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Spotkania milowe G20
Najbardziej gospodarczo rozwiniête pañstwa œwiata nale¿¹ce do G8, a które ponios³y najwiêksze
straty od wybuchu kryzysu w 2008 r., dostrzeg³y w³asn¹ niezdolnoœæ do dalszego samodzielnego
zarz¹dzania œwiatowymi procesami gospodarczymi. Odpowiednio pozosta³y im wybór oznacza³
koniecznoœæ podzielenia siê w³asnym uprzywilejowanym statusem lub oczekiwanie, kiedy gospodarki rozwijaj¹ce siê powo³aj¹ alternatywne organizacje miêdzynarodowe. Zarazem rozszerzenie krêgu dyskutantów poci¹ga za sob¹ ryzyko obni¿enia skutecznoœci rozmów, co ma
fundamentalne znaczenie dla forum o w¹tpliwej legitymizacji do realizacji przyjêtych celów. Artyku³ zawiera wyniki analizy, w jaki sposób potrzeby dyktowane ewolucj¹ kryzysu oddzia³ywa³y
na zakres przedmiotowy prac. Przedstawione obserwacje ilustruj¹ transformacjê G20 z centrum
reagowania kryzysowego w forum œwiatowego zarz¹dzania gospodarczego – kroku niezbêdnego dla utrzymania racji bytu G20.

G20 Milesummits
The most advanced economies, members of the G8, who suffered the most since the 2008 crisis,
suddenly understood their incapacity to maintain the steering role in the international economy
alone. Accordingly, either they could have shared their privileged position, or waited until
emerging economies shaped separate international organizations. At the same time, the choice of
allowing new parties to participate in talks and raise topics of greater importance with them, entails the risk of losing efficiency, crucial for the subsistence of the forum whose legitimacy may be
questioned. The paper scrutinizes how a necessary adaptation to changing crisis circumstances
influenced the choice of the agenda. It argues that while initially the G20 mainly adopted urgent
response measures, subsequently it engaged in a reform of the global economic governance system – probably the only way to maintain its raison d’etre.
Keywords: global governance, G20, economic governance

Wprowadzenie
Si³¹ napêdow¹ zmian, zarówno spo³eczno-politycznych, jak i technologicznych, s¹ niezaspokojone potrzeby. Dostrzegalna jest wrêcz prawid³owoœæ, ¿e
to kryzysy, jaskrawo uwidaczniaj¹ce niedostatki dotychczasowego stanu rzeczy,
stanowi¹ potê¿ny impuls do zmian; jest to szczególnie widoczne dziêki porównaniu reakcji na stabilizacjê, która mo¿e prowadziæ do stagnacji. Za³amanie systemu
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Breton Woods w 1971 r. i kryzys naftowy w 1973 r. umo¿liwi³y konsens w sprawie
utworzenia G6 [Smith, 2011]1. Sk³ad forów G6 i G7, odzwierciedlaj¹cy w latach 70.
œwiatowy rozk³ad potencja³ów produkcyjnych, z czasem sta³ siê jednak nieadekwatny do relatywnej wagi gospodarczej poszczególnych pañstw. Mimo ¿e w kolejnych dekadach przedstawiano inicjatywy odœwie¿enia formu³y forum-G,
przede wszystkim dla zwiêkszenia mo¿liwoœci wspó³kszta³towania œwiatowej debaty gospodarczej przez pañstwa Azji wschodniej i Ameryki ³aciñskiej (przyk³adem by³a nieudana inicjatywa „Procesu z Heiligendamm”2), to jak siê okaza³o
niezbêdny po temu by³ znacznie silniejszy bodziec. Do spotkañ w charakterze
sta³ego cz³onka dopuszczono jedynie Rosjê (G8).
W 1999 r. w poszerzonym gronie dwudziestu uczestników pierwsi zaczêli siê
spotykaæ ministrowie finansów i prezesi banków centralnych. Punktem prze³omowym dla dialogu politycznego okaza³ siê dopiero kryzys 2008 r., kiedy to
w szczycie waszyngtoñskim uczestniczyli przywódcy pañstw dwudziestki. We
wrzeœniu 2009 r., „dla zerwania z okresem nieodpowiedzialnoœci w krytycznym
okresie przejœciowym od kryzysu do o¿ywienia gospodarczego”, przyjêli oni
nowe zasady miêdzynarodowego zarz¹dzania gospodarczego. Poniewa¿ proces
reform daleki by³ od ukoñczenia, liderzy zgodzili siê na stworzenie Framework for
Strong, Sustainable and Balanced Growth: „wehiku³u dziêki któremu wspólnie ocenimy spójnoœæ naszych polityk, ich zgodnoœæ z celem trwa³ego i zrównowa¿onego
wzrostu oraz w ramach którego bêdziemy wspó³pracowaæ dla realizacji wspólnych zamierzeñ”. W roku kolejnym grupa ta uzna³a G20 za podstawowe forum
miêdzynarodowej wspó³pracy gospodarczej.
Bez konsultacji z pañstwami trzecimi osiem rz¹dów zadecydowa³o o podziale
wp³ywów w zakresie zarz¹dzania gospodarczego z dwunastoma kolejnymi.
Przejœcie od G8 do G20 nie tyle by³o dobrowoln¹ decyzj¹, co wynika³o z konstatacji Ósemki ograniczonego potencja³u autonomicznego kszta³towania œwiatowej
polityki gospodarczej [Guerrieri, 2010]3. G8 stanê³o wobec wyboru miêdzy adaptacj¹ a utrat¹ racji istnienia. Poniewa¿ grupa nie posiada kompetencji formalnych,
a akty przyjmowane na tym forum nie s¹ prawnie wi¹¿¹ce, proces decyzyjny G8
mo¿e poœrednio uzyskaæ legitymizacjê dziêki skutecznoœci wspó³pracy. Poniewa¿
w³aœnie skutecznoœæ stanowi miernik sukcesu, G8 tym samym podjê³o ryzyko pochodne zwiêkszeniu liczby stron debatuj¹cych na temat istotnych ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi porz¹dkami gospodarczymi. W rezultacie równie¿ zakres
przedmiotowy prac uleg³ poszerzeniu [Bradford, Lim, 2011].
1 W sk³ad G6 wchodzi³y Francja, Japonia, RFN, USA, Wielka Brytania i W³ochy; nastêpnie do grupy do³¹czy³a Kanada.
2 Nazwa procesu wywodzi siê od nazwy niemieckiego miasta, w którym w 2007 r. odby³ siê szczyt
G8+5. Owa powiêkszona grupa obejmowa³a Brazyliê, Chiny, Indie, Meksyk i Po³udniow¹ Afrykê.
3 Tytu³em przyk³adu obszarów, w których wspó³praca z gospodarkami wschodz¹cymi sta³a siê
niezbêdna, mo¿na przytoczyæ kwestiê nierównowag makroekonomicznych w relacjach miêdzy USA
i Chinami.
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Fundamentem rozmów jest œwiadomoœæ, ¿e œwiatowa równowaga gospodarcza w d³ugim okresie mo¿e zostaæ utrzymana jedynie dziêki wspó³pracy najwa¿niejszych gospodarek. Koordynacja polityk wymaga jednak powstrzymania
siê od strategii dyktowanych interesem narodowym, które stanowi³y praprzyczynê obecnej potrzeby owej wspó³pracy. Sama œwiadomoœæ wyzwañ nie przes¹dza
jeszcze o ewentualnym sukcesie podejmowanych wysi³ków. Co wiêcej, je¿eli G20
nie uzyska legitymizacji na poziomie krajowym pañstw wspó³pracuj¹cych, nawet
deklaracja wspó³pracy nie uwolni przywódców politycznych od presji wewnêtrznej na rzecz odst¹pienia od niepopularnych reform [Postel-Vinay, 2011]4. Na podobieñstwo dylematu, wobec którego stoi podejrzany o udzia³ w przestêpstwie,
pañstwa odnios³yby korzyœci ze wspó³pracy, a jednak liderzy mog¹ zdecydowaæ
o przyjêciu postaw protekcjonistycznych. Zagro¿enie wydaje siê szczególnie realne zwa¿ywszy na ³atwoœæ, z jak¹ niezbêdne dla przezwyciê¿enia kryzysu œrodki
oszczêdnoœciowe staj¹ siê obiektem populistycznych ataków i manipulacji.
ród³a optymizmu odnoœnie do perspektyw wspó³pracy mo¿na upatrywaæ
w autodestrukcyjnych konsekwencjach strategii niekooperacyjnej (ze wzglêdu
na powtarzalnoœæ gry) oraz w pamiêtnych doœwiadczeniach prowadzenia polityki
beggar-thy-neighbour i wielkiego kryzysu. Im wiêkszy sukces G20 na etapie negocjacji, co le¿y w interesie uczestników, którzy ponieœli ju¿ istotne organizacyjne
i polityczne koszty wejœcia, tym bardziej prawdopodobne, ¿e istnienie forum stanowiæ bêdzie wsparcie dla decydentów politycznych na etapie implementacyjnym [Slaughter, 2004]5.
Podejmuj¹c decyzjê, ka¿dorazowo czerpiemy ze zgromadzonych doœwiadczeñ, jednak to dopiero samoœwiadomoœæ wiedzy, doœwiadczeñ i potencja³u
umo¿liwia pe³n¹ realizacjê zamierzonych celów [Kasparov, 2007]. Œwiadomoœæ
nie oznacza przy tym pasywnego odnotowania pewnych zdarzeñ, ale wyci¹ganie
zeñ praktycznych konkluzji. Odpowiednio œwiadomy proces polityczny, w tym
mo¿liwoœæ zdobycia niezbêdnego poparcia spo³ecznego dla postulowanych
zmian, wymaga konstatacji przebytej drogi i okolicznoœci dyktuj¹cych zmiany.
O ile strony negocjuj¹ce w ramach G20 realizuj¹ nieraz z³o¿one strategie polityki
zagranicznej, integracja funkcjonalna samego forum wymaga konsekwentnego
pog³êbiania samoœwiadomoœci przyczyn, dla których modyfikacja owej formu³y
jest niezbêdna. Niniejszy tekst powinien stanowiæ przyczynek do owego niezbêdnego procesu.

4 W tym kontekœcie uznanie budzi wra¿liwoœæ francuskiej administracji na popularyzacjê i edukacyjne aspekty francuskiej prezydencji G8/G2019.
5 Zob. uwagi dotycz¹ce wertykalnych i horyzontalnych aspektów sieci governance, w tym dotycz¹ce czêœciowego transferu odpowiedzialnoœci politycznej za niepopularne decyzje na cia³a ponadnarodowe przy jednoczesnym pozyskaniu wsparcia w fazie implementacyjnej ze strony pozosta³ych
uczestników procesu, wzajemnie zwiêkszaj¹cych w ten sposób w³asn¹ wiarygodnoœæ polityczn¹.
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W artykule najpierw przedstawiono ogólny kontekst kryzysu, ze szczególnym rozró¿nieniem miêdzy cyklicznymi zjawiskami gospodarczymi a problemami specyficznymi dla 2008 r. W tym œwietle w czêœci drugiej przedstawiony zosta³
wynik analizy ewolucji wspó³pracy w ramach G20, od centrum zarz¹dzania kryzysowego do oœrodka koordynacji politycznej. Konkluzje stanowi¹ syntezê rozwa¿añ obu czêœci.

1. G³ówne czynniki kryzysów
Trudno precyzyjnie wskazaæ, kiedy rozpoczê³a siê, „era nieodpowiedzialnoœci”6. Wydarzenia rozgrywa³y siê jednak na oczach liderów politycznych i gospodarczych najbardziej rozwiniêtych gospodarek œwiata. W paŸdzierniku 2007 r. G7
wyst¹pi³o do Financial Stability Forum (FSF) o zbadanie przyczyn zak³óceñ
w funkcjonowaniu rynków, które mia³y miejsce kilka miesiêcy wczeœniej oraz
o przedstawienie rekomendacji celem zwiêkszenia odpornoœci rynków i instytucji.
W kwietniu 2008 r., piêæ miesiêcy przed upadkiem Lehman Brothers, FSF opublikowa³o obszerny raport Enhancing Market and Institutional Resilience, w którym
wezwa³o do podjêcia dzia³añ w piêciu obszarach7.
Próby uchwycenia przyczyn i przebiegu zmian systemu œwiatowego
zarz¹dzania gospodarczego naj³atwiej by³oby ograniczyæ do ci¹gu wydarzeñ zapocz¹tkowanych w 2008 r. na amerykañskim rynku hipotecznym. Jednak takie
redukcjonistyczne podejœcie, abstrahuj¹ce od cyklicznych prawid³owoœci funkcjonowania gospodarki, nie umo¿liwi³oby uchwycenia powodów nieadekwatnoœci
dotychczasowego systemu8.
Z punktu widzenia teorii ekonomii cykle koniunkturalne s¹ dziœ powszechnie
akceptowanym fenomenem funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej [Besomi,
2009; Minsky, 1992]. Mimo swej dolegliwoœci okresowe za³amania koniunktury
stanowi¹ potrzebn¹, autokorekcyjn¹ funkcjê rynku. Polityka ostro¿noœciowa
mo¿e ograniczyæ dotkliwoœæ za³amania poprzez przeciwdzia³anie przegrzaniu
gospodarki w okresach koniunktury, zmniejszaj¹c tym samym amplitudê cyklów
biznesowych. Trudnoœæ realizacji owej strategii wi¹¿e siê z oznaczeniem momentu, w którym wskaŸniki ekonomiczne zamiast ilustrowaæ rosn¹cy potencja³ produkcyjny gospodarki zawieraj¹ pierwsze zwiastuny nadchodz¹cego kryzysu.
6

Terminem tym pos³u¿y³ siê Prezydent Obama podczas szczytu G20 w Londynie w 2009 r.
1) Wzmocnienie nadzoru ostro¿noœciowego nad kapita³em, p³ynnoœci¹ i zarz¹dzaniem ryzykiem; 2) zwiêkszenie transparentnoœci i umocnienie nadzoru; 3) modyfikacja funkcji ratingów kredytowych; 4) uwra¿liwienie administracji na ryzyko; 5) przyjêcie solidnych ram zarz¹dzania napiêciami
w systemie finansowym, FSF, Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional
Resilience, April 7, 2008.
8 Zob. The Great Contraction: Timeline of Events, http://bit.ly/u5UgZQ [dostêp: 7.11.2011].
7
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Doœæ zauwa¿yæ, ¿e kwestia wzrostu d³ugu na amerykañskim rynku hipotecznym
zosta³a relatywnie wczeœnie odnotowana przez System Rezerwy Federalnej, który jednak by³ niezdolny to oceny donios³oœci tego faktu [Greenspan, 2007]9.
Z perspektywy teorii handlu miêdzynarodowego równie¿ nierównowaga obrotów bie¿¹cych per se nie jest niepokoj¹ca. Nierównowagi miêdzynarodowe powinny doprowadziæ do aktywizacji mechanizmów dostosowania, takich jak
zmiana stóp procentowych i kursów wymiany, prowadz¹c do redukcji krajowej
nadwy¿ki produkcyjnej [Dunaway, 2009; Guerrieri, 2010]. Polityka uchylania siê
przez pañstwo dostarczaj¹ce œwiatow¹ walutê rezerwow¹ od koniecznych dostosowañ (tj. odsuwanie momentu podniesienia stopy oszczêdnoœci krajowych)
dziêki finansowaniu deficytu za pomoc¹ instrumentów d³u¿nych emitowanych
we w³asnej walucie – oraz niestabilnoœæ takiego stanu w d³ugim okresie – by³a zarówno znana, jak i zbadana [tak: Stiglitz, 2003 i 2007]10.
Powszechna by³a œwiadomoœæ, ¿e – podobnie jak w przypadku cyklów koniunkturalnych – im d³u¿ej opóŸniany jest moment dostosowania, rezultatem
czego jest b³êdna alokacja zasobów, tym boleœniejsza korekta. Autokorekty
œwiadcz¹ o funkcjonalnoœci, a nie o wadliwoœci systemu.
Zbieg owych periodycznych zdarzeñ z b³êdami funkcjonowania rynków i nadzorów doprowadzi³y jednak do katastrofalnego za³amania. Czynniki specyficzne
dla kryzysu 2008 r. obejmowa³y:11 relatywnie niskie stopy procentowe i niskie poziomy wskaŸników ekonomicznych, które poskutkowa³y niedoszacowaniem ryzykownych instrumentów finansowych i bañk¹ na rynku kredytowym;
niezadowalaj¹ce standardy regulacyjne i nadzorcze (przejawem czego by³o powstanie kategorii kredytobiorców NINJA – no income, no job/assets), które umo¿liwi³y drastyczne podniesienie wspó³czynników lewarowania; koincydencja
dysfunkcji rynków krajowych z akumulacj¹ nierównowag globalnych, po czêœci
spowodowana korekt¹ nierównowag obrotów bie¿¹cych (rezultat zarówno amerykañskiej polityki zarz¹dzania aktywami rezerwowymi, jak i zgromadzeniem
przez Chiny i inne pañstwa Azji wschodniej olbrzymich rezerw walutowych).
Obfitoœæ pieni¹dza i niska rentownoœæ inwestycji stworzy³a zapotrzebowanie na
aktywa o niskim ryzyku i wysokiej stopie rentownoœci (high-quality, low-risk assets). Przestrzeñ ta zosta³a wykorzystana na potrzeby spekulacyjnych produktów
finansowych (po czêœci tak¿e nadu¿yæ), takich jak obligacje zabezpieczone
d³ugiem (CDO), pozabilansowe spó³ki celowe (off-balance special purpose vehicles,
SPV) i ustrukturyzowane fundusze inwestycyjne (SIV). Niedoszacowanie ryzyka
9 Por. wspomnienia Greenspana dotycz¹ce dynamiki zmian na rynku z okresu poprzedzaj¹cego
wybuch kryzysu.
10 Greenspan zwróci³ natomiast uwagê, ¿e zakres owych debat zosta³ nies³usznie zawê¿ony do zewnêtrznych aspektów monstrualnego deficytu USA [Greenspan, 2007].
11 Zob. szeroko tzw. Raport Larosière’a: The High-Level Group on Financial Supervision in the
EU, Report, Brussels, 25 February 2009.
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doprowadzi³o do niestabilnoœci nierównowagi miêdzy œwiatowymi oszczêdnoœciami i inwestycjami.
We wrzeœniu 2008 r. System Rezerwy Federalnej zrewidowa³ stanowisko12
wzglêdem banków inwestycyjnych ponosz¹cych nieodwracalne straty na rynku
hipotecznym typu subprime, pozwalaj¹c na upad³oœæ Lehman Brothers. Upad³oœæ
giganta inwestycyjnego zapocz¹tkowa³a reakcjê ³añcuchow¹, prowadz¹c do paniki bankowej, za³amania na rynku miêdzybankowym i wstrzymania akcji kredytowej. Bankowy, a nastêpnie finansowy kryzys przeistoczy³ siê w kryzys
gospodarczy i stopniowo rozla³ siê na kolejne pañstwa. Europejskie instytucje finansowe, które ponios³y wysokie straty na amerykañskim rynku hipotecznym,
zosta³y zmuszone do delewarowania. Wraz z utrat¹ wiary sektora prywatnego
w zdolnoœæ pañstw do obs³ugi deficytu bie¿¹cego, czego odzwierciedleniem by³
dramatyczny wzrost spreadów peryferyjnych pañstw strefy euro, te ostatnie utraci³y dostêp do rynków kapita³owych. W rezultacie kryzys bankowy przekszta³ci³
siê w UE w kryzys zad³u¿enia [Sinn, 2011].
Kontekst wyjœciowy dla analizy aktywnoœci G20 stanowi niestabilnoœæ gospodarki; poszczególne pañstwa usi³uj¹ce przezwyciê¿yæ kryzys zosta³y skonfrontowane z nieufnoœci¹ rynków, niepewnych co do woli politycznej wdro¿enia
koniecznych reform.

2. Holistyczna koncepcja zarz¹dzania
Punktem zwrotnym w sposobie zarz¹dzania gospodark¹ œwiatow¹ by³y trzy
pierwsze szczyty G20 w Waszyngtonie, Londynie i Pitsburgu. Podczas pierwszego szczytu przyjêto doraŸne i œredniookresowe œrodki zaradcze. Na drugim uzgodniono zasady zarz¹dzania kryzysowego. Na trzecim szczycie przyjêto ramy dla
trwa³ego o¿ywienia gospodarczego. Rozszerzono tak¿e zakres przedmiotowy
prac.

2.1. Waszyngton
Na pierwszym szczycie przywódców G20 w listopadzie 2008 r., w apogeum
kryzysu, uczestnicy przyznali, ¿e kombinacja wskazanych powy¿ej czynników
doprowadzi³a do „s³aboœci systemowych”13. Mimo ¿e przywódcy wci¹¿ niechêt12 W lutym 2008 r., siedem miesiêcy po oœwiadczeniu inwestycyjnego potentata Bear Stearns
o utracie wiêkszoœci aktywów przez jego dwa fundusze typu subprime oraz o zasadniczej nadwy¿ce toksycznych aktywów nad kapita³em banku, FED zamiast zezwoliæ na upad³oœæ banku wymusi³ jego
sprzeda¿ J.P. Morgan Chase. Ten ostatni zap³aci³ zañ 2 USD za akcjê, 17 stycznia 2007 r. wyceniane na
NYSE na 169,33 USD.
13 Statement from G20 Summit on Financial Markets and the World Economy, 15 November 2008.
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nie odnosili siê do kwestii miêdzynarodowego zarz¹dzania, œwiadomoœæ koniecznoœci koordynacji makroekonomicznej dla zapobiegania efektowi synergii
lokalnych problemów gospodarczych wyziera miêdzy s³owami przyjêtych deklaracji. Explicite deklaracja ze szczytu zawiera jedynie stwierdzenie, ¿e „do najpowa¿niejszych przyczyn wynik³ej sytuacji zaliczyæ nale¿y miêdzy innymi
niedostateczn¹ i niespójn¹ koordynacjê polityk makroekonomicznych”. Zarazem
przywódcy przyznali jednak, ¿e niezbêdna jest intensyfikacja wspó³pracy miêdzynarodowej i uzgodnienie wspólnych zasad reformy. Zapowiedziano przebudowê miêdzynarodowych instytucji finansowych „w sposób adekwatnie
odzwierciedlaj¹cy zmianê relatywnych wag w œwiatowej gospodarce celem zwiêkszenia ich legitymizacji i efektywnoœci”.
Za³o¿enia reform, ujête w Planie dzia³ania, objê³y zwiêkszenie transparentnoœci i wzmocnienie re¿imu odpowiedzialnoœci, poprawê regulacji (m.in. w zakresie
nadzoru ostro¿noœciowego i zarz¹dzania ryzykiem), promowanie integralnoœci
rynków finansowych, wzmacnianie wspó³pracy miêdzynarodowej oraz reformy
miêdzynarodowych instytucji finansowych. Dla ka¿dego z piêciu sk³adników
Planu dzia³ania przewidziano dzia³ania doraŸne do realizacji przed 31 marca 2009 r.
oraz dalsze kroki w œredniej perspektywie. Dzia³ania natychmiastowe objê³y apel
do IMF/FSF o opracowanie rekomendacji odnoœnie do ograniczania efektu procyklicznoœci (w tym dotycz¹cych wyceny i lewarowania, kapita³ów bankowych,
wynagrodzeñ kadry menad¿erskiej oraz wzmocnienia regulacji dotycz¹cych
agencji ratingowych (CRA). Zapowiedziano wzmocnienie wspó³pracy miêdzy
regulatorami rynków finansowych. Wzmocnienie wspó³pracy miêdzynarodowej
mia³o siê rozpocz¹æ od powo³ania kolegiów nadzorczych wszystkich najwa¿niejszych transgranicznych instytucji finansowych. Najlepsze rezultaty osi¹gniêto
w zakresie zwiêkszenia p³ynnoœci i wzmocnienia kapita³ów instytucji finansowych.

2.2. Londyn
W kwietniu 2009 r. przywódcy zadecydowali o zast¹pieniu FSF nowo
powo³anym, Financial Stability Board (FSB)14. Podejmuj¹c zapowiedziane kroki
doraŸne, zadecydowano o potrojeniu œrodków pozostaj¹cych do dyspozycji IMF
do wysokoœci 750 miliardów USD (250 mld USD dziêki alokacji nowych SDR, a 500
mld USD przez New Arrangements to Borrow), wniesieniu dodatkowych 100 mld
USD do miêdzynarodowych banków rozwoju na potrzeby po¿yczek dla pañstw
o niskich dochodach (a w ci¹gu kolejnych trzech lat ³¹cznie 300 mld USD) oraz
wystosowano apel o zapewnienie 250 mld USD na wsparcie finansowania handlu
(przywódcy G20 zapowiedzieli wp³aty w wysokoœci 3–4 mld USD do Global Trade
14 Zob. London Summit Communiqué, The Global Plan for Recovery and Reform and Declaration on the
Strengthening of the Financial System, 2 April 2009.
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Liquidity Pool, spodziewaj¹c siê pozyskania dodatkowych 200 mld USD od sektora prywatnego). £¹cznie miano wyasygnowaæ 1,1 biliarda USD wsparcia dla akcji
kredytowej, promocji wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy15.
Rozbudowano tak¿e instrumentarium œredniookresowe. Zapowiedziano
powo³anie, do czerwca 2009 r., transgranicznych kolegiów nadzorczych, realizuj¹c tym samym kolejny z punktów waszyngtoñskiego Planu dzia³ania16. Celem
wzmocnienia regulacji ostro¿noœciowych zwrócono siê do Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego o opracowanie wskazówek w zakresie harmonizacji definicji pojêcia kapita³u oraz o przegl¹d wymogów kapita³owych i obowi¹zuj¹cych
buforów p³ynnoœci. W³aœnie te prace stanowi³y podstawê powo³ania Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego i przetar³y szlak do przyjêcia Bazylei III.
Przywódcy pañstw G20 poparli za³o¿enia reformy systemu wynagrodzeñ
w najwa¿niejszych instytucjach finansowych w sposób stymuluj¹cy do realizacji
celów d³ugookresowych i ograniczaj¹cy sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka.
Zdecydowanie opowiedzieli siê przeciwko rajom podatkowym i niewspó³pracuj¹cym systemom s¹downiczym, zagra¿aj¹cym stabilnoœci finansowej. IMF razem z FSB mia³y wykonaæ test ryzyka makroekonomicznego i finansowego Early
Warning Exercise (EWE)17 i wskazaæ sugerowane dzia³ania prewencyjne18. Liderzy
wezwali wszystkie systemy s¹downicze do przyst¹pienia do miêdzynarodowych
standardów podatkowych w zakresie przeciwdzia³ania praniu brudnych pieniêdzy i zwalczania terroryzmu finansowego.
Powy¿sze krótko- i œredniookresowe reform pozosta³y jednak bez wp³ywu na
miêdzynarodow¹ architekturê instytucjonaln¹.

2.3. Z Pitsburga do Cannes
Uczestnicy londyñskiego szczytu ministrów finansów i prezesów banków
centralnych w dniach 4–5 wrzeœnia 2009 r.– spotkania przygotowuj¹cego szczyt
przywódców pañstw w Pitsburgu – zgodni byli, ¿e dotychczasowa koordynacja
polityczna dzia³añ antykryzysowych przynios³a oczekiwane rezultaty w postaci
os³abienia zjawisk kryzysowych w gospodarce, a nawet pewnej poprawy na ryn15 G20 London Summit Communiqué, The Global Plan for Recovery and Reform; G20, Declaration on
delivering resources through the International Financial Institutions, 2 April 2009.
16 Progress Report on the Actions of the Washington Action Plan, 2 April 2009.
17 Koncepcjê cyklicznych EWE przedstawiono na forum G20 ju¿ w listopadzie 2008 roku. Celem
testów jest ocena „ma³o prawdopodobnych, wysoce szkodliwych zagro¿eñ dla gospodarki œwiatowej”. Ich istot¹ jest zatem nie tyle prognozowanie zagro¿eñ, co identyfikacja s³aboœci systemowych.
Zob. IMF, Factsheet. IMF-FSB Early Warning Exercise, April 13, 2011, http://bit.ly/uAEdje (dostêp
7.11.2011). W kwietniu 2009 r. w Waszyngtonie IMFC przedstawiono rezultaty „próbnego” EWE (Progress Report on the Actions to Promote Financial Regulatory Reform Issued by the U.S. Chair of the Pittsburg
Summit-25 September 2009).
18 G20, Declaration on the Strengthening of the Financial System.
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kach finansowych19. Odnotowano realizacjê dotychczasowych zobowi¹zañ finansowych20, a tak¿e postêp w zakresie reformy zarz¹dzania miêdzynarodowymi
instytucjami finansowymi, jak choæby osi¹gniêcie porozumienia co do przegl¹du
systemu kwot IMF i IBRD (odpowiednio transfer 3% i 5% si³y g³osów na rzecz
pañstw niedostatecznie reprezentowanych).
Jednak najwa¿niejsza by³a decyzja o transformacji G20 ze sztabu kryzysowego w organ zarz¹dzania gospodarczego przez rozszerzenie planu prac poza kwestie reformy rynków finansowych, bezpoœrednio zwi¹zane z kryzysem 2008 r.
[Angeloni, Ferry, 2011]. W ramach Framework for Strong, Sustainable, and Balanced
Growth,21 pierwszy raz bezpoœrednio podjêto temat nierównowag miêdzynarodowych. Mimo ¿e (g³ównie pod naciskiem Chin) zrezygnowano z apelu o dostosowanie kursów walutowych, do problemu nierównowag odniesiono siê wielokrotnie,
pocz¹wszy od ogólnie sygnalizowanej problematyki rozwoju, przez kwestie popytu prywatnego i publicznego, a skoñczywszy na nierównowagach rachunków
bie¿¹cych. Polityki monetarne sprzyjaj¹ce stabilnoœci cenowej miano planowaæ
z uwzglêdnieniem „prorynkowych kursów walutowych”. Przywódcy zapowiedzieli stworzenie programu wzajemnej oceny (Mutual Assessment Process) polityk i ich oddzia³ywania na gospodarkê œwiatow¹.

Podsumowanie
Cykle koniunkturalne stanowi¹ immanentny element dostosowania gospodarki rynkowej do powsta³ych nierównowag. Niepokoiæ mo¿e natomiast narastaj¹ca w ostatnim pó³wieczu czêstotliwoœæ i skala korekt. Naj³atwiej by³oby
przyj¹æ, ¿e stanowi³y one efekt „burzy doskona³ej” zjawisk periodycznych oraz
anomaliów rynkowych. Wówczas zarz¹dzanie kryzysowe mog³oby siê ograniczyæ do dzia³añ krótko- i œredniookresowych celem przywrócenia p³ynnoœci finansowej i zaufania do rynków kapita³owych. Rozwi¹zanie takie by³oby politycznie i intelektualnie mniej wymagaj¹ce, je¿eli jednak przyczyny aktualnych
problemów tkwi¹ g³êbiej, taka postawa nie uchroni gospodarki przed kolejnymi,
coraz powa¿niejszymi kryzysami.
Wyniki wszechstronnych analiz pozwalaj¹ uznaæ, ¿e obserwowane wydarzenia maj¹ zwi¹zek z finansjalizacj¹ ¿ycia spo³ecznego, a remedium na bol¹czki
19 Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, London, 4–5 September, 2009,
Communiqué and Declaration on Further Steps to Strengthen the Financial System.
20 W tym 250 mld USD wsparcia handlu oraz przesz³o 250 mld USD wk³adów do IMF do wrzeœnia
2009 r., Progress Report on the Actions of the London and Washington G20 Summits, 5 September 2009 and
IMF, Bolstering the IMF’s Lending Capacity, last updated on 12 October 2010, http://bit.ly/su8jmO [dostêp:
7.11.2011[.
21 G 20, Leaders’ Statement. The Pittsburgh Summit. September 24–25, 2009. Tak¿e: meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, United Kingdom, Communiqué, 7 November 2009. Zob. równie¿: Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Washington, Communiqué, 23 April 2010.
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by³aby g³êboka rewizja, o ile nie ca³kowita przebudowa, modelu gospodarczego,
w tym zasad wspó³pracy miêdzynarodowej [Dembiñski, 2011]. Z tej perspektywy
zasadnym by³o uwzglêdnienie przez francusk¹ prezydencjê kwestii bezpieczeñstwa pracy, bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego i spo³ecznego w programie prac
G20 w 2011 r.
Gospodarki wysoko rozwiniête zosta³y zmuszone do podzielenia siê uprzywilejowanym statusem w polityce miêdzynarodowej z g³ównymi pañstwami rozwijaj¹cymi siê. Pañstwa wysoko rozwiniête, które ukszta³towa³y dominuj¹ce
instytucje miêdzynarodowe mia³y œwiadomoœæ koniecznego kompromisu. Obrona
pozycji – niezaakceptowanie relatywnego zmniejszenia wp³ywów przez niedopuszczenie do wspó³decydowania nowej grupy pañstw, mog³aby doprowadziæ do rezultatów odwrotnych od zamierzonych. Pañstwa rozwijaj¹ce siê
mog³yby powo³aæ w³asne organizacje, które zale¿nie od demokratycznego lub
niedemokratycznego wariantu rozwoju mog³yby siê okazaæ zasadniczo ró¿ne od
obecnych.
Odpowiednio reforma systemu zarz¹dzania obejmowa³a dwa elementy. DoraŸnie niezbêdna by³a wspó³praca dla przezwyciê¿enia kryzysu. Wprawdzie pañstwa o s³abiej rozwiniêtych rynkach kapita³owych ponios³y mniejsze straty
w ostatnich latach, jednak eksportowy model gospodarek rozwijaj¹cych siê
przes¹dzi³ o zagro¿eniu kryzysem równie¿ pañstw tej grupy. Dla nowych cz³onków G20 mog³o byæ zaskakuj¹ce, jak szybko poddano próbie ich gotowoœæ do
wziêcia wspó³odpowiedzialnoœci za œwiatow¹ gospodarkê, zadecydowa³o jednak
o tym przekonanie, ¿e w d³u¿szej perspektywie nie sposób d³u¿ej zwlekaæ z przywróceniem równowagi miêdzynarodowym instytucjom finansowym.
Odruchow¹ reakcj¹ na kryzys by³o pog³êbienie wspó³pracy, czego przejawem by³y przyjête standardy regulacji i nadzoru. Wraz z za¿egnaniem bezpoœredniego niebezpieczeñstwa za³amania systemu finansowego zakres prac
zaczêto rozszerzaæ. Na podstawie komunikatu ze szczytu w Londynie przywódcy
wystosowali kompleksowy apel do ministrów finansów i prezesów banków centralnych o wypracowanie kompromisu w zakresie wymogów kapita³owych, zwalczania procyklicznoœci, derywatów pozagie³dowych (OTC), rynków papierów
wartoœciowych, funduszy hedgingowych i agencji ratingowych. Kwestie jedynie
sygnalizowane w Waszyngtonie (koordynacja makroekonomiczna) w Pitsburgu
podjêto bezpoœrednio, a problemy nazwane na pierwszym szycie (kursy walutowe) sta³y siê przedmiotem negocjacji (zob. dokumenty z paryskiego szczytu ministrów G20).
Z owej szerszej perspektywy wyniki szczytu w Cannes mo¿na przyj¹æ z zadowoleniem22. Przede wszystkim podjêto niewygodny temat relacji miêdzy legitymacj¹ do dzia³ania a efektywnoœci¹ wspó³pracy [Subacchi, Pickford, 2011].
22

Cannes summit documents: http://bit.ly/vYu9Vr [dostêp: 8.11.2011].
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Zgodnie z konkluzjami raportu Davida Camerona Governance for growth, Building
consensus for the future [Cameron, 2011] przywódcy postanowili uzyskaæ tê
pierwsz¹ dziêki zwiêkszeniu tej ostatniej. Wzmocnieniu ma ulec nadzór IMF/FSB,
a w 2015 r. zostanie dokonana rewizja koszyka Specjalnych Praw Ci¹gnienia IMF.
Dalej rozszerzono zakres wspó³pracy w kilku krytycznych obszarach. Na
przyk³ad, wychodz¹c naprzeciw krytyce Bazylei III, ¿e jej rozwi¹zania nie objê³y
kwestii stanowi¹cych praprzyczyny kryzysu, zarzucono koncepcjê too big to fail
oraz zapowiedziano ukrócenie praktyk wynagradzania pracowników za podejmowanie nadmiernego ryzyka. W deklaracji ze szczytu zdo³ano nawet bezpoœrednio odnieœæ siê do kwestii uelastycznienia chiñskiej polityki walutowej. Wreszcie przyjêto wspólne za³o¿enia strategiczne, decyduj¹c o w³¹czeniu prac nad
wskaŸnikami nierównoœci do Action Plan for Growth and Jobs, którego tytu³ akcentuje zarazem zwiêkszenie zainteresowania uczestników spo³ecznymi aspektami
reform. Równie¿ instytucjonalizacja FCB i troiki Prezydencji G20 nale¿y uznaæ za
sukces.
Pod koniec 2009 r., gdy wydawa³o siê ¿e kryzys zostanie niebawem opanowany, perspektywy wspó³pracy w ramach G20 zosta³y powa¿nie zagro¿one. Mimo
¿e sytuacja ponownie uleg³a pogorszeniu, przede wszystkim w Europejskiej Unii
Walutowej, strony przez pewien czas nie wykazywa³y podobnej co uprzednio
woli wspó³pracy. Mog³o siê zatem wydawaæ, ¿e system miêdzynarodowy b¹dŸ to
znajduje siê w stanie równowagi, kiedy to prym wiod¹ organizacje miêdzynarodowe i tradycyjne kana³y dyplomatyczne, b¹dŸ te¿ dr¿y w posadach, czemu przeciwdzia³a siê za pomoc¹ doraŸnych mechanizmów zarz¹dzania kryzysowego.
Zwa¿ywszy jednak na charakter globalizacji podobne dychotomiczne rozró¿nienie nale¿y odrzuciæ. Wprawdzie potrzeba znajomoœci w³asnego œrodowiska le¿y
w naturze ludzkiej – czy bêdzie nim spokój, czy te¿ kryzys – jednak utrzymywanie mira¿u okreœlonoœci stanu gospodarki mo¿e byæ zgubne. Z tej perspektywy
z ulg¹ nale¿y przyj¹æ stopniow¹ transformacjê G20 w ci¹gu trzech pierwszych
szczytów. Deklaracje G20 z 2011 r., obejmuj¹ce kwestie rolne, pracy i finansów,
stopniowo precyzuj¹ wczeœniejsze za³o¿enia programowe. Pozwala to na umiarkowany optymizm, ¿e najwa¿niejsze, a zarazem najtrudniejsze do realizacji deklaracje dotycz¹ce choæby koordynacji polityki makroekonomicznej zostan¹
zrealizowane. Wiarê tak¹ mo¿e wzmacniaæ masowe przebudzenie spo³eczne, do
czego warunkiem jest wykszta³cenie dostatecznej samoœwiadomoœci zmian zachodz¹cych w œwiecie i potrzeby instytucjonalnych adaptacji przez nie wymuszonej. Uliczne protesty w Europie i w USA, stanowi¹ce polityczn¹ przeciwwagê dla
skonsolidowanych interesariuszy status quo ante, stanowi¹ szansê dla realizacji reform. Kluczowe znaczenie w tym zakresie bêdzie mia³ dialog spo³eczny dotycz¹cy
realizacji dotychczasowych deklaracji i kierunku dalszych zmian. Jak bowiem zauwa¿y³ David Cameron podczas prezentacji Raportu „odpowiedzi nie nale¿y po-
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szukiwaæ w wyszukanych nowych instytucjach i architekturze œwiatowej.
Niezbêdne instrumentarium ju¿ posiadamy. To czego brakuje, to dobro najcenniejsze a zarazem najbardziej nieuchwytne – wola polityczna” [Cameron, 2011].
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