Επίκαιρεσ Αναλφςεισ
Ι.ΔΙ.Σ
Κζντρο Διεκνοφσ
Ρολιτικισ Οικονομίασ

Ρεριοδικι Ζκδοςθ του Κζντρου Διεκνοφσ Ρολιτικισ Οικονομίασ
ΤΕΥΧΟΣ 01 * ΝΟΕΜΒΙΟΣ 2009

kdpo@kdpo.gr
Ομάδα Εργαςίασ του Κζντρου
Διεκνοφσ Ρολιτικισ Οικονομίασ
του Ινςτιτοφτου Διεκνϊν Σχζςεων

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

G-20: Νζα Ρροςζγγιςθ ςτθν Ραγκόςμια Οικονομικι Διακυβζρνθςθ;
Η G-20 ςυνιςτά μία νζα προςζγγιςθ ςτθν παγκόςμια οικονομικι διακυβζρνθςθ
του 21ου αιϊνα, θ οποία γεννά αιςιοδοξία, λόγω τθσ ςυνφπαρξθσ αναπτυγμζνων

G20: Κδρυςθ, Σκοπόσ & Θεςμικά
Χαρακτθριςτικά
Οι πρωτοβουλίεσ τθσ G-20 μετά τθν
εκδιλωςθ τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ 2007-2008
Η πρϊτθ Σφνοδοσ Κορυφισ τθσ
G-20 ςτθν Ουάςιγκτον, 15/11/2008

και αναπτυςςόμενων χωρϊν ςτο ίδιο διεκνζσ διαπραγματευτικό τραπζηι, αλλά
και πολλά ερωτθματικά ςχετικά με το βακμό νομιμοποίθςθσ και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ. Στόχοσ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου είναι θ καταγραφι
αυτϊν των αντικρουόμενων διαςτάςεων. Αρχικά, κα γίνει μία ςφντομθ γνωριμία
με το κεςμό τθσ G-20, μζςω τθσ καταγραφισ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ.
Στθ ςυνζχεια, κα παρουςιαςτεί το πϊσ θ πρόςφατθ παγκόςμια χρθματοοικονομικι κρίςθ του 2007-2008 ανζδειξε το κεςμό τθσ G-20 ςε κφριο διεκνζσ φόρουμ για
τθ διαχείριςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ςυνεργαςίασ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ κα παρατεκοφν αναλυτικά οι Σφνο-

Η Ρροπαραςκευαςτικι Σφνοδοσ
του Horsham, 14-15/3/2009
Η δεφτερθ Σφνοδοσ Κορυφισ τθσ
G-20 ςτο Λονδίνο, 2/4/2009
Η Τρίτθ Σφνοδοσ Κορυφισ τθσ G20,
ςτο Pittsburg, 25/9/09
Ρροβλθματιςμοί / Τελικζσ Ραρατθριςεισ

δοι Κορυφισ τθσ G-20, που πραγματοποιικθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ παγκόςμιασ κρίςθσ. Ωςτόςο, θ εξζταςθ τουσ κα πραγματοποιθκεί με μια κριτικι ματιά, διαβάηοντασ πίςω από τισ λζξεισ των επίςθμων εγγράφων. Αυτοφ του είδουσ
θ εξζταςθ κα μασ δϊςει τθ δυνατότθτα να αναδείξουμε τα πλεονεκτιματα του
κεςμοφ, αλλά και τισ αδυναμίεσ και τα ελλείμματα που κρφβει.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:
Μουτηοφρθ Ελζνθ

G-20
Κδρυςθ, Σκοπόσ & Θεςμικά Χαρακτθριςτικά
Κακϊσ θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ

χϊρεσ με αναδυόμενεσ οικονομίεσ. Αυτόσ ο

του 2007-2008 εξελιςςόταν, κατζςτθ ςαφζσ

τακτικόσ διάλογοσ με ζνα ςτακερό ςφνολο

ότι τα παραδοςιακά φόρουμ των βιομθχανι-

εταίρων εξαςφαλίςτθκε μζςω τθσ δθμιουργί-

κϊν χωρϊν (G-7, G-8) δεν ιταν επαρκι για

ασ τθσ G-20 το 1999.

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ, αλλά και για τθν υιοκζτθςθ και κζςπιςθ μζτρων αποτροπισ μελ-

Ζτςι θ G-20 ουςιαςτικά, ςυνιςτά ζνα ανεπί-

λοντικϊν κρίςεων τζτοιου μεγζκουσ. Από τθν

ςθμο φόρουμ με ςκοπό τον ανοικτό και εποι-

μία πλευρά το μζγεκοσ και το βάκοσ τθσ κρί-

κοδομθτικό διάλογο μεταξφ των αναπτυγμζ-

ςθσ και από τθν άλλθ ο περιοριςμζνοσ αρικ-

νων και αναπτυςςόμενων χωρϊν ςε μια ςει-

μόσ μελϊν που παρουςιάηουν, κακϊσ και ο

ΜΕΛΗ:
1.

Αργεντινι

2.

Αυςτραλία

ρά ηθτθμάτων που ςχετίηονται με τθν παγ-

3.

Βραηιλία

αποκλειςμόσ άλλων ανερχόμενων οικονομι-

κόςμια οικονομικι ςτακερότθτα. Συμβάλλον-

4.

Καναδάσ

κϊν δυνάμεων κατζδειξαν τθν ανάγκθ για

τασ ςτθν ενίςχυςθ τθσ παγκόςμιασ χρθματοο-

5.

Κίνα

νζεσ ςυνεργατικζσ δομζσ, πιο ςυμμετοχικζσ.

ικονομικισ αρχιτεκτονικισ και δίνοντασ ευκαιρίεσ για διάλογο αναφορικά με τισ εκνικζσ

6.

Γαλλία

Από τθν ανάγκθ αυτι οδθγθκικαμε ςτθν
ανάδειξθ τθσ Ομάδασ των 20 (G-20) ςε επίςθ-

πολιτικζσ, τθ διεκνι ςυνεργαςία και τουσ

7.

Γερμανία

μο διαπραγματευτικό φόρουμ για όλα τα

διεκνείσ οικονομικοφσ κεςμοφσ θ G-20 ζχει

8.

Ινδία

ηθτιματα που είχαν προκφψει ςε ςχζςθ με

ωσ απϊτερο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυ-

9.

Ινδονθςία

αυτιν.

ξθσ και τθσ μεγζκυνςθσ διεκνϊσ.

10.

Ιταλία

Η Ομάδα των Είκοςι ιδρφκθκε επιςιμωσ,

11.

Ιαπωνία

μετά από πρωτοβουλία τθσ Ομάδασ των Επτά

12.

Μεξικό

(G-7), τον Σεπτζμβριο του 1999, ωσ απάντθςθ

13.

ωςία

14.

Σαουδικι Αραβία

Αμερικι) και τθσ αναγνϊριςθσ του αποκλεις-

15.

Νότια Αφρικι

μοφ κφριων αναδυόμενων οικονομικϊν δυνά-

16.

Νότια Κορζα

17.

Τουρκία

18.

Ηνωμζνο Βαςίλειο

19.

Η.Ρ.Α

20.

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ

ςτισ κρίςεισ που παρουςιάςτθκαν ςτα τζλθ
τθσ δεκαετίασ του ’90 (Αςία, ωςία, Λατινικι

μεων από τον πυρινα τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ διακυβζρνθςθσ. Ρροκάτοχοι αυτισ
υπιρξαν δυο άλλεσ ad hoc Ομάδεσ που και
αυτζσ είχαν ςυςτακεί με πρωτοβουλία τθσ G7. Ρρόκειται α) για τθν Ομάδα των 22 (G-22)
θ οποία ςυνιλκε ςτθν Ουάςιγκτον τον Απρίλιο και τον Οκτϊβριο του 1998, αποςκοπϊντασ ςτο να ςυμμετάςχουν χϊρεσ εκτόσ τθσ G7 ςτθν επίλυςθ των χρθματοοικονομικϊν
κρίςεων που ζπλθτταν τισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ και β) για τθν Ομάδα των 33 (G-33) οι
Σφνοδοι τθσ οποίασ, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1999, ακολοφκθςαν αυτζσ τθσ G-22.
Στα πλαίςια αυτϊν ςυηθτικθκαν οριςμζνεσ
μεταρρυκμίςεισ για τθν παγκόςμια οικονομία
και το παγκόςμιο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Οι προτάςεισ των G-22 και G-33 για τον
περιοριςμό του φαινομζνου τθσ ροπισ τθσ
παγκόςμιασ οικονομίασ ςε κρίςεισ, κατζδειξε
τα δυνθτικά οφζλθ ενόσ τακτικοφ διεκνοφσ
ςυμβουλευτικοφ φόρουμ ςτο οποίο κα μετείχαν πζραν των προθγμζνων οικονομιϊν και

Στισ Συνόδουσ τθσ G-20 μετζχουν οι Υπουργοί
Οικονομικϊν και οι Διοικθτζσ των Κεντρικϊν
Τραπεηϊν των Είκοςι κρατϊν-μελϊν τθσ. Μετά όμωσ, τθν εκδιλωςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ 2007-2008 οι Σφνοδοι τθσ G20 γίνονται και ςε επίπεδο αρχθγϊν κρατϊν
και κυβερνιςεων. Στθ πραγματικότθτα

τα

μζλθ τθσ είναι 19 χϊρεσ: θ Βραηιλία, θ ωςία,
θ Ινδία, θ Κίνα (γνωςτζσ και ωσ χϊρεσ BRICs)
θ Γαλλία, θ Γερμανία, θ Ιταλία, θ Ιαπωνία, το

Σα μζλθ τθσ G-20 αντικατοπτρίηουν:
85% του Ραγκοςμίου ΑΕΡ ςε Προυσ
Αγοραςτικισ Δφναμθσ
90% του Ραγκοςμίου ΑΕΡ ςε Προυσ
Αγοραίασ Συναλλαγματικισ Ιςοτιμίασ
80% του Διεκνοφσ Εμπορίου
2/3 του Ραγκόςμιου Ρλθκυςμοφ

Ην. Βαςίλειο, ο Καναδάσ, οι ΗΡΑ (αυτζσ αποτελοφν και τθν G-7), θ Αργεντινι, θ Αυςτραλία, θ Ινδονθςία, το Μεξικό, θ Σ. Αραβία, θ Ν.
Αφρικι, θ Ν. Κορζα και θ Τουρκία. Το 20ο
μζλοσ είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ οποία
εκπροςωπείται από τθν εκάςτοτε προεδρία
του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου και τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Ακροιςτικά, οι οικονομίεσ τθσ G-20 αντικατοπτρίηουν περίπου

G-20 φνοδοι Κορυφισ:
1θ) Νοζμβριοσ 2008, Ουάςιγκτον ΗΡΑ
2θ) Απρίλιοσ 2009, Λονδίνο, Ηνωμζνο
Βαςίλειο
3θ) Σεπτζμβριοσ 2009, Ρίτςμπουργκ
ΗΡΑ
4θ) Ιοφνιοσ 2010, Τορόντο Καναδά
5θ) Νοζμβριοσ 2010, Σεοφλ Ν. Κορζα
6θ) 2011, Γαλλία (δεν ζχουν κακοριςτεί
ακόμα όλεσ οι λεπτομζρειεσ)

το 85% του παγκόςμιου ΑΕΡ ςε όρουσ αγο- ςειρά αντιδράςεων από χϊρεσ που ζμειναν ματικότθτα αποτελεί ςθμαντικό πλεονζκτθραςτικισ δφναμθσ και περίπου το 90% ςε εκτόσ αυτισ και ςε ζντονεσ κριτικζσ, οι οποίεσ μα. Αφενόσ γιατί μειϊνονται τα γραφειοκραόρουσ αγοραίασ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ, διατυπϊνονται μζχρι και ςιμερα. Οι κυριότε- τικά προβλιματα και αφετζρου γιατί τα μζλθ
το 80% του διεκνοφσ εμπορίου και τα 2/3 του ρεσ εξ αυτϊν αναφζρουν ότι θ Ευρϊπθ τθσ δεν αποςπϊνται από τισ αρμοδιότθτεσ
παγκόςμιου πλθκυςμοφ. Επιπροςκζτωσ, ςε «υπερ-εκπροςωπείται» εντόσ του φόρουμ τουσ ςτα πλαίςια του φόρουμ, λόγω τθσ ςυμαυτά τα είκοςι μζλθ, ςτισ Συνόδουσ τθσ Ομά- κακϊσ μετζχουν εκπρόςωποι του Ην. Βαςι- μετοχισ τουσ ςε επιμζρουσ διαπραγματευτιδασ μετζχουν και ανϊτατοι αξιωματοφχοι λείου, τθσ Γαλλίασ, τθσ Γερμανίασ αλλά και κζσ ομάδεσ (Parkinson 2006, ςελ. 6-7).
που εκπροςωποφν το Διεκνζσ Νομιςματικό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εισ βάροσ άλλων
Ταμείο (ΔΝΤ) και τθν Ραγκόςμια Τράπεηα.

οικονομιϊν που εντάςςονται ςτθ λίςτα των
είκοςι ιςχυρότερων βάςει οικονομικοφ μεγζ-

Ο κατάλογοσ των μελϊν τθσ Ομάδασ των
Είκοςι καταρτίςτθκε από τθ G-7 κατά το ζτοσ
ιδρφςεωσ τθσ και από τότε μζχρι και ςιμερα
παραμζνει αμετάβλθτοσ. Ειδικότερα, δεν
υπιρξε καμία λίςτα με ταξινομθμζνα κριτιρια που κα κακόριηε ποιεσ χϊρεσ κα προςκαλοφνταν να μετάςχουν ςε αυτιν. Ωςτόςο,
ιταν κοινά αποδεκτό ότι οι χϊρεσ κα ζπρεπε
να ζχουν ςθμαντικι κζςθ μζςα ςτθν παγκόςμια οικονομία και ςυνειςφορά ςτθ διαφφλαξθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ. Επίςθσ, ιδιαίτερθ
ζμφαςθ δόκθκε ςτο ηιτθμα τθσ γεωγραφίασ
και τθσ πλθκυςμιακισ κάλυψθσ, δθλ. ςτθν
επίτευξθ μίασ ιςορροπθμζνθσ εκπροςϊπθςθσ
όλων των θπείρων προκειμζνου ο νζοσ κεςμόσ να είναι όςο το δυνατόν πιο αντιπροςωπευτικόσ. Τζλοσ, ςθμείο κλειδί αποτζλεςε το
ηιτθμα του μεγζκουσ τθσ Ομάδασ. Στόχοσ

κουσ (π.χ Ιράν, Ταϊβάν). Αντιςτοίχωσ, και θ
Λατινικι Αμερικι φαίνεται πωσ εκπροςωπείται ςε ςθμαντικό βακμό, κάτι που δεν ιςχφει
για τθν Αφρικι και τον Ιςλαμικό Κόςμο που
παρουςιάηουν ιςχνι αντιπροςϊπευςθ, ενϊ
ερωτιματα γεννοφνται αναφορικά και με τα
κράτθ-μζλθ τθσ ASEAN. Γιατί αυτά κα πρζπει
να εκπροςωποφνται από τθν Ινδονθςία τθ
ςτιγμι που το ΑΕΡ π.χ τθσ Ταϊλάνδθσ είναι
μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο δικό τθσ; Μάλιςτα, οριςμζνοι δεν διςτάηουν να προτείνουν και εναλλακτικοφσ φορείσ ωσ προσ τθ G20, όπωσ ζνα «Οικονομικό Συμβοφλιο Αςφαλείασ» ςτα πλαίςια των Ηνωμζνων Εκνϊν, τα
μζλθ του οποίου κα εκλεγοφν από τθ Γενικι
Συνζλευςθ του Οργανιςμοφ βάςει τθσ ςθμαςίασ τουσ ςτθ παγκόςμια οικονομία και τθσ
ςυμβολισ τουσ ςτθν παγκόςμια οικονομικι
ανάπτυξθ (Stewart & Daws 2001, ςελ. 20-24).

ιταν το μζγεκοσ να είναι αρκετά μικρό προκειμζνου να διευκολφνεται ο ανοιχτόσ και Αναφορικά με τα κεςμικά χαρακτθριςτικά
ειλικρινισ διάλογοσ, κακϊσ κεωροφνταν ότι τθσ G-20 αυτό που τθ διαφοροποιεί από
μια μικρι Ομάδα κα μποροφςε να αυξιςει άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, όπωσ θ Ραγτόςο το βακμό ςυνεργαςίασ όςο και τθν εμ- κόςμια Τράπεηα, το ΔΝΤ, είναι το ότι δεν
πιςτοςφνθ μεταξφ των κρατϊν-μελϊν τθσ διακζτει μία μόνιμθ Γραμματεία με δικό τθσ
(The G-20 Study Group 2008, ςελ. 20).

προςωπικό. Η Ρροεδρία τθσ Ομάδασ εναλλάςςεται μεταξφ των μελϊν τθσ και κάκε

Σε κάκε περίπτωςθ, δεν φαίνεται να υπάρχει
κάποιο ςτοιχείο που να καταδεικνφει ότι θ
Ομάδα των 20 υπιρξε το αποτζλεςμα μίασ
διαπραγματευτικισ διαδικαςίασ ανάμεςα
ςτουσ δρϊντεσ που τελικά κα αποτελοφςαν
και μζλθ τθσ. Δθλαδι, δεν υπιρξαν ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ι προνόμια που να ετζκθςαν προσ εξζταςθ και ςυηιτθςθ από τα μελλοντικά τθσ μζλθ. Ωσ προσ το γεγονόσ αυτό
ςυνθγόρθςε και θ τότε δυςχερισ κζςθ των
αναπτυςςόμενων χωρϊν (κρίςεισ δεκαετίασ
’90) που δεν τουσ επζτρεψε να προβοφν ςε
«ςκλθρζσ» διαπραγματεφςεισ (Porter 2000,
ςελ. 13). Ζτςι, κα λζγαμε ότι θ αυκαίρετθ
επιλογι των κρατϊν μελϊν τθσ G-20 από τα
μζλθ τθσ G-7 (ιδίωσ των ΗΡΑ) οδιγθςε ςε μία

χρόνο επιλζγεται και από ζνα άλλο περιφερειακό ςφνολο χωρϊν. Για το 2009 τθν Ρροεδρία είχε αναλάβει το Ην. Βαςίλειο και το
2010 θ Ν. Κορζα. Η Ρροεδρία αποτελεί μζροσ
μιασ περιςτρεφόμενθσ τριμελοφσ διοικθτικισ
Τρόικασ ανάμεςα ςτθν παρελκοφςα, τθν παροφςα και τθν μελλοντικι χϊρα που αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ τθσ. Η εκάςτοτε Ρροεδρία εγκακιςτά μία προςωρινι Γραμματεία
κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ, θ οποία
ςυντονίηει τισ εργαςίεσ και τισ διαςκζψεισ τθσ
Ομάδασ. Ο ρόλοσ τθσ Τρόικασ είναι να διαςφαλίηει τθ ςυνζχεια τόςο ςτθ διοίκθςθ όςο
και ςτισ εργαςίεσ τθσ G-20. Αν και θ ζλλειψθ
μόνιμθσ Γραμματείασ μπορεί να καταγραφεί
ςτα μειονεκτιματα του κεςμοφ ςτθν πραγ-

Οι πρωτοβουλίεσ τθσ G-20 μετά τθν εκδιλωςθ τθσ παγκόςμιασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ 2007-2008
Η ανάδειξθ τθσ G-20 ςε επίςθμο φόρουμ διαπραγματεφςεων για τα μζτρα
καταςτολισ τθσ κρίςθσ και τθ μεταρρφκμιςθ του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςιμανε μία μεγάλθ αλλαγι ςτθν παγκόςμια οικονομικι
διακυβζρνθςθ του 21ου αιϊνα, κακϊσ
αναγνωρίςκθκε για πρϊτθ φορά θ
μεγάλθ μεταςτροφι ςτθν παγκόςμια
οικονομικι ιςχφ. Για πρϊτθ φορά εν
των μζςω μίασ τόςο κρίςιμθσ παγκόςμιασ πρόκλθςθσ αναγνωρίςκθκε ότι
δεν μποροφν οι προθγμζνεσ οικονομίεσ από μόνεσ τουσ να κακορίηουν τθ
τφχθ ολόκλθρου του πλανιτθ. Αντικζτωσ, θ ενεργι ςυμμετοχι των ταχζωσ
αναδυόμενων οικονομικϊν δυνάμεων
ςτθ διεκνι οικονομικι ςκακιζρα είναι
πλζον επιτακτικι. Ο ενκουςιαςμόσ για
αυτι τθν αλλαγι ιταν τόςο μεγάλοσ
που μόλισ ανακοινϊκθκε θ πρϊτθ
Σφνοδοσ τθσ Ομάδασ με κζμα τθν παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και τθ
μεταρρφκμιςθ του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, γεννικθκαν ελπίδεσ για ζνα Νζο Bretton
Woods. Ο ίδιοσ ο Ρρωκυπουργόσ τθσ
Μ. Βρετανίασ, Gordon Brown ζκανε
λόγο για «μία νζα παγκόςμια ςυμφωνία» (a new global deal), μία ςυμφωνία βάςει τθσ οποίασ κάκε ιπειροσ κα
διακζτει πόρουσ ςτθν οικονομία τθσ.
Στο επίκεντρο αυτισ κα είναι θ πράςινθ ανάπτυξθ για το μζλλον, θ αποδοχι
κοινϊν αρχϊν για το παγκόςμιο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, οι αλλαγζσ
ςτα εκνικά τραπεηικά ςυςτιματα για
τθν ανάκτθςθ τθσ οικονομικισ ευθμερίασ και οι μεταρρυκμίςεισ των διεκνϊν κεςμϊν κατά τρόπο που κα αντανακλά τισ μεταβολζσ ςτθν παγκόςμια οικονομία και τθν ανάδειξθ νζων
παικτϊν (Brown 2009).

Η πρϊτθ Σφνοδοσ
Κορυφισ τθσ G-20

ρία ζωσ τισ 31 Μαρτίου ςτουσ Υπουργοφσ Οικο-

Ουάςιγκτον, 15/11/2008

μάτων. Επιπρόςκετα, οι θγζτεσ τθσ G-20 απο-

ενόσ κοινοφ Σχεδίου Δράςθσ, ενϊ ζδωςαν διονομικϊν για να προβοφν και αυτοί ςτισ δικζσ
τουσ ςυςτάςεισ-προτάςεισ επί αυτϊν των ηθτθποιικθκαν τθν επιβολι οποιουδιποτε μζτρου

Η πρϊτθ Σφνοδοσ Κορυφισ τθσ G-20 πραγματο-

προςτατευτιςμοφ ςτο διεκνζσ εμπόριο, εξζφ-

ποιικθκε ςτισ 15/11/2008 ςτθν Ουάςιγκτον

ραςαν τθν επικυμία τουσ για τθν καταβολι

των ΗΡΑ. Μζςω τθσ επίςθμθσ διακιρυξθσ τουσ,

κάκε δυνατισ προςπάκειασ για τθν επίτευξθ

οι θγζτεσ των χωρϊν τθσ Ομάδασ, αφοφ εξζφ-

ενόσ επιτυχοφσ αποτελζςματοσ ςτον Αναπτυξι-

ραςαν τθν πίςτθ τουσ ςτισ αρχζσ τθσ αγοράσ,

ακό Γφρο τθσ Ντόχα και ανανζωςαν το ραντε-

του ελεφκερου εμπορίου κλπ και προςδιόριςαν

βοφ τουσ για τισ 2 Απριλίου του 2009.

τισ αιτίεσ τθσ παροφςασ κρίςθσ, διλωςαν τθν
αποφαςιςτικότθτα τουσ να ςυνεργαςτοφν για

Σφμφωνα με τουσ αναλυτζσ τα αποτελζςματα

τθν αποκατάςταςθ τθσ παγκόςμιασ ανάπτυξθσ

τθσ πρϊτθσ Συνόδου τθσ G-20 δεν ανταποκρί-

και τθν επίτευξθ των αναγκαίων μεταρρυκμίςε-

κθκαν ςτισ αρχικζσ προςδοκίεσ (Νζο Bretton

ων ςτα χρθματοπιςτωτικά ςυςτιματα του κός-

Woods) που μάλλον αποδείχκθκαν υπερβολι-

μου. Σε αυτά τα πλαίςια ςυμφϊνθςαν ςτθ λι-

κζσ. Ο χρόνοσ προετοιμαςίασ τθσ Συνόδου ιταν

ψθ φορολογικϊν μζτρων ςε εκνικό επίπεδο για

πολφ μικρόσ για να οδθγιςει ςε ουςιαςτικζσ

να τονωκεί γριγορα θ ηιτθςθ, ςτθ λιψθ μζτ-

μεταρρυκμίςεισ, ενϊ υπιρξαν κριτικζσ και για

ρων νομιςματικισ πολιτικισ ςτο βακμό που κα

αδιαφανείσ και κλειςτζσ προπαραςκευαςτικζσ

χρειαςτοφν και ςτθν παροχι βοικειασ ςτισ

διαδικαςίεσ. Ρλθν των Ευρωπαίων θγετϊν που

αναπτυςςόμενεσ και αναδυόμενεσ οικονομίεσ

ιταν

για πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ (με ιδιαίτε-

Ζκτακτθσ Διάςκεψθσ που είχαν πραγματοποιι-

ρθ αναφορά ςτο ρόλο του ΔΝΤ).

ςει λίγεσ θμζρεσ νωρίτερα, οι προτάςεισ των

καλά

προετοιμαςμζνοι,

λόγω

τθσ

υπολοίπων χαρακτθρίςτθκαν ωσ απλζσ «ιδζεσ

Ουάςιγκτον: χζδιο Δράςθσ
Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και τθσ Λογοδοςίασ

 Αξιολόγθςθ

των τιτλοποιθμζνων,
πολφπλοκων και μθ άμεςα ρευςτοποιιςιμων προϊόντων

 Βελτίωςθ των λογιςτικϊν κανόνων
και των προτφπων για τθ δθμοςιοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ
εκτόσ ιςολογιςμϊν δραςτθριότθτεσ
των χρθματοοικονομικϊν ομίλων

 Δθμοςιοποίθςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν πολφπλοκων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων από τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αγορά

 Συνεργαςία μεταξφ των διεκνϊν ςωμάτων κζςπιςθσ λογιςτικϊν προτφπων για τθ δθμιουργία κοινϊν προτφπων υψθλισ ποιότθτασ

Πςον αφορά τισ μεταρρυκμίςεισ των χρθματο-

για περαιτζρω ςυηιτθςθ». Εν τω μεταξφ δεδο-

πιςτωτικϊν αγορϊν δεςμεφκθκαν να ακολου-

μζνου ότι ο Ρρόεδροσ Bush, λόγω τθσ εκλογισ

Βελτίωςθ τθσ Εποπτείασ

κιςουν πολιτικζσ που 1) κα ενιςχφουν τθ δια-

Obama κα εγκατζλειπε τον Λευκό Οίκο ςε δφο

 Βελτίωςθ των εκνικϊν ρυκμιςτικϊν

φάνεια και τθ λογοδοςία των χρθματοπιςτωτι-

μινεσ, δεν είχε ουςιαςτικι εξουςία ϊςτε να

κϊν αγορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απο-

λάβει αποφάςεισ για ζνα τόςο κρίςιμο ηιτθμα,

κακεςτϊτων για τον χρθματοοικονομικό τομζα

κάλυψθσ πολφπλοκων χρθματοπιςτωτικϊν

οφτε και οι απόψεισ που (ενδεχομζνωσ) διατφ-

προϊόντων και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των

πωςε μποροφςαν να κεωρθκοφν ότι εξζφραηαν

ιδρυμάτων 2) κα βελτιϊνουν τα ρυκμιςτικά

και, πολφ λιγότερο, ότι δζςμευαν τθν Αμερικι.

κακεςτϊτα, τθν προλθπτικι εποπτεία, τθ δια-

Ζτςι, υπιρξαν κριτικζσ που ζκαναν λόγο ακόμα

χείριςθ κινδφνων και κα εξαςφαλίηουν ότι όλα

και για προτάςεισ τθσ G-20 που αναδείκνυαν

τα προϊόντα και οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ αγορζσ

νζα προβλιματα, παρά πρότειναν ςυγκεκριμζ-

μζςω τθσ διαςφάλιςθσ ότι οι οίκοι
πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ λειτουργοφν βάςει ορκϊν κινιτρων και
ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ κατάλλθλα
μζςα για τθν πραγματοποίθςθ αξιολογιςεων και τθν παροχι πλθροφοριϊν ςτθν αγορά

υπόκεινται ςε ρυκμίςεισ 3) κα προωκοφν τθν

νεσ λφςεισ ςτα ιδθ υφιςτάμενα (π.χ ζλλειψθ

 Βελτίωςθ των πρακτικϊν των τραπε-

ακεραιότθτα των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν,

ςαφοφσ αναφοράσ ςε μζτρα ζναντι των φορο-

ενκαρρφνοντασ τθν προςταςία επενδυτϊν και

λογικϊν παραδείςων, ςειρά δράςεων για τθ

ηϊν αναφορικά με τθ διαχείριςθσ
κινδφνων

καταναλωτϊν, αποφεφγοντασ τθ ςφγκρουςθ

βελτίωςθ τθσ εποπτείασ οι οποίεσ όμωσ ςτθν

ςυμφερόντων, αποτρζποντασ τθν παράνομθ

πραγματικότθτα ςυνιςτοφν μία λίςτα ηθτθμά-

χειραγϊγθςθ τθσ αγοράσ και αποτρζποντασ

των προσ εξζταςθ ι ρφκμιςθ, διεφρυνςθ τθσ

παράνομουσ κινδφνουσ από μθ ςυνεργάςιμεσ

ςυμμετοχισ ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, αλλά

δικαιοδοςίεσ 4) κα προάγουν τθ διεκνι ςυνερ-

μόνο για μεγάλεσ αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ

γα ςί α, ι δί ωσ τ ων ρ υκ μ ιςτ ι κ ϊν α ρχ ϊ ν

και όχι για μικρότερεσ και φτωχότερεσ οικονο-

(«κολλζγια εποπτϊν») και 5) κα προβαίνουν ςε

μίεσ που αντιμετωπίηουν οικονομικζσ κρίςεισ

μεταρρυκμίςεισ των διεκνϊν οικονομικϊν ορ-

λόγω των διεκνϊν γεγονότων κλπ). Βζβαια,

γανιςμϊν ζτςι ϊςτε να αυξθκεί ο βακμόσ νομι-

παρά το ότι δεν επετεφχκθ θ αναμόρφωςθ του

μοποίθςθσ τουσ και θ αποτελεςματικότθτα

παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ

τουσ. Οι αναδυόμενεσ και αναπτυςςόμενεσ

και θ ζναρξθ μίασ ςυντονιςμζνθσ οικονομικισ

οικονομίεσ κα πρζπει να ζχουν περιςςότερθ

ενίςχυςθσ από τισ μεγαλφτερεσ οικονομίεσ του

φωνι και αντιπροςϊπευςθ εντόσ των κεςμϊν

κόςμου, θ Σφνοδοσ για μερικοφσ ςθματοδότθςε

του Bretton Woods. Για τθν επίτευξθ αυτϊν

τθν αρχι μίασ διαδικαςίασ που κα μποροφςε

ςυμφϊνθςαν ςτθν υιοκζτθςθ

ίςωσ να αποφζρει ςθμαντικά αποτελζςματα
μελλοντικά.

 Ενίςχυςθ τθσ προλθπτικισ εποπτείασ

Προϊκθςθ τθσ Ολοκλιρωςθσ των Χρθματοοικονομικϊν αγορϊν

 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ των διεκνϊν και εκνικϊν ρυκμιςτικϊν αρχϊν, ιδίωσ ςε ηθτιματα ανταλλαγισ
πλθροφοριϊν ςχετικά με απειλζσ για
τθ ςτακερότθτα τθσ αγοράσ
Ενίςχυςθ τθσ Διεκνοφσ υνεργαςίασ

 Συνεργαςία των εποπτικϊν αρχϊν για
τθν κακιζρωςθ «κολλεγίων εποπτϊν»
για τα μεγάλα διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
Μεταρρφκμιςθ των Διεκνϊν Οικονομικϊν Θεςμϊν

 Ενίςχυςθ τθσ φωνισ και του βακμοφ
αντιπροςϊπευςθσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν εντόσ των κεςμϊν του
Bretton Woods

Η Ρροπαραςκευαςτικι Σφνοδοσ του Horsham
14-15/3/2009

Η δεφτερθ Σφνοδοσ Κορυφισ τθσ G-20
Λονδίνο, 2/4/2009
Η δεφτερθ Σφνοδοσ Κορυφισ τθσ G-20 πραγ-

νια, οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί μία βιϊςιμθ

ματοποιικθκε ςτισ 2/4/2009 ςτο Λονδίνο εν

και δίκαιθ ανάκαμψθ για όλουσ. Συνεπικου-

τω μζςω ζντονων αντιδράςεων. Βάςει του

ρικά όλων αυτϊν, αποφαςίςτθκε θ χοριγθ-

Κοινοφ Ανακοινωκζντοσ, που εκδόκθκε μετά

ςθ επιπλζον πιςτϊςεων φψουσ 100 δισ δο-

τθ ςυνάντθςθ, οι θγζτεσ τθσ G-20 υιοκζτθ-

λαρίων προσ τισ φτωχότερεσ χϊρεσ μζςω

ςαν το πιο δαπανθρό πρόγραμμα τόνωςθσ

των διεκνϊν αναπτυξιακϊν τραπεηϊν. Επί-

τθσ οικονομίασ ςτθν παγκόςμια ιςτορία.

ςθσ, οι θγζτεσ τθσ Ομάδασ των 20 επανζλα-

Ραρά τισ αρχικζσ διαφωνίεσ, οι μεγαλφτερεσ

βαν τθν αποφαςιςτικότθτα τουσ για τθ με-

οικονομικζσ δυνάμεισ παγκοςμίωσ αποφά-

ταρρφκμιςθ των διεκνϊν οικονομικϊν κες-

ςιςαν να διακζςουν 1,1 τρισ δολάρια (820

μϊν μζςα από ενζργειεσ που κα βελτιϊνουν

δισ ευρϊ) με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ τθσ

τθν αξιοπιςτία και τθ λογοδοςία τουσ. Στό-

κρίςθσ. Με τθν επιτευχκείςα ςυμφωνία το

χοσ τουσ ιταν να παραχωρθκοφν περιςςότε-

ΔΝΤ αναδείχκθκε ςτον μεγάλο κερδιςμζνο

ρα δικαιϊματα ςυναπόφαςθσ ςτισ αναπτυς-

τθσ Συνόδου, κακϊσ αποφαςίςτθκε οι πόροι

ςόμενεσ χϊρεσ ςε ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ

που διατίκενται για τουσ ςκοποφσ του να

τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. Μεταξφ αυτϊν

αυξθκοφν κατά 500 δισ δολάρια, τριπλαςιά-

ιταν θ ολοκλιρωςθ μζχρι το 2011 των αλ-

ηοντασ ζτςι τα κεφάλαια που μποροφςαν να

λαγϊν ςτθν κατανομι ψιφων και ςτα μερί-

διατεκοφν ςτισ χϊρεσ που είχαν πλθγεί πε-

δια ςυμμετοχισ εντόσ του ΔΝΤ, θ εκλογι τθσ

ριςςότερο από τθν παγκόςμια κρίςθ και τα

θγεςίασ των οργανιςμϊν μζςα από διαφα-

οποία κα ανζρχονταν ςτα 750 δισ δολάρια.

νείσ, ανοιχτζσ και αξιοκρατικζσ διαδικαςίεσ

Η εξζλιξθ αυτι απομάκρυνε το ενδεχόμενο

και θ επιβεβαίωςθ του Σχεδίου Μεταρρυκ-

κατάρρευςθσ και πτϊχευςθσ οικονομιϊν

μίςεων τθσ Διακυβζρνθςθσ τθσ Ραγκόςμιασ

ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ ι ςε άλλεσ περιοχζσ

Τράπεηασ ζωσ το 2010 (Leaders’ Statement,

του πλανιτθ, ανακουφίηοντασ κατ’ αυτό τον

April 2009).

τρόπο το ςφςτθμα (Μπαςακάλθ, 2009). Ειδι-

(συνέχεια στην επόμενη σελ.)

κότερα, θ G-20 αποφάςιςε να υποςτθρίξει
τθν ζκδοςθ Ειδικϊν Τραβθκτικϊν Δικαιωμάτων από το ΔΝΤ φψουσ 250 δισ δολαρίων
για τθν παγκόςμια οικονομία και τθν αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ ρευςτότθτασ, ενϊ ζνα
επιπλζον ποςό 6 δισ δολαρίων που κα προζκυπτε από τθν πϊλθςθ αποκεμάτων χρυςοφ
από το ΔΝΤ κα ιταν διακζςιμα για δανειςμό
ςτισ φτωχότερεσ χϊρεσ τα προςεχι 2-3 χρό-

Μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ
Συνόδου τθσ G-20 μεςολάβθςε μία
προπαραςκευαςτικι Σφνοδοσ ςτο Horsham του Δυτικοφ Essex τθσ Αγγλίασ
ςτισ
14-15/3/2009. Σε αυτιν οι
Υπουργοί Οικονομίασ τθσ G-20 ανανζωςαν τθ δζςμευςθ τουσ να καταβλθκεί
κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν
ζξοδο από τθν φφεςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ
και τθσ μακροπρόκεςμθσ οικονομικισ
ευθμερίασ. Συγκεκριμζνα, επεςιμαναν
ότι φψιςτθ προτεραιότθτα εκείνθ τθ
δεδομζνθ ςτιγμι ςυνιςτοφςε θ αποκατάςταςθ τθσ κανονικισ ροισ του δανειςμοφ, ενϊ ςυμφϊνθςαν ςτθν ανάγκθ
αυςτθρότερθσ εποπτείασ των κερδοςκοπικϊν κεφαλαίων κάλυψθσ κινδφνου (hedge funds) ςτο μζλλον, γεγονόσ
που γζννθςε ελπίδεσ για καλφτερθ
ρφκμιςθ και εποπτεία του «ςκιϊδουσ
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ» μζςα ςτισ
επόμενεσ δεκαετίεσ. Ραράλλθλα, δεςμεφκθκαν για τθ διατιρθςθ των επεκτατικϊν πολιτικϊν των κεντρικϊν τουσ
τραπεηϊν, ιδίωσ μζςω τθσ χριςθσ
όλων των διακζςιμων εργαλείων νομιςματικισ πολιτικισ. Επίςθσ, ςυμφϊνθςαν ςτθν ενίςχυςθ του εποπτικοφ
ρόλου, κακϊσ και των κεφαλαίων του
ΔΝΤ ϊςτε να μπορεί να παρεμβαίνει
για τθ διάςωςθ οικονομιϊν ςε κίνδυνο. Αναφορικά με τθ μεταρρφκμιςθ
του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ επανζλαβαν με τθ μορφι
ςυςτάςεων προσ τθν επερχόμενθ Σφνοδο τθσ G-20 ςτο Λονδίνο τα όςα
είχαν υποςτθρίξει ςτθν Ουάςιγκτον (G20 Communiqué, March 2009). Ωςτόςο, ςτθ Σφνοδο δεν γεφυρϊκθκαν οι
διαφορζσ ςχετικά με το ηιτθμα των
δθμοςίων δαπανϊν. Το τελευταίο
διάςτθμα είχε δθμιουργθκεί ζνα ριγμα μεταξφ των δφο πλευρϊν του Ατλαντικοφ ωσ προσ τισ κυβερνθτικζσ
παρεμβάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ
κρίςθσ. Οι μεν ΗΡΑ, ζχοντασ ςτο πλευρό τουσ τθ Μ. Βρετανία και τθν Ιαπωνία τόνιηαν τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ των
οικονομιϊν με νζα οικονομικά πακζτα
δθμοςιονομικισ ενίςχυςθσ, θ δε Ευρϊπθ μζςω τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ, λόγω του φόβου δθμιουργίασ υψθλϊν δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων,
επζμεναν ςτθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ
ενόσ αυςτθρότερου εποπτικοφ και
ρυκμιςτικοφ ςυςτιματοσ του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
(Landon & Werdigier, 2009). Εν τζλει
και ςτθ Σφνοδο του Horsham οι ςυμμετζχοντεσ απζτυχαν να δεςμευκοφν ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο για το μζγεκοσ τθσ ενίςχυςθσ που οι χϊρεσ κα
ζπρεπε να παράςχουν ςτισ οικονομίεσ
τουσ, ενϊ δεν ςυμφϊνθςαν για ςυγκεκριμζνεσ μεταρρυκμίςεισ ςτο εποπτικό ςφςτθμα του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Ζτςι, μετά
και από αυτιν παρζμεινε αβζβαιο το
επίκεντρο τθσ επικείμενθσ Συνόδου τθσ
G-20 ςτισ 2 Απριλίου.

Μζτρα «αντιπροςτατευτιςμοφ»



Τζλοσ ςτουσ
«φορολογικοφσ
παραδείςουσ»
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Πηγή: Εφθμερίδα Real News, 5/4/2009

Ωσ προσ το παγκόςμιο εμπόριο οι θγζτεσ τθσ G-20
επανζλαβαν τθ δζςμευςθ που είχαν αναλάβει και
ςτθν Ουάςιγκτον, αναφορικά με τθν αντίςταςθ
ςτον προςτατευτιςμό και τθ λιψθ κάκε αναγκαίου μζτρου για τθν προϊκθςθ και διευκόλυνςθ του
διεκνοφσ εμπορίου και των επενδφςεων. Σε αυτά
τα πλαίςια, αν υπιρχαν ενδείξεισ για πρακτικζσ
που παρακϊλυαν τθν παγκόςμια ροι κεφαλαίων,
ιδίωσ προσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, θ G-20 κα
ενθμζρωνε απευκείασ τον ΡΟΕ, ο οποίοσ ςε ςυνεργαςία με τα άλλα διεκνι ςϊματα κα ζπρεπε ςε
τριμθνιαία βάςθ να ιλεγχε και να ανζφερε δθμοςίωσ τθ ςυμμόρφωςθ ωσ προσ αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ. Επίςθσ, υπιρξε δζςμευςθ για ςτιριξθ του
παγκόςμιου εμπορίου φψουσ 250 δισ δολαρίων
για τθν επόμενθ διετία. Αυτό κα γινόταν μζςω των
πιςτωτικϊν εξαγωγικϊν και επενδυτικϊν οίκων,
αλλά και μζςω αναπτυξιακϊν τραπεηϊν.
Πςον αφορά το ακανκϊδεσ ηιτθμα τθσ ρφκμιςθσ
και τθσ εποπτείασ του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, οι Ευρωπαίοι δεν μπόρεςαν να
πείςουν το αγγλοςαξονικό μπλοκ για τθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου επόπτθ των χρθματοπιςτωτικϊν
αγορϊν. Ωςτόςο, θ G-20 αποφάςιςε τθ διεφρυνςθ
του Φόρουμ Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ
(FSF) και τθ μετονομαςία του ςε Συμβοφλιο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (FSB: Financial Stability Board). Σε αυτό κα μετζχουν τα κράτθ τθσ G20, θ Ιςπανία
και θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι.
Κάποιεσ από τισ
αρμοδιότθτεσ
του οργάνου κα
είναι θ αναγνϊριςθ των αδυναμιϊν
του
παγκόςμιου
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιμα-

τοσ και ο προςδιοριςμόσ των κατάλλθλων ενεργειϊν για τθ διαχείριςθ τουσ, θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των
αρχϊν, θ παροχι ςυμβουλϊν κλπ. Επίςθσ, αποφαςίςτθκε ρφκμιςθ που κα διζπει τθ λειτουργία των
κεφαλαίων κάλυψθσ κινδφνου (hedge funds). Σφμφωνα με αυτιν τα hedge funds ι οι διαχειριςτζσ
τουσ κα καταγράφονται και κα απαιτείται να αποκαλφπτουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δράςθ τουσ
ςε ςυςτθματικι βάςθ είτε ςτισ εποπτικζσ είτε ςτισ
ρυκμιςτικζσ αρχζσ. Σε αυτι τθν πλθροφόρθςθ
ςυμπεριλιφκθκε και θ μόχλευςθ τουσ, θ οποία
είναι απαραίτθτθ για τθν εκτίμθςθ του ςυςτθμικοφ κινδφνου που κζτουν ςε μονομερζσ ι ςυλλογικό
επίπεδο. Στόχοσ είναι μελλοντικά όλα τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, οι αγορζσ και τα εργαλεία να
υπόκεινται ςε ρυκμίςεισ και εποπτεία. Ακολοφκωσ, υπιρξε δζςμευςθ για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ των «τοξικϊν» τραπεηικϊν προϊόντων, ενϊ
φάνθκε πωσ άνοιξε και ο δρόμοσ για τθν κατάργθςθ του τραπεηικοφ απορριτου. Ράντωσ οι διεκνείσ
ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ αποφαςίςτθκε
να παραμείνουν ωσ είχαν ζωσ ότου εξαςφαλιςτεί
θ ανάκαμψθ, ενϊ το πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ ΙΙ που
ςχετίηεται με κζματα κεφαλαιακισ επάρκειασ κα
ζπρεπε προοδευτικά να ακολουκθκεί από όλεσ τισ
χϊρεσ, παρά τισ ζντονεσ κριτικζσ που υπιρξαν
κατά καιροφσ (G-20 Declaration, April 2009).

Επιπλζον, αποφαςίςτθκε θ υιοκζτθςθ
νζων κανόνων για τθν καταβολι μεριςμάτων και μπόνουσ ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα, οφτωσ ϊςτε να μθν
αμείβονται οι «αποτυχθμζνοι». Οι
διακανονιςμοί για τισ αμοιβζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μπόνουσ
κα πρζπει πλζον να αντικατοπτρίηουν
τον κίνδυνο που αναλαμβάνεται κάκε
φορά, ενϊ ο χρόνοσ και θ ςφνκεςθ
των αμοιβϊν κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτο χρονικό ορίηοντα των
ρίςκων. Οι αμοιβζσ δεν κα πρζπει να
δίνονται νωρίτερα από το χρόνο υλοποίθςθσ των ρίςκων. Σθμαντικό ςθμείο τθσ ςυμφωνίασ αποτζλεςε και θ
δζςμευςθ για επιβολι κυρϊςεων
ςτουσ λεγόμενουσ «φορολογικοφσ
παραδείςουσ» που δεν παρζχουν
πλθροφορίεσ ςτισ αρμόδιεσ εποπτικζσ
αρχζσ όταν τουσ ηθτθκοφν. Ππωσ
ςθμειϊκθκε ςτο επίςθμο ανακοινωκζν τθσ G-20, ο ΟΟΣΑ είχε ιδθ εκδϊςει τθ λίςτα των χωρϊν που δεν ανταποκρίνονταν ςτα διεκνι πρότυπα
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. Οι θγζτεσ
τθσ Ομάδασ των 20 δεςμεφκθκαν
επίςθσ ςτθ κζςπιςθ νζων διεκνϊν
λογιςτικϊν προτφπων. Μζχρι το τζλοσ
του 2009 τα αρμόδια ςϊματα κα
πρζπει να ζχουν ενεργιςει για τθ
μείωςθ τθσ πολυπλοκότθτασ των
λογιςτικϊν προτφπων των χρθματοπιςτωτικϊν εργαλείων, τθ βελτίωςθ
των λογιςτικϊν προτφπων για τισ
δραςτθριότθτεσ εκτόσ ιςολογιςμϊν
και τθν εκτίμθςθ τθσ αβεβαιότθτασ
κλπ. Τζλοσ, αποφαςίςτθκε να δθμιουργθκεί ζνα νομικό πλαίςιο για τθ
λειτουργία των οίκων αξιολόγθςθσ
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ. Οι οίκοι
των οποίων οι αξιολογιςεισ χρθςιμοποιοφνται για ρυκμιςτικοφσ ςκοποφσ
ςυμφωνικθκε να υπόκεινται ςε ζνα
ρυκμιςτικό εποπτικό κακεςτϊσ που
κα περιλαμβάνει τθν καταγραφι
τουσ. Ραράλλθλα, οι εκνικζσ αρχζσ
αποφαςίςτθκε να λαμβάνουν μζτρα
για τθν αποφυγι τθσ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και τθν εξαςφάλιςθ
τθσ διαφάνειασ και τθσ ποιότθτασ τθσ
διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ. Ειδικότερα,
οι οίκοι κα πρζπει να διαφοροποιοφν
τισ αξιολογιςεισ τουσ για δομθμζνα
προϊόντα και να αποκαλφπτουν το
ςφνολο των αξιολογιςεων και των
πλθροφοριϊν που διατρζχουν τισ
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ (G-20 Declaration, April 2009).
(συνέχεια στην επόμενη σελ.)

Η δεφτερθ Σφνοδοσ τθσ G-20 αντιμετωπίςτθ-

ςτο διακυβερνθτικό μοντζλο του οργανις-

δοκεί αποκλειςτικά και μόνο ςε μία Σφνο-

κε με ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία ςε ςχζςθ με

μοφ. Οι διαπραγματεφςεισ επ’ αυτοφ του

δο ι ςε ζνα πακζτο πολιτικϊν, γιατί κα

τισ μζτριεσ προςδοκίεσ που είχαν διαμορφω-

ηθτιματοσ κα είναι πολφ ςκλθρζσ από τθν

είναι το αποτζλεςμα όλων αυτϊν των ςυ-

κεί πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ. Τα βαςικά

ίδια τθ φφςθ τουσ, κακϊσ κα χρειαςτοφν

νιςταμζνων. Το ηθτοφμενο λοιπόν, είναι

χαρακτθριςτικά τθσ υπιρξαν ο κρίαμβοσ τθσ

πολλζσ υποχωριςεισ από τισ μζχρι πρότι-

τότε να διαπιςτωκεί ότι οι προςπάκειεσ

επικοινωνιακισ πολιτικισ, θ ανάδειξθ των

νοσ κυρίαρχεσ δυνάμεισ, των οποίων ο

τθσ G-20 δεν υπιρξαν μάταιεσ, αλλά επιτυ-

αναδυόμενων οικονομιϊν, το τζλοσ του “one

βακμόσ προκυμίασ ςτθ πράξθ παραμζνει

χείσ για τθν αποφυγι μίασ δυνθτικά μεγα-

man show” των Αμερικανϊν και θ μερικι

αβζβαιοσ. Υπό αμφιςβιτθςθ τζκθκε και θ

λφτερθσ και πιο καταςτροφικισ κρίςθσ, τθν

δικαίωςθ τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ. Το

κακιζρωςθ του FSB ςτο οποίο ουςιαςτικά

επιτάχυνςθ τθσ ανάκαμψθσ και τθν αντιμε-

Κοινό Ανακοινωκζν τθσ Συνόδου ςυνδφαηε

δεν εκχωρικθκαν ςυγκεκριμζνεσ εξουςίεσ

τϊπιςθ των προκλιςεων που ζχουν ιδθ

τρεισ διαφορετικζσ φωνζσ. Αυτι των Αμερι-

ι θ δυνατότθτα επιβολισ κυρϊςεων, ενϊ

προκφψει από το ιςχυρό δθμόςιο χρζοσ ςε

κανϊν που αντικατοπτριηόταν ςτθν ζμφαςθ

δεν ςυμφωνικθκε και μία ξεκάκαρθ δια-

όλεσ ςχεδόν τισ χϊρεσ, εξαιτίασ των μζτ-

για κοινι προςπάκεια αποκατάςταςθσ τθσ

κυβερνθτικι δομι. Δεδομζνων αυτϊν το

ρων για τθν καταςτολι τθσ κρίςθσ.

παγκόςμιασ ανάπτυξθσ, τθν Ευρωπαϊκι που

μζλλον κα δείξει κατά πόςο μπορεί να

αντικατοπτριηόταν ςτθν απόφαςθ δθμιουργί-

αποτελζςει μία βελτιωμζνθ εκδοχι του

ασ του FSB για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επίλυςθσ

προκατόχου του FSF ι όχι. Αντιςτοίχωσ, θ

του προβλιματοσ τθσ ανεπαρκοφσ ρφκμιςθσ

ανακοίνωςθ τθσ «γκρίηασ» λίςτασ των

και εποπτείασ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυς-

«φορολογικϊν παραδείςων» ζγινε αντι-

τιματοσ και αυτι τθσ Αςίασ που αντικατοπ-

λθπτι ωσ μια κίνθςθ εντυπωςιαςμοφ, α-

τριηόταν ςτον τριπλαςιαςμό των πόρων του

φοφ δεν ανακοινϊκθκαν ταυτόχρονα και

ΔΝΤ και τθν αφξθςθ των δικαιωμάτων ψιφου

μζτρα για τθν ςυμμόρφωςι τουσ. Άλλθ μία

των αναπτυςςόμενων χωρϊν εντόσ αυτοφ.

κριτικι επί των αποτελεςμάτων τθσ Συνό-

Αυτι θ μίξθ των διαφορετικϊν φωνϊν αποτζ-

δου υπιρξε θ ζλλειψθ ςυμφωνίασ για ζνα

λεςε ςθμαντικι πρόοδο ςε ςφγκριςθ με τθν

μθχανιςμό επίλυςθσ διαςυνοριακϊν δια-

κατάςταςθ προ τθσ κρίςθσ, όπου οι φωνζσ

φορϊν που μπορεί να ανακφψουν από τθν

τθσ G-7 ι για να το κζςουμε ςε πιο ςτενά

κατάρρευςθ χρεοκοπθμζνων τραπεηϊν.

Λονδίνο: (6) Βαςικά Αποτελζςματα

όρια των ΗΡΑ και τθσ Ευρϊπθσ επιςκίαηαν

Ζνα ηιτθμα που μπορεί να προζκυπτε αν

τθσ υνόδου

οποιαδιποτε άλλθ.

τράπεηεσ, όπωσ θ Citigroup ι θ Royal Bank

 Δζςμευςθ να μθν εμποδιςτεί θ

of Scotland αντιμετϊπιηαν ακόμα μεγαλφΩςτόςο, παρά το ότι το τελικό ανακοινωκζν
ξεπζραςε κάκε προςδοκία ςε ότι αφορά τθν
πρόοδο και τθ ςυναίνεςθ, επί τθσ ουςίασ δεν
φάνθκε να κομίηει κάτι το πολφ διαφορετικό
ςτα όςα ιξερε μζχρι τότε ο πλανιτθσ, γι’ αυτό και δεν κατζςτθ δυνατόν να απαντθκεί το
ερϊτθμα αν πιρε τζλοσ μια ςυγκεκριμζνθ
μορφι του καπιταλιςμοφ (δθλ. κατάργθςθ

τερα προβλιματα λόγω τθσ κρίςθσ. Τζλοσ,

ανάπτυξθ και το εμπόριο.

δφο ηθτιματα ςτα οποία δεν ζγινε καμία

 Δζςμευςθ για επζκταςθ του ε-

αναφορά ιταν αυτό τθσ αντιμετϊπιςθσ

ποπτικοφ ςυςτιματοσ ςε όλουσ

των μακροοικονομικϊν ανιςορροπιϊν και

τουσ οικονομικοφσ κεςμοφσ και

θ λιψθ μζτρων ςε εκνικό επίπεδο για τθ

όργανα,

μείωςθ των ρυκμιςτικϊν παραβιάςεων και

και των hedge funds

τθσ διαφκοράσ ςτον χρθματοπιςτωτικό
τομζα.

τθσ Συναίνεςθσ τθσ Ουάςιγκτον και περιορις-

ςυμπεριλαμβανομζνων

 «Μαφρθ

λίςτα»

για

τουσ

«φορολογικοφσ παραδείςουσ» &
επιβολι κυρϊςεων

μόσ του άκρατου φιλελευκεριςμοφ). Συγκεκ-

Εξαιτίασ των παραπάνω δθμιουργικθκε θ

ριμζνα, οι θγζτεσ τθσ G-20 δεν ενίςχυςαν τθ

αίςκθςθ ότι οριςμζνοι ίςωσ βιάςτθκαν να

 Τόνωςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομί-

δζςμευςθ τουσ περί αντίςταςθσ ςτον προς-

επικροτιςουν το Ανακοινωκζν τθσ Συνόδο-

ασ με 1,1 τρισ $ και τριπλαςιαςμόσ

τατευτιςμό, αντικζτωσ αρκζςτθκαν ςε μία

υ. Ρρακτικά μζςω αυτοφ εξαγγζλκθκαν μία

των κονδυλίων δανειοδότθςθσ

απλι ζκκλθςθ για τον περιοριςμό του. Ρρακ-

ςειρά ςκοπϊν, αλλά με ελάχιςτεσ προβλε-

από το ΔΝΤ, ζωσ 750 δισ $

τικά, αυτό κα μποροφςε μελλοντικά να οδθ-

πόμενεσ δράςεισ για τθν επίτευξθ τουσ.

γιςει ςτθν εμφάνιςθ ενόσ χαμθλοφ βακμοφ

Ραρά ταφτα, οι διζξοδοι από μιασ τζτοιασ

προςτατευτιςμοφ και ςε ςυνεχείσ κακυςτε-

φφςεωσ παγκόςμια κρίςθ δεν είναι οφτε

ριςεισ ωσ προσ τθν ολοκλιρωςθ του Γφρου

προφανείσ οφτε εφκολοι. Οι πολιτικοί κάκε

τθσ Ντόχα. Επίςθσ, αποφαςίςτθκε θ αφξθςθ

χϊρασ γνωρίηουν τι κα κερδίςουν από τθν

των πόρων του ΔΝΤ, χωρίσ τισ αντίςτοιχεσ

επαναφορά τθσ ομαλότθτασ και με λίγθ

 Καμία υποχρζωςθ για λιψθ νζων

δεςμεφςεισ για περιοριςμό των αυςτθρϊν

καλι κζλθςθ κα ςυνεχίςουν να προςαρμό-

μζτρων τόνωςθσ των εκνικϊν

πολιτικϊν που ςυνοδεφουν τα πακζτα διάςω-

ηουν τθν παγκόςμια ςτρατθγικι τουσ για

οικονομιϊν

ςθσ του Ταμείου, ενϊ εκφράςτθκαν ανθςυχί-

τθν επίτευξθ τθσ. Πταν αρχίςει θ ουςιαςτι-

εσ και για τθν επίτευξθ των μεταρρυκμίςεων

κι ανάκαμψθ δεν κα είναι εφικτό να απο-

 Εξιςορρόπθςθ τθσ επιρροισ των
αναπτυγμζνων και των αναπτυςςόμενων οικονομιϊν ςτουσ διεκνείσ οικονομικοφσ κεςμοφσ

Η τρίτθ Σφνοδοσ
Κορυφισ τθσ G-20
Pittsburgh, 24-25 Σεπτ. 2009

Η τρίτθ Σφνοδοσ Κορυφισ τθσ G-20 πραγμα-

Συγκεκριμζνα, οι θγζτεσ ςυμφϊνθςαν ότι θ

και τθν εκπλιρωςθ των λοιπϊν ςτόχων

τοποιικθκε ςτισ 24-25/9/2009 ςτο Ρίτςμπο-

G-20 αναδεικνφεται ςε κφριο διεκνζσ φό-

τουσ. Στα πλαίςια αυτά οι «20» επανζλα-

υργκ τθσ Ρενςιλβάνια των ΗΡΑ. Ρρόκειται για

ρουμ, για τθ διαχείριςθ τθσ παγκόςμιασ

βαν τθ δζςμευςθ τουσ για επίτευξθ των

τθ δεφτερθ Σφνοδο που πραγματοποιικθκε

οικονομίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ παγκόςμι-

«Στόχων τθσ Χιλιετίασ».

μζςα ςτο 2009 και ςθματοδότθςε τθν κρίςιμθ

ασ οικονομικισ ςυνεργαςίασ, ςτθ κζςθ τθσ

μετάβαςθ από τθν κρίςθ ςτθν ανάκαμψθ.

G-8. Ωσ εκ τοφτου ενιςχφεται ο διεκνισ

Πταν είχε ςυγκλθκεί θ Σφνοδοσ του Λονδίνου

ρόλοσ των αναδυόμενων οικονομιϊν, αλλά

τον Απρίλιο του ίδιου ζτουσ ο κόςμοσ καλο-

και θ κζςθ τουσ εντόσ του ΔΝΤ. Ειδικότερα,

φνταν να αντιμετωπίςει μία από τισ ςθμαντι-

οι «20» δεςμεφκθκαν ςε μία αναδιάρκρω-

κότερεσ προκλιςεισ τθσ παγκόςμιασ οικονο-

ςθ του ςυςτιματοσ ψθφοφορίασ του ΔΝΤ

μίασ. Υπό το βάροσ αυτισ τθσ πρόκλθςθσ οι

μζχρι τον Ιανουάριο του 2011. Βάςει αυ-

θγζτεσ τθσ G-20 είχαν δεςμευκεί ςε ζνα ςυν-

τισ, θ ιςχφσ τθσ ψιφου των αναπτυγμζνων

τονιςμζνο ςφνολο πολιτικϊν δράςεων, οι

χωρϊν κα μεταβλθκεί κατά 5% προσ

οποίεσ ςταδιακά επανζφεραν τθν παγκόςμια

όφελοσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν που

οικονομία από το χείλοσ τθσ φφεςθσ. Ζξι μι-

μζχρι πρότινοσ υπο-εκπροςωποφνταν εν-

νεσ αργότερα υπιρξαν τα πρϊτα δείγματα

τόσ του Οργανιςμοφ. Σφμφωνα με εκτιμι-

ανάκαμψθσ και θ μερικι αποκατάςταςθ τισ

ςεισ ο ςυςχετιςμόσ μεταξφ των δυο ομά-

εμπιςτοςφνθσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγο-

δων χωρϊν κα μεταβλθκεί από 57%-43%

ρζσ (το ΔΝΤ προβλζπει ότι μζχρι τα τζλθ του

ςε 52%-48%, με τουσ Ευρωπαίουσ να ηθμι-

2010 το παγκόςμιο ΑΕΡ κα αυξθκεί κατά 3%).

ϊνονται και τθν Κίνα να κατζχει πλζον πε-

Ωςτόςο, αυτζσ οι ενδείξεισ τθσ επαναφοράσ

ριςςότερεσ ψιφουσ από τθ Γαλλία και τθ

τθσ ομαλότθτασ δεν επζφεραν και εφθςυχας-

Βρετανία. Επιπροςκζτωσ, δεςμεφκθκαν να

μό. Οι υψθλοί δείκτεσ ανεργίασ ςε πολλζσ

αυξθκεί τουλάχιςτον κατά 3% θ ιςχφσ ψι-

χϊρεσ που επλιγθςαν από τθν κρίςθ και θ

φου των αναπτυςςόμενων χωρϊν εντόσ

μερικι αποκατάςταςθ τθσ ιδιωτικισ ηιτθςθσ

τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, τθν οποία μά-

ςυνεχίηουν να διατθροφν το ηιτθμα τθσ ανά-

λιςτα, κάλεςαν να διαδραματίςει κακορις-

καμψθσ και τθσ επιδιόρκωςθσ των προβλθ-

τικό ρόλο ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων που

μάτων ςτισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ τθσ ατ-

απαιτοφν διεκνι ςυντονιςμζνθ δράςθ,

ηζντασ των θγετϊν τθσ G-20. Ζτςι, ςτα πλαίςι-

όπωσ είναι θ κλιματικι αλλαγι, θ επιςιτις-

α τθσ Συνόδου του Ρίτςμπουργκ οι «20» α-

τικι αςφάλεια κλπ.

λάβει ςτισ Συνόδουσ τθσ Ουάςιγκτον και του
Λονδίνου, προζβθςαν ςτθν υιοκζτθςθ περαιτζρω πολιτικϊν και μζτρων για τθν ταχφτερθ
αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ διεκνϊσ.

μεγζκυνςθ οι θγζτεσ τθσ G-20 υιοκζτθςαν
το πλαίςιο εργαςίασ που πρότεινε ο Αμερικανόσ Ρρόεδροσ Obama. Ρρόκειται για
το «Ρλαίςιο για μία Ιςχυρι, Βιϊςιμθ και
Ιςόρροπθ Οικονομικι Μεγζκυνςθ», το
οποίο προβλζπει μία διαδικαςία οικονομικισ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ που
κα εξαςφαλίηει ότι οι πολιτικζσ που εφαρμόςτθκαν μετά τθν κρίςθ δεν κα οδθγιςουν ςε επικίνδυνεσ ανιςορροπίεσ οι
οποίεσ κα υποβακμίςουν τθν μακροπρόκεςμθ οικονομικι μεγζκυνςθ. Με άλλα
λόγια, οι «20» ςυμφϊνθςαν να αξιολογοφν ο ζνασ τα εκνικά οικονομικά πακζτα
του άλλου και πωσ όλα αυτά μποροφν να
ςυνταιριάξουν, να επιτυγχάνουν ςυναίνεςθ για τισ αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ και
να υιοκετοφν πολιτικζσ που κα ενιςχφουν
τθν αναγκαία εξιςορρόπθςθ τθσ παγκόςμιασ ηιτθςθσ, οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται διαρκισ μεγζκυνςθ για όλουσ. Ρρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι χϊρεσ, όπωσ θ Κίνα,
θ Βραηιλία θ Ινδία κα αυξιςουν τθν εγχϊρια κατανάλωςθ προκειμζνου να μειϊςουν τα εμπορικά τουσ πλεονάςματα,

φοφ πραγματοποίθςαν μία αξιολόγθςθ τθσ
αποτελεςματικότθτασ των μζτρων που είχαν

Πςον αφορά τθν παγκόςμια οικονομικι

Από πλευράσ τθσ θ Ομάδα των 20 ανακοί-

ενϊ οι ΗΡΑ και θ Ευρϊπθ κα ενκαρρφνο-

νωςε ότι κα βοθκιςει τόςο αυτιν, όςο και

υν τθν αποταμίευςθ, οφτωσ ϊςτε να μει-

τισ υπόλοιπεσ αναπτυξιακζσ τράπεηεσ να

ϊςουν τα μακροχρόνια εμπορικά τουσ

διαςφαλίςουν επαρκείσ πόρουσ για τθν

ελλείμματα.

αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προκλιςεων

(συνέχεια στην επόμενη σελ.)

Στον τραπεηικό τομζα οι θγζτεσ τθσ G-20

κακεςτϊτων χρεοκοπίασ για μεγάλουσ

καυςίμων, με ςκοπό τθ ςτροφι ςε εναλ-

κατζλθξαν ςε ςαφζσ χρονοδιάγραμμα για

χρθματοοικονομικοφσ ομίλουσ ζωσ τα

λακτικζσ μορφζσ ενζργειασ και τθ χριςθ

τθν αλλαγι των κανόνων κεφαλαιακισ ε-

τζλθ του 2010. Σκοπόσ είναι να αποτρα-

ανανεϊςιμων πθγϊν, λιγότερο επιβαρυν-

πάρκειασ. Σφμφωνα με το Κοινό Ανακοινω-

ποφν μελλοντικά, φαινόμενα

τικϊν για το περιβάλλον. Η εξάλειψθ των

κζν ζωσ τα τζλθ του 2010 κα υπάρξει ςυμ-

«οργανιςμϊν που είναι πολφ μεγάλοι για

επιδοτιςεων ςτθ χριςθ, ςφμφωνα με τον

φωνία με ςυγκεκριμζνα μεγζκθ για τθ βελτί-

να χρεοκοπιςουν» (too big to fail). Στα

ΟΟΣΑ και τθ Διεκνι Υπθρεςία Ενζργειασ,

ωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ποςότθτασ τθσ

πλαίςια αυτά μζχρι τον Οκτϊβριο του

κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των

κεφαλαιουχικισ βάςθσ, αλλά και για τθν

2010 το FSB κα πρζπει να ζχει προτείνει

εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά

αποτροπι δθμιουργίασ υπερβολικισ μόχλε-

πικανά μζτρα τα οποία κα ςχετίηονται π.χ

10% ζωσ το 2050. Σφμφωνα με το προςχζ-

υςθσ. Τα νζα μζτρα κα πρζπει να ζχουν ε-

με τθν αυςτθρότερθ εποπτεία, τθ ρευςτό-

διο οι Υπουργοί Ενζργειασ και Οικονομι-

φαρμοςτεί ζωσ το 2012, διορία τθν οποία

τθτα αυτϊν των οργανιςμϊν κ.α. Αντιςτο-

κϊν των χωρϊν τθσ G-20 κα πρζπει να

ζχουν και οι τράπεηεσ προκειμζνου να προε-

ίχωσ, ζωσ τον Ιοφνιο του 2011 τα διεκνι

εκπονιςουν χρονοδιαγράμματα και ςτρα-

τοιμαςτοφν και να μεταβοφν ομαλά ςτο νζο

ςϊματα κζςπιςθσ προτφπων κα πρζπει

τθγικζσ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςταδιακισ

κακεςτϊσ. Για τθν υιοκζτθςθ ορίου μόχλευ-

να ζχουν προβεί ςτθ χάραξθ κοινϊν κανό-

κατάργθςθσ των επιδοτιςεων. Επιπρός-

ςθσ υπιρξε θ δζςμευςθ για ζγκριςθ του

νων λογιςτικισ. Επίςθσ, θ G-20 αποφάςι-

κετα, οι «20» απθφκυναν ζκκλθςθ ςε

πλαιςίου τθσ Βαςιλείασ ΙΙ ζωσ το 2011 και

ςε να δϊςει διορία ςτουσ «φορολογικοφσ

μεγάλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, όπωσ θ

κζςπιςθ ορίων μόχλευςθσ εναρμονιςμζνων

παραδείςουσ» μζχρι τον Μάρτιο του 2010

Διεκνισ Υπθρεςία Ενζργειασ και ο ΟΡΕΚ,

ςε διεκνζσ επίπεδο, που κα λειτουργοφν

προκειμζνου να ςυνεργαςτοφν με τουσ

να αναλφςουν το εφροσ των επιδοτιςεων

ςυμπλθρωματικά αυτισ. Πςον αφορά το

αρμόδιουσ φορείσ για τθν αντιμετϊπιςθ

και ςτθν επόμενθ Σφνοδο τθσ Ομάδασ να

ηιτθμα των μπόνουσ των τραπεηικϊν ςτελε-

τθσ φοροδιαφυγισ, αλλιϊσ κα προβεί ςτθ

προβοφν ςε προτάςεισ για τθν υλοποίθςθ

χϊν οι «20» τάχκθκαν υπζρ νζων διεκνϊν

λιψθ κυρωτικϊν μζτρων.

τθσ ςταδιακισ τουσ κατάργθςθσ. Στα πλα-

προτφπων για τισ αμοιβζσ που κα ςτοχεφουν ςτο να αποκαρρφνουν τθν ανάλθψθ
υπερβολικοφ ρίςκου. Το νζο πλαίςιο προζκυψε από διαπραγματεφςεισ υπό τθν αιγίδα
του FSB τα ςυμπεράςματα τθσ Ζκκεςθσ του
οποίου υιοκζτθςαν οι «20». Σφμφωνα με
αυτό, μεταξφ άλλων, οι εποπτικζσ αρχζσ κα
απαιτοφν 40%-60% των μπόνουσ υψθλόβακμων ςτελεχϊν των τραπεηϊν να καταβάλλεται τμθματικά. Για τουσ τραπεηίτεσ
που βρίςκονται ςτισ υψθλότερεσ βακμίδεσ
τθσ ιεραρχίασ, θ αναλογία κα πρζπει να
είναι ςθμαντικά υψθλότερθ π.χ πάνω από
60%. Οι πλθρωμζσ αυτζσ κα κατανζμονται
ςε διάςτθμα μίασ τριετίασ και με το ενδεχόμενο να αποςυρκοφν ςε περίπτωςθ δυςμενϊν αποδόςεων ςτο μζλλον. Επιπλζον, ζνα

ίςια μίασ βιϊςιμθσ, πράςινθσ ανάκαμψθσ
Πςον αφορά το εμπόριο οι θγζτεσ τθσ G20 διακιρυξαν ότι κα διατθριςουν τισ
αγορζσ ανοικτζσ και ελεφκερεσ, ενϊ επιβεβαίωςαν τισ δεςμεφςεισ ςτισ οποίεσ
είχαν προβεί ςτισ Συνόδουσ τθσ Ουάςιγκτον και του Λονδίνου (π.χ αποχι από τθν
επιβολι νζων δαςμϊν ςτο εμπόριο αγακϊν και υπθρεςιϊν). Επιπλζον, δεςμεφκθκαν να μθν λάβουν μζτρα προςτατευ-

μόνο επειδι τθν ανζδειξε ςε φπατο ςυν-

μζνθ ολοκλιρωςθ του Αναπτυξιακοφ Γφ-

τονιςτι των οικονομικϊν πολιτικϊν των

ρου τθσ Ντόχα μζςα ςτο 2010.

ιςχυρϊν κρατϊν του πλανιτθ, αλλά και
επειδι ανζλαβε τθν αποςτολι να διαςϊ-

λοιπα κα είναι ςε μορφι μετρθτϊν που δί-

καν ςε βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ

νονται βακμιαία (FSB 2009, ςελ. 3).

ςτακερότθτασ των αγορϊν ενζργειασ μζ-

Επίςθσ, ςυμφωνικθκε θ ανάπτυξθ ειδικϊν

ment, September 2009).

ρωςθ του εμπορίου και για μία ιςορροπθ-

κλιματικισ αλλαγισ. Οι «20» δεςμεφκθ-

κζσ θλεκτρονικζσ εμπορικζσ πλατφόρμεσ.

Νοζμβριο του ίδιου ζτουσ (Leaders’ State-

τθσ δεκάχρονθσ ιςτορίασ τθσ G-20 όχι

λογεσ πολιτικζσ επίςχεςθσ μετοχϊν. Τα υπό-

εμπορεφονται ςτα χρθματιςτιρια ι ςε ειδι-

2010 και μία δεφτερθ ςτθν Κορζα τον

ότι δεςμεφονται ςε περαιτζρω απελευκζ-

μα τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ και τθσ

είδουσ παράγωγα προϊόντα κα πρζπει να

ματοποιθκεί ςτον Καναδά τον Ιοφνιο του

κε ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ ςτιγμζσ

ται με τισ μετοχζσ και κα υπόκεινται ςε ανά-

όλα τα ςυμβόλαια που αφοροφν τζτοιου

ςυμφϊνθςε θ επόμενθ Σφνοδοσ να πραγ-

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Ακόμθ, διλωςαν

των μελϊν τθσ G-20 βρζκθκε και το ηιτθ-

(OTC-

2009. Κλείνοντασ, θ Ομάδα των Είκοςι

Η Σφνοδοσ του Ρίτςμπουργκ καταγράφθ-

με τθ μορφι μετοχϊν ι αξιϊν που ςυνδζον-

Markets) οι θγζτεσ τθσ G-20 ξεκακάριςαν ότι

λαγι ςτθν Κοπεγχάγθ τον Δεκζμβριο του

υν τισ διεκνείσ κεφαλαιακζσ ροζσ προσ τισ

Στο επίκεντρο των ςυηθτιςεων μεταξφ

ματιςτθριακϊν παραγϊγων

προςπάκειεσ τουσ για τθν κλιματικι αλ-

τιςμοφ και ιδίωσ τζτοια που κα περιορίηο-

ςθμαντικό ποςοςτό πάνω από 50% κα είναι

Σχετικά με τθ βελτίωςθ των αγορϊν εξωχρθ-

οι θγζτεσ δεςμεφκθκαν να εντείνουν τισ

ςα από τθν τακτικι δθμοςιοποίθςθ επαρκϊν και ορκϊν ςτοιχείων για τθν κατανάλωςθ, τθν παραγωγι, τθ διφλιςθ αργοφ
πετρελαίου και τα επίπεδα των διακζςιμων αποκεμάτων, αρχισ γεννωμζνθσ από
τον Ιανουάριο του 2010. Επιπλζον, αποφάςιςαν τθ ςταδιακι κατάργθςθ των
επιδοτιςεων ςτθ χριςθ των ορυκτϊν

ςει τθν καπιταλιςτικι κανονικότθτα, που
ανατράπθκε από τθν ανεξζλεγκτθ δράςθ
των τραπεηϊν και των “golden boys”. Να
τθ διαςϊςει, ςυντθρϊντασ μία διαρκι
εξομάλυνςθ των αλλθλοςυγκρουόμενων
ςυμφερόντων των είκοςι ιςχυρότερων
οικονομιϊν του κόςμου, ϊςτε να μθν
ξανακαταρρεφςει το ςφςτθμα. Στθν πραγματικότθτα, πρόκειται για μια ιςτορικι
αναγκαιότθτα, θ οποία ορίηεται από δφο
παραμζτρουσ. Ρρϊτον, από τθν ανάδυςθ
του λεγόμενου Ρόλου BRIC και ζπειτα
από τθ διαφοροποίθςθ των πολιτικϊν
προτεραιοτιτων ΗΡΑ και ΕΕ.

——>

Η παρουςία και των δφο αυτϊν παραμζτ-

αμερικανικισ υποςτιριξθσ και μια πρϊτθ

ρων ζγινε ιδιαίτερα αιςκθτι ςτθ Σφνοδο,

νίκθ για τον Αμερικανό Ρρόεδρο που κατά-

όπου οι χϊρεσ BRICs επεδίωξαν και κζρδι-

φερε να αποςπάςει τθ ςυναίνεςθ των Ευ-

ςαν ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ τουσ παρουςίασ

ρωπαίων (Φακατςζλθσ 2009).

διεκνϊσ, ενϊ θ ευρωπαϊκι αντίλθψθ που
κζλει χτφπθμα τθσ ανεργίασ και ςτενι εποπτεία των τραπεηϊν για τθν αντιμετϊπιςθ
των ςυςτθμικϊν ατελειϊν ςυγκροφςτθκε με
τθν αμερικανικι, που δίνει ζμφαςθ ςτθν
τιρθςθ των κανόνων του καπιταλιςτικοφ
«παιχνιδιοφ» ϊςτε να αποφευχκοφν και
νζεσ κρίςεισ.

Ωςτόςο, ενϊ από τεχνικισ απόψεωσ το
Ρίτςμπουργκ είχε αποτζλεςμα με τθν ανάδειξθ τθσ G-20 ςε επίςθμο ςυντονιςτι τθσ
οικονομίασ, επί τθσ ουςίασ οι «20» δεν κατζλθξαν ςε μια νζα τάξθ πραγμάτων για τθν
επόμενθ μζρα μετά τθν κρίςθ. Τον περαςμζνο Νοζμβριο θ απουςία του νεοεκλεγζντα,
τότε, Ρροζδρου Ομπάμα είχε δϊςει ςτθ

Η ανάδειξθ αυτϊν των δφο παραμζτρων

Σφνοδο τυπικό χαρακτιρα. Τον Απρίλιο ςτθ

κακιςτά ςαφζσ ότι θ δυτικι επικυριαρχία

Σφνοδο του Λονδίνου οι «20» ουςιαςτικά

ςτθν παγκόςμια πολιτικι και οικονομικι

ςυμφϊνθςαν οι κυβερνιςεισ των αναπτυγ-

πραγματικότθτα δεν κα εκφράηεται πλζον

μζνων οικονομιϊν να μποροφν να χρθςιμο-

από τθ G-8, θ οποία όπωσ φαίνεται αδυνα-

ποιιςουν το εργαλείο τθσ νομιςματικισ

τεί να ανταποκρικεί ςτο ςυντονιςμό όλων

πολιτικισ ςφμφωνα με τισ εκνικζσ ανάγκεσ.

των ιςχυρϊν οικονομιϊν, αφοφ απουςιάηο-

Ζτςι, μζχρι ςιμερα ζγινε μια προςπάκεια

υν από τουσ κόλπουσ τθσ οι αναδυόμενεσ

αντιμετϊπιςθσ τθσ κρίςθσ, μετατοπίηοντασ

οικονομίεσ τθσ Αςίασ και τθσ Λατινικισ Αμε-

τθ «φοφςκα» από το τραπεηικό ςφςτθμα

ρικισ. Βζβαια, για τισ ΗΡΑ θ Σφνοδοσ του

ςτον κρατικό δανειςμό. Ερχόμενοι, όμωσ

Ρίτςμπουργκ αποτζλεςε και ζνα τεςτ των

ςτο Ρίτςμπουργκ δεν ζγινε αναφορά ςτο

ςυμμαχιϊν τθσ. Η Ουάςιγκτον αντιλαμβανό-

βαςικό ερϊτθμα του «ποιοσ πλιρωςε και

μενθ ότι θ παντοδυναμία του αμερικανικοφ

πλθρϊνει τθν κρίςθ», ενϊ άκικτο παρζμεινε

δολαρίου φκίνει και θ πολιτικι τθσ επιρροι

και το ηιτθμα των ςυςτθμικϊν ατελειϊν.

δοκιμάηεται ςτο διεκνζσ ςφςτθμα, πραγμα-

Ππωσ φαίνεται μζςα από το Κοινό Ανακοι-

τοποιεί πλζον προςπάκειεσ προςεταιριςμοφ

νωκζν τθσ Συνόδου οι θγζτεσ τθσ G-20 δείχ-

των αναδυόμενων οικονομιϊν. Και το πράτ-

νουν να πιςτεφουν ότι τα αίτια τθσ κρίςθσ

τει υποςτθρίηοντασ τθν προςπάκειά τουσ να

κα αντιμετωπιςτοφν αν υπάρξουν όρια ςτισ

μετατοπιςτεί και προσ το μζροσ τουσ θ ιςχφσ

αμοιβζσ των τραπεηιτϊν και αν ενιςχυκοφν

που απολαμβάνουν οι βιομθχανικζσ χϊρεσ.

τα κεφάλαια των τραπεηϊν. Ραρά ταφτα θ

Η αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ ψθφοφο-

απουςία αγοραςτικισ δφναμθσ που οδθγεί

ρίασ του ΔΝΤ που ςυμφωνικθκε ςτο Ρίτς-

ςε χαμθλά επίπεδα ηιτθςθσ ςε Ευρϊπθ και

μπουργκ ιταν ζνα πρϊτο αποτζλεςμα τθσ

ΗΡΑ και γεννά τθν ανάγκθ για δανειςμό δεν
αναφζρεται πουκενά ςτο Ανακοινωκζν.

Πίτςμπουργκ: (7) Κφρια Επιτεφγματα τθσ υνόδου
Ενίςχυςθ τθσ Ανάκαμψθσ μζςω
τθσ δζςμευςθσ των «20» για ςυνεχι
χοριγθςθ κινιτρων, ζωσ ότου αυτι
διαςφαλιςκεί και ξεκινιςει ο ςυντονιςμόσ των προςπακειϊν τουσ για
τθν αντιμετϊπιςθ των οικονομικϊν
και νομιςματικϊν προκλιςεων που
ζχουν ιδθ επιφζρει τα πακζτα ςτιριξθσ των εκνικϊν οικονομιϊν
Τιοκζτθςθ του χεδίου Ομπάμα για
μια Ιςχυρι, Βιϊςιμθ και Ιςόρροπθ
Οικονομικι Μεγζκυνςθ προκειμζνου να αποφευχκοφν μελλοντικζσ
ανιςορροπίεσ που κα ζκεταν τθν
ανάπτυξθ ςε κίνδυνο
Προϊκθςθ Νζων Αυςτθρότερων
Κανόνων για τισ Χρθματοοικονομικζσ Αγορζσ ιδίωσ για τα ηθτιματα
τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των
τραπεηϊν, των πρόςκετων αμοιβϊν
των ςτελεχϊν (bonuses), των κακεςτϊτων χρεοκοπίασ μεγάλων χρθματοοικονομικϊν ομίλων και τθν λειτουργία των αγορϊν εξωχρθματιςτθριακϊν παραγϊγων (OTC-Markets)
Εκςυγχρονιςμόσ των Τποδομϊν τθσ
Παγκόςμιασ Οικονομικισ υνεργαςίασ
με
ανάδειξθ
τθσ
G-20 ςε κφριο διεκνζσ φόρουμ για
τθ διαχείριςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και με αλλαγζσ ςτουσ ςυςχετιςμοφσ ψιφων μεταξφ αναπτυγμζνων και αναπτυςςόμενων χωρϊν
εντόσ του ΔΝΤ & τθσ Ραγκόςμιασ
Τράπεηασ
Ενίςχυςθ των Αςκενζςτερων Πολιτϊν του Κόςμου μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ Ειδικοφ Ταμείου ςτα πλαίςια τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ που
κα χρθματοδοτεί επενδφςεισ για τθν
διαςφάλιςθ τροφισ και τθν πρόςβαςθ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ
ταδιακι κατάργθςθ των επιδοτιςεων ςτθ χριςθ των ορυκτϊν καυςίμων, ςτροφι ςε εναλλακτικζσ
πθγζσ ενζργειασ και βελτίωςθ τθσ
διαφάνειασ & τθσ ςτακερότθτασ
των αγορϊν ενζργειασ
Εκπλιρωςθ των δεςμεφςεων που
είχαν λάβει οι «20» ςτισ προθγοφμενεσ υνόδουσ τουσ

Ρροβλθματιςμοί / Τελικζσ Ραρατθριςεισ
Η Ομάδα των Είκοςι μζχρι και τθν παγκόςμια χρθματοοικονομικι κρίςθ του 2007-2008
παρζμενε ζνα διεκνζσ φόρουμ με περιοριςμζνθ ιςχφ και ρόλο μζςα ςτθν παγκόςμια οικονομικι
διακυβζρνθςθ. Και τοφτο γιατί οι μικρότερεσ ομάδεσ τθσ G-7 και τθσ G-8 ιταν αυτζσ ςτισ οποίεσ
ςυντονίηονταν οι δράςεισ και λαμβάνονταν οι αποφάςεισ για όλα τα καίρια ηθτιματα τθσ διεκνοφσ
οικονομίασ. Το γεγονόσ όμωσ, τθσ εκδιλωςθσ μιασ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ ςτθν καρδιά του
αναπτυγμζνου κόςμου ανζδειξε τθ μεταςτροφι ςτουσ ςυςχετιςμοφσ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ
ιςχφοσ. Για πρϊτθ φορά κατζςτθ κατθγορθματικά ςαφζσ ότι οι αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ δεν μποροφν να διαχειρίηονται μονομερϊσ ηθτιματα τα οποία επθρεάηουν και τθ ςθμαντικι κατθγορία των
αναπτυςςόμενων χωρϊν. Ζτςι, θ ανάδειξθ τθσ G-20 ςε κφριο διεκνζσ φόρουμ για τθ διαχείριςθ τθσ
παγκόςμιασ οικονομίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ςυνεργαςίασ είναι καλοδεχοφμενθ, κακϊσ αναγνωρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ ςυμμετοχισ των αναπτυςςόμενων δυνάμεων ςτισ
μελλοντικζσ αποφάςεισ για τθ διεκνι οικονομία, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργεί και ωσ μία νζα ζνδειξθ
για τθ ςυνεργαςία Βορρά-Νότου. Ωςτόςο, ο αναδυόμενοσ ρόλοσ τθσ δεν μπορεί να μθν γεννιςει και
ζντονεσ ανθςυχίεσ. Γι’ αυτό το λόγο καλείται να αποδείξει ότι δεν αποτελεί ζνα ςφγχρονο φόρουμ
με ατζλειεσ του παρελκόντοσ. Χρειάηεται να αποδείξει ότι δεν προμθνφει «μία από τα ίδια» με τθ
διαφορά ότι ζχουν επιδιωχκεί από ζνα νζο ςφνολο διεκνϊν εταίρων.
Η κφρια δοκιμαςία για τθ G-20 κα ζρκει όταν το εμπόριο και θ ανάπτυξθ επανζλκουν ςταδιακά ςτθν ομαλότθτα. Θα είναι πιο δφςκολο να διατθρθκοφν οι υποςχζςεισ όταν τα φϊτα τθσ δθ-
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μοςιότθτασ αρχίςουν να ςβινουν και οι πολιτικζσ πιζςεισ που γζννθςε θ κρίςθ αρχίςουν να ξεκωριάηουν. Οι κυβερνιςεισ τθσ G-20 κα πρζπει ακόμα και τότε να παραμείνουν υπόλογεσ ςτισ δεςμεφςε-

ΕΡΙΣΗΜΑ ΕΓΓΑΦΑ ΣΥΝΟΔΩΝ G-20

ισ τουσ. Θα πρζπει επίςθσ, να ξεκακαρίςουν ςε ποιο βακμό κα επιμθκυνκεί ο ρόλοσ του φόρουμ.

Declaration Washington, USA, 15 November, 2008. http://
www.g20.org/Documents/ g20_summit_declaration.pdf

Στθ ςθμερινι «πολφβουθ» αγορά των διεκνϊν κεςμϊν παραμζνει ακόμα αςαφζσ ςε ποια μελλοντικά ηθτιματα θ G-20 κα μποροφςε να ςυνειςφζρει αποτελεςματικά. Μζχρι ςτιγμισ οι «20» παραμζνουν απορροφθμζνοι ςτο κζμα τθσ άμεςθσ ανάκαμψθσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, μθ ζχοντασ
εξετάςει ςε βάκοσ ςε ποια ηθτιματα πρζπει και ςε ποια δεν πρζπει να εμπλακεί θ G-20 μελλοντικά.
Ανοιχτό παραμζνει για το μζλλον και το ηιτθμα των μελϊν τθσ Ομάδασ. Δεν υπάρχουν
ςαφείσ ενδείξεισ για το πϊσ θ G-20 κα μπορζςει να διαχειριςτεί βαςικζσ πολιτικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ, όταν μάλιςτα αρκετζσ εξ αυτϊν δεν μποροφν να εξαλειφκοφν από τθ δζςμευςθ
τουσ ςε μια διαφανι διακυβζρνθςθ. Γεννάται λοιπόν, το ερϊτθμα πωσ θ G-20 κα καταφζρει να διαςϊςει το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και παράλλθλα να υπεραςπιςτεί μια υπεφκυνθ διακυβζρνθςθ.
Ρροσ εξζταςθ παραμζνει ακόμα το κατά πόςο θ G-20 κα παράςχει μια ουςιαςτικι «νζα φωνι» ςτισ
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Θα μπορζςει να ελζγξει τθν εξουςία των κυριαρχοφμενων από τθ Δφςθ

Declaration on Strengthening the Financial System, London,
2
April,
2009.
http://www.g20.org/Documents/
Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409 1615_final.pdf
FSB, 2009. FSB Principles for Sound Compensation Practices.
Implementation
Standards.
http://
www.financialstabilityboard.org/publications/
r_090925c.pdf?noframes=1
G-20 Communiqué UK, 14 March 2009. http://www.g20.org/
Documents/2009 communique horsham_uk.pdf
Leaders’ Statement The Global Plan for Recovery & Reform.
London, 2 April 2009. http://www.g20.org/Documents/finalcommunique.pdf
Leaders’ Statement, the Pittsburgh Summit, 25 September
2009.
http://www.g20.org/Documents/
pittsburgh_summit_leaders_statement_250909.pdf

διεκνϊν οικονομικϊν κεςμϊν; Επιπλζον, προσ εξζταςθ παραμζνει και το ηιτθμα των χωρϊν που κα
παραμείνουν εκτόσ τθσ Ομάδασ. Για πόςο διάςτθμα αυτζσ οι χϊρεσ κα είναι κελκτικζσ ςτο να ακολουκοφν τισ υποδείξεισ ενόσ ςυνόλου «θγετικϊν» κρατϊν τα μζλθ του οποίου αποφαςίςτθκαν αυκαίρετα χωρίσ ςυγκεκριμζνα κριτιρια ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90; Για αυτζσ θ G-20 μοιάηει με μία
ακόμα ελιτίςτικθ ομάδα χωρίσ επίςθμθ κυρωτικι δφναμθ. Τζλοσ, θ G-20 κάνει λόγο για τθν οικοδόμθςθ μίασ νζασ παγκόςμιασ ςυναίνεςθσ πάνω ςε βαςικζσ αξίεσ και αρχζσ που κα προωκοφν τθ βιϊςιμθ οικονομικι δραςτθριότθτα. Ωςτόςο, παραμζνει αδιευκρίνιςτο με ποιο τρόπο αυτι είναι το
κατάλλθλο φόρουμ για τθν επίτευξθ του ςτόχου. Μιπωσ ςτθν πραγματικότθτα διακινδυνεφουμε να
οδθγθκοφμε ςτθ δθμιουργία ενόσ Νζου Βορρά ζναντι ενόσ Νζου Νότου;
Πλα τα παραπάνω αποτελοφν μία ςειρά προβλθματιςμϊν αναφορικά με τθ φφςθ
και το ρόλο τθσ G-20 ςτο μζλλον. Ραρά ταφτα, αν και τα ερωτιματα αυτά είναι ακανκϊδθ για τθν
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ίδια τθν υπόςταςθ του κεςμοφ, δεν μποροφν να αναιρζςουν το μεγάλο βιμα που ζγινε ςτο διεκνζσ
γίγνεςκαι, με τθν ανάδειξθ τθσ G-20 ςε βαςικό διαπραγματευτικό φόρουμ για τθ διαχείριςθ ενόσ
πολφπλοκου κζματοσ, όπωσ ιταν θ πρόςφατθ παγκόςμια χρθματοοικονομικι κρίςθ. Είναι αυτό το
γεγονόσ που ςθματοδότθςε μία νζα αρχι ςτθν παγκόςμια οικονομικι διακυβζρνθςθ του 21ου αιϊνα, όπου πλζον αναπτυγμζνεσ και αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ κα ςυνυπάρχουν ςτο ίδιο διαπραγματευτικό τραπζηι επιδιϊκοντασ μία όςο τον δυνατόν πιο δίκαιθ, ιςόρροπθ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ για το
ςφνολο του κόςμου.
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