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Szczyt G-8 we Włoszech

Liderzy G-8 najbardziej uprzemysłowionych państw świata spotkali się
dziś, 9 lipca, w L’Aquili, we Włoszech. Na spotkaniu podjęte zostaną
decyzje dotyczące reform światowego systemu ﬁnansowego.

U podstaw tego spotkania leży największy od 60 lat kryzys ekonomiczny, który stał się zauważalny
jesienią ubiegłego roku powodując konieczność wzmocnienia regulacji ﬁnansowych na całym
świecie.
Początkiem reform ekonomicznych było spotkanie, w listopadzie zeszłego roku w Waszyngtonie,
przedstawicieli największych gospodarek świata (G-20). W kwietniu 2009 nastąpiło kolejne, tym
razem w Londynie, gdzie liderzy G-20 osiągnęli szereg porozumień dotyczących surowszych reguł i
modernizacji międzynarodowych instytucji ﬁnansowych.
Trzecie spotkanie jest zaplanowane na wrzesień 2009 w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych.
Tymczasem Grupa G-8 spotyka się we Włoszech, gdzie głowy państwa będą zastanawiać się nad
stworzeniem zasad, będących później podstawą do prac grupy G-20. Jak przyznał agencji Xinhua
włoski minister ﬁnansów Franco Frattini, spotkanie dotyczyć będzie między innymi reform Banku
Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Przygotowując się do dzisiejszego szczytu, liderzy ośmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów
świata, spotkali się w zeszłym miesiącu w Lecce na południu Włoch, gdzie stworzono tzw. Reguły z
Lecce, określające szeroki zakres narzędzi obejmujących 5 obszarów ﬁnansów i handlu
międzynarodowego:
- Zarządzanie przedsiębiorstwami (corporate governance)

- Spójność rynku (market integrity)
- Regulacje i nadzór ﬁnansowy (ﬁnancial regulation and supervision)
- Współpraca w zakresie podatków (tax cooperation)
- Przejrzystość polityki i informacji makroekonomicznych.
Jak podaje portal news.xinhuanet.com - szczegółowe uregulowania dotyczą między innymi zasady
wynagradzania dyrektorów, regulacje w zakresie kredytowych agencji ratingowych, standardów
rachunkowości, transgranicznej wymiany informacji, łapówkarstwa, rajów podatkowych, prania
pieniędzy, ﬁnansowania terroryzmu oraz jakości i rozpowszechniania informacji ﬁnansowych.
Unia Europejska i Stany Zjednoczone przyjęły pakiet poprawy systemu ﬁnansowego. Istnieją jednak
rozbieżności wobec stosowania tych przepisów na arenie międzynarodowej. Tak, na przykład Wielka
Brytania obawia się, że nowa polityka może podkopać jej pozycję potęgi ﬁnansowej. Z kolei Berlin i
Paryż stanowczo popierają bardziej restrykcyjną politykę.
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