ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΔ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ :
ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
Η Επιτροπή της ΣΔ για Παγκόσμια Χρηματοπιστωτικά Θέματα συναντήθηκε στη
Βιέννη στις 3 Νοέμβρη, στην πρώτη από μια σειρά συναντήσεων και πριν από το
Συμβούλιο της ΣΔ στο Μεξικό στις 17-18 Νοέμβρη, όπου η αντιμετώπιση της
παγκόσμιας χπ κρίσης θα είναι στην κορυφή της ατζέντας.
Οι συζητήσεις εστίασαν στις αρχές που διέπουν την απάντηση των ΣΔ στην χπ
κρίση και δεδομένης της νέας φάσης της κρίσης που επηρεάζει τις αναδυόμενες και
τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς επίσης και του επείγοντος της κατάστασης
πολλών ανθρώπων ανά τον κόσμο σήμερα, η Επιτροπή έθεσε πέντε συνεκτικές
πρωτοβουλίες για να βοηθήσει αυτούς που επηρεάζονται άμεσα από την κρίση.
Καλώντας για μια νέα σχέση μεταξύ διακυβέρνησης και αγοράς, η Επιτροπή
υπογράμμισε ότι η εμπιστοσύνη στις χπ αγορές δεν θα αποκατασταθεί αν δεν
αλλάξει η συμπεριφορά τους μέσω μιας ολοκληρωμένης και στιβαρής ρύθμισης,
συνοδευμένης από εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο διεθνές χπ σύστημα.
Ενδιαφερόμενη για τους ανθρώπους που έπεσαν άθελά τους θύματα της κρίσης
χάνοντας τα σπίτια, τις δουλειές, τις συντάξεις και τις κοινωνικές υπηρεσίες, η
Επιτροπή προτείνει :
•

τη δημιουργία ενός Ταμείου Κοινωνικής Προστασίας για να βοηθήσει τις
αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν επαρκή σχήματα κοινωνικής
προστασίας

•

τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάπτυξης Μικρών Επιχειρήσεων για να
υποστηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν την πλειονότητα των
εργαζομένων, συμβάλλει στο ΑΕΠ και μπορεί να επεκτείνει την αξιοπρεπή
εργασία

•

τη δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Υποδομής για να βοηθήσει
την οικονομική ώθηση

•

το ΔΝΤ να δημιουργήσει άμεσα γραμμή υποστήριξης :
o

για να βοηθήσει τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα των αναδυόμενων και
αναπτυσσόμενων χωρών

o

για να ξεπεράσει το πρόβλημα των ανεπαρκών χρηματοδοτικών πόρων
των πολυεθνικών οργανισμών και των τραπεζών περιφερειακής
ανάπτυξης αναζητώντας νέες χρηματοδοτικές πηγές και δανειοδοτικά
εργαλεία, καθώς επίσης και πιο ριζικές μεταρρυθμίσεις στην παγκόσμια
οικονομική διακυβέρνηση.

Αυτές οι προτάσεις που προέκυψαν από τη συζήτηση καταγράφηκαν σε μια
δήλωση της Επιτροπής, η οποία αναφέρεται ως “For a new relationship between
government and the market".
Έκθεση προόδου της Επιτροπής θα παραδοθεί από τα μέλη της στην προσεχή
συνάντηση του Συμβουλίου της ΣΔ στο Μεξικό, η οποία έχει ως κύριο θέμα της
την απάντηση της ΣΔ στην κρίση.
Οι συζητήσεις θα καταλήξουν σε ένα
ντοκουμέντο που θα προετοιμάσει η Προεδρία της Επιτροπής πάνω στις ΣΔ αρχές
προς μια νέα χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική, το οποίο θα παρουσιαστεί προς
υιοθέτηση.

