
Шпигл: Барак Обама главни губитник самита Г20 у Сеулу
петак, 12 новембар 2010 23:04

  

Пошто је захтев САД за успостављањем стриктних правила у  регулисању трговинских
дебаланса скинут са дневног реда, амерички  председник Барак Обама се сматра
губитником самита Г20 у Сеулу, пи ше  немачки "Шпигл".

  Немачка се успешно одупрла америчким захтевима за успостављањем  чвршћих
правила у регулисању трговинских дебаланса. Г20 је на самиту  постигао договор о
смањењу банкарског ризика и реформи Међународног  монетарног фонда, пише
немачки Шпигл.  

Победа  канцеларке Ангеле Меркел остала је, међутим, у сенци гласина о могућим 
потресима у њеном кабинету у Берлину. Да ли Меркелова планира  реконструкцију
владе и да ли су дани министра финансија Волфганга  Шојблеа одбројани, питања су
која интересују немачке новинаре.

  

Меркелова  каже да је то потпуно измишљена новинарска прича, нагласивши да је 
задовољна његовим радом. Повод за то био је чланак немачког листа Ханделсблат -
"Меркелова планира пуч" и Шојблеовом сликом, а порука чланка је - Меркелова жели да
се, што пре, отараси Шојблеа.

  

Можда  је намера одређених кругова била да, користећи медије, умањи успех 
Меркелове на самиту Г20. Ипак, немачка канцеларка изашла је као  победник, јер је
амерички захтев да се ограничи извоз земаља са великим  трговинским суфицитом
(Обамина алузија на Немачку и Кину) скинут са  дневног реда.

  

"Сложили смо се да одржив раст, као и дебаланси, не  би требало да буду приписани
једном фактору, већ би требало да узмемо у  обзир више фактора", каже Ангела
Меркел, нагласивши да је ММФ дао  конкретан пример како се дејство тих фактора
може мерити.

  

Немачка  канцеларка каже да постоји сагласност земаља о том питању и да су се 
водиле дуготрајне расправе око сваке речи, сваког пасуса.
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Барак Обама губитник

  

Завршни  документ, ипак, не укључује листу тзв. вишеструких фактора, о којима је 
говорила Меркелова. То могу бити владине субвенције, протекционистичке  мере или
демографска кретања.

  

Министри финансија добили су задатак да на следећем самиту Г20, у Француској,
представе резултате свог ресора.

  

Председник  САД Барак Обама је, можда, највећи губитник самита 20 индустријски 
најразвијенијих земаља света, иако је наступио агресивно са својим  тезама.

  

Г20 је на самиту, ипак, одлучио да реформише ММФ, а и статус банкарског капитала и
стандарде ликвидности.

  

Криза је готова, шта сада?

  

"У  реформисаном ММФ-у, земље са високим привредним растом, као шту си Кина  и
Индија, имаће већи утицај него до сада, али и веће одговорности",  каже Меркелова.

  

Дебате о трговинском билансу, које су засад  остављене по страни, показале су да како
свет излази из економске кризе,  тако жеља за сарадњом опада.

  

"До сада је свет био у фази решавања  кризе. Сада се суочавамо са чињеницом како ће
изгледати Г20 после  кризе", каже Меркелова, алудирајући на то да улога Г20 још увек
није  правилно дефинисана.
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Меркелова  је закључила да ће 2011. године, када Француска преузме председавање 
земљама чланицама Г20, неке ствари бити много јасније.

  

(РТС)
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