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"Πλεόνασμα" συμβιβασμών μεταξύ των ηγετών της Ομάδας των 20 καταγράφηκε στο
Τορόντο σε ό,τι αφορά την έξοδο της παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση όπως
προκύπτει από το τελικό ανακοινωθέν τους που περιήλθε στην κατοχή του Γερμανικού
Πρακτορείου.
Ενδεικτικά η G20 καταλήγει κατά τη σύνοδο κορυφής στο συμπέρασμα ότι τα πλούσια
κράτη θα πρέπει να μειώσουν κατά το ήμισυ τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα έως το
2013 (όπως επιθυμεί η ΕΕ), αλλά οι περικοπές των δαπανών θα πρέπει να γίνουν κατά
τέτοιο τρόπο που να ευνοεί την ανάπτυξη (όπως επιθυμούν οι ΗΠΑ).
Η υπόσχεση για "φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική σταθεροποίηση" για τις
πλούσιες χώρες σηματοδοτεί ένα σημαντικό συμβιβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ, που πίεζαν για
περισότερες δημόσιες δαπάνες, και την Ευρώπη, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα
λιτότητας.
Στην έναρξη της συνόδου της G20 οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ διαφώνησαν για το αν
οι πλούσιες χώρες πρέπει να επικεντρωθούν στη μείωση των δημοσιονομικών τους
ελλειμμάτων ή να ενισχύσουν την οικονομική τους ανάπτυξη, καταλήγοντας στο σχέδιο της
τελικής ανακοίνωσης ότι οι αποφάσεις για τη μείωση των ελλειμμάτων θα πρέπει να είναι
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας, για να μην θέσουν σε κίνδυνο την
οικονομική ανάκαμψη.
"Για να είναι βιώσιμη η ανάκαμψη, οφείλουμε να συνεχίσουμε τα υπάρχοντα προγράμματα
για την ανάκαμψη και να εργαζόμαστε ταυτοχρόνως για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες
μιας σταθερής ιδιωτικής ζήτησης", επισημαίνεται.
"Σύμφωνα όμως με την καγκελάριο Μέρκελ στο δείπνο του Σαββάτου οι ηγέτες των χωρών
της G20 δέχθηκαν τη συμβιβαστική πρόταση του Καναδά η οποία περιλαμβάνει το στόχο οι
"ανεπτυγμένες οικονομίες" να μειώσουν το δημοσιονομικό τους έλλειμμα στο μισό ως το
2013.
Όπως όμως δήλωσε το Σάββατο ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Τίμοθι Γκάιτνερ από
το Τορόντο "η Ευρώπη και η Ιαπωνία δεν έχουν ακόμη υλοποιήσει μια πολιτική που θα
επέτρεπε να σκεφτούμε ότι θα έχουν μία ανάπτυξη που θα υποκινείται από την εσωτερική
ζήτηση».
Δεν συμφωνήθηκε παγκόσμιος φόρος στις τράπεζες
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Η Ομάδα των 20 αποφάσισε επίσης να επιτρέψει στις χώρες μέλη της που το επιθυμούν
να επιβάλλουν φόρους στις τράπεζές τους, όμως απέρριψε τις εκκλήσεις για την επιβολή
ενός παγκόσμιου φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ θέλουν οι τράπεζές τους να πληρώσουν για τα μεγάλα
πακέτα στήριξης που τους προσφέρθηκαν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Όμως ο Καναδάς και κάποιες αναδυόμενες χώρες, ο τραπεζικός τομέας των οποίων
επηρεάστηκε λιγότερο από την κρίση, αντιτίθενται στα αιτήματα για την επιβολή ενός
φόρου σε όλες τις χώρες της G20, επειδή φοβούνται ότι θα βλάψει την οικονομία τους.
Οι ηγέτες της G20 σε δείπνο εργασίας το Σάββατο κατέληξαν σε έναν συμβιβασμό
συμφωνώντας ότι όσες χώρες το επιθυμούν μπορούν να επιβάλλουν φόρο στις τράπεζες,
όμως οι χώρες που δεν το επιθυμούν δεν είναι αναγκασμένες να το κάνουν.
Αυτός ο συμβιβασμός ήταν "το περισσότερο που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εδώ",
δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ.
Οι ηγέτες ενέκριναν μία ανακοίνωση που αναφέρει ότι "ο χρηματοπιστωτικός τομέας
πρέπει να συμβάλλει δίκαια και ουσιαστικά ώστε να πληρώσει για τα όποια βάρη
σχετίζονται με κρατικές παρεμβάσεις (...) και αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία
πολιτικών προσέγγισης προς αυτό το στόχο", δήλωσαν διπλωμάτες.
Μήνυμα της G20 με παραλήπτη το Πεκίνο
Οι ηγέτες της G20 συμφώνησαν επίσης ότι χώρες με μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα,
όπως η Κίνα, θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ενισχύσουν την κατανάλωση.
Οι πλούσιες χώρες υποστηρίζουν πως η Κίνα δυχεραίνει την έξοδό τους από την ύφεση
ευνοώντας τις εξαγωγές της σε βάρος των εισαγωγών. Η Γερμανία δέχεται παρόμοιες
επικρίσεις.
"Οι πλεονασματικές οικονομίες θα αναλάβουν μεταρρυθμίσεις για να μειώσουν την
εξάρτησή τους από την εξωτερική ζήτηση και να επικεντρώσουν περισσότερο σε εγχώριες
πηγές ανάπτυξης", αναφέρεται στην ανακοίνωση της συνόδου κορυφής.
Μολονότι δεν κατονομάζονται χώρες, διπλωμάτες αναφέρουν πως η διάταξη αφορά
περισσότερο την Κίνα, η οποία έχει τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα.
Δήλωση Μπαράκ Ομπάμα
Οι ηγέτες της G20 πέτυχαν το στόχο τους για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας
οικονομίας μετά την επιβλαβή παγκόσμια ύφεση που σημειώθηκε πέρυσι, δήλωσε από την
πλευρά του α ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα. Ωστόσο ο Ομπάμα, τόνισε ότι
υπάρχουν ακόμη πολλές προκλήσεις που πρέπει να προσεγγίσουν οι κυβερνήσεις.
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Διαφωνίες και για το περιβάλλον στο Τορόντο
Mετά την οικονομία οι ηγέτες της G20 συμφώνησαν ότι διαφωνούν και σε ζητήματα
περιβάλλοντος. Τα μέλη της G20 διαφωνούν έντονα στο ζήτημα του κλίματος, καθότι η ΕΕ
και η Ιαπωνία έχουν ήδη δεσμευτεί να κάνουν βαθιές περικοπές στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, όμως άλλες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες διαφωνούν για το
ποιος πρέπει να κάνει περικοπές και πόσο μεγάλες.
Μάλιστα, οι ηγέτες της G20 δεν περιέλαβαν στην τελική ανακοίνωσή τους τη δέσμευση να
επενδύσουν σε φιλική προς το κλίμα παραγωγή ενέργειας.
ΠΗΓΗ: ΣΚΑΙ
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