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پنجمین نشست سران گروه  20پس از بحران سال  2008میالدی البته به نتیجه
مطلوب و مورد انتظار دس��ت نیافت ،چه اینکه تداوم سیاس��تهای فوق انبساطی
بانک مرکزی امریکا با هدف تزریق 600میلیارد دالر دیگر به اقتصاد ضعیف ش��ده
این کش��ور ،آن هم یک روز پس از شکس��ت س��نگین حزب دموکرات ،به رهبری
ب��اراک اوباما در انتخابات میاندورهای کنگره ،انتقادهای جهانی را به اوج رس��اند
تا نه تنها چین ،بلکه بزریل و آلمان هم برافروخته ش��وند .نشس��ت س��ران گروه
 20در س��ئول کره جنوبی چه دس��تاوردی داشت؟ خیلیها امیدوار بودند راهحلی
جهان��ی برای اقتصاد بحرانزده جهان بیابند ،اما تنشهای ارزی بین اعضای گروه
 20نگرانیها درباره تداوم سیاس��تهای مغایر با تعادل در اقتصاد جهان را ش��دت
بخش��ید و فضای مذاکرات سئول به سمت ناامیدی پیش رفت .در نشست وزیران
دارایی گروه  20با اذعان به اینکه تنش در بازار ارزها و سياست تجاري يک واقعيت
اس��ت ،دو توافق مهم به دست آمد :نخس��ت اینکه برای جلوگیری از تکرار بحران
مالي ،نظير بحران س��ال  ۲۰۰۸که اقتصاد جهان را به ورطه فروپاش��ي کشاند ،بر
سر اعمال يک مجموعه جامع و منسجم در مورد کفايت سرمايه بانکها به توافق
رس��یدند و با پذیرش افزایش حق رأی کش��ورهای دارای اقتصاد نوظهوری چون
چین در صندوق بینالمللی پول این امید تقویت شد تا بلکه چین به اندازه سهمی
که در اقتصاد جهان دارد ،درباره مخاطرات پیش روی اقتصاد جهان مسئولیتپذیر
باش��د .دومينيک استراوس کان ،رئيس صندوق بينالمللي پول ،افزایش حق رأی
کش��ورهای دارای اقتصاد نوظهور در صندوق را تغييری تاريخي توصیف کرد ،اما
ن��ه آن اندازه تاریخی که بتواند به دعوای دیرینه تجاری چین و امریکا پایان دهد.
واش��نگتن پکن را متهم به پايين نگه داشتن ارزش پول داخلياش (يوان) ميکند
و میگوی��د اين نرخ برابري غيرمنصفانه اس��ت و باعث از بين رفتن قابليت رقابت
ش��رکتهاي امريکايي و از بين رفتن و اضمحالل مشاغل امريکا ميشود .اما چين
و ديگر کش��ورهاي دارای اقتصاد نوظه��ور در مقابل ميگويند ،طرح بانک مرکزي
امريکا براي انتش��ار پول و خريد اوراق قرض��ه دولتي امريکا به منظور تالش براي
بهبود رشد اقتصادي اين کشور باعث خواهد شد سرمايهها وارد بازار ساير کشورها
شود .به باور رهبران کشورهای اقتصاد نوظهوری چون چین و برزیل و حتی ترکیه،
سیاس��تهای فوق انبساطی امریکا یک نوع تضعیف دستکاری شده دالر در برابر

ارزهای جهانی برای برهم زدن نظم اقتصادی جهان اس��ت .با نشس��ت سران گروه
 20در سئول ،پایتخت کره جنوبی ،برخی تحلیلگران اعالم کردند ،سران گروه 20
روی اختالفها س��رپوش گذاشتند و کشورهاي توس��عهيافته و داراي اقتصادهاي
نوظهور در نشس��ت س��ئول با وضع دستورالعمل مش��خص به منظور اندازهگيري
عدم تعادل بين اقتصادهاي با س��رعت رش��د متفاوت به توافق رس��يدند ،اما اين
دس��تورالعملها مبهم بود .نتیجه این ش��د که تصميمگيري در مورد جزئيات اين
طرح به نيمه نخست سال آتي موکول شود .سران گروه  20البته تعهد شکنندهای
هم داش��تند ،مبنی بر اینکه برای پایان دادن به تنشهای ارزی به س��مت تعيين
نرخ ارز توس��ط عوامل بازار و اجتناب از رقابت در تضعيف پول ملي حرکت کنند
تا بلکه يک فرصت طاليي ،اما محدود ،براي رس��يدن به تفاهم در مورد مذاکرات
دور دوحه براي آزادسازي تجاري که از سال  ۲۰۰۱شروع شده است ،ایجاد شود.
بیانیه پایانی گروه  20در سئول یک تأکید کلیدی دارد :خطرها همچنان به قوت
خود باقي است.
این خطر ریش��ه در کج��ا دارد؟ به باور تحلیلگران ،برخي از کش��ورهای گروه 20
رشد قوي اقتصادي را تجربه میکنند و برخی دیگر با تشدید نرخ بیکاری و کندی
روند بهبود رش��د اقتصادی مواجه هس��تند و از این منظر ،رشد ناهموار و افزايش
عدم تع��ادل در اقتصاد گروه  ،20عاملي جهت نرس��يدن به راهحلهاي هماهنگ
جهاني و توس��ل جس��تن به فعاليتهاي ناهماهنگ تلقی میشود ،هر چند باراک
اوباما ،رئيسجمهور امريکا ،خطاب به س��اير سران گروه  20اعالم کند :بهترين راه
براي کنترل کس��ري بودجه عظيم اياالت متحده کمک به رش��د هر چه سريعتر
اقتصاد جهاني است ،اما واقعیت این است که سران گروه  20دستخالی برگشتند
و نتوانس��تند بر سر چگونگي شناسايي عدم تعادل جهاني به عنوان تهديدي براي
ثبات اقتصاد جهاني به اتفاقنظر برس��ند .شاید پاسخ طعنهآمیز چینیها به باراک
اوباما نشان از عمق اختالف دو کشور و نداشتن تفاهم بر سر ریشه مشکالت اقتصاد
جهانی دارد ،آنجا که سخنگوی وزارت بازرگانی چین پس از آنکه رسانههای جهان
لحن مذاکرات رئیسجمهور امریکا و نخستوزیر چین را خصمانه توصیف کردند،
در اظهارنظری کنایهآمیز گفت :اقتصاد امریکا بیمار است ،چرا ما باید دارو بخوریم؟
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متن کامل بیانی ه گروه بیست در سئول
 .1نحوه عملکرد مشوقهاي پولي و مالي بسيار هماهنگ و بيسابقه به گونهاي بود
که اقتصاد جهاني را از لبه پرتگاه رکود مجدد نجات داد .اين موضوع مؤيد اين است
که دنيا ميتواند از همکاري بينالمللي مؤثرتر منتفع شود .در پيتسبورگ چارچوبي
براي رش��د متوازن و پايدار و بادوام و قوي ايجاد ش��د و گروه  20متعهد شد اثرات
جمعي سياس��تهاي ملي بر توسعه و رشد جهاني را مورد ارزيابي قرار دهد ،ضمن
اينکه ريسکهاي بالقوهاي را در رابطه با اقتصاد جهاني شناسایي میکند و اقدامات
مضاعفي را به منظور دستيابي به اهداف مشترک اعمال میکند.
 .2از آن به بعد ،پيش��رفت زيادي از طريق فرآيند ارزيابي دوجانبه مشورتي مربوط
به اين چارچوب با هدايت کش��ورهای مربوطه به دس��ت آمده است .سياستهاي
اقتصادي حمايتي نيز به منظور گسترش روند بهبود اقتصادي جاري و ايجاد شغل
تعيين و اتخاذ ش��دهاند .تعهدات صريح نيز به منظور س��ر و سامان دادن به بودجه
دولتها صورت گرفته ،و يا به منظور افزايش تقاضاي جهاني و ارتقای رش��د بالقوه
برنامهريزي شده ،و اقدامات مهمي در جهت مؤسسات مالي بينالمللي در حمايت
از توسعه انجام ش��ده است .و از زمان آخرين مالقات ،روند بهبود اقتصادي جهاني
همچنان رو به جلوست ،اما ريسکهاي نزولي همچنان پا برجاست .اقدامات مشترک
و هماهنگ روزافزون و قابلتوجه ما ميتواند در آينده به بهبود روند رشد اقتصادي
جهان و تضمين و حفظ اين بهبود کمک کند و مبناي منسجمي را براي دستيابي
به اهداف مشترک در خصوص رشد متوازن و پايدار و قوي پايهگذاري نمايد.
 .3ام��روز ما برنامه عمل س��ئول را ش��روع ميکنيم .طرح مزبور را ب��ا اتحاد درباره
رسيدن به اهداف ذيل برنامهريزي کردهايم:
تضمين تعهد نامتزلزل و مستحکم براي همکاري
مش��خص کردن رئوس کلي طرح عملکرد محوري با تعهد جامع سياس��تگذاري
واقعي هر عضو
دستيابي به کل سه هدف رشد متوازن ،پايدار و قوي
 .4بويژه ما متعهد هستيم که اقداماتي را در پنج حوزه سياسي با جزئيات تعهدات
ويژه اعضاي نشست گروه  20که سند حمايتي تنظيم شده است اعمال کنیم.
 .5سياستهاي نرخ ارز و سياستهاي پولي :ما مجددا ً اهميت تعهد بانکهاي مرکزي
را در زمينه تثبيت قيمت و همچنين رش��د پايدار و بهبود وضعيت رشد اقتصادي
تصريح ميکنيم .ما هر چه بيش��تر به س��وي سيستم تعيين نرخ ارز از سوي بازار و
تقوي��ت انعطافپذيري نرخ ارز به منظور انعکاس بنيادهای اقتصادي و خودداري از
کاهش رقابتي ارزش پول ملي حرکت خواهيم کرد .کش��ورهاي پيشرفته ،از جمله
کش��ورهایي که از پول ملي آنها در س��طح وس��يع به عنوان ذخيره ارزی استفاده
ميش��ود ،در قبال تحرکات شديد و نابساماني فزاينده در نرخ برابری ارزها هوشيار

خواهند بود .اين اقدامات به طور کلی به کاهش جريان سرمايه به سوی اقتصادهاي
نوظهور کمک خواهد کرد .با وجود اين ،در شرايطي که کشورها با مشکالت مربوط
به تعديل سياست مواجهند ،احتماالً واکنشهاي سياستي اقتصادهاي نوظهور داراي
ذخاير ارزي کافي و نرخ ارز فزاينده باال و بس��يار انعطافپذير بدقت در برنامهريزي
اعمال اقدامات احتياطي کالن را بگنجانند .ما در راستاي عملکردي خوب و باثبات،
تالشهايمان را در مورد توسعه و ارتقای سيستم پولي بينالمللي مضاعف خواهيم
کرد ،ضمن اينکه صندوق بينالمللي پول را به فعاليتي بس��يار گسترده و جدي در
اين حوزهها فراميخوانيم.
 .6سياس��تهاي توس��عه و تجارت :مج��ددا ً تعهد خود را در زمين��ه آزادی تجارت
و س��رمايهگذاری و با ش��ناخت اهميت آن در بهبود روند رش��د اقتصادي جهاني
تأيي��د ميکنيم .از اعمال سياس��ت حمايتگرايانه اجتن��اب میورزیم و با اقدامات
تجاري حمايتگرايانه در همه اشکال آن مخالفت ميکنيم و به اهميت نتايج کامل
مذاکرات دوحه واقفيم .مجددا ً تعهد خود را در مورد اجتناب از حمايتگرايي مالي
تأيي��د و تصريح ميکنيم و مراق��ب خطر کثرت اقداماتي که منجر به خدش��هدار
ش��دن دورنماهاي روند بهبود رشد اقتصادي جهاني و سرمايهگذاري خواهند شد،
هستيم .با عنايت به سهم فزاينده و قابل توجه کشورهاي در حال توسعه در حجم
تجارت و توليدات جهاني ،تأکید ميکنيم اهداف رش��د جهاني ،توس��عه و برقراري
متوازن تا حد زيادي با هم مرتبطند .ما بر تالشهاي خود به منظور رفع مهمترين
تنگناهاي موجود در مورد رشد انعطافپذير و پايدار در کشورهاي در حال توسعه و
کشورهاي کمدرآمد ،بويژه در بخشهاي زيرساختها ،توسعه منابع انساني ،تجارت،
ايجاد شغل و س��رمايهگذاري خصوصي ،امنيت غذايي ،رشد توأم با انعطافپذيري
و بهبود ،اش��تراک دانش و س��يال کردن منابع داخلي معطوف خواهيم شد .عالوه
برآن ،اقدامات عيني و ملموسي را به منظور افزايش حجم حمايتهاي فني و مالي
خود ،از جمله ايفای تعهدات در مورد کمک به توسعه رسمي به وسيله کشورهاي
توسعهيافته اعمال خواهيم کرد.
 .7سياس��تهاي مالي :کشورهاي پيش��رفته با طرحهاي منسجم مالي ميانمدت
خواهان تدوين رش��د برنامهريزي طرحهاي بلندپروازانه ،مطمئن و کام ً
ال شفاف در
راستاي تعهد تورنتو و متفاوت از آنچه که مطابق با شرايط ملي است ،هستند.
 .8اصالحات مالي :ما متعهد هستيم که اقداماتي را به طور مستمر در سطوح ملي
و بينالمللي به منظور ارتقای اس��تانداردها و تضمين تحقق استانداردهاي جهاني
توسعهيافته بهروز از سوي مقامات کشور خود به شيوهاي که تضمين کننده سطح
رقابتي فعال بس��يار باال ضمن اجتناب از فروپاشي بازارها ،حمايتگرایي ،سوداگري
ارزي منظم ،انجام دهيم ،بويژه کام ً
ال مصمم به دستيابي به استانداردهاي نقدينگي
و سرمايههاي جديد بانکي هستیم و به مشکالت بسيار بزرگ توجه خواهيم کرد.
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