Η Σύνοδος πρέπει να ανοίξει τρία μέτωπα για να αντιμετωπίσει την κρίση
3 Οκτωβρίου 2008
Μιλώντας λίγο πριν τη μίνι σύνοδο του Σαρκοζί για την χρηματοπιστωτική κρίση, ο
Π.Ν. Ράσμουσεν, Πρόεδρος του ΕΣΚ και συντάκτης της έκθεσης για τη μεταρρύθμιση
της χπ αγοράς που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, είπε
ότι η Ευρώπη πρέπει να ξεπεράσει την χπ κρίση σε τρία μέτωπα ταυτόχρονα –
έκτακτα μέτρα για να ηρεμήσει την άμεση χπ κρίση, δράση για να αποτρέψει την
ύφεση και μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της χπ
αγοράς.
«Η ΕΕ πρέπει να συνενώσει τις δυνάμεις της και να αντιμετωπίσει την κρίση σε
τρία μέτωπα ταυτόχρονα :
1.

Πρώτο, πρέπει να υπάρξει μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση για να σωθεί το
σύστημα από την κατάρρευση. Κοινά αποδεκτή προσέγγιση που θα επιτρέπει
στις κυβερνήσεις να αντιδράσουν σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες, αλλά
εντός των κανόνων της ΕΕ και με τρόπο που να είναι συμπληρωματικός.

2.

Δεύτερο, και ταυτόχρονα, πρέπει να αναληφθεί δράση για να αποτραπεί η
μετατροπή της χπ κρίσης σε ύφεση. Ο κόσμος ήδη ανησυχεί για τις
καταθέσεις του, τις συντάξεις και την ασφάλισή του. Δεν θέλουμε τους
ανθρώπους να ανησυχούν και για τις δουλειές τους. Η Ευρώπη πρέπει να
συνεργαστεί έντονα στην οικονομική πολιτική της για να προωθήσει έξυπνες
επενδύσεις ώστε να τονώσει την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στην
έξυπνη, πράσινη ανάπτυξη, με νέες θέσεις εργασίας σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα, νέες δημόσιες υποδομές
μεταφορών. Αν οι χώρες μέλη κάνουν αυτό ταυτόχρονα, μπορούμε να
περιορίσουμε και ακόμη να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο μιας ύφεσης στην ΕΕ.

3.

Τρίτο, καθώς εξελίσσεται η πυροσβεστική προσπάθεια η ΕΕ δεν πρέπει να
ξεχάσει την ανάγκη καλύτερης ρύθμισης».

Ο Π.Ν. Ράσμουσεν υπενθύμισε στον Πρόεδρο Σαρκοζί και τον Πρόεδρο της
Κομμισσιόν Μπαρόζο την πρότασή του – πέρισυ τον Μάϊο – για μια παγκόσμια χπ
σύνοδο. Το Μάη του 2008 ο Ράσμουσεν ήταν ένας από τους εννέα πρώην
Πρωθυπουργούς που υπέγραψαν μια επιστολή προς τους Σαρκοζί και Μπαρόζο στην
οποία έλεγαν «Αυτή η χπ κρίση δείχνει σε όλους μας καθαρά ότι η χπ βιομηχανία δεν
είναι σε θέση να αυτορυθμιστεί. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του εποπτικού και
ρυθμιστικού πλαισίου των τραπεζών. Προτείνεται επίσης μια «Παγκόσμια Χ/Π
Συνδιάσκεψη για να επανεξετάσει τους κανόνες της διεθνούς χ/π αγοράς και της
διακυβέρνησης των παγκόσμιων οικονομικών θεμάτων».
Οι Σοσιαλδημοκράτες Πρωθυπουργοί προτείνουν έναν οδικό χάρτη για την
ανασυγκρότηση της χρηματοπιστωτικής αγοράς
15 Οκτωβρίου 2008
Πριν από την Σύνοδο Κορυφής οι ΣΠ συναντήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΚ για να
διαμορφώσουν κοινές προτάσεις για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των χπ αγορών. «Αυτό
που η σύνοδος επιδιώκει να διευθετήσει είναι αναγκαίο αλλά όχι αρκετό από μόνο
του», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΣΚ Π.Ν. Ράσμουσεν. «Σήμερα οι κυβερνήσεις μας
πρέπει να συντονίσουν τα έκτακτα μέτρα, αλλά η Ευρώπη επίσης χρειάζεται σχέδια για
να χτίσει ένα στέρεο πλαίσιο για τη ρύθμιση της χπ αγοράς και την αποφυγή μαζικής
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ανεργίας. Ενώ οι ΣΠ θα σβήνουν φωτιές για να αποφευχθεί η κατάρρευση το ΕΣΚ θα
εργαστεί πάνω σε μια κοινή κατεύθυνση πρώτον για νέα ρύθμιση των χπ αγορών και
δεύτερον για να προληφθεί η μετατροπή της χπ κρίσης σε κρίση ανεργίας. Η Ευρώπη
μπορεί και πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία, παράλληλα με τη στενή συνεργασία με
τις ΗΠΑ, όπως ακριβώς έκανε το ΕΣΚ μαζί με τους Δημοκρατικούς των ΗΠΑ τον
τελευταίο ενάμισυ χρόνο.
Παρά την συντηρητική πλειοψηφία στην ΕΕ οι ΣΔ πήραν την πρωτοβουλία. Ο Χ.Λ.
Θαπατέρο ζήτησε την έκτακτη σύνοδο και ο Γκόρντον Μπράουν εισηγήθηκε το σχέδιο
δράσης. Στο Ευρωκοινοβούλιο οι ΣΔ οδήγησαν τους συντηρητικούς να συμφωνήσουν
σε οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των χρηματαγορών που προηγούμενα απέρριπταν. Οι
συντηρητικοί στην προεδρία του Ευρωσυμβουλίου τρέχουν ολόγυρα σαν ακέφαλα
κοτόπουλα ενώ οι συντηρητικοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαν λαγοί που
ξαφνιάστηκαν από τα φώτα των προβολέων».
«Ο λόγος είναι ξεκάθαρος – η μόνη λύση στην κρίση είναι Σοσιαλδημοκρατική. Η
συντηρητική πίστη ότι όλα μπορούν να αφεθούν στην αγορά είναι νεκρή και
ενταφιασμένη. Οι συντηρητικοί δεν έχουν εναλλακτική. Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος
είναι η κλασσική σοσιαλδημοκρατική συνταγή – οικονομία της ελεύθερης αγοράς
ισορροπημένη με δίκαιους κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης. Η χρηματοπιστωτική
αγορά δεν είναι φυσική δύναμη αλλά μια κατασκευή του ανθρώπου, η οποία πρέπει
να μετατραπεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και να
παρέχει στους ανθρώπους αυτοπεποίθηση για τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, τις
αποταμιεύσεις και τις συντάξεις τους, τώρα και μακροπρόθεσμα. Όπως πάντα λέγαμε
η Ευρώπη είναι περισσότερο από μια αγορά».
ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ «ΣΤΕΡΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
16 Οκτωβρίου 2008
1.

Καθολική νομοθεσία που καλύπτει όλους τους παίκτες με ενίσχυση της
εποπτείας του συνόλου των χρηματοπιστωτικών αγορών

2.

Διαφάνεια και δημοσιότητα περιλαμβανομένου και του δανεισμού

3.

Υποχρεωτικές «κεφαλαιακές προϋποθέσεις» για όλους των χπ παίκτες

4.

Κανόνες για την πρόληψη υπερβολικού δανεισμού

5.

Όρια για τις πληρωμές και την remuneration, και μηχανισμοί εξασφάλισης
ότι οι αμοιβές αντανακλούν τις ζημίες και τα κέρδη

6.

Νέοι κανόνες για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων

7.

Προστασία των συμφερόντων της εργασίας όπως εξασφάλιση ότι οι
υπάλληλοι πληροφορούνται και θα τους συμβουλεύονται κατά την διάρκεια
όλων των συγχωνεύσεων περιλαμβανομένων και των leveraged εξαγορών.

Η πρόληψη της χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης ήταν το πρώτο έκτακτο βήμα.
Τώρα πρέπει επίσης επειγόντως να αναληφθεί δράση σε δεύτερη φάση : να
δημιουργηθεί καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο και να γίνει ότι είναι δυνατό για να
αποφευχθεί η μετατροπή της χπ κρίση σε ύφεση μακράς διάρκειας.
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Οι φορολογούμενοι αξίζουν τον τερματισμό της φοροαποφυγής της
χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας
20 Οκτωβρίου 2008
Ο Πρόεδρος του ΕΣΚ Π.Ν. Ράσμουσεν κάλεσε σήμερα τον ΟΟΣΑ να ενθαρρύνει τις
κυβερνήσεις που έχουν επενδύσει τα χρήματα των φορολογουμένων στην διάσωση
της χπ αγοράς και να ηγηθεί μιας διεθνούς προσπάθειας τερματισμού της
φοροαποφυγής των χπ οργανισμών.
Μιλώντας μια μέρα πριν τη συνάντηση των Πρωθυπουργών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι,
ο Π.Ν. Ράσμουσεν είπε : «Η μεταρρύθμιση της διεθνούς χπ αρχιτεκτονικής πρέπει να
περιλαμβάνει το κλείσιμο κάθε υπεράκτιας φορολογικής τρύπας».
«Το ελάχιστο που αξίζουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι μετά την διάσωση της χπ
αγοράς είναι όλοι οι παίκτες στη χπ βιομηχανία να πληρώνουν φόρους όπως ο κάθε
ένας πολίτης. Αυτό εννοεί τους πολλούς χπ παίκτες, περιλαμβανομένων των
κεφαλαίων υψηλού ρίσκου και των private equity, που έχουν καταχωρηθεί υπεράκτια
απλά και μόνο για να αποφύγουν τη φορολογία».
«Στην έκθεσή μου προς το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση των χπ
αγορών, πρότεινα μια ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά για όλα τα επενδυτικά οχήματα με μια
ενιαία καταχώρηση και εξουσιοδότηση, αλλά απερρίφθη από τους Συντηρητικούς τότε
(πέρισυ). Τώρα που είδαμε τη διάθεση τεράστιου ποσού χρημάτων των
φορολογουμένων στην χπ αγορά, υπάρχει πρόσθετος λόγος να εξετάσουμε την
φορολόγησή της. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία στην οικοδόμηση μιας
σταθερότερης χπ αγοράς βασισμένης στην διαφάνεια, την δημοσιότητα, την ευθύνη
και την δικαιοσύνη».
Έχει υπολογιστεί ότι οι απώλειες φορολογητέας ύλης λόγω της υπεράκτιας
καταχώρησης θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση των Αναπτυξιακών
Στόχων της Χιλιετίας, ενώ αντίθετα το παρόν καθεστώς επιτρέπει τον υπερβολικό
πλουτισμό λίγων χρηματιστών.

3

