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Σύνοδος στη Ρώμη
«Όχι» στον προστατευτισμό, το μήνυμα της Συνόδου της G7
Associated Press
Στιγμιότυπο από τις εργασίες της Συνόδου στη Ρώμη
Ρώμη

«Όχι» στον προστατευτισμό, «ναι» στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας
και των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι το μήνυμα των υπουργών Οικονομίας και
των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της G7. Η συνάντηση έγινε στη Ρώμη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τελικό ανακοινωθέν, οι υπουργοί δεσμεύονται να
μην υποκύψουν στον προστατευτισμό.
«Η σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών
παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας.
» Λάβαμε συλλογικά, έκτακτα μέτρα για να απαντήσουμε στις προκλήσεις αυτές και
διαβεβαιώνουμε για τη δέσμευσή μας να ενεργήσουμε από κοινού με πολιτικά μέσα
για να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την εργασία και να ενισχύσουμε τον
χρηματοπιστωτικό τομέα» προστίθεται στο κείμενο.
Στο ίδιο ανακοινωθέν μετριάζουν τον τόνο τους για το κινεζικό γιουάν λέγοντας ότι
αναμένουν ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε εκτίμηση, αλλά δεν απέκλεισαν μέτρα
για άλλα νομίσματα παρά τις κάποιες εικασίες στις αγορές ότι είναι ενδεχόμενο να
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διατυπώσουν δημόσια ανησυχίες για το γεν και την λίρα που έχουν αυξηθεί και
υποχωρήσει αντίστοιχα.
Οι υπουργοί ανέφεραν ότι θα παρακολουθούν τα ξένα χρηματιστήρια από κοντά και
θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα.
«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τα οικονομικά μέτρα που έλαβε η Κίνα και
την συνεχιζόμενη προσήλωσή της σε μέτρα για μία περισσότερο εύκαμπτη τιμή
συναλλάγματος που θα οδηγήσει στο να συνεχιστεί η εκτίμηση προς το Ρενμίνμπι
(γιουάν).
» Επαναβεβαιώνουμε την δέσμευσή μας να ενεργήσουμε από κοινού
χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία της πολιτικής για την υποστήριξη της ανεργίας και
την ενίσχυση του οικονομικού τομέα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για την
αποφυγή ανεπιθύμητων στρεβλώσεων», αναφέρεται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε
στην ιταλική πρωτεύουσα η G7.
Το κυριότερο πρόβλημα είναι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, δήλωσε σε
δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου(ΔΝΤ)
Ντομινίκ Στρος Καν στο περιθώριο της G7.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομίας Τιμ Γκάιτνερ δήλωσε ότι οι
ΗΠΑ θα εργαστούν με τις χώρες της G7 και της G20 για να βρεθεί μία συναίνεση
στις μεταρρυθμίσεις ενόψει τις παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
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