OECD og G20
G20-samarbejdet er et internationalt mødeforum for regeringer og centralbanker fra de 19
største nationale økonomier og EU, der blev etableret i 1999. G20 har til formål at fremme
bæredygtig vækst og finansiel stabilitet gennem bl.a. diskussioner mellem topledere og andre
landerepræsentanter.
OECD er en aktiv partner i G20 og bidrager med indsigt og analyse på følgende områder:
Antikorruption
Beskatning
Beskæftigelse og socialpolitik
Energi, miljø og grøn vækst
Finansiering for investering
Handel og investering
Landbrug og fødevaresikkerhed
Rammer for robust, bæredygtig og balanceret vækst
Reformer i den finansielle sektor
Udvikling
Det kommende G20-møde: Kollektiv handling for inklusiv og robust vækst
Dette års G20-møde omhandler 3 i’er: Investering, Implementering og Inddragelse. I medio
november mødes G20-landenes regeringsledere og deres diplomatiske rådgivere, de
såkaldte sherpaer, i Antalya, Tyrkiet med en dagsorden, som også andre multilaterale fora,
herunder OECD, har beskæftiget sig med på det seneste. På OECD’s Ministerrådsmøde i juni
var det overordnede tema således investering i fremtiden og dette var også specielt omhandlet
i et særligt kapitel i forårets Økonomiske oversigt fra OECD (Economic Outlook).
Inddragelse er også en hjørnesten i OECD’s anbefalinger, hvor ulighed hyppigt nævnes som en
faktor, der kan lægge en dæmper på vækst, trivsel og bæredygtighed.
Effektiv, rettidig implementering af beslutninger, der træffes i multilaterale fora, er en
udfordring, som flere internationale organisationer på det seneste har haft fokus på. F.eks. er
der fokus på, om det lykkes at implementere de ca. 800 nye politiske tiltag, som blev vedtaget
på G20-mødet i Brisbane i 2014. Disse tiltag ventes at forøge væksten i G20-landene med
2,1% (altså ikke 2,1 procentpoint) frem mod 2018, såfremt de bliver iværksat som planlagt.
Tiltagene omfatter bl.a. målsætninger om reduktioner af udledning af drivhusgasser,
investering i infrastruktur, (herunder etablering af en Global Infrastructure Hub i Sydney, som
skal skabe et netværk for vidensdeling og samle brugbar data) og mindskelse af kløften
mellem mænd og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
Investering - produktivitet og innovation er i mange lande faldende med skadelige effekter
på vækst og velstand.
Øget investering i infrastruktur, både fra privat og offentligt hold, kan vende denne udvikling.
Bedre integration af markeder på tværs af grænser, afvikling af restriktive handelsbarrierer og
styrkelse af R&D (Research and Development) samt beskyttelse af intellektuel ophavsret vil
også kunne resultere i et tiltrængt løft til produktiviteten.
G20 vil sandsynligvis inkludere målsætninger, der relaterer sig til investering, i sluterklæringen
på mødet i november. Et særligt fokusområde er investering i klimarobust infrastruktur og i
grøn energi.

Inddragelse – uddannelse og livslang læring er nøglen til inklusiv og bæredygtig vækst.
Uddannelse har indflydelse på indkomst, arbejdskraftens anvendelighed, sundhed og en lang
række andre sociale faktorer. Derfor er der særligt fokus på uddannelse både i G20samarbejdet og i OECD.
Implementering – jo mere konkret en forpligtelse er aftalt og godkendt på G20-mødet, desto
mere vil landene være nødt til at agere derpå. Erklæringsteksten bliver ofte benyttet som
argument i andre internationale forhandlinger og af NGO’er til at påminde regeringslederne om
deres udstukne kurs. Derfor vil der i den kommende tid være særlig opmærksomhed på,
hvorvidt erklæringer og kommunikéer fra internationale fora også rent faktisk bliver
gennemført.
Herudover vil G20-samarbejdet i 2. halvår af 2015 være præget af FN’s klimakonference,
COP21, der afvikles fra den 30. november til den 11. december i Paris.
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