant això, s’observa un

context mundial policèntric i transnacional caracteritzat per la participació

de molts actors polítics en els mecanismes de governació mundial, més enllà

de l’estructura estatocèntrica creada en la postguerra, i del protagonisme únic

dels estats nació.

En aquest sentit, Rosenau (1992a, pàg. 4) distingeix la governança del govern.

Tradicionalment, en la disciplina, el concepte de governança es podia haver

identificat amb el de govern i, fins i tot, amb el d’autoritat política estatal o for-

mal. El concepte de governança global, però, transcendeix el de govern mun-

dial. Governança no és sinònim de govern. Tots dos conceptes es refereixen a

comportaments que tenen com a objectiu l’activitat de governar, però es dife-

rencien pel seu sistema regulador.

El govern implica una activitat de governar estructurada a partir d’una

autoritat formal, amb uns poders polítics que asseguren la implementa-

ció de les polítiques. La governança, en canvi, es refereix a les activitats

que poden derivar o no de formes legals o formals i que no es basen en

les forces polítiques per a aconseguir la implementació.

La governança al·ludeix a un concepte més ampli, doncs, encara que comporta

la presència d’institucions governamentals i, al mateix temps, està composta

de mecanismes informals i no governamentals, en els quals les persones i les
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organitzacions satisfan les necessitats i els desitjos. A més, s’ha de tenir en

compte que no hi ha una jerarquia clara de poder entre els diferents actors

que influeixen en la societat internacional.

La governança, segons Rosenau (1990), és un procés en curs que no se

sap com es pot acabar consolidant, i que s’estableix sobre la base de la

no-existència d’un govern mundial que exerceixi l’autoritat.

Aquest dèficit intergovernamental genera espais buits que han estat coberts

en els últims anys per iniciatives de governació privada i civil. Rosenau (1992,

pàg. 1-29) presenta en aquesta obra inicial els reptes principals que planteja

el concepte de governança global en el marc de la política mundial. Per a ell,

es tracta d’un sistema de regulació i d’un nou ordre mundial que incorpora

elements informals –enfront dels formals establerts pels estats nació– i també

el paper dels nous actors no governamentals com a reguladors.

En primer lloc, analitza la governança global com la translació de l’autoritat

dels governs nacionals a altres actors no governamentals. Se centra en l’anàlisi

de la transformació de la naturalesa i la localització de l’autoritat, la legitimitat

i l’obligatorietat en la governança global, des dels estats nació cap a altres ac-

tors i nivells governamentals subestatals o supraestatals. Així mateix, apunta la

necessitat d’analitzar els papers i les estructures que emergeixen de l’actuació

d’aquests nous actors no governamentals: organitzacions transnacionals, mo-

viments socials, mercats, partits polítics, etc. D’això se’n deriva un nou ordre

cada vegada més interdependent i complex (Rosenau, 1992, pàg. 4).

En segon lloc, proposa anar més enllà de la perspectiva tradicional en les rela-

cions internacionals per analitzar les transformacions globals des d’una pers-

pectiva holística, és a dir, a partir d’una visió d’interdependència en un con-

text global orgànic. En aquest sentit, defensa que els canvis que es produei-

xen en l’ordre global es correlacionen amb els canvis que es donen en la vida

global (Rosenau, 1992). A més, incorpora elements sociològics i explica com

les transformacions generades en el marc de societat internacional havien al-

terat les condicions existencials o ontològiques de la vida diària. Suggereix

l’existència d’una condició existencial o ontològica que ha alterat les circums-

tàncies de la vida diària.

D’això se’n dedueix que la globalització és extensiva, perquè intensifica

les interconnexions espacials arreu del planeta; al mateix temps, però,

és intensiva, perquè altera la conducta personal.
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El canvi global implica la fi de la primacia del govern i l’entrada en escena de

la governança. Consegüentment, apareix una enorme varietat de formes que

emfatitzen la dinàmica de proliferació de processos i que integren tendències

contradictòries, locals i generals, dinàmiques de cohesió i de conflicte.

2.1. Consolidació de l’estudi de la governança global

Després de l’aparició del concepte de governança global en aquesta primera

obra, uns quants investigadors i acadèmics s’han centrat a analitzar-lo i a teo-

ritzar-hi. Les aproximacions al concepte de governança en el marc globalitzat

són molt variades, de manera que no es pot donar una definició unívoca i un

ús exclusiu del terme. Es tracta d’un concepte clarament polisèmic, a partir del

qual cada actor, institució o acadèmic apunta uns objectius concrets segons

el seu punt de vista.

En la dècada de 1990, van aparèixer unes quantes revistes acadèmiques que

abordaven el tema des de diferents disciplines. En el primer número de la

revista Global Governance, Finkelstein va definir la governança�global com:

“L’activitat de governar, sense autoritat sobirana, les relacions que transcendeixin les
fronteres nacionals.”

L. S. Finkelstein (1995). Global Governance (pàg. 368)

Governança global

El concepte de governança global segons Finkelstein cobreix una àmplia categoria de fun-
cions que s’adopten en la societat internacional sense ser regulades com a sistema. Es
tracta de funcions com:

• la creació i l’intercanvi d’informació;
• la formulació i la promulgació de principis;
• la promoció del reconeixement d’un consens que afecta l’ordre internacional general,

l’ordre regional o temes particulars de l’agenda internacional;
• els esforços per influir en la regulació interna o en el comportament dels països (bones

pràctiques, conciliació, mediació, resolucions obligatòries de conflictes);
• la formació de règims i execució;
• l’adopció de regles, codis i regulacions;
• l’aplicació de material i programes de recursos;
• la provisió d’assistència tècnica i de desenvolupament de programes;
• les accions humanitàries, d’emergència o enfront de catàstrofes, i
• les accions de manteniment de l’ordre i de la pau.

La governança no s’ha d’identificar amb cap institució, atès que no hi ha cap

govern mundial. En aquest sentit, la governança global exerceix, en el context

internacional, la mateixa funció que els governs en el marc de l’estat nació.

L’autor afirma que, com que no hi ha un govern mundial, en lloc seu s’ha de

fer servir el concepte de governança global, que posa més èmfasi en l’activitat

que en la base constitucional o jurídica.
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Per tant, l’anàlisi de la governança global se centra en l’estudi dels ac-

tors que participen en la governació mundial, dels processos de presa

de decisió i de les activitats; encara que, sobretot, s’han d’analitzar els

resultats i les conseqüències que tenen (efectes, eficàcia i implementa-

ció domèstica).

L’obra de Held i McGrew (2002), Governing globalization, va consolidar i es-

tructurar l’estudi de la governança global com l’estudi de la transformació de

les estructures de governació de la política mundial contemporània en el nou

context globalitzat. L’objecte d’estudi incorpora els elements següents (Held

i McGrew, 2002, pàg. 9):

• Introducció de la multilateralitat, amb la incorporació de sistemes su-

praestatals (Nacions Unides), regionals (Unió Europea, Mercosur, ASEAN),

transnacionals (societat civil global, xarxes i organitzacions empresarials) i

subestatals (agències governamentals regionals, locals, comunitats de ve-

ïns, etc.).

• Visió�poliàrquica o plural de l’autoritat: en general, l’autoritat política

està fragmentada.

• Introducció d’una geometria�variable en què la capacitat política i regu-

ladora de les infraestructures varia segons els temes a cada zona geogràfica.

• Introducció de complexitat� estructural, resultat de la diversitat

d’agències i de xarxes que se superposen en jurisdiccions funcionals i es-

pacials amb diferents recursos de poder i competències.

• Transformació�del�paper�dels�governs�nacionals, que han esdevingut

espais estratègics que enllacen aquestes estructures de governança i legiti-

men la regulació més enllà de l’estat nació.

• Reconfiguració�de�l’autoritat, que es distribueix entre diferents nivells o

infraestructures de governança.
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• Emergència de noves modalitats de presa de decisions globals1 i imple-

mentació: hi ha aspectes importants de la formulació i implementació de

la política pública global que s’estan desenvolupant mitjançant l’expansió

de xarxes globals, transgovernamentals, trisectorials (públic, empresarial i

ONG) o transnacionals. Aquestes xarxes poden ser ad hoc o instituciona-

litzades, i cada vegada són més importants en la coordinació de la feina

d’experts i de funcionaris en governs, agències governamentals, organit-

zacions internacionals intergovernamentals, empreses i ONG. Estableixen

agendes, distribueixen i difonen informació, formulen regulacions o nor-

mes, estableixen i implementen programes polítics, etc. Són una conse-

(1)En anglès, global rule-making.
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qüència de la complexitat tècnica que estan adquirint els temes polítics

globals.

Per les raons exposades, alguns autors (Held i McGrew, 2000, 2002, pàg. 13)

consideraven que es tractava d’un concepte a la recerca d’una teoria.

Avui el concepte de governança s’entén com una forma de reorganitza-

ció política contemporània que es basa en una lògica de poder policèn-

trica, multinivell i multiespacial, que va més enllà d’una lògica d’acció

informal i no jeràrquica (Graz i Nölke, 2008a), com es podia haver de-

nunciat d’entrada.

L’estudi de la governança global analitza les relacions de poder i d’autoritat,

estudia com es prenen les decisions polítiques, qui governa i qui regula, i,

sobretot, examina com els estats s’han adaptat a l’arena i als processos polí-

tics globals (Whitman, 2005, pàg. 24). Es tracta d’una estructura complexa de

governació basada en l’emergència de noves xarxes i institucions reguladores

que tenen una aplicació transplanetària. Com totes les relacions socials, les

relacions socials globals també requereixen governació, és a dir, requereixen

regles vinculades a institucions reguladores que puguin administrar aquestes

normes i aquests estàndards. D’aquest tipus de regulacions que administren

les relacions entre les persones i la societat en l’espai planetari se’n pot dir

governança�global (Whitman, 2005).
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3. Governança global: anàlisi de les principals
dimensions

L’estudi de la governança global vol analitzar les transformacions i els

canvis que hi ha hagut en els diferents aspectes de la governació dels

temes globals.

Un dels treballs que va voler aclarir els principals canvis de l’emergent teoria

sobre governança global va ser el de Hewson i Sinclair (1999). Aquests autors

s’ocupen de la manera com els models de governança global estaven canviant

en el marc de l’ordre mundial –basat en el concepte de Cox (1987)– i centren

la recerca en l’anàlisi de la multiplicitat�de�fonts�de�poder. Amb aquest ob-

jectiu, ofereixen una ontologia del concepte de governança global per analitzar

l’estructura i els actors que integren les formes existents de governança global.

Hewson i Sinclair (1999) es fan diverses preguntes:

1) Es pregunten quin equilibri hi ha entre les forces�socials aparentment uni-

versalitzadores i les forces nacionals o locals en la governació dels temes glo-

bals.

2) Es pregunten com han donat lloc a noves configuracions i relacions de

poder en la governança global els canvis en les tecnologies�de�la�informació

i�la�comunicació.

3) Es pregunten quin és l’estatus de les identitats�polítiques�col·lectives que

participen en aquests nous instruments, sobretot en la societat civil global.

4) Es pregunten quina importància tenen les elits�empresarials�privades –

sobretot de les empreses– i les comunitats epistèmiques d’investigadors i tre-

balladors de noves tecnologies, que sostenen el coneixement i els instruments

de control i poder en la societat contemporània.

Com a conclusió, presenten com a objecte d’anàlisi la vinculació entre la go-

vernança global i una nova agenda de reptes emergents en la societat globa-

litzada. Aquests temes són:
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• la governança global del medi ambient,

• la globalització vinculada a les tecnologies de la informació i la comuni-

cació i

• la societat civil global.

Tenint en compte aquestes qüestions, Hewson i Sinclair (1999a) analitzen la

literatura que hi ha sobre el tema i mostren que darrere la idea de governança

global hi ha les quatre aproximacions següents:

1) El desplaçament en la localització de l’autoritat en el context paral·lel

d’integració i de fragmentació.

2) L’emergència –real o en potència– de la societat civil global.

3) La funció fonamental de l’economia política global i el decisiu paper de

reorientació que tenen les elits intel·lectuals i empresarials i les polítiques ne-

oliberals del grup de països del G-7.

4) L’aparició d’elits d’analistes simbòlics d’alt nivell o de treballadors qualifi-

cats, vinculats al nou ordre global informatiu nascut de l’espectacular desen-

volupament de les tecnologies de la informació i la comunicació.

En l’àmbit acadèmic, hi ha diferents aproximacions teòriques del concepte de

governança global que contribueixen a generar un debat ampli i a vegades una

mica confús (Pattberg, 2007, pàg. 39):

1) L’aproximació�analítica, que veu la governança global en relació amb els

fenòmens de la globalització. En aquest cas, la governança global s’entén des

del punt de vista polític, com un concepte que dóna sentit a les actuals trans-

formacions sociopolítiques. Com a conseqüència d’això, es destaquen dife-

rents qualitats dels processos de governança, com les maneres no jeràrquiques

o la inclusió dels actors privats en el procés.

2) L’aproximació�normativa, que se centra en la comprensió i s’enfoca en la

necessitat d’elaborar una resposta política adequada a la globalització.

Mínim comú denominador

El mínim comú denominador
del concepte de governança
global es va establir davant la
creixent importància dels can-
vis econòmics i les transfor-
macions que es donaven en el
marc de la relació entre estats
nació i mercats, i l’aparició de
noves formes de governació
com a resultat de l’emergència
de nous actors no estatals.

Referències
bibliogràfiques

R.�W.�Cox (1987). Production,
power and world order: Social
forces in the making of history.
Nova York: Columbia Uni-
versity Press.
M.�Hewson;�T.�J.�Sinclair
(eds.) (1999). Approaches to
global governance theory. Nova
York: SUNY Press.
M.�Hewson;�T.�J.�Sinclair
(1999a). “The emergence of
global governance theory”.
A: Approaches to global gover-
nance theory (pàg. 3-22). Nova
York: SUNY Press.

3) L’aproximació� discursiva, que s’enfoca en l’anàlisi dels conceptes i en

l’anàlisi del discurs hegemònic de les implicacions negatives de l’agenda polí-

tica i econòmica neoliberal. Per a alguns acadèmics, la governança global és

el resultat de la combinació de valors liberals i l’hegemonia nord-americana

al món. En aquest sentit la literatura acadèmica també incideix en aquests as-

pectes.

Des del punt de vista de l’elaboració de la teoria, Held i McGrew (2002a, pàg.

8-9) defensen la tesi que el concepte de governança global és molt més que un

concepte descriptiu, tal com s’havia exposat en les primeres definicions. En

canvi, els autors defensen que la governança global constitueix una aproxi-
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mació analítica que permet abordar algunes de les qüestions més importants

en la vida política globalitzada: qui regula o governa, amb quins interessos,

amb quins mecanismes, amb quins objectius.

3.1. Governança global i transformació de la reconfiguració del

poder i l’autoritat

L’estudi de la governança global posa èmfasi en una diversitat d’actors,

de mecanismes i de maneres de gestionar i regular els temes globals

(Rosenau i Czempiel, 1992).

Per a analitzar el paper dels actors no estatals en la governança global, sobretot

les empreses i la societat civil global, s’han de tenir presents els espais on es

prenen les decisions polítiques i on s’exerceix l’autoritat.

Des del punt de vista de l’elaboració de la teoria, Held i McGrew (2002a, pàg.

8 i 9) defensen la tesi que el concepte de governança global és molt més que un

concepte descriptiu, tal com havien exposat d’entrada des d’un punt de vista

crític alguns autors (Hewson i Sinclair, 1999). En canvi, constitueix una apro-

ximació analítica que permet abordar algunes de les qüestions més importants

en la vida política globalitzada: qui regula o governa, amb quins interessos,

amb quins mecanismes, amb quins objectius.

En aquest sentit, es tracta d’una aproximació analítica que vol superar la con-

cepció convencional estatocèntrica de la política i l’ordre mundial i se centra

a identificar les unitats d’anàlisi locals, regionals o transnacionals com a nous

sistemes d’autoritat i de govern. Aquest nou enfocament sobre la governança

global implica l’anàlisi d’on se situa el poder i la presa de decisions, el govern

i l’autoritat política que en les últimes dècades han emergit entorn de siste-

mes de coordinació formals i informals entre actors públics, privats i civils que

actuen plegats per resoldre problemes col·lectius. Es tracta d’analitzar el que

Rosenau (1999) defineix com la identificació�dels�processos�de�governança

on aquests es manifesten i les autoritats que exerceixen control i poder.

Com a conseqüència d’això, l’estudi de la governança global posa de

manifest la reconfiguració del poder i l’autoritat en la societat interna-

cional.

El concepte de governança global és especialment rellevant per a descriure les

estructures i els processos de governació transnacional, on no hi ha una au-

toritat política suprema i sobirana. En absència d’un govern mundial, aquest

concepte permet descriure els nexes entre els sistemes de presa de decisions,

la coordinació política i la resolució de conflictes que transcendeixen el poder

i l’autoritat dels estats nació (Rosenau, 1999). Així, doncs, el concepte de go-
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vernança global ha posat de manifest les deficiències en l’autoritat del sistema

estatocèntric i ha inclòs en l’agenda de les relacions internacionals la qüestió

sobre l’emergència de noves autoritats privades, i l’emergència de noves for-

mes d’exercici de poder i d’autoritat (Held i McGrew, 2002).

Un dels principals elements de consens entre els autors que han analitzat

aquest concepte és que la governança global es refereix a l’extensió del multi-

lateralisme i a la participació de diferents actors�no�estatals en la governació

mundial, en diferents àmbits i nivells de presa de decisions. En el context glo-

bal, s’ha passat d’un estatocentrisme a un policentrisme que ha transformat

els instruments, els marcs i les formes de governació a escala global (Scholte,

2004).

L’acció de governar avui la globalitat és un procés complex i volàtil

que implica la negociació i el desenvolupament de programes i políti-

ques entre actors estatals, fet que ha ampliat de manera molt important

el multilateralisme, sobretot pel que fa al govern dels afers econòmics

mundials.

Les transformacions de l’estructura productiva i els processos constructius de

la globalització han propiciat importants transformacions en l’estat nació (Sc-

holte, 2005). La globalització ha minvat la manera d’actuar dels estats nació,

que ja no és viable en moltes esferes transnacionals, i ha afavorit l’aparició

de mecanismes de governança policèntrics, multiespacials i basats en xarxes.

Malgrat això, l’estat es manté com l’actor principal, però actua en xarxes de

governança policèntriques i multinivell.

Amb l’impuls de la ideologia neoliberal dominant promoguda pels estats ma-

teixos i la classe capitalista transnacional (Sklair, 2001), a més de les formes

de governança multilateral i multinivell, s’han expandit una sèrie d’espais de

governança global en què les autoritats privades tenen un paper molt destacat.

Les empreses tenen un contrapès, que és la societat civil global, que també ha

passat d’actuar en un espai estatal a fer-ho en un de transnacional.

Tot això porta a la transformació multiescala del sistema de governan-

ça global (Scholte, 2005) i a la reconstitució del domini públic global

(Ruggie, 2004).
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3.2. Governança global: l’emergència de nous mecanismes de

regulació

En aquest sistema de governança global, la regulació té un paper fonamen-

tal. Així, doncs, la dispersió de la governança global en el món contemporani

s’ha produït de manera paral·lela a l’aparició de nous mecanismes de regulació

transnacional. Avui la regulació emergeix en diferents nivells (transnacional,

nacional, regional i local) i en espais globals, impulsada per actors públics i

privats; i en espais de regulació publicoprivada i de regulació multistakeholder

de partenariat entre actors privats, civils i, en alguns casos, públics (Scholte,

2005). Per tant, la governança tendeix a ser difusa, ja que emana de molts es-

pais i nivells, a partir de nous actors amb autoritat.

L’emergència de la governança global com a espai amb la participació d’actors

públics i privats s’ha generalitzat amb el suport o, almenys, la tolerància dels

governs i de les agències intergovernamentals. En aquest sentit, els estats no

poden governar sols; per aquesta raó, ells mateixos han afavorit l’aparició de

regulacions transnacionals que superen les relacions interestatals. Avui, mol-

tes de les regulacions vinculades als espais transnacionals, com l’activitat pro-

ductiva de les empreses transnacionals, la governança global del medi ambi-

ent, la governança global dels mercats financers o dels mercats electrònics, de

les comunicacions globals són administrades amb acords i mecanismes en què

participen autoritats públiques i privades mitjançant noves formes de regula-

ció no vinculant, que adopten noves formes que van més enllà de les normes

i la regulació tradicional exercida pels òrgans legislatius dels estats nació i el

paper del dret internacional públic tradicional.

Així, doncs, l’anàlisi de la governança global implica l’estudi de la transfor-

mació de les regles de joc en nombroses esferes de l’ordre i la política mun-

dials, tant en aspectes socials com econòmics (Cutler, Haufler i Porter, 1999;

Slaughter, 2004; Djelic i Sahlin-Anderson, 2006). D’aquesta manera, l’estudi de

la governança global adquireix una nova perspectiva ontològica (Dingswerth

i Pattberg, 2006; Rosenau, 1999), que permet als investigadors enfocar la se-

va anàlisi cap al sorgiment d’aquestes normes que regulen l’activitat política

transnacional més enllà de les relacions entre estats.

L’estudi de la governança global implica l’anàlisi d’un sistema complex

d’institucions reguladores que adopten una jurisdicció i una circums-

cripció planetàries (Scholte, 2005).
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Estudi de la governança
global

Es tracta, segons Scholte
(2005), d’un procés que, igual
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mulació, la implantació, el se-
guiment i l’aplicació (enforce-
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En els últims anys, l’anàlisi dels instruments i mecanismes de governança glo-

bal ha estat recollit per autors que provenen de diferents aproximacions te-

òriques (Djelic i Sahlin-Anderson, 2006; Keohane i Nye, 2003; Grugel i Pi-

per, 2007; Held i McGrew, 2002; Hewson i Sinclair, 1999; O’Brien i altres,

2000; Pattberg, 2007; Rosenau, 1999; Sinclair, 2004; Whitman, 2005). No hi

ha una definició comunament acceptada de l’objecte d’estudi, ni una delimi-

tació clara dels temes i de les estructures a què es refereix, sinó que l’avenç en

l’estudi ha provingut de propostes d’un caire ideològic molt divers.

En aquest material didàctic hem recollit la proposta de classificació elaborada

per Scholte (2005), que classifica els mecanismes de governança a partir de la

tipologia que detallem tot seguit:

1)�Els�mecanismes�intergovernamentals�que�s’estableixen�mitjançant�or-

ganitzacions�internacionals�governamentals. Els governs operen per mitjà

de representants diplomàtics o ministerials, o bé per mitjà d’organitzacions

internacionals governamentals, com les Nacions Unides (NU), el Banc Mun-

dial (BM), el Fons Monetari Internacional (FMI) o l’Organització Mundial

del Comerç (OMC) (Diehl, 2005). Aquests mecanismes inclouen diferents ti-

pus d’organitzacions internacionals governamentals, que poden tenir caràcter

regional o específic, com la Unió Europea (UE), l’Associació de les Nacions

del Sud-est Asiàtic (ASEAN), l’Organització de Cooperació i Desenvolupament

Econòmic (OCDE), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització

Mundial del Turisme (OMT).

2)�L’existència�de�xarxes�transgovernamentals. Aquestes xarxes no tenen el

caràcter formal que tenien les organitzacions internacionals governamentals.

Es tracta de xarxes que es conformen a partir de l’existència de conferències,

fòrums, reunions o grups de treball en què els representants governamentals

posen en comú els seus objectius polítics globals (Rustiala, 2002). Entre aques-

tes xarxes hi ha el G-8, el G-20 i la Competition Policy Network. A més, es pot

constatar que la UE o l’OCDE també hi treballen. Malgrat que, en nombroses

ocasions, aquestes xarxes transgovernamentals no s’han constituït com a ins-

titucions internacionals de ple dret, d’acord amb el dret públic internacional,

sí que compleixen funcions reguladores en els nous temes de l’agenda global,

com la prevenció del crim i el terrorisme, el control de noves malalties, la pro-

tecció mediambiental, la supervisió dels mercats financers, la promoció dels

drets humans i la política comercial i d’inversió.
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3)� Els� acords� interregionals, aspectes cada vegada més importants per

al desenvolupament de la governança global (Hänggi i altres, 2006).

S’estableixen mitjançant diferents representants intergovernamentals d’espais

supraregionals que, al seu torn, integren estats, com és el cas dels acords con-

closos entre la UE i el Mercosur o l’ASEAN. Aquests acords han experimentat

un desenvolupament molt important en els últims anys.
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4)�Els�acords�translocals, que també són cada vegada més importants en la

governança global. Es tracta d’acords a què han arribat institucions subesta-

tals públiques –com autoritats municipals o provincials– per a establir una

col·laboració directa entre diverses zones del planeta sense la mediació dels

estats nació. Alguns exemples d’això són els projectes United Cities, Eurocities

i ICLEI - Local Governments for Sustainability.

5) Finalment, a més d’aquests mecanismes impulsats per les autoritats pú-

bliques, l’autor destaca l’important increment dels mecanismes�privats,�pu-

blicoprivats,�multistakeholder�o�híbrids en l’espai de la governança global.

Com hem apuntat, en les últimes dècades s’han incrementat les pressions po-

lítiques que busquen estendre la governança a un ampli grup d’entitats i or-

ganismes que connecten els temes de governança comercial i econòmica amb

aspectes com la justícia social i la seguretat. Avui dia, en el context global costa

de diferenciar entre l’esfera pública i la privada, i fins i tot entre l’autoritat

pública i la privada. La regulació dels temes comercials i econòmics pot sor-

gir d’una varietat important d’actors (governamentals, privats o de la socie-

tat civil) i adquirir, així mateix, diverses formes o diversos mecanismes de go-

vernança: l’autoregulació privada, la coregulació publicoprivada, la regulació

multistakeholder –que integra actors públics, privats amb ànim de lucre i privats

sense ànim de lucre–, sia en l’àmbit transnacional, supraregional, regional o

local.
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4. L’evolució del debat teòric entorn del concepte de
governança global: diferents aproximacions

En les últimes dècades, el concepte de governança global s’ha anat revestint

d’aproximacions epistemològiques i ontològiques que han donat més consis-

tència el concepte. En aquest apartat presentarem dues de les propostes que

han adquirit més consistència teòrica i desenvolupament conceptual. En pri-

mer lloc, el desenvolupament del concepte a partir dels autors vinculats a la

teoria liberal del dret internacional públic, i en segon lloc, els autors vinculats

a la teoria crítica i l’estudi dels règims privats i les elits i autoritats privades en

la governança global.

4.1. L’aportació de la teoria liberal de dret internacional públic

Durant la segona meitat de la dècada de 1990, van aparèixer noves aproxi-

macions a la teoria de les relacions internacionals, sobretot als Estats Units,

per autors que procedien de l’institucionalisme neoliberal i autors iusinterna-

cionalistes procedents del dret internacional. Aquestes aportacions teòriques

aporten nous elements ontològics al concepte de governança global.

Una d’aquestes aportacions es va configurar entorn d’un projecte intel·lectual

i de recerca liderat per la jurista i professora de dret internacional Anne-Marie

Slaughter (1993, 2000), de qui parteix la proposta de generar una teoria liberal

del dret internacional, que s’ha aplicat a l’estudi de la teoria de les relacions

internacionals. El fet interessant d’aquesta aproximació, com afirma Ibáñez

(2005, pàg. 141), és la distinció de tres nivells de dret internacional: un primer

nivell públic, un segon nivell privat i un tercer nivell mercantil o d’arbitratge.

Hi conflueixen:

1) Les normes de dret dels individus i de les col·lectivitats en la societat trans-

nacional: normes voluntàries que regeixen les relacions entre actors socials

sense la intervenció estatal.

2) El dret transnacional o transgovernamental, format per les normes de les

organitzacions governamentals els efectes de les quals transcendeixen les fron-

teres nacionals.

3) Les fonts tradicionals del dret internacional públic o dret interestatal.
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La proposta de Slaughter (1993, 2000) aporta elements importants per a com-

prendre el desenvolupament de diferents marcs normatius que han emergit en

l’àmbit de les relacions internacionals en les últimes dècades. En primer lloc,

perquè mostra la rellevància de l’activitat normativa dels individus i els grups

privats, i en segon lloc, perquè dóna importància als instruments normatius

no vinculants, tant públics com privats, anomenats habitualment soft� law

en el marc del dret internacional públic i autoregulació en el context privat

(Ibáñez, 2005).

La majoria de treballs de recerca sobre regulació i governança destaquen

la notorietat que ha assumit la relació entre la governança i la soft law,

en contrast amb la relació tradicional entre govern i hard law (Mörth,

2004).

En una de les recerques sobre governança, regulació i soft law, Mörth considera que la
regulació voluntària és una característica fonamental de les noves estructures de gover-
nança:

“Mentre que en els sistemes de govern la llei és coercitiva, en els sistemes de governança
la llei és voluntària.”

Mörth (2004)

Aquest aspecte explica per què de la majoria dels nous instruments de gover-

nança que han sorgit en les últimes dècades se’n diu instruments de baixa nor-

mació o voluntarietat.

La soft�law, o legislació�voluntària, té l’origen en el sistema jurídic tradicio-

nal, sobretot en el dret internacional públic. En l’àmbit de les relacions inter-

nacionals sempre va costar que els estats adoptessin per consens una legisla-

ció coercitiva. En general, la majoria dels instruments jurídics que s’apliquen

en l’àmbit internacional estan basats en els principis�de�voluntarietat, com

també passa amb alguns dels marcs jurídics més rellevants que defineixen el

sistema de governació internacional, com, per exemple, la Declaració Univer-

sal dels Drets Humans (1948).
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El concepte de hard�law identifica els instruments normatius que es construei-

xen a l’empara d’obligacions coercitives o d’alta normació, estableixen formes

de control extern de la seva aplicació i permeten elements de coerció i sanció.

En adoptar aquests instruments coercitius, els estats deleguen l’autoritat sobre

la interpretació i implementació de la llei a un tribunal de justícia internaci-

onal independent (Abbott i Snidal, 2000); és a dir, l’adopció d’instruments

de hard law els representa cedir la sobirania. Si s’analitzen els avantatges que

comporta per als estats el desenvolupament d’instruments legals coercitius,

cal observar que aquests instruments els permeten reduir les negociacions i

els conflictes una vegada aprovades i ratificades les lleis; redueixen, així ma-

teix, els costos futurs i fan que els millori la credibilitat en la política mundial.

Referència bibliogràfica

K.�W.�Abbot;�D.�Snidal
(2000). “Hard and Soft Law
in International Governan-
ce”. International Organiza-
tion (vol. 54, núm. 4, pàg.
421-456).



CC-BY-NC-ND • PID_00197449 27 Globalització i governança global

Com a contrapartida, però, restringeixen de manera clara el comportament

dels actors –poden aportar sancions legals– i, en el cas dels estats, els redueix

la sobirania.

Des del punt de vista contrari, l’ús de soft law els aporta els avantatges racionals

que els estats prefereixen. Malgrat que els instruments de soft law són, des

d’un punt de vista jurídic i legal, molt més febles –pel que fa a l’obligatorietat,

la precisió i la delegació–, la veritat és que afavoreixen la discussió política a

l’hora d’afrontar processos d’aplicació i implementació, i, sobretot, eviten que

els estats es vegin obligats a delegar l’autoritat en un tercer actor independent,

amb la disminució de sobirania que això implica. En dret internacional, la soft

law inclou –per oposició a la hard law– qualsevol tipus de norma no vinculant

que reguli les relacions entre les parts. Es caracteritza, sobretot, per l’absència

de l’obligatorietat com a font del dret, i es basa en la voluntarietat de les parts

implicades, sia per la forma que adopta o per la substància que la constitueix.

Com ja hem dit, els estats no deleguen la seva autoritat en un tribunal de

justícia internacional, i per tant mantenen la sobirania.

En adoptar instruments legals de compliment voluntari, les parts afectades

acomoden el comportament als principis i requeriments establerts, però sense

estar subjectes a cap obligació coercitiva ni delegació de l’autoritat (Chinkin,

1989).

Per tant, la soft�law o legislació�voluntària són normes no jeràrqui-

ques, que no impliquen un compliment o una obligació legal controlats

amb pena de sanció jurídica, i que tampoc no comporten la submissió

de les parts a una tercera autoritat (per exemple, un tribunal de justícia).

Com ja hem dit, l’emergència de la soft law va estar vinculada tradicionalment

al desenvolupament del dret internacional públic. En aquest context, la soft

law s’ha desenvolupat mitjançant diferents instruments legals impulsats pels

estats, en molts casos per mitjà d’organitzacions internacionals governamen-

tals: les declaracions i resolucions de l’Assemblea General de les Nacions Uni-

des, com, per exemple, la Declaració Universal dels Drets Humans o la Carta

de les Nacions Unides; les declaracions, les línies directrius, les comunicaci-

ons, els principis, els codis de conducta o de pràctiques, sovint en el marc de

tractats o acords; els plans d’acció, com és el cas de l’Agenda 21; i, finalment,

altres obligacions no basades en un tractat.

L’ús del principi de voluntarietat sempre ha constituït un repte en l’estructura

normativa i les fonts tradicionals de dret (Chinkin, 1989; Gruchalla-Wesi-

erski, 1984). No obstant això, en el context internacional, el desenvolupament

d’aquest principi ha permès avançar en la construcció del corpus jurídic. Els

estats nació no han estat mai gaire inclinats al desenvolupament de nous ins-

truments de legislació coercitiva, sia per por o per falta de consens, en aspec-
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tes internacionals, sobretot pel que fa a la renúncia de sobirania que compor-

ta delegar l’autoritat jurídica en instruments de legislació coercitiva (Abbott

i Snidal, 2000).

Per als teòrics del dret, el desenvolupament d’instruments de soft law pot afe-

blir el sistema del dret internacional públic. Per a Abbott i Snidal (2000), però,

els estats s’estimen més el desenvolupament de soft law que no pas la con-

secució d’acords legals més institucionalitzats: en moltes ocasions, els instru-

ments de soft law poden ser dissenyats, fins i tot, com un pas previ a l’adopció

d’instruments de hard law.

En general, els instruments de soft law ofereixen molts avantatges:

• Estableixen objectius molt més fàcils d’aconseguir pels actors.

• Permeten la flexibilitat i afavoreixen el compromís de les parts –que no és

posat en dubte ja que deleguen l’autoritat.

• Augmenten l’eficiència sobretot en els temes nous en què encara no hi

ha un acord gaire clar sobre els comportaments que requereixen: el fet

que molts dels reptes actuals més importants, com la seguretat i la reduc-

ció d’armaments, siguin temes molt incerts afavoreix el desenvolupament

d’instruments de soft law.

En la seva recerca, Abbott i Snidal (2000) opinen que, a partir de crite-

ris racionalistes, el desenvolupament d’instruments de soft law afavoreix

l’aprenentatge mutu i els processos normatius.

Les principals característiques de la soft law són les següents:

1) El domini i l’aplicabilitat d’aquestes formes de soft law, i també les condici-

ons per a estar-hi conforme, es defineixen, de manera general, mitjançant la

mateixa disposició de la regulació. Per tant, no estan definides prèviament de

manera estructural, com s’esdevé amb la hard law.

2) I com a conseqüència de la primera característica, en la soft law l’autoritat

no està definida prèviament, sinó que es construeix a partir de la relació de

govern que s’estableix entre els qui regulen i els qui són regulats.

En aquest sentit, l’emergència d’instruments de soft law en els últims quaranta

anys en el marc del dret internacional públic ha comportat tres importants

transformacions d’aquest sistema jurídic:

1) La soft law s’ha desenvolupat a l’empara del sorgiment de nous temes polí-

tics, subjectes a legislació.
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2) La soft law també s’ha desenvolupat a l’abric de la participació d’actors des-

centralitzats, sobretot autoritats privades, en el sistema legal internacional.

3) La soft law està estretament vinculada al sorgiment de nous instruments

reguladors que han anat adoptant sistemes de compliment voluntari.

La participació de les institucions privades en l’elaboració de noves formes de

regulació transnacional explica el procés de transformació que ha afectat la

governació global en les últimes dècades. Gràcies a això, la soft law ha adquirit

noves maneres d’actuació mitjançant la participació d’aquests nous actors,

tant si són organitzacions no governamentals com si són agències privades o

empreses. La regulació impulsada per les autoritats privades també s’ha basat

en el principi de voluntarietat a causa de les limitades capacitats reguladores

que tenen, ja que ni empreses ni ONG estan reconegudes com a actors de

ple dret en l’àmbit del dret internacional públic. La seva aportació s’ha dirigit

a crear nous instruments de regulació transnacional en espais en què calia

establir normes o estàndards de comportament, sobretot en àrees en què els

estats no participaven.

En nombroses ocasions, les autoritats privades han trobat el seu espai de par-

ticipació política per mitjà dels marcs reguladors de les organitzacions inter-

nacionals governamentals, com la UE, les NU –amb els seus òrgans i les seves

agències–, l’OCDE, l’OMC i el BM. Les organitzacions internacionals governa-

mentals adopten aquests instruments en col·laboració amb els actors privats

com una via de modernització i d’adaptació als reptes polítics actuals, i su-

peren així les polítiques pròpiament governamentals, més restrictives i coer-

citives. En algunes ocasions, la regulació impulsada conjuntament pels actors

privats i per les organitzacions internacionals governamentals obre la possibi-

litat a la innovació en la política mundial, cosa que, més endavant, haurien

d’assumir els estats.

Mitjançant l’impuls de les ONG i, en alguns casos, de les empreses, s’han

desenvolupat línies directrius, principis i codis de conducta que han permès

establir certs estàndards en l’activitat transnacional que han pal·liat el dèficit

de regulació impulsada pels estats. Les autoritats privades hi han influït de

manera especial mitjançant les agències de les Nacions Unides, com el PNUD,

la UNCTAD i el PNUMA. En aquest context, cal esmentar les nombroses inici-

atives en el marc de l’RSE, com les línies directrius per a empreses multinaci-

onals de l’OCDE, com ara United Nations Global Compact i Global Reporting

Initiative, i també les de l’àmbit mediambiental, entre les quals hi ha moltes

de les regulacions mediambientals derivades de la Conferència de Rio (1992),

com Agenda 21.

Així, doncs, els emergents instruments de regulació transnacional estan vin-

culats directament al sorgiment de molts actors públics i privats que hi parti-

cipen en el disseny i l’aplicació. A més, s’ocupen –en diversos àmbits– de nous

temes globals sobre els quals els governs han refusat explícitament desenvolu-

Instruments de soft law en
la UE

En la UE, els instruments de
soft law tenen un paper fona-
mental: aquí hi ha, per exem-
ple, la Carta de Drets Fona-
mentals de la UE, la política
de treball de la UE i el Codi de
Govern Corporatiu de l’OCDE.
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par cap mena de legislació coercitiva, de manera que han acceptat l’elaboració

d’alternatives de legislació voluntària: recomanacions, estàndards de compor-

taments o pràctiques, codis voluntaris.

En aquest context de transformació dels sistemes de governança, els actors

privats han fet servir els instruments de soft law sobretot en àrees com els

drets humans i el medi ambient. La integració dels objectius de justícia social

i desenvolupament econòmic sostenible són dos dels elements bàsics que im-

pulsen l’elaboració d’aquesta nova regulació voluntària. En aquest sentit, els

grups privats són els responsables de la creació de molts dels nous estàndards

internacionals: les ONG, en col·laboració amb comunitats epistèmiques, han

esperonat el desenvolupament de nous instruments de regulació mediambi-

ental i social, sobretot en l’àmbit de la responsabilitat social de l’empresa.

Comunitats epistèmiques

Les comunitats epistèmiques
són les que posseeixen un co-
neixement expert sobre temes
concrets.

Aquests instruments constitueixen un nou espai de regulació en la fragmen-

tada esfera de la governança global, l’autoritat de la qual s’ha dispersat entre

constel·lacions de poder, en les quals són presents actors públics i privats (Kir-

ton i Trebilcock, 2004).

L’emergència d’aquests instruments de soft law planteja nombrosos reptes fu-

turs pel que fa al dret internacional públic, reptes que permetran ordenar més

bé les relacions polítiques i econòmiques transnacionals. Tot seguit apuntem

alguns elements.

En primer lloc, si s’analitzen aquestes iniciatives des de l’àmbit del dret, es

pot discutir si n’hi ha cap que es pugui considerar realment un instrument

legal (Mörth, 2004). El fet que no hi hagi una definició clara i concisa sobre

què s’entén per regulació transnacional o internacional fa que s’incloguin en el

paquet de la regulació instruments d’un contingut i una aplicabilitat molt di-

versos. En nombroses ocasions, el desenvolupament d’aquests instruments de

soft law sembla que està més vinculat al desenvolupament de noves polítiques

públiques globals –amb els corresponents instruments polítics– que no pas al

dret. En aquest sentit, també s’ha d’analitzar la relació entre la implementació

d’instruments de regulació i el desenvolupament i la consolidació de les xar-

xes de polítiques públiques globals, sobretot en el marc d’organitzacions in-

ternacionals governamentals com les Nacions Unides. A conseqüència d’això,

s’ha d’estar molt atent al futur d’aquests instruments, perquè en molts casos

apunten a temes d’una rellevància especial en la política mundial, que, a més,

no són prou coberts per les polítiques intergovernamentals. El fet que els es-

tats no assumeixin responsabilitats en temes emergents en la política mundi-

al fa que les adoptin altres actors no estatals, com ara els privats (empreses i

organitzacions de la societat civil global). Per a aquests actors, els instruments

de regulació voluntària sembla que s’adapten a les seves necessitats i a les se-

ves capacitats en l’àmbit transnacional. En tot cas, es tracta d’instruments que

possibiliten una flexibilitat més gran i que permeten actuar més enllà de la le-
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gislació pública internacional. Encara que també es poden obrir a conseqüèn-

cies no volgudes, ja que el control sobre l’activitat transnacional no deixa de

ser molt limitat.

En segon lloc, el desenvolupament d’instruments de regulació de soft law re-

presenta un repte per als estats. Com hem vist, en alguns casos aquests estats

s’han mantingut al marge de moltes de les diferents esferes de regulació. La

veritat, però, és que la seva participació en el disseny d’aquests mecanismes té

una importància vital, ja que encara s’ha de dirimir si aquesta nova soft law pot

precedir el desenvolupament futur de hard law. Essent així, els estats haurien

d’assumir la funció legisladora en l’esfera internacional.

Si finalment decideixen no participar, la regulació privada voluntària po-

dria assumir el seu potencial jurídic per a desenvolupar-se com a corpus le-

gal independent. En aquest cas, la privatització de la governança es con-

solidaria com un espai paral·lel en què moltes de les constel·lacions pri-

vades de poder s’erigirien en espais vertaderament independents. Al llarg

d’aquest procés s’haurien d’estructurar, de manera més clara, els instruments

d’implementació, de compliment i de control sancionador, uns processos que,

avui dia, presenten deficiències molt marcades, sobretot pel que fa al compli-

ment i el control sancionador. El fet que molts d’aquests instruments es desen-

volupin de manera paral·lela a la regulació estatal pot fer que quedin ocults

davant la política interestatal, com un espai separat del dret internacional pú-

blic.

4.2. L’enfocament de normació i l’estudi de la governança global

Seguint l’estudi de la teoria liberal del dret internacional, es va elaborar una

altra línia teòrica i metodològica important en l’estudi de la governança global

que correspon als nous enfocaments sobre les tendències jurídiques en l’àmbit

de les relacions internacionals. Es tracta d’una proposta que torna a pouar en

la recerca feta per Slaughter i Keohane en el marc de la teoria�liberal�del�dret

internacional.

Un dels treballs de recerca més importants elaborats entorn de l’impacte de la

soft law en les relacions internacionals és el d’Abbott i altres (2000). Van dur

a terme el treball en el marc del projecte de recerca sobre el concepte de nor-

mació2 començat per Abbott i altres (2000). Amb aquest concepte s’al·ludeix

(2)En anglès aquest concepte es diu
legalization (Abbott i altres, 2000).
Traduït al català com a normació.
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a una tendència generalitzada en les relacions internacionals en les últimes

dècades: el procés de normació d’una part important tant de les noves insti-

tucions internacionals com de les tradicionals.

La normació és “una forma particular d’institucionalització caracterit-

zada per tres components: obligació, precisió i delegació”. Aquestes tres

dimensions no es poden descriure a partir de processos rígids, sinó que

contenen gradacions (Abbott i altres, 2000).

Els autors volen demostrar que en els últims anys hi ha una important ten-

dència a normar totes les normes i tots els estàndards que governen les rela-

cions en l’esfera internacional.

De manera general, els estats sempre s’han estimat més adoptar instruments

de soft law enfront dels propis de la hard law per normar les relacions inter-

nacionals. Abbott i Snidal (2000) analitzen amb un prisma racional la impor-

tància de la soft law en la política internacional i les raons que expliquen per

què els estats s’han estimat més aquest tipus d’instruments, basats en el�prin-

cipi�d’acceptació�i�implementació�voluntària, i conclouen que la soft law

els aporta solucions institucionals que s’adapten més bé als seus interessos i

els procura més avantatges que no pas la hard law. En general, els autors ad-

meten que la política internacional s’ha gestat mitjançant instruments legals

voluntaris precisament perquè els estats, de manera racional, els han preferit.

El 2000, Abbott, Keohane, Moravcsik, Slaughter i Snidal van elaborar el con-

cepte de normació aplicat a les relacions internacionals per explicar els proces-

sos recents d’institucionalització dels nous marcs de governança global. Amb

aquest concepte al·ludien a una tendència generalitzada en les relacions in-

ternacionals de les últimes dècades: el procés de normació d’una part impor-

tant de noves i tradicionals institucions internacionals. Es tracta d’“una forma

particular d’institucionalització caracteritzada per tres components: obligació,

precisió i delegació”. Aquestes tres dimensions no es poden descriure a partir

de processos rígids, sinó que contenen gradacions.
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• L’obligació al·ludeix al fet que els estats i altres actors, com els actors pri-

vats, s’han d’ajustar a la llei; en altres paraules, la seva actuació està sub-

jecta a l’escrutini de lleis generals, mecanismes o discursos de dret inter-

nacional i també, sovint, de dret nacional.

• La precisió, en canvi, es refereix al fet que aquestes normes defineixen la

conducta que és requerida, autoritzada i prescrita.

• La delegació, finalment, comporta que a terceres parts els ha estat atorga-

da l’autoritat necessària per a implementar, interpretar i aplicar aquestes

lleis, resoldre les disputes i, fins i tot, adoptar noves lleis o normes.

Aquesta proposta metodològica es pot aplicar a l’anàlisi de les normes, dels

acords i dels règims internacionals. Permet identificar diferents variacions en

el comportament dels actors en les relacions internacionals i el dret interna-

cional que es poden analitzar empíricament, en particular l’emergència dels

nous mecanismes de soft law.

La integració de l’anàlisi de la soft law en la disciplina de les relacions

internacionals (Abbott i Snidal, 2000) permet entendre una gran diver-

sitat de dinàmiques emergents en la governança global, ja que bona part

del nou dret internacional de les últimes dècades és soft law i en aquest

dret hi tenen un protagonisme destacat els actors privats.

Els autors reconeixen que el desenvolupament de la soft law és molt important

en molts dels temes en què estan implicades les empreses; és el cas, per exem-

ple, del règim del comerç internacional. Referent a això, Abbott i Snidal (2000)

expliquen que en alguns temes i algunes àrees concrets, com el comerç i la

inversió internacional, o bé certs àmbits dels drets humans o el medi ambient,

els actors no estatals –individus o grups privats– són els principals responsables

en l’impuls dels nous acords internacionals i les noves formes de normació.

La normació es defineix com un continu multidimensional que pot

anar des d’un tipus ideal amb propietats maximitzades, com la norma-

ció formal (hard legalization), en què les tres dimensions són molt co-

ercitives, fins a altres formes de normació suau (soft legalization), que

integren alguna de les tres dimensions, però no de manera obligatòria.

Fins i tot hi pot haver absència de normació (Abbott i altres, 2000).

El concepte de normació�suau, fins i tot d’absència de normació, permet enten-

dre la transformació de la regulació i el context jurídic en la societat internaci-

onal en els últims anys. El concepte de normació és útil per a entendre els ins-

truments d’autoregulació que desenvolupen les empreses, sobretot en el marc

de les seves responsabilitats socials i mediambientals, més enllà de la regulació
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internacional pública formal. Es tracta d’una de les estratègies fonamentals de

què se serveixen les agències governamentals (locals, regionals) i nous actors

no estatals com les empreses i la societat civil global per a desenvolupar el seu

paper polític en la governança global.

4.3. L’estudi de la governança global i les elits privades: el

concepte de règims privats

En els últims anys, l’estudi de la governança global ha derivat en l’elaboració

de nous conceptes teòrics que volen explicar com funciona la governança,

i sobretot com és el paper de les elits privades en la governança global. Un

d’aquests conceptes és el dels règims�privats, que centra l’atenció de nous

mecanismes en què els actors privats, com les empreses i la societat civil global,

tenen un paper fonamental.

Paral·lelament a l’obra liberal de Slaughter, l’estudi dels règims privats va con-

vergir amb l’estudi de la soft law en l’anàlisi dels mecanismes de governan-

ça global. Un dels elements vinculats a la globalització que destaquen en el

context de governança global en les últimes dècades del segle XX és l’aparició

d’instruments privats que autoregulen espais concrets en les relacions trans-

nacionals, especialment espais de relació econòmica i comercial, però també

socials i mediambientals.

Aquests instruments de soft law privada es diferencien de les formes més nor-

mades de regulació pública impulsada pels estats nació, que adoptaven instru-

ments més tradicionals, com la hard law o els instruments de soft law, vincu-

lada als règims internacionals públics. Com sosté Ibáñez (2005, pàg. 142), el

desenvolupament de règims internacionals híbrids i règims privats i l’adopció

de la soft law com a mecanismes de governança global estan d’acord amb el

paper cada vegada més important de les empreses com a autoritats privades

en la política mundial.

Un exemple d’aquestes iniciatives són els instruments de soft law adoptats per les empre-
ses i agències privades en l’autoregulació dels mercats que es desenvolupen en un àm-
bit transnacional (Ibáñez, 2005). Així, es troben en espais com el comerç electrònic, el
comerç marítim, les telecomunicacions o els mercats financers (Cutler, Haufler i Porter,
1999; Ibáñez, 2005), en què les empreses, com a autoritats privades, han definit les regles
de joc.

Haufler (2000) va definir els règims privats com:

“Un marco conformado por reglas, estándares y prácticas recomendables que orientan el
comportamiento de los participantes, en el que participan los actores privados. [Se trata
de] principios, normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones que incluyen nor-
mas informales, reglas explícitas, procedimientos de decisión y mecanismos de aplicaci-
ón forzosa, formal e informal, desarrollados por autoridades privadas, como individuos,
grupos, organizaciones, empresas, etc., que sólo se representan a sí mismos y que carecen
de legitimidad política más allá de su propio ámbito de actividad.”

J. Ibáñez (2005). El control de Internet. Poder y autoridad en los mercados electrónicos (pàg.
142-143).
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Aquestes normes acaben condicionant el comportament tant dels actors pú-

blics com dels privats, encara que hagin estat elaborades per actors privats i

normalment operin en el sector econòmic.

Règims privats i soft law

En aquest sentit, els règims privats i la soft law han estat desenvolupats com a elements
bàsics de governança global i exerceixen funcions orientades a obtenir ordre en la societat
postinternacional (Ibáñez, 2005, pàg. 142).

Es tracta de mecanismes internacionals institucionalitzats que tenen per

objectiu ordenar una àrea específica de l’activitat transnacional en què

l’autoritat estatal no és present o no és la forma predominant d’autoritat

política (Newell, 2005).

Els règims privats són mecanismes d’autoregulació; és a dir, organitzen per si

sols políticament un conjunt d’activitats econòmiques, de manera autònoma

pel que fa a les autoritats públiques. Aquesta autoregulació constitueix una de

les principals formes de governança global que han desenvolupat els actors

privats en les últimes dècades (Haufler, 1995). En els règims privats, els ac-

tors privats, en col·laboració amb els públics, estableixen les seves preferències

per aconseguir determinats objectius. Ibáñez (2005) argumenta que l’elecció

d’aquests mecanismes per part de les autoritats privades és una opció política:

hi opten perquè els permeten actuar més enllà de la regulació estatal tradicio-

nal, més vinculada als règims internacionals públics. L’elecció d’aquests meca-

nismes és el reflex del poder de les autoritats privades en espais transnacionals,

on l’estat és sols un actor més, i en moltes ocasions, no és el més important

(Cutler, Haufler i Porter, 1999).
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S’observa que els estats no han percebut el desenvolupament dels règims pri-

vats com una amenaça, sinó més aviat al contrari, ja que en les últimes dèca-

des els estats mateixos han afavorit l’aparició d’aquests règims (Haufler, 2000).

Moltes vegades, els governs no han pogut establir règims públics amb els seus

mecanismes tradicionals, i han optat per facilitar el sorgiment de règims pri-

vats (Strange, 2001).

Les raons que expliquen aquesta actitud dels governs són diverses:

1) En les últimes dècades, els governs mateixos han adoptat polítiques neoli-

berals que han afavorit una mínima intervenció estatal, i han deixat en mans

del sector privat la responsabilitat de regular les seves activitats i els mercats

(Strange, 2001). Aquest és el cas dels mercats financers o els mercats electrò-

nics.
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2) Hi ha certs sectors econòmics o d’alta tecnologia la regulació efectiva dels

quals s’escapa dels coneixements de l’estat, de manera que les empreses, les

agències privades o les associacions empresarials són les que han establert els

estàndards tècnics per a fer-ne la gestió.

3) Davant els processos tradicionals de hard law, en el context internacional

els governs han recorregut a les normes no vinculants de soft law. Aquests

instruments de soft law permeten implicar més activament els actors privats

en la gestió d’alguns àmbits de l’activitat econòmica transnacional. En aquest

sentit, a vegades, els estats fan servir el sistema de soft law per a implicar les

empreses transnacionals en el compliment de normes a què no podrien estar

obligades per acords o tractats coercitius o formals (hard law), sobretot en el

marc de l’ordenament jurídic estatal amb sistemes de recepció especial (Ibáñez,

2005).

4.4. Teoria crítica i elits privades: evolució de l’anàlisi del poder

Per a poder analitzar aquest procés de l’espai de governança global sota

l’impuls de les elits empresarials és útil sobretot la reformulació que va fer Ga-

le (1998) dels règims privats en què defensava que la teoria d’aquests règims

privats no s’esgota en les anàlisis neorealistes i neoliberals. En aquest sentit,

Gale recull els treballs d’institucionalistes com Ruggie, Young, Ernst Haas i Pe-

ter Haas per elaborar el concepte de règim internacional des d’una perspectiva

teòrica pròxima a l’economia política internacional crítica, i exposa que la te-

oria dels règims es pot fer servir des d’una aproximació neogramsciana.

La metodologia�neogramsciana permet analitzar les relacions polítiques de

cooperació i els conflictes entre els actors estatals i els actors no estatals, i

de manera especial la relació de col·laboració que s’estableix entre les elits

empresarials i les elits de la societat civil global en el desenvolupament d’espais

de governança global del medi ambient, que deriven de les negociacions sobre

la implementació del protocol de Kyoto.

El concepte gramscià d’hegemonia (Cox, 1987) suggereix que la cons-

trucció del consens en el projecte polític mundial neoliberal es duu a

terme mitjançant aliances entre forces transnacionals públiques i priva-

des (governs, empreses i organitzacions de la societat civil global), mit-

jançant negociacions estratègiques i debats públics o semiprivats que

generen espais de consens i de governança global. Com hem vist, en

aquests espais participen actors privats.
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L’estabilitat�del�sistema�de�governança�global es basa en la combina-

ció del poder coercitiu, els incentius econòmics i els marcs normatius

i cognitius que coordinen les percepcions dels interessos de cadascun

dels actors, sobretot les elits públiques i privades (Cox, 1987).

El règim internacional de medi ambient

En el règim internacional de medi ambient conflueixen actors públics i privats, so-
vint en igualtat d’autoritat i poder, en les negociacions transnacionals sobre la reduc-
ció d’emissions de CO2, en les negociacions sobre els règims per a gestionar el canvi cli-
màtic, o en nous temes, com la gestió de l’enginyeria genètica o la biotecnologia (Levy
i Newell, 2005). En els últims anys, les empreses, pressionades per la societat civil glo-
bal, han integrat les seves polítiques mediambientals –sobretot les polítiques de reducció
d’emissions de CO2 i les polítiques de reducció de l’impacte del canvi climàtic– en els
sistemes de gestió de responsabilitat social i mediambiental, i han vinculat directament,
doncs, l’estratègia privada de reducció de CO2 i el canvi climàtic. Aquestes iniciatives
privades convergeixen en els règims internacionals, en aquest cas, el règim internacional
del medi ambient.

D’aquesta manera, la literatura corrobora que els actors no estatals, les empre-

ses i les organitzacions de la societat civil global participen en espais vinculats

directament a la gestió de béns públics globals, com és el cas de la gestió dels

drets humans i el medi ambient. Aquests nous espais de negociació i conflic-

te entre les empreses i la societat civil global conflueixen en espais de parte-

nariat en què les negociacions es duen a terme tenint en compte la integra-

ció del desenvolupament sostenible en la gestió empresarial. Aquests espais

d’autoregulació que les empreses han desenvolupat per gestionar el seu im-

pacte mediambiental es poden analitzar des de la perspectiva de la construcció

de l’ordre polític i social hegemònic, en un nou espai de consens entre forces

socials (Levy i Newell, 2005).

L’obra de Levy i Newell (2005) també analitza la participació dels actors privats

en la governança global del medi ambient per mitjà d’espais de negociació en

què participen les empreses juntament amb la societat civil global i més enllà

dels estats.

Un d’aquests espais és el de les certificacions mediambientals per a empreses, sobretot
l’ISO 14000, en què el poder dels actors privats és superior al de les autoritats públiques i
influeix en l’esdevenir dels països en desenvolupament (Clapp, 2005). Uns altres exem-
ples es troben en l’emergència de nous marcs de gestió privatitzada de l’aigua en els quals
empreses i ONG participen en partenariat amb agències de les Nacions Unides.

Avui dia, la literatura avança en el coneixement tant de les formes com de

les estructures materials que determinen el comportament dels actors privats

juntament o paral·lelament amb els actors públics en diferents esferes de la

governança global, com l’establiment de l’agenda política i la regulació. En

aquest sentit, l’anàlisi del poder estructural se centra en l’anàlisi del poder
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de les forces socials transnacionals, en la seva expansió i en la influència de

les empreses i del sector privat en l’establiment de l’agenda política i de la

regulació (Levy i Newell, 2005).

Els processos de globalització, amb la liberalització dels mercats de béns i capi-

tals i els canvis en l’estructura productiva i l’organització empresarial, han in-

fluït decisivament a fer que els actors no estatals aconsegueixin nous espais de

poder per mitjà de nous instruments reguladors mitjançant els quals s’exerceix

el poder, com l’autoregulació, la coregulació publicoprivada per mitjà de par-

tenariats i la regulació multistakeholder, cosa que els permet adoptar un paper

actiu com a coreguladors.

Entre les propostes de revisió del concepte de poder en l’àmbit de les re-

lacions internacionals ha emergit una perspectiva d’anàlisi que té a veure

amb l’atenció a les idees i les condicions normatives del poder localitzat

abans de la presa de decisions o en l’absència de presa de decisions. Es tracta

d’aproximacions discursives que adopten una perspectiva sociològica sobre les

relacions de poder en la societat. D’acord amb aquesta visió, el poder s’analitza

com una funció de les normes, les idees i les institucions socials. En aquest

context, el discurs s’identifica com una important localització de les lluites

polítiques (Barnett i Duvall, 2005; Fuchs, 2005).
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Les aproximacions discursives, que han emergit amb força en la disciplina en

els últims anys, poden prendre com a referència autors com Gramsci, Foucault,

Habermas o Luhman, mentre que les aproximacions que parteixen de l’obra

de Foucault i Gramsci donen més importància al poder del discurs i en el dis-

curs, les aproximacions basades en Habermas se centren en la lluita pels sig-

nificats i, finalment, les aproximacions luhmanianes han derivat en la teoria

de sistemes.

En el context de la globalització�econòmica, els estudis sobre la governança

global des d’una perspectiva discursiva s’han centrat en l’anàlisi de la legiti-

mitat i l’autoritat política dels actors no estatals. Estudien com els processos

i les pràctiques discursives generen identitats i capacitats socials i hi donen

significat. El poder discursiu té a veure amb els límits de les identitats socials

i amb les capacitats d’acció dels qui socialment tenen avantatges o desavan-

tatges (Barnett i Duval, 2005). En general, l’anàlisi del poder discursiu va més

enllà de les accions i se centra en l’acceptació de les idees, de les normes i dels

valors. Hi ha dos elements que caracteritzen la visió del poder en les anàlisis

discursives: en primer lloc, el poder no sols busca interessos, sinó que els crea;

en segon lloc, el poder discursiu té una relació molt estreta amb la legitimitat.

Aproximacions
foucaultianes

Les aproximacions foucaultia-
nes veuen el discurs com un
element estructural per natura-
lesa.
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El poder�discursiu és un poder relacional perquè se sosté en les volun-

tats i el consentiment dels receptors del missatge, que l’escolten i ator-

guen veracitat als continguts, de manera que l’exercici efectiu del poder

discursiu en un procés polític requereix que l’actor tingui autoritat i le-

gitimitat com a actor polític.

En aquest context, l’anàlisi del discurs també s’ha vinculat en els últims anys

amb l’exercici del poder suau (soft power) com a poder de persuasió, que Nye

(2004) va aplicar per analitzar la transformació del poder dels estats nació,

sobretot els Estats Units, en el context global.

L’anàlisi del poder discursiu en la política mundial se centra en la pro-

ducció discursiva dels subjectes, en la manera com es fixen els signifi-

cats intersubjectius i les accions en la política mundial.
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Resum

L’objectiu d’aquest mòdul ha estat, en primer lloc, presentar i analitzar

l’emergència del concepte de governança global, l’origen d’aquest concepte i

les primeres aportacions que va fer tant en la ciència política com en el marc

de la Comissió d’Afers Públics Globals. A partir d’aquesta anàlisi hem presen-

tat l’emergència del concepte en la disciplina de les relacions internacionals,

i també les aportacions teòriques. Aquesta literatura ha augmentat tant en

l’àmbit teòric com en l’empíric en les últimes dècades de manera molt consi-

derable.

En segon lloc, hem examinat diferents aportacions a l’anàlisi de la governança

global. Hem analitzat les aportacions de la teoria liberal de dret internacional

públic i el concepte de normació, que han generat recerques importants entorn

del nou ordre mundial (Slaughter, 2004). Després, hem centrat l’estudi teòric

en la participació dels actors privats i de les xarxes privades en el nou sistema

de governança global. Hem fet girar l’anàlisi entorn de l’emergència de l’estudi

dels règims privats en contrast amb els règims públics. En aquest sentit el con-

cepte de règims privats permet entendre aquesta aproximació teòrica. Avançant

en aquest estudi, han anat emergint diferents aproximacions teòriques vincu-

lades a la teoria crítica entorn de l’estudi del poder i de la governança global.

Totes aquestes aportacions han marcat l’estudi actual de la governança global,

que se centra en el paper dels principals actors en els mecanismes emergents de

governança. A aquests actors hi dedicarem els pròxims mòduls: l’estat nació,

les organitzacions multilaterals, les empreses i la societat civil global.
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