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Proposta de Resolució: 
 

Per una governança financera global:  
una Cimera de Washington que reguli els mercats pensant en les persones 

 
(Consell Nacional, 15 de novembre de 2008) 

 
 

La crisi financera global representa el final del fonamentalisme dels mercats borsaris desregulats. 
Aquesta crisi, desencadenada per les hipoteques d'alt risc nord-americanes i els seus productes 
derivats, s'ha estès a nivell mundial degut a la cada vegada major integració dels mercats, fet que 
posa de manifest les greus mancances de la regulació i la supervisió actuals dels mercats financers 
internacionals.  

Aquesta és una crisi global i la resposta només pot ser global. La iniciativa coordinada que va 
emprendre la Unió Europea (UE) és una bona mostra que la cooperació i coresponsabilitat són 
cabdals per a contrarestar les repercussions de la crisi tant a nivell financer com cap al conjunt de 
la ciutadania i, en particular, pels treballadors i treballadores. 
 
L’arquitectura financera internacional actual se sostenia, d’acord amb l'Organització per la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), pel manteniment de l'estabilitat financera 
garantint la solvència dels participants en el mercat, per la protecció als inversors contra les fallides 
i el frau, i per la garantia d’uns mercats financers eficaços i eficients. Els darrers esdeveniments 
han demostrat que aquest sistema ha fallat rotundament incomplint aquests tres principis 
estratègics. 
 
La Cimera per la reforma del sistema financer internacional que se celebra avui a Washington, fruit 
d’una iniciativa europea, és una oportunitat per endegar una nova governança financera global que 
tingui com a principis inalterables la responsabilitat i la transparència. La seva rellevància serà, 
sens dubte, equivalent a la que, ara fa més de mig segle, va celebrar-se a Bretton Woods, a les 
acaballes de la Segona Guerra Mundial. 
 
Atenent la situació present i davant les expectatives creades a l’entorn d’aquesta trobada del G-20, 
amb el rerefons de la recent i esperada victòria de Barack Obama als Estats Units, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya : 
 

1. Defensem que mai més els mercats financers prevalguin per sobre de l’economia 
real. L’Europa social i la solidaritat globals han de passar davant de la cobdícia i la 
irresponsabilitat d’alguns.  

 



 

 

2. Lamentem que la supervisió financera no hagi sabut adaptar-se a la integració dels 
mercats en l’era de la globalització. Per tant, l'evolució global d’aquests mercats, fruit 
d’anys de polítiques neoliberals, requereix una actualització dels sistemes de regulació i de 
supervisió, que doni confiança a la ciutadania i, en particular, als i les treballadores i als i 
les emprenedores, amb mercats financers transparents i controlats per organismes 
competents, que disposin d’autoritat i capacitat per a fer complir la normativa. 

 
3. Celebrem que per, primera vegada, la dreta europea hagi reconegut públicament que 

ha après la lliçó, en termes de regulació dels mercats financers.  No sols han 
reconegut la inevitable necessitat d'aplicació de controls, sinó que a més sol·liciten establir 
una cooperació intergovernamental adequada que coordini i vetlli pel comportament dels 
mercats borsaris globals.  

 
4. Recolzem les darreres propostes presentades pel Partit Socialista Europeu (PSE), 

coherents amb les posicions que sempre hem defensat els i les socialistes. Confiem i 
desitgem que aquestes surtin reforçades, en concret, aquelles que defensen l’establiment 
d’una legislació universal que cobreixi tots els actors financers i supervisi els mercats 
borsaris internacionals; que creen mecanismes per assegurar la transparència en les 
transaccions financeres i en els fons de cobertura i de capital risc; que proposen la 
submissió de tots els fons financers a normatives ètiques i de transparència per a preservar 
l’equilibri entre el mercat financer i l’economia real; i que protegeixen els interessos dels 
treballadors assegurant que aquests siguin consultats durant els processos d’adquisició 
d’accions de les seves empreses. 

 
5. Defensem que la UE exerceixi un cert lideratge internacional, a la vegada que exigim 

que es reforci l’aplicació coherent i la convergència de la seva pròpia regulació i 
supervisió en els seus mercats. Europa ha de tenir en aquest nou escenari mundial un 
paper fonamental, a tres nivells: principis comuns per a construir un nou sistema financer 
internacional; un mètode de treball per a garantir decisions reals i ràpides; i un programa 
complet de respostes, algunes de les quals han d'adoptar-se sense demora. En aquest 
sentit, cal establir un calendari de treball clar, tal i com ha proposat la mateixa Unió, amb un 
període de 100 dies a partir del 15 de novembre, per a preparar les primeres mesures 
d'aplicació dels principis esmentats.  

 
6. Entenem, recolzem i ens solidaritzem amb les propostes que, de cara a la Cimera de 

Washington, ha realitzat el moviment sindical internacional per mitjà de la 
Confederació Sindical Internacional (CSI) i l’Agrupació Global Unions, on se subratlla la 
divergència entre els mercats financers no regulats i impossibles de gestionar, d'una 
banda, i les necessitats financeres de l’economia real per a proporcionar treball digne, per 
una altra.  

 
7. Desitgem que el disseny de la nova regulació del sistema financer mundial compti 

amb tots els nous actors del nostre temps, especialment amb aquelles zones 
subdesenvolupades que també pateixen l’actual situació, evitant que les conseqüències de 
la crisi siguin encara més greus per aquests països pobres que per als que l'han causat 
directament. 



 

 

 
8. Valorem com un pas d’extraordinària importància per a Espanya la seva participació 

en la Cimera per la reforma del sistema financer internacional, que suposarà el seu 
reconeixement internacional com a potència després de 30 anys d’esforç modernitzador, 
que cal atribuir a tots els governs democràtics, tant a nivell estatal com autonòmic i, 
sobretot, als propis espanyols i espanyoles en el seu conjunt. La presència directa 
d’Espanya, amb el seu president al capdavant, contribuirà de ben segur a donar un punt de 
vista progressista, així com vetllar pels interessos d’aquells que més pateixen les 
conseqüències directes d’aquesta crisi.  


