Ι σμήνη Πάττα

Σχέδια και Προοπτικές στη διυπουργική σύνοδο των G20.

Η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών G20, 7 /11/2009 στο St
Andrew και το παρασκήνιο.

Τρία βασικά θέματα για την ο ικονομική συνεργασία, άφησε παρακαταθή κη
η σύνοδος των ηγετών G20 του Π ίτσμπουργκ (24-25/9/2009), στους
Υπουργούς Οικονομικών, κεντρικούς τραπεζίτες και Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ), για τις 6-7/11 /2009 : 1
-

να εκτιμήσουν αν οι τρόπο ι και τα π ρότυπα π ου χρησιμοποιούνται από
τα κράτη-μέλη στην δ ιαχε ίριση της Προ σφορά ς και της Ζήτησης, τις
πιστώσεις, το δημό σιο χρέος κα ι τα συναλλαγματικά αποθέματα
υποστηρίζουν μια δυνατή, ισόρροπη κα ι βιώσιμη ο ικονομική μεγέθυνση .

-

να εκτιμήσουν τις συνέπε ιες της νομ ισματικής, φορολογικής πολιτικής,
της ενεργεια κής πολιτικής, τ ων ανισορροπιών των Ισοζυγίων Τρε χουσών
Συναλλαγών, των Π ιστώσεων κα ι τ ων αγορών στοιχείων Ενεργητικού και
συναλλάγματος.

-

να αναφέρουν στην ομάδα κα ι στη επ ιτροπή τ ου ΔΝΤ, τα αποτελέσματα,
τις συνέπειες και τους κινδύνους, καθόσον το τελευταίο, ανέλαβε τον
ρόλο να εξετάζει αν ο ι στόχο ι τ ων επί μέρου ς εθνικών μεταρρυθμ ίσε ων
των κρατών-μελών θα συμπίπτουν, με τους κο ινούς στόχους.
Ωστό σο, η Βρετανία είχε ζητή σει από το Π ίτ σμπουργκ, για την επικε ίμενη

διυπουργική σύσκεψη τ ων G20- τον Νοέμβρη, τη δέσμευ ση κάθε χώρας, ότ ι
θα παρουσιάσε ι και θα ε κτελέσει ένα μεσοπ ρόθεσμο οικονομικό π ρόγραμμα,
συμβατό με τους κο ινούς στόχου ς. 2 Δηλαδή, την ισό ρροπη , βιώσιμη και
διαρκή μεγέθυνση. Συνοπτικά , η Βρετανία ζη τούσε από τις άλλες χώρες-μέλη
στο Πίτσμπου ργκ, να «δε σμευθούν να τηρήσο υν» τις παγκόσμ ιες
μακροοικονομικές ισορροπίε ς. Το παραπάνω θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως
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διάθεση πα ρέμβαση ς στα εσωτερικά των άλλ ων κρατών, καθόσον αφορά τις
μακρο-οικονομικές κα ι νομισματικές πολιτικές τους. Ωστόσο, στην σύγχρονη
εποχή της αλληλεξάρτησης το εθνικό συμφέ ρον δεν προσδ ιορίζεται πλέον
μόνο από την αυτονομία, λόγω της παγκοσμ ιο ποίησης του εμπο ρίου κα ι τ ων
κινήσε ων κεφαλαίου.
Πάντως, ο διευθυντής του ΔΝΤ, ο Γάλλος Strauss-Kahn, οριοθέτησε τα
πράγματα λέγοντας στα τέλη Οκτ ωβρίου, ότι ε ίναι α κόμη νωρίς για να
ετοιμαστούν τέτοια π ρογράμματα κα ι ότ ι μάλλ ον οι υπου ργοί Οικονομικών θα
συζητήσουν επί της μεθοδολογίας μόνο. 3 Εκείνο που προέ χει είναι η
εξασφάλιση της ανάκαμψης κα ι μετά ο συντονισμένος τρόπος απόσυ ρση ς τ ων
μέτρων στήριξη ς. Άλλωστε, εκτ ιμήσεις του BBC, ανεβάζουν την πρό βλεψη για
το δημοσιονομικό χρέος των χωρών G20 στο 118% του ΑΕΠ, το έτος 2014 . 4
Έτσι, ο ι G20 Υπου ργοί Οικονομικών απεφά σισαν : 1) θα εκπονήσουν τα εθνικά
τους προγράμματα μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2010, βάσει του ‘Πλαισίου γ ια Δ ιαρκή και
Ισό ρροπη Μεγέθυνση’ που είχαν εγκρίνει από το Πίτσμπου ργκ, 2) να
ξεκινήσουν την π ρώτη φάση τη ς δ ιαδικασίας του ελέγχου της συνάφειας των
επί μέ ρους εθνικών πολιτ ικών με του ς κοινού ς στόχους, τον Απρίλιο 2010, 3)
να μεταφέρουν τις σχετικές προτάσε ις τους, στη σύνοδο κο ρυφής τον Ιούν ιο
2010, και 4) να συγ κεκριμενοποιή σουν περισσότερο τ ις προτάσε ις για τις
πολιτικέ ς που θα π ρέπει να ακολουθηθούν, στην μεθεπόμενη σύνοδο
κορυφής, τον Νοέμβριο 2010.

18

Ρύθμιση κι επο πτεία
Ακόμη, στην ατζέντα της διυπου ργικής συν όδου 6-7 Νοεμβρίου, συζητήθη κε
η ρύθμ ιση κι εποπτεία του χρηματοπιστωτ ικο ύ τομέα, όπ ως επιβεβαιώνει κα ι
το Financial Stability Board 5 (FSB). Ειδικότερα , η Επ ιτροπή Βασιλεία ς Θα
πρέπει να διαμο ρφώσε ι αυ στηρά π ρότυπα και κανόνες γ ια τα
χρηματοπιστωτικά ιδ ρύματα μέχρι το τέλος του 2010, με στό χο να α ρχίσουν
να εφαρμόζονται από τέλος του 2012. Ήδη , η Επιτροπή της Βα σιλεία ς,
ζήτησε από τ ις τράπεζε ς να δ ιαθέσουν στις ρυθμιστικές αρχές, τα πιο
πρόσφατα στο ιχε ία σχετ ικά με τις οργανωτικέ ς τους δομές, τ ις αξίε ς
ενεργητικού, του ς ανταποκριτές και τα ‘σχέδ ια έκτακτη ς ανάγκης’, σε
περίπτωση έλλειψη ς ρευστότητας ή πτώχευση ς. 6
Επ ιπλέον για τη ρύθμ ιση των bonuses των τραπεζικών στελεχών,
ικανοποιήθη καν οι ανησυχίες της Γαλλίας, η οποία εξάλλου, δεν έ χει
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ικανοποιηθε ί με τις, έως σήμερα , π ροτάσεις α ναθεώρησης των λογιστικών
κανόνων . 7 Πράγματι, ο ι υπου ργοί Ο ικονομικών αποφάσισαν την άμε ση
εφαρμογή των προτύπ ων (standards) του Fina ncial Stability Board. Ήδη ,
στην Βρετανία, έντεκα (11) τράπεζες έχουν δεχθεί να προ σαρμοστούν στις
αποφάσεις το G20 του Πίτσμπου ργκ, για τις α μοιβές τραπεζικών στελεχών. 8

Μακρο-οικονομικές ανισο ρροπίες κ αι συναλλαγματικές ισοτιμίες .
Αλλά και για το θέμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών ανησυ χεί η Γαλλία ,
που δεν συζητήθηκε τελικά. Διότ ι, αφενός το ευρώ έχε ι ανατιμηθεί (σε
εμπορικ΄σταθμισμένους ό ρους) δυ σκολεύοντας τις ευρωπαϊκές εξαγωγές·
αφετέρου, ένα υποτιμημένο δολάριο ευνοεί πλ ηθωριστικές π ιέσεις, ενώ ήδη
χάνουν από την αξία του ς τα συναλλαγματικά αποθέματα σε τ ίτλους
δολαρίου. Αν η Ευ ρώπη αναγκαστεί ν’ αντιδ ράσει ε κδίδοντας ευρώ, ο ι
πληθωριστικές πιέ σεις θα ενισχυθούν. 6
Έτσι, η Γαλλία εξέφρασε την απογοήτευσή της γιατί στο Πίτσμπου ργκ, ο ι
G20 συζήτησαν τ ις μακρο-οικονομικέ ς ανισο ρροπίε ς χωρίς να θίξουν το θέμα
των συναλλαγματικών ισοτιμ ιών. Έτσι, επαναλαμβάνει την παλαιότερη
προτίμησή της, στα πλαίσια τη ς G7 , υπέ ρ τη ς άμεσης παρέμβα σης της
κεντρικής τράπεζα ς στην αγορά συναλλάγματος· π χ. το 1982 , στη δ ιάσκεψη
των Βε ρσαλλιών . 9
Αλλά και η Κίνα πλέον, ανησυχε ί γ ια τις επ ιπτώσεις στο νόμισμά της: «Σε
περίπτωση που το δολάριο συνεχίσει να υποτ ιμάται, νέες εισροές κεφαλαίου
θα ενσκήψουν στη χώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πληθωρισμού», είπε ο Ma
Delun, αντιπ ρόεδρος της κεντρικής Τράπεζα ς της Κίνας. Ομο ίως, οι υπουργο ί
Οικονομικών Ισπανίας, Φιλανδίας, αλλά κα ι ο πρόεδρο ς της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζα ς, σήμαναν συναγερμό για το ευρώ. 10
Ωστόσο , η συμπε ριφορά των κρατών-μελών της G20, γίνεται πιο κατανοητή
αν εστιάσουμε στην εξέλιξή της υπό το π ρίσμ α των δ ιαφορετικών εθν ικών
συμφερόντων κα ι ανταγωνισμών.
G20: Ποιο ι είναι;
Ο όμ ιλος των συ στημικά ισχυ ρότερων ο ικο νομιών που δ ιαχε ιρίζονται
σήμερα τη παγκόσμ ια χρηματοπιστωτ ική κρίση κα ι τους θεσμού ς τη ς
διεθνούς δ ιακυβέ ρνησης συ στήθηκε με Καναδική και Αμε ρικανική
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πρωτοβουλία , το 1999. 11 Προήλθε από ευ ρύτερη ομάδα χωρών, την G33 . 1 4 Η
G33 είχε π ροκύψε ι από διεύ ρυνση τη ς G22 , 1 5 η οπο ία ήταν το αποτέλεσμα
της πρωτοβουλία ς των ΗΠΑ , στα πλαίσια της συνάντησης τ ων χωρών Ασίας
– Ειρηνικού, αποβλέποντας στη δημιου ργία ε νός Forum υπουργών
οικονομικών κα ι κεντρικών τραπεζιτών για τη ν αναμόρφωση του παγκόσμ ιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος. 1 1
Συνεπώς, η κρίση της Ν Α. Ασία ς 1997-98, ε πέδρασε καταλυτικά στην
ανάδειξη του αυξημένου ε ιδικού βά ρος των χωρών της Ασία ς στην οικονομία
και στο γ ίγνεσθαι τη ς παγκό σμια ς δ ιακυβέ ρν ησης.
Φανταστείτε, τη σύγκρου ση τ ων εθνικών συ μφερόντων όταν γινόταν η
επιλογή των μελών μεταξύ τ ων G33 . Ωστόσο , ο αριθμός 20 υπήρξε σχετικά
αυθαίρετος (G20). 12 Τελικά , τα κριτή ρια που υπ ερίσχυσαν στην επ ιλογή των
κρατών –μελών της G20, συμπε ριέλαβαν γεωπολιτικέ ς πα ραμέτρους, όπ ως
την εκπροσώπηση διαφο ρετικών γε ωγραφικών περιο χών του πλανήτη και τη
γεωπολιτική βαρύτητα ορισμένων χωρών στο διεθνές σύστημα.
Η επ ιλογή των μελών έπληξε την Ευρωπαϊκή συμμετοχή , με την έννοια ότι
χώρες της Ευ ρώπη ς - που δεν συμμετέχουν στην G8- π.χ. η Ελβετία ε ίναι
ισχυρότερε ς από κάπο ιες του G20 , π χ. Του ρκία. Όμ ως μέ χρι τότε, η Ευρώπη
υπερτερούσε σε εκπ ροσώπους - ως αριθμός ψήφων- τόσο στον G7, όσο κα ι
στον G10. 13
Άλλωστε, η Ευ ρώπη αποτελούσε ισχυρό εμ πορικό αντίπαλο τ ων ΗΠΑ, από
τις δε καετίε ς 1960-1970 και μετά. Πάντως, ο ι Ευρωπαίο ι ηγέτες της G7, που
συμμετέχουν κα ι στη G20 , υπο στήριξαν θερμ ά τις προ σπάθειέ ς τη ς,
αποβλέποντας σε αύξηση της επιρροή ς τους και σε μείωση της ‘ήπ ιας’ ισχύο ς
της ηγεμονική ς δύναμης, τ ων ΗΠΑ. Έτσι, δεν είναι τυ χαίο που στην εα ρινή
σύνοδο της G20 στο Λονδίνο (2009), συμπεριλήφθηκε και η Ισπανία στη
διεύρυνση του Financial Stability Forum εν ώ, η διεύ ρυνση ε ίχε σκοπό α ρχικά ,
να συμπεριλάβει μόνον τ ις χώρες της G20. Η Ισπανία δεν ε ίναι μέλος της
G20 .
Εξάλλου, α ρκετέ ς χώρες της G20 συμμετέχο υν σε πε ρισσότερε ς από μία
άλλες ομαδοποιήσεις κρατών στους δ ιεθνείς οργανισμούς (πχ, Παγκό σμιο ς
Οργανισμός Εμπο ρίου) κα ι σε πε ριφε ρεια κές οικονομικές ολοκληρώσε ιςόπου μερικο ί ε ίναι τοπ ικο ί ηγεμόνες. Έτσι, π ροωθούν, τη συνοχή τ ων
συμφερόντων τους, τη συνεκτ ικότητα τ ων μέτρων πολιτικής και τη συ σχέτ ιση
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της οικονομικής με τη πολιτικό-στρατ ιωτική π λευρά της ισχύος : π χ, οι ΗΠΑ,
Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία κα ι Κίνα ε ίναι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου
ασφαλείας του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, ο ι δυτ ικό-ε υρωπα ϊκέ ς χώρες , ο Καναδάς
και ο ι ΗΠΑ συνδέονται επ ιπρό σθετα, με τη στρατιωτ ική συμμαχία του ΝΑΤΟ .
Έτσι, η G20 αποτελεί μία ηγεμονική ομάδα κρατών.
Εξάλλου, η G8 που συνυπάρχει μέσα στα πλαίσια της G20 , συνιστά μ ία
δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση α συμφωνίας μεταξύ των G20. Έτσι, η G8
διασφαλίζει τη συνοχή τη ς G20 ασκώντας επιρροή σύμφωνα με τις δ ικέ ς της
πεποιθήσεις και συμφέ ροντα. Τούτο ενισχύετ αι κι από το εξή ς: αφενός, η G7
δημιούργησε την G20 (με την υπο στήριξη των Ευ ρωπα ίων) και αφετέρου,
ήταν πάλι η G7 που αναβάθμισε την G20 σε ε πίπεδο αρχηγών κρατών
(Ουάσινγκτον 2008). 1 7 Ακόμη , την π ροεδρία α νέλαβαν οι ΗΠΑ δύο φορές σε
διάστημα ενός χρόνου (Ουάσινγκτον 2008 - Π ίτσμπουργκ 2009) και
ενδιάμεσα η Βρετανία (Απ ρίλιο ς 2009) . Άλλωστε, η επόμενη σύνοδος
κορυφής G20 θα διεξα χθεί στον Καναδά υπό την κοινή π ροεδρία του Καναδά
και της Κορέα ς, τον Ιούνιο 2010 . 1 6
Πάντως, ε κείνα που ανέδειξαν την G20 σε π ρωταγωνιστή των εξελίξεων στη
παγκόσμια δ ιακυ βέρνηση είναι: αφενός, η π ρογενέστερη αδυναμία του G8 να
διαχε ιριστεί επιτυ χώς τ ις οικονομικές κρίσεις του Διεθνούς Νομισματ ικού
Συστήματος κα ι αφετέρου , το εύρο ς τη ς π ρόσφατης κρίσης (2008).
Ειδικότερα , ο ι ΗΠΑ επιδ ιώκουν να δ ιευρύνο υν την επιρροή του ς επ ί τη ς
Ασίας, π ροσπαθώντας να ενσωματώσουν την δημοσιονομική π ροσαρμογή της
Κίνας σε ένα θεσμό που επη ρεάζουν, την G20 . Αυτή η δ ιαδικασία πα ρέχε ι
μεγαλύτερη νομιμοποίηση καθόσον προϋποθέ τει την εκού σια συμφ ωνία και
των υπόλοιπων 20 χωρών-μελών. Χα ρακτηριστική ε ίναι η χωρίς-επιτυ χία
αμφισβήτηση της ηγεμονία ς του δολα ρίου – ως δ ιεθνές νόμισμα- από χώρε ς
της G20 (π χ Κίνα , κ.ά .)
Επιπλέον, με στοιχεία του 2008 και του α ΄ εξαμήνου 2009, ο ι ο ικονομ ίες
των χωρών μελών του G20 αντιπ ροσωπεύουν περίπου το 85% του
παγκόσμιου ΑΕΠ κα ι τα 2/3 του παγκό σμιου πληθυσμού. Επομέν ως,
συγκριτικά με την G8, η ομάδα G20 χαίρει με γαλύτερης νομιμοποίη σης στην
κοινή γνώμη , όταν δ ιαχε ιρίζεται ζητήματα της παγκόσμ ιας οικονομίας,
παρόλο που φτωχές χώρε ς δεν έχουν άμε ση π ρόσβαση .
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Ωστό σο, η G20 είναι μ ια ανομοιογενής ομά δα κρατών ως προ ς τ ις
αντιλήψεις, τους θεσμούς και την οργάνωση τ ης κοινων ίας, όπου διαμετρικά
αντίθετα βρίσκονται οι ΗΠΑ – Κίνα. Όμ ως, κο ινός πα ρονομαστής ε ίναι ότι
έχουν υιοθετήσε ι την ο ικονομία της αγορά ς. Αλλά όλοι, με αφορμή την κρίση ,
ανέδειξαν την ανάγκη για τον αυξημένο ρόλο τ ου κράτους γ ια τη ρύθμιση τ ων
αγορών.
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Borrow : ταμεί ο δι ακρ ατι κού δανει σμού σχετι κό με τη χρ ηματοδότηση του ΔΝΤ ).
Επι πρ όσθετα, στη Τρ άπεζα Δι εθνών Δι ακανονι σμών, οι δι οι κητές τρ απεζών της G10
συναντώνται μηνι αί ως. Ταυτόχρ ονα, τα ί δι α μέλη απαρ τί ζουν τ ην «Ομάδα Ερ γασί ας 3»
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G20, St Andrew, 6-7/11/2009

του ΟΟΣ Α. Η G10 περ ι λαμβάνει : τους ΗΠΑ, Ι απωνί α, Γερ μανί α, Γαλλί α, Βρ ετανί α, Ι ταλί α
, Καναδά, Βέλγι ο, Ο λλανδί α, Σ ουηδί α · από 1984 και την Ελβετί α .
14

G 33: Αρ γεντι νή, Αυστρ αλί α, Βέλγι ο, Βρ αζι λί α, Καναδάς, Χι λή, Κί να, Ακτή

Ελεφαντοστού, Αί γυπτο ς, Γαλλί α, Γερ μανί α, Χονγκ -Κ ονγκ, Ι νδί α, Ι νδονησί α, Ι ταλί α,
Ι απωνί α, Μ αλαι σί α, Μ εξι κό, Μαρ όκο, Ολλανδί α, Πολωνί α, Ρωσί α, Σ αουδι κή Αραβί α,
Σ ι γκαπούρ η, Νότι ος Αφρ ι κή, Νότι ος Κορ έα, Ι σπανί α, Σ ουηδί α, Ελβετί α, Ταϋλάνδη,
Τουρ κί α, Βρ ετανί α (και η Ευρ ωπαϊ κή Ένωση ξεχωρ ι στά ως συνολι κή οντότη τα).
15 G 22 : Αρ γεντι νή, Βρ αζι λί α, Κί να, Χονγκ -Κονγ κ, Ι νδί α, Ι νδονησί α, Κορ έα, Μ αλαι σί α,
Μ εξι κό, Πολωνί α, Ρωσία, Σ ι νγκαπούρ η, Νότι ο Αφρ ι κή, Ταϋλάνδη
16 Pl ans f or t he Fourt h G20Sum m i t: Co -chai red by Canada and Korea i n Ont ari o, Ca nada, June 2010. ht t p: / /www. g8. ut oront o. ca/ g20/ g20pl ans/ g20pl ans091 102. pdf
17

Από το 1999 οι συναντήσει ς των G20 δι εξαγόταν μόνο, σε επί πεδο υπουρ γών

οι κονομι κών και κεντρ ι κών τρ απεζι τών, ενώ από το 2 008 πρ οστέθηκαν και οι συναντήσει ς
των ηγετώ ν.
18

Comuniqué of finance ministers. 7November 2009.
http ://www.g20.org/Documen ts/2009_communique_standrews.pdf , πρό σβαση
9/11/2009
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