


ജി20   യുടെ� രാഷ്ട്ര�ീയം -  ഒരു പുനർവായന: 

2023 ഇന്ത്യ  ൻ  അദ്ധ്യക്ഷപദവി - അർത്ഥവും
വ്യാപ്തിയും?

സ�ാ  ണൽരഘുവംശി

  ഒരു സംക്ഷിപ്തകുറിപ്പ്
   ടെ�ൻറർ സ%ാർ%ിനാൻഷ്യൽഅക്കൗണ്ടബിളിറ്റി

 ജനുവരി 2022

2



രചയിതാവ്: സ�ാണ  ൽരഘുവംശി

വിവർത്തനം:  സജാൺകുര്യൻ

 കവറും രൂപകല്പനയും:  കവിതകബീർ,  ഹരിട്രപിയഹർഷൻ

പ്രപസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്: 

   ടെ�ൻറർ സ%ാർ%ിനാൻഷ്യൽഅക്കൗണ്ടബിളിറ്റി 
ആർ 21,    സൗത്ത്എക്സ്റ്റൻഷൻ പാർട്്ട 2,  ന്യൂഡൽഹി -110049
വെവബ്സൈ്-സറ്റ്: www.cenfa.org 
ഇ-വെ0യിൽ: info@cenfa.org

  ടെഹയ്ൻറിക് സബ്യാൾസ്റ്റി%്റ്റുംഗ്,  റീജിയണൽഓഫീസ്, ന്യൂഡൽഹി
സി-20,  ഒന്നാം നില,   കുത്തബ്സൈ് ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷണൽഏര്യ

 ന്യൂഡൽഹി 110016, ഇന്ത്യ
വെവബ്സൈ്-സറ്റ്: www.boell.de, www.in.boell.org

     ഈ പ്രപസിദ്ധീകരണം തയ്യാറാക്കിയത് വെഹയ്ൻറിക് ബ്യബ്സൈ്യാൾസ്റ്റിഫ്റ്റുംഗിവെ=
സഹായബ്യത്താവെടയാണ്.  പ്രപസിദ്ധീകരണത്തിൽഅടങ്ങിയിരിക്കുന്ന

  വീക്ഷണങ്ങളും വിശലകനങ്ങളും പങ്കാളിയുബ്യടതാണ്.  അവഫൗബ്യCഷവെ=
  വീക്ഷണങ്ങവെള പ്രപതിനിധീകരിക്കുന്നവആകണവെ0ന്നില്ല.

 ജനുവരി 2022

പകർപ്പവകാശവിടുതൽ:
   ഈ പ്രപസിദ്ധീകരണബ്യ0ാഅതിവെ= ഭാഗങ്ങബ്യളാ, അസ്സൽ

    പ്രപസിദ്ധീകരണത്തിബ്യലക്കുള്ളശരിയായ ഒരു റഫൻസ് പ്രപദാനം
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 എന്താണ് ജി20?   അതിൽആരാണ് പടെ9�ുക്കുന്നത്? 

   ഏഷ്യൻ ധനകാര്യ പ്രപതിസന്ധിയുവെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ,  1999   ൽ സ്ഥാപിത0ായ പ്രഗൂപ്പ്
  ഓഫ് ട്വൻറി (ജി20),  ധനകാര്യ,    സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്പ്രട

        സഹകരണത്തിനുള്ള ഒരു ബ്യഫാറം എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രഗൂപ്പ് ഓഫ് വെസവൻ (ജി7)വെ=
  ധനകാര്യ 0പ്രന്തി0ാർ പ്രപഖ്യാപിച്ചതും,     ബ്യലാകത്തിവെല ഏറ്റവും വലിയ സുസ്ഥാപിതവും

   ആവിർഭവിച്ചുവെകാCിരിക്കുന്നതു0ായ ഇരുപത് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നുള്ള
  ധനകാര്യ 0പ്രന്തി0ാവെരയും വെസൻപ്രട  ൽ   ബ്സൈാങ്കർ0ാവെരയും ഒരു0ിച്ചുവരുത്താനുള്ള ഒരു

  ബ്യവദിയായി വർത്തിക്കുന്നതിന് ഉബ്യVശിച്ചുള്ളതു0ായിരുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും,
   രാഷ്പ്രടത്തലവന്മാരുവെടയും ഭരണത്തലവന്മാരുവെടയും തലത്തിലുള്ള ജി20  ബ്യയാഗങ്ങൾ,

     0ുതലാളിത്തവെത്ത ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാഷ്പ്രടീയ തലത്തിൽ രക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള
     പ്രപതിസന്ധി ഏബ്യകാപനത്തിവെ= ഒരു പ്രപവർത്തനസംവിധാനം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള

   അതിവെ= നിലനില്പിന് കടവെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് 2008   വെല ധനകാര്യ പ്രപതിസന്ധിബ്യയാടാണ്.
 അതു 0ുതൽ,  ജി20      ബ്യനതാക്കൾ പ്രക00ായി ബ്യയാഗം ബ്യചർന്നു വരികയും,  ജി20

     അന്താരാഷ്പ്രട സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിവെ= ബ്യകപ്രX ബ്യഫാറ0ായി 0ാറുകയും
വെചയ്തിരിക്കുകയാണ്. 

ബ്യപ്രസാതസ്സ്: ബ്സൈി.ബ്സൈി.സി.
 
ജി20      ബ്യലാകത്തിവെല ഏറ്റവും പുബ്യരാഗതി പ്രപാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ആവിർഭവിക്കുന്നതു0ായ

 രാഷ്പ്രടങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്:  അർജൻറീന,  ഓസ്ബ്യപ്രടലിയ,  പ്രബ്സൈസീൽ,  ക്യാനഡ,  -ചന,
പ്രഫാൻസ്,  ജർമ്മനി,  ഇന്ത്യ,  ഇൻബ്യഡാബ്യനഷ്യ,  ഇറ്റലി,  ജപ്പാൻ,  വെ0ക്സിബ്യകാ,  റഷ്യ,  സൗദി
അബ്യറബ്സൈ്യ,  ദക്ഷിണാപ്രഫിക്ക,   ദക്ഷിണ വെകാറിയ,  ടർക്കി,   യു-ണറ്റഡ് കിംഗ്ഡം,

 യു-ണറ്റഡ് ബ്യസ്റ്ററ്റസ്്,   യൂബ്യറാപ്യൻ യൂണിയൻ.  ജി20   സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകയബ്യശഷി
     സ0ാനതയ്ക്കായി പ്രക0വെപ്പടുത്തിയ വെ0ാത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിവെ= (ജി.ഡി.പി.)

     കാര്യത്തിൽ ആബ്യഗാള സാമ്പത്തിക ഉത്പാദനത്തിവെ= ഏകബ്യദശം 80  ശത0ാനം
ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും,       കൂട്ടായി ആബ്യഗാള വ്യാപാരത്തിവെ= നാലിൽ 0ുന്നും -കകാര്യം

 വെചയ്യുകയും വെചയ്യുന്നു.  -ചനയും,   യു-ണറ്റഡ് ബ്യസ്റ്ററ്റ്സും,  ജർമ്മനിയും,  ജപ്പാനു0ാണ്
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    ബ്യലാകത്തിവെല ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റു0തി രാജ്യങ്ങൾ.  ആബ്യഗാളവ്യാപക0ായ
   കയറ്റു0തിയുവെട ഏറ്റവും വ്യാപ്തിയിലുള്ള 20   രാജ്യങ്ങളിൽ 15   എണ്ണം ജി20വെല

അംഗങ്ങളാണ്.       ബ്യലാക ജനസംഖ്യയുവെട 0ൂന്നിൽ രCും ജി20  അംഗരാജ്യങ്ങളിലാണ്
താ0സിക്കുന്നത്.1 

  ഓബ്യരാ അദ്ധ്യക്ഷരാഷ്പ്രടത്തിവെ=യും ക്ഷണ0നുസരിച്്ച,   പല അന്താരാഷ്പ്രട
 സംഘടനകളും ജി20    ബ്യയാഗങ്ങളിൽ പ്രക00ായി പവെങ്കടുത്തുവരുന്നു.  അവയിൽ

    ചിലതിൽ അന്താരാഷ്പ്രട നാണയ നിധി (ഐ.എം.എഫ്.),   ഫിനാൻഷ്യൽ വെസ്റ്റബ്സൈിളിറ്റി
 ബ്യബ്സൈാർഡ് (എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.),    ബ്യലാക ബ്സൈാങ്ക് (ഡബ്ല്യു.ബ്സൈി.),    ബ്യലാക വ്യാപാര സംഘടന

(ഡബ്ല്യു.ടി.ഒ.),      ഓർഗ-നബ്യസഷൻ ബ്യഫാർ ഇക്കബ്യണാ0ിക് ബ്യകാഓപപ്പബ്യറഷൻ ആ= ്
  വെഡവലപ്വെ0= ് (ഒ.ഇ.സി.ഡി.),     അന്താരാഷ്പ്രട വെതാഴിൽ സംഘടന (ഐ.എൽ.ഒ.),

  ബ്യലാകാബ്യരാഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യു.എച്.ഒ.),    ഐക്യരാഷ്പ്രട സംഘടന (യു.എൻ.)  എന്നിവ
ഉൾവെപ്പടുന്നു.      ഓബ്യരാ അദ്ധ്യക്ഷരാഷ്പ്രടവും ചില രാഷ്പ്രടങ്ങവെള ബ്യഫാറത്തിൽ

 പവെങ്കടുക്കാൻക്ഷണിക്കാറു0ുC്.

വിപു   ലീകരണത്തിടെ= ഭൂമിക

 വരികൾക്കിടയിലൂവെട വായിക്കുബ്യമ്പാൾ,  ജി20    വെല അംഗത്വം അഥവാ ജി7  ൽ നിന്ന്
ജി20      ബ്യലക്കുള്ള വിപുലീകരണം വിരൽ ചൂCുന്നത് വികസിത ബ്യലാകത്തിവെ=

   തീരു0ാനങ്ങൾക്്ക സാധൂകരണം ബ്യനടിവെയടുക്കുന്നതിനു 0ാപ്രത0ായുള്ളതായ,  വികസ്വര
    രാജ്യങ്ങവെള ഉൾവെപ്പടുത്തിയുള്ള ഒരു സ്വയംപ്രപഖ്യാപിത വെകാളീജിയത്തിബ്യലക്കാണ്.
   സാപ്ര0ാജ്യത്വ ഉൾക്കാമ്പ് നിലനിർത്തുബ്യമ്പാൾ തവെന്ന,     ചില രാജ്യങ്ങവെള 0ാറ്റിനിർത്തി 0റ്റു

     ചിലതിവെന ഉൾവെപ്പടുത്താനുള്ള തീരു0ാനം കൂടുതൽ ബ്യചാദ്യങ്ങൾക്്ക ഇടം
നല്കിയിരിക്കയാണ്.    റഷ്യവെയയും -ചനവെയയും ഉൾവെപ്പടുബ്യത്തCത്
അനിവാര്യ0ായിരുന്നു,      വിബ്യശഷിച്ചും ഇബ്യപ്പാൾ ആബ്യഗാള 0ുതലാളിത്തത്തിവെ= ഏറ്റവും

   ചലനാത്മക0ായ ഘടകം -ചന ആയിരിക്കുബ്യമ്പാൾ.   പ്രശബ്യദ്ധയ0ായ വസ്ുത ത 0ദ്ധ്യപൂർവ്വ
 ബ്യദശം (     ഇറാനു പകരം സൗദി അബ്യറബ്സൈ്യവെയ ഉൾവെപ്പടുത്തിയത്),   ആപ്രഫിക്ക (ഈജിപ്ുത ം

   -നജീരിയയു0ാണ് വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകവെളങ്കിലും ദക്ഷിണാപ്രഫിക്കവെയ
ഉൾവെപ്പടുത്തിയത്),    ലാറ്റിൻ അബ്യ0രിക്ക (  വെവനിസ്വലവെയ ഒഴിവാക്കി വെ0ക്സിബ്യകാ,
അർജൻറീന,    പ്രബ്സൈസീൽ എന്നിവവെയ ഉൾവെപ്പടുത്തിയത്)   എന്നിവയിലുള്ള രാജ്യങ്ങവെള
ഒഴിവാക്കിയതാണ്.   ആ സ0യത്ത,്    ഈ രാജ്യങ്ങൾ യു.എസു0ായി
സ്വരബ്യച്ചർച്ചയിലല്ലാതിരുന്നവയാണ്.    ആ സ0യവെത്ത ആവിർഭവിക്കുന്ന

 സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുവെട ബ്യകാ-  ഓപ്ഷൻ 0ൾട്ടിലാറ്ററ  ൽ   സ്ഥാപനങ്ങളുവെട ബ്യ0ലുള്ള ജി7വെ=
  നിയപ്രന്തണത്തിബ്യലക്കുള്ള ഒരു കുറുക്കുവഴിയും,   വിപുല0ായ നിയ0സാധുതബ്യയാടും

      വികസ്വര ബ്യലാകവെത്ത പ്രപധാന രാജ്യങ്ങളുവെട ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പിന്തുണബ്യയാടും
കൂടിയതു0ായിരുന്നു. 

1 http://mospi.nic.in/statistical-year-book-india/2018/170
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          ബ്യപ്രസാതസ്സ്: Boell.de

എന്നിരുന്നാലും,      നിലവിൽ പ്രപതിനിധീകരിക്കവെപ്പടുന്ന വികസ്വര ബ്യലാകത്തു നിന്നുള്ള
പിന്തുണ,        ഈ രാജ്യങ്ങൾ 0ൂന്നാം ബ്യലാകത്തിവെ= വെപാതു താത്പര്യങ്ങൾ അഥവാ

   അജCകൾക്കായി സമ്മർVം വെചലുത്തുവയാവെണങ്കിൽ 0ാപ്രതബ്യ0
0ൂല്യ0ുള്ളതാകു0ായിരുന്നുള്ളൂ.     0ൂന്നാം ബ്യലാകവെത്തബ്സൈഹുഭൂരിപക്ഷവും ജി20 ക്ലബ്ബിവെ=

 ചർച്ചകളുവെട പുറത്തായിരിക്കുന്നതിനാൽ,    ആബ്യഗാള 0ുതലാളിത്തവെത്ത 0ാബ്യനജ്
   വെചയ്യുന്നതിനുള്ള ചു0തല ഏവെറ്റടുത്തിട്ടുള്ള ജി7,   പ്രപാതിനിധ്യത്തിവെ= ബ്യപരിൽ

പ്രപതീകാത്മകത    പ്രപബ്യയാഗിച്ചുവെകാC് ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ0ായാണ് അതു വെചയ്യുന്നത്.

 എങ്ങടെനയാണ് ജി20 ട്രപവർത്തിക്കുന്നത്? 

ജി20   ഒരു ആസ്ഥാനവും,     ഓഫീസുകളും വെസപ്രകബ്യട്ടറയറ്റും അവെല്ലങ്കിൽ ജീവനക്കാരും
   ഉള്ള ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥാപന0ല്ല.    അജCയും പ്രപവർത്തനങ്ങളുവെ0ല്ലാം ഊഴ0നുസരിച്്ച

   0ാറിവെക്കാCിരിക്കുന്ന അദ്ധ്യക്ഷരാഷ്പ്രടങ്ങൾ അംഗ രാജ്യങ്ങളുവെ0ാത്തുള്ള
 കൂടിയാബ്യലാചനയിലൂവെട തീരു0ാനിക്കുന്നവയാണ്.   അദ്ധ്യക്ഷപദവി ഊഴ0നിസരിച്്ച

0ാറിവെക്കാCിരിക്കുന്നതിനാലും,   തുടർച്ച ഉറപ്പാബ്യക്കCതിനാലും,  ‘ ’  ബ്യപ്രടായിക എന്ന
 സംവിധാനം നിലവിലുC്. ഇത്   നിലവിവെല ആതിബ്യഥയ രാജ്യം,   അതിവെ= 0ുൻഗാ0ി,

   അതിവെ= പിൻഗാ0ി എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ്.  2021  വെല സ്ഥിതിയിൽ,  ഇറ്റലിയാണ്
 ആതിബ്യഥയ രാജ്യം,   സൗദി അബ്യറബ്സൈ്യ (2020)   0ുൻഗാ0ിയും ഇൻബ്യഡാബ്യനഷ്യ (2022) അതിവെ=

പിൻഗാ0ിയു0ാണ്. 2023   അദ്ധ്യക്ഷപദവി വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്.

ജി20      ബ്യയാഗങ്ങൾ 0ൂന്ന് പ്രപധാന ധാരകളിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് - 

-  ഫിനാൻസ് പ്രടാക്്ക,
-  വെഷർപ്പ പ്രടാക്്ക, കൂടാവെത
-  എൻബ്യഗജ്വെ0ൻറ് പ്രഗൂപ്പുകൾ
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    ഫിനാൻസ് പ്രടാക്കിൽ പ്രപാഥ0ിക0ായ ഊന്നൽ ധനകാര്യ,  ഫിസ്കൽ,   വിനി0യ നിരക്്ക
നയങ്ങൾ,   അടിസ്ഥാനഘടന നിബ്യക്ഷപം,   ധനകാര്യ വെറഗുബ്യലഷൻ,  ധനകാര്യ
ഉൾബ്യച്ചർക്കൽ,      അന്താരാഷ്പ്രട ടാക്ബ്യസഷൻ എന്നിങ്ങവെനയുള്ള ആബ്യഗാള സാമ്പത്തിക,

 ധനകാര്യ വിഷയങ്ങളിലാണ്.   ഈ പ്രടാക്കിൽ,   സർക്കാരുകളും (  ധനകാര്യ 0പ്രന്തി0ാർ
0ുബ്യഖന)       ഈ രാഷ്പ്രടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെസൻപ്രടൽ ബ്സൈാങ്ക് ഗവർണർ0ാരും

    വർഷത്തിലുടനീളം 0പ്രന്താലയ തലത്തിൽ ബ്യയാഗം ബ്യചരാറുC്.   ഈ 0പ്രന്താലയ-തല
   ബ്യയാഗങ്ങളുവെട പരിണിതഫലങ്ങൾ വാർഷിക ജി20   ഉച്ചബ്യകാടിയിൽ ഒരു0ിച്്ച

വെകാCുവരികയും,       അവിവെട വച്്ച ബ്യനതാക്കൾ ഒരു ഔബ്യദ്യാഗിക പ്രപസ്താവനയിവെല
    കവെCത്തലുകളുവെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ തങ്ങളുവെട തീരു0ാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും

  നടപ്പിലാക്കുകയും വെചയ്യുന്നു

 രാഷ്പ്രടീയ ഇടവെപടൽ,   ലിംഗ തുല്യത,  വ്യാപാരം,   സുസ്ഥിര വികസനം,   കടം 0ുതലായ
   0ുന്നണി വിഷയങ്ങൾ 0ുതൽ 0ഹാ0ാരി,   കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം,   ദുരന്ത പൂർ

വ്വസ്ഥിതിപ്രപാപിക്കൽ,     കുടിബ്യയറ്റം 0ുതലായ -പകൃത അജCകളും 0ുൻഗണനാ
അജCകളും     വവെര ഉൾവെപ്പടുന്ന പ്രപാധാന്യ0ുള്ള വിശാല0ായ വിഷയങ്ങൾക്കാണ്

   വെഷർപ പ്രടാക്്ക ഊന്നൽ നല്ുക ന്നത്.     രാജ്യങ്ങൾ ഈ ബ്യയാഗങ്ങളിൽ പവെങ്കടുക്കുന്നത്
     അവരുവെട ബ്സൈന്ധവെപ്പട്ട ദൗത്യസബ്യXശവാഹകരിൽ നിന്നും 0പ്രന്താലയങ്ങളിലും നിന്നുള്ള

പ്രപാതിനിധ്യബ്യത്താവെടയാണ്. 

ജി20    ഉച്ചബ്യകാടി ഓബ്യരാ വർഷവും,  ജി20    അംഗ രാഷ്പ്രടങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കവെപ്പട്ട
     എൻബ്യഗജ്വെ0ൻറ് പ്രഗൂപ്പുകളുവെട സൃഷ്ടിയിലൂവെടയുള്ള വ്യത്യസ്ത സിവിൽ വെസാ-സറ്റി

     ബ്യസ്റ്റക്്കബ്യഹാൾഡർ0ാരിൽ നിന്ന് അഥവാ ബ്യസാഷ്യൽ ആക്ടർ0ാരിൽ നിന്നുള്ള
   വിശാല0ായ പങ്കാളിത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്.   അവ സർക്കാരുകവെള

     പ്രപതിനിധീകരിക്കാൻ ഉബ്യVശിക്കവെപ്പട്ടിട്ടില്ല 0റിച്്ച അവർ സ്വയംഭരണ0ുള്ള സ്വതപ്രന്ത
  പ്രഗൂപ്പുകളായി പ്രപവർത്തിക്കണവെ0ന്ന് പ്രപതീക്ഷിക്കവെപ്പടുന്നവരാണ്.  ചുവവെടയുള്ള

   പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിക്കവെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രപകാര0ുള്ള 8   പ്രപധാന എൻബ്യഗജ്വെ0ൻറ്
പ്രഗൂപ്പുകളാണുള്ളത്.

എൻസഗജ്ടെമൻറ്
ട്രഗൂപ്പുകൾ

 സ്ഥാപിതമായത് ജി20
 അംഗീകരിച്ചത്

അംഗങ്ങൾ

 ബ്സൈിസിനസ്സ് 20
(ബ്സൈി20)

2008 2010 ബ്സൈിസിനസ്സ്
 താത്പര്യ പ്രഗൂപ്പ്

 ബ്യലബ്സൈർ 20 (എൽ 20) 2008 2011 ബ്യപ്രടഡ്
യൂണിയനുകളും

 0റ്റ് ജീവനക്കാരുവെട
പ്രപതിനിധികളും

 സിവിൽ 20 (സി20) 2008 2013  സിവിൽസ0ൂഹ
സംഘടനകൾ

 യൂത്ത് 20 (-വ20) 2010 2010 യുവാക്കളുവെട
പ്രപതിനിധികൾ
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 തിങ്ക് 20 (ടി20) 2012 2012  തിങ്ക് ടാങ്കുകൾ

 വി0ൻ 20 (ഡബ്ല്യൂ20) 2015 2015 സ്പ്രതീകളുവെട
അവകാശങ്ങൾക്കാ

യി
പ്രപവർത്തിക്കുന്ന
സംഘടനകൾ

 സയൻസ് 20
(എസ്20)

2017 2017  ശാസപ്്രത ഗബ്യവഷണ
പ്രപതിനിധികൾ

 അർബ്സൈൻ 20 (യു20) 2017 2018  പ്രപധാന ജി20
നഗരങ്ങളിവെല
ബ്യ0യർ0ാരും
ഗവർണർ0ാരും

   എടെന്തല്ലാമാണ് %ംഗ്ഷണൽ അജണ്ട സപായിൻറുകൾ?  എന്താണ്
 പാർശ്വങ്ങളിൽന�ക്കുന്നത്?

ജി20   ആഥിബ്യതയർ (അദ്ധ്യക്ഷരാഷ്പ്രടം),     ഓബ്യരാ രാജ്യവും നയപര0ായ എന്തു
    തീരു0ാനങ്ങളാണ് എടുബ്യക്കCത് എന്നതിനുള്ളിൽ പ്രപത്യക്ഷവും പബ്യരാക്ഷവു0ായ

  ശക്ത0ായ സ്വാധീനം വെചലുത്തുന്നതായ,    ആ വർഷബ്യത്തക്കുള്ള അജC
    തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നിർണായക0ായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു.  പ്രപവർത്തനപര0ായി,

    ഓബ്യരാ അദ്ധ്യക്ഷരാഷ്പ്രടബ്യത്താടുവെ0ാപ്പം ഒരു രാഷ്പ്രടത്തിനുള്ളിവെല നിരവധി
വകുപ്പുകൾ/     0പ്രന്താലയങ്ങൾ ഒരു0ിച്്ച ആസൂപ്രതണം വെചയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു.  ആബ്യഗാള

     സാമ്പത്തിക ഗബ്യവർണൻസ് 0ിക്കവാറും ഏവെതങ്കിലും ഒറ്റ 0പ്രന്താലയത്തിവെ=യും
 0ാൻബ്യഡറ്റ് അല്ല,   എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ,    നിരവധി തലങ്ങളിലുള്ള വകുപ്പുകവെള

പങ്കാളികളാക്കുന്നു.  വാണിജ്യ,  ഊർജ്ജ,     കൃഷി 0പ്രന്താലയങ്ങൾ 0ുതൽ ഭാരതീയ
      റിസർവ് ബ്സൈാങ്കിവെനയും വെസക്യൂരിറ്റീസ് ആൻറ് എക്സ്ബ്യചഞ്്ച ബ്യബ്സൈാർഡ് ഓഫ്

  ഇന്ത്യവെയയും ബ്യപാലുള്ള ബ്സൈാങ്കിംഗ്,    വെസക്യൂരിറ്റീസ് വെറഗുബ്യലറ്റർ0ാർ വവെരയുള്ള
     എല്ലാവർക്കും ആബ്യഗാള ധനകാര്യ രൂപഘടനയിലും നിയപ്രന്തണങ്ങളിലും വളവെര
 ആഴത്തിലുള്ള പങ്കാണുള്ളത്.    അന്താരാഷ്പ്രട നാണയ വ്യവസ്ഥ,   ആബ്യഗാള വ്യാപാരം,

 ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥ,     ഊർജ്ജത്തിവെ=യും വിഭവങ്ങളുവെടയും അതിർത്തി കടന്നുള്ള
   ഉപബ്യയാഗം അവെല്ലങ്കിൽ ആബ്യഗാള കാലാവസ്ഥാ,   സുസ്ഥിരതാ പ്രപതിജ്ഞാബ്സൈദ്ധതകൾ

    ബ്യപാവെലയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അന്തർവകുപ്പ് ഏബ്യകാപനവും
ആവശ്യ0ാണ്.2

ജി20   യുവെട പങ്ക് പ്രപധാന0ായും,    ബ്യസ്റ്റക്്കബ്യഹാൾഡർ0ാരുവെട അന്താരാഷ്പ്രട സ0ൂഹത്തിനു
  ബ്യ0ൽ സമ്മർV വെചലുത്തലും,   സംഭാഷണത്തിന് സൗകര്യവെ0ാരുക്കലും,  നിലവിലുള്ള

    പരസ്പരാപ്രശിത0ായ വിപണി സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുവെടയും ആബ്യഗാള 0ുതലാളിത്തത്തിൻ
   വെറയും നിലനില്പിനുള്ള സന്തുലനം സഥാപനവത്കരിക്കുകയു0ാണ്.   ആബ്യഗാള

  ഗബ്യവർണൻസിവെ= നിലവിലുള്ള ഘടനയിൽ,  ജി20  വെന കാണാനാവുന്നത്,  0ിക്കവാറും

2 https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2017/100617.pdf
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      എല്ലാ നയ ശുപാർശകളും ബ്സൈഹിർഗ0ിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലബ്സൈ് ഗബ്യവണൻസ്
0ാതൃകയിലായിരിക്കുന്നതായ,    ഒരുവിധത്തിൽ അനൗപചാരിക0ായ ചട്ട
സൃഷ്ടാവായിട്ടാണ്.       ഈ ക്ലബ്സൈ് ഗബ്യവണൻസ് 0ാതൃക എങ്ങവെനയാണ് ഇപ്രതയധികം

       ശക്ത0ായത് എന്നും ആബ്യഗാള ധനകാര്യ രൂപഘടനയിൽ ഒരു പ്രപധാന 0ത്സര
രംഗ0ാകുന്നവെതന്നും,      ഈസംക്ഷിപ്തകുറിപ്പിൽ പിന്നീട് ചർച്ച വെചയ്യുന്നതാണ്.

ജി20      യുവെട സൃഷ്ടിയുവെട പ്രപബ്യചാദനം പ്രപധാന0ായും ഒരു സാമ്പത്തിക
പ്രപതിസന്ധിയായിരുന്നു,      അല്ലാവെത ഒരു യുദ്ധ0ായിരുന്നില്ല എന്നതിനാൽ അതിവെ=

   സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരവെ0ാരു സംവിധാനത്തിൽ
   സംബ്യയാജിക്കവെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ കവെCത്തുന്നതിലും

   നടപ്പിലാക്കുന്നതിലു0ുള്ള പരിസ്പരാപ്രശിതവെത്ത കുറിച്്ച അവബ്യബ്സൈാധ0ുള്ളവയാണ്
എന്നാണ്.     അത്തരം പരസ്പാപ്രശിതത്വം സന്നിഹിത0ായിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്പ്രട

  ധനകാര്യ വിഷയങ്ങളിൽ 0ാപ്രത0ല്ല,   0റിച്്ച ജി20   വെ= പ്രപവർത്തനത്തിൽ വിശാല0ായ
  സഹകരണം സുപ്രപധാന0ായി 0ാറിയിരിക്കുകയാണ്.   കഴിഞ്ഞ ഏതാനും

  വർഷങ്ങളായി ഉച്ചബ്യകാടികൾ ധനകാര്യ,  സാമ്പത്തിക,  വ്യാപാര,  വികസന
  വിഷയങ്ങൾക്്ക ഉപരിയായി ബ്യപായിരിക്കയാണ്.    നിലവിലുള്ള ആബ്യഗാള പ്രപശ്നങ്ങൾ

പരിഗണിച്്ച,     ഉച്ചബ്യകാടിയുവെട 0ണ്ഡലം സാമ്പത്തികരംഗവെത്ത വിഷയങ്ങളു0ായി
     അതിവെന നന്നായി ബ്സൈന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിൻവെറ പ്രപതിപാദ്യ0ായ ഊന്നൽ

 വിപുലവെപ്പടുന്നത് തുടർന്നു. 

വർ   ഷത്തിവെലാരിക്കലുള്ള ഉച്ചബ്യകാടി   -കകാര്യം വെചയ്യുന്ന വിപുല0ായ
     ബ്യപ്രശണിയിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ അനൗപചാരിക ഒത്തുകൂടലിവെന ഒബ്യരസ0യം

   സവിബ്യശഷതയുള്ളതാക്കാനും വി0ർശനത്തിനുള്ള വിഷയ0ാക്കാനും ബ്യപാന്നതാണ്.
    ഇത്തരത്തിലുള്ള വഴക്കം രാഷ്പ്രടത്തലവന്മാരും ഭരണത്തലവന്മാരും തമ്മിലുള്ള

      ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പലബ്യപ്പാഴും ഔപചാരിക അജCയ്ക്കു പുറത്തുള്ള വിഷയളിൽ
ഉന്നിയുള്ളതാകുന്നിടത്ത്,     ഉച്ചബ്യകാടികളിബ്യലക്്ക തവെന്ന വിപുലവെപ്പടുന്ന ഈ
അഭി0ുഖസംഭാഷണങ്ങൾ,   ആസൂപ്രതിതങ്ങളായാലും 0ുൻകൂട്ടി
തയ്യാവെറടുക്കാവെതയുള്ളവയായാലും,     അവയുവെട നയതപ്രന്തപര0ായ പ്രപധാന്യം നി0ിത്തം

  പലബ്യപ്പാഴും തലവെക്കട്ടുക -കയ്യടക്കാറുC്.   പല അദ്ധ്യക്ഷതകളിലും,  ഉഭയകക്ഷി
    ബ്യയാഗങ്ങൾ ഉച്ചബ്യകാടിബ്യയക്കാൾ കൂടുതൽ തലവെക്കട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുC്.  ജി20

ഉച്ചബ്യകാടികൾ,     പലബ്യപ്പാഴും 0റ്റു ബ്യബ്ലാക്കുകൾക്കിടയിൽ ആഴത്തിലുള്ള
 അവിശ്വാസത്തിന് വിത്തുപാകിവെക്കാC്,    അത്തരം ബ്സൈന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനും

   ഉഭയകക്ഷി സഹകരണങ്ങൾ ഉടച്ചുവാർക്കാനു0ുള്ളഅവസരങ്ങവെളാരുക്കുകയും, അവ
      വിബ്യദശ നയ ബ്യലഖകർക്്ക കൂടുതൽവാർത്തകൾക്കുള്ള ഉറവിട0ാവുകയും വെചയ്യാറുC്.

എന്നിരുന്നാലും,     ഒറ്റബ്യനാട്ടത്തിൽ 0നസ്സിലാക്കാനാവുന്നതിന് ഉപരിയായ സംഗതികൾ
അജC്-   നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുC്.   0ിക്കബ്യപ്പാഴും ഐ.എം.എഫ്.ൻ

   വെറയും ബ്യലാകബ്സൈാങ്കിവെ=യും പ്രപസിഡ=ു0ാർ ജി20  ബ്യലക്കുള്ള എക്സ്-ഓഫിബ്യഷ്യാ
ക്ഷണിതാക്കളാണ്.      പ്രപബ്സൈല0ായ നിബ്യയാലിബ്സൈറൽ ജ്ഞാന പ്രപവർത്തനത്തിനു കീഴിൽ

    ഈ സ്ഥാപനങ്ങവെള ഇബ്യപ്പാഴും നിയപ്രന്തിക്കുന്നത് യു.എസ്,  യു.വെക.,  ഇ.യു.
    എന്നിവയായതിനാൽ ഇത്തരം ഉച്ചബ്യകാടികളിൽ ബ്സൈഹുകക്ഷി വികസന

     സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രപതിനിധികളുവെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിന് ആബ്യഗാള ധനകാര്യ
     രൂപഘടനയുവെട നിർമ്മിതിയിലുള്ള ആ രാജ്യങ്ങളുവെട സ്വാധീനം കൂടുതൽ

    ആഴത്തിലുള്ളതാക്കിവെക്കാC്അവയുവെട പ്രപവർത്തനങ്ങളിലും നയ തീരു0ാനങ്ങളിലും
 ഗണ്യ0ായ പ്രപഭാവ0ുCാക്കുന്നു.     ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പലതും അവയുവെട

   നിലനില്പിവെ= ചരിപ്രതത്തിവെലാരിക്കലും വാസ്തവത്തിലുള്ള പുനഃസംഘനടയിലൂവെട
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  കടന്നുബ്യപായിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ3,   വികസിതവും വികസ്വരവും
   തമ്മിലുള്ളവിഭജനം വളവെര പ്രപകട0ാണ്.

 വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.�ി.,  ലണ്ടൻ,  പിറ്്റ�്ബർഗ് ഉച്ചസകാ�ികടെള
 തു�ർന്നുള്ള�ംഭവവികാ�ങ്ങൾ

   പ്രപധാന0ായും വികസിത ബ്യലാകവെത്ത (  അതായത് യു.എസ്.,  യു.വെക.,  ഇ.യു.)
  പ്രപതികൂല0ായി ബ്സൈാധിച്ചുവെകാC് 2007    ൽ വെപാട്ടിപ്പുറവെപ്പട്ട സാമ്പത്തിക പ്രപതിസന്ധിക്്ക

  നടുവിൽ നടന്ന 2008  ജി20   വാഷിംഗ്ടൺ ഉച്ചബ്യകാടി,  അനിവാര്യ0ായത്
     തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഈ വികസിത സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നുള്ള ശക്ത0ായ

 ആഹ്വാനം കൂടിയായിരുന്നു.    ആഴത്തിൽ പരസ്പരബ്സൈന്ധിത0ായിരിക്കുന്ന ഒരു
   ബ്യലാകത്തിവെല അനിയപ്രന്തിത0ായ വിപണികൾ അതിബ്സൈൃഹത്തായ

     അനുപാതങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾക്കു വഴിവെതളിക്കുകബ്യയ ഉള്ളൂ എന്നു
വ്യക്ത0ാക്കവെപ്പട്ടു.

2008  ലാണ് ജി20      വെ= ആദ്യ ഔപചാരിക ബ്യയാഗം ബ്യചരുന്നതും രാഷ്പ്രടത്തലവന്മാർ
  വാഷിംഗ്ടൺ പ്രപഖ്യാപനത്തിൽഎത്തിബ്യച്ചരുന്നതും4 - 

● "       ആബ്യഗാള പ്രപതിസന്ധിയുവെട 0ൂല കാരണങ്ങൾ സംബ്സൈന്ധിച്ച ഒരു വെപാതു
 ധാരണയിൽഎത്തിബ്യച്ചർന്നു;

●     ഇബ്യപ്പാഴുള്ള പ്രപതിസന്ധിവെയ അഭിസംബ്യബ്സൈാധന വെചയ്യുന്നതിനും വളർച്ച
   ശക്തിവെപ്പടുത്തുന്നതിനു0ായി രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതും ഭാവിയിൽ

   എടുക്കാവുന്നതു0ായ നടപടികൾഅവബ്യലാകനം വെചയ്തു;
●     അവരുവെട ധനകാര്യ വിപണികവെള പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായുള്ള വെപാതുവായ

  തത്വങ്ങവെളസംബ്സൈന്ധിച്്ച ബ്യയാജിപ്പിവെലത്തി;
●      ആ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി
അവതരിപ്പിക്കുകയും,      0പ്രന്തി0ാബ്യരാട് തുടർന്നു നടക്കുന്ന ഒരു ഉച്ചബ്യകാടിയിൽ

  ബ്യനതാക്കൾ അവബ്യലാകനം വെചയ്യുന്നതായ,    കൂടുതൽ വ്യക്ത0ായ ശുപാർശകൾ
 വികസിപ്പിക്കാനും

●     സ്വതപ്രന്ത വിപണി തത്വങ്ങബ്യളാടുള്ള തങ്ങളുവെട പ്രപതിബ്സൈദ്ധത
  പുനഃദൃഢീകരിക്കുവാനുംആവശ്യവെപ്പടുകയും വെചയ്തു" 

    0ുകളിൽ പട്ടികവെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രപതിജ്ഞകൾ ഈ ബ്യയാഗത്തിൻവെറ
താത്കാലികത്വത്തിവെ=യും,    സംരക്ഷിക്കവെപ്പബ്യടCത് 0ുതലാളിത്ത0ാണ് എന്നതിൻ

 വെറയും സൂചകങ്ങളാണ്!     അനുധാവന ഉച്ചബ്യകാടി സബ്യമ്മളനങ്ങൾ 2009  എപ്രപിലിൽ
  ലCനിൽ വച്ചും 2009     വെസപ്തംബ്സൈറിൽ പിറ്റ്സ്ബ്സൈർഗിലും വച്്ച നടത്തവെപ്പട്ടു.  ജി20

     പിറ്റ്സ്ബ്സൈർഗ് ഉച്ചബ്യകാടിയിൽ വച്ചാണ് പ്രഗൂപ്പ് അന്താരാഷ്പ്രട സാമ്പത്തിക
     സഹകരണത്തിനുള്ളപുതിയസ്ഥിരം കൗൺസിൽആകുവെ0ന്ന് പ്രപഖ്യാപിച്ചത്. 5 

3 https://www.networkideas.org/news-analysis/2009/10/g20-and-the-global-power-balance/
4  ഫാക്ട് ഷീറ്റ്:        സമ്മിറ്റ്ഓൺഫിനാൻഷ്യൽ0ാർക്കറ്റ്സ്ആൻറ് ദ ബ്യവൾഡ്ഇബ്യക്കാണ0ി" 

  -വറ്റ്ഹൗസ് - https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/11/20081115-4.html
5 http://edition.cnn.com/2009/US/09/24/us.g.twenty.summit/
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വാഷിംഗ്ടൺ,  ലCൻ,    പിറ്റ്സ്ബ്സൈർഗ് സബ്യമ്മളനങ്ങളാണ് ഐ.എം.എഫ്.
  പുനഃസംഘടനയിബ്യലക്കും ഏബ്യകാപിത0ായ ബ്യ0ാണിട്ടറി,  ഫിസ്കൽ

 വിപുലീകരണത്തിബ്യലക്കും നയിച്ചത്.    ഈ ബ്യയാഗങ്ങളാണ് ജി20  ബ്യയാഗങ്ങളുവെട
പ്രപവർത്ത0ണ്ഡലം,     ബ്സൈഹുകക്ഷി വികസന സ്ഥാപനങ്ങളുവെ0ാത്തുള്ള അവരുവെട
ഇടവെപടൽ,       ആബ്യഗാള ധനകാര്യ രൂപഘടനയുവെട രൂപാന്തരം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ
നിശ്ചയിച്ചത്.     വെ0ാത്തത്തിൽ ഈ 0ൂന്ന് ഉച്ചബ്യകാടികൾ,    അന്താരാഷ്പ്രട നാണയ നിധി,

  ഫിനാൻഷ്യൽ വെസ്റ്റബ്സൈിളിറ്റി ബ്യഫാറം,     ബ്സൈാങ്ക് ഓഫ് ഇ=ർനാഷണൽ വെസറ്റിൽവെ0=സ്്,
 ബ്യബ്സൈസൽ II    എന്നിങ്ങവെനയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങവെള റീ-സക്കി   ൾ വെചയ്യാൻ പ്രശ0ിച്ചുവെകാC്

    പ്രപശ്നത്തിവെ= ഭാഗം തവെന്നയായിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങവെള അതിനുള്ള
ഉപകരണ    0ാക്കുന്നതിനുള്ള ബ്യവദി സജ്ജ0ാക്കുകയാണ് വെചയ്തത്.  

ഉദാഹരണത്തിന്,    ഫിനാൻഷ്യൽ വെസ്റ്റബ്സൈിളിറ്റി ബ്യഫാറവെത്ത 2009   ഏപ്രപിലിൽ നടന്ന ലCൻ
    ഉച്ചബ്യകാടിയിൽ വച്്ച ഫിനാൻഷ്യൽ വെസ്റ്റബ്സൈിളിറ്റി ബ്യബ്സൈാർഡായി

നവീകരിക്കുകയുCായി.  എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.    വെയ സജ്ജ0ാക്കിയത് 0റ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ
(ഐ.എം.എഫ്.,  ഡബ്ല്യു.ടി.ഒ.,     ബ്യലാക് ബ്സൈാങ്ക് എന്നിവ ബ്യപാവെലയുള്ളത്)  നികത്താത്തതായ

    അന്താരാഷ്പ്രട ധനകാര്യ ഏബ്യകാപനത്തിവെല വിടവുകവെള അഭിസംബ്യബ്സൈാധന
വെചയ്യുന്നതിനായിരുന്നു.       അതിനുള്ള ഉത്തരവ് 0ൂലധനം സ്വതപ്രന്ത0ായി ബ്യലാകം ചുറ്റി
നീങ്ങുന്നതിനാലും,      അന്താരാഷ്പ്രട ബ്സൈാങ്കിംഗ് കൂടുതൽ കൂടുതലായി ഫിനാൻസ്

    വെചയ്യവെപ്പട്ടുവെകാCിരിക്കുകയും യഥാർത്ഥ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ
 അകറ്റവെപ്പടുകയും വെചയ്യുന്നതിനാലും,   ധനകാര്യ ഇടപാടുകളുവെടയും

  ഓപ്പബ്യറഷനുകളുവെടയും വർദ്ധിത0ായിവെക്കാCിരിക്കുന്ന ആബ്യഗാളീകൃത
  സ്വഭാവബ്യത്താട് പ്രപതികരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു.   അങ്ങവെന ബ്യനാക്കുബ്യമ്പാൾ,

    വ്യവസ്ഥാപര0ായ പ്രപതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കാര്യക്ഷ00ായി വെറഗുബ്യലറ്റ്
     വെചയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബ്യദശീയ ധനകാര്യ വെറഗുബ്യലറ്റർ0ാവെര പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ
      ഊന്നൽ നല്കിയുള്ള ആബ്യഗാള സാമ്പത്തിക ഗബ്യവർണൻസിനുള്ള ഒരു തത്തുല്യ

സംഘടനയായി,   അതിവെന കാണാനാവും.   ഈ ലക്ഷത്തിബ്യലയ്ക്കായും
 അതുബ്യപാവെലതവെന്ന പ്രപാബ്യയാഗിക0ായും, എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.   അതിവെ= അംഗങ്ങൾഅതിവെ=

     നയപര0ായ നിർബ്യദശങ്ങൾ പൂർണ്ണ0ായി പാലിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും വെചയ്യുന്നു
    എന്നുറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രശ0ത്തിൽ സജീവ0ായി ബ്യ0ൽബ്യനാട്ടം വഹിക്കുകയും,

  അതിബ്യന്മലുള്ള റിബ്യപ്പാർട്ടുകൾ നല്ുക കയും,   അതിവെ= 'ബ്യപവെരടുത്തുപറഞ്ഞ്
നാണംവെകടുത്തുക'     എന്ന സ0ീപനം ഉപബ്യയാഗിക്കുകയും വെചയ്യുന്നു.   ബ്യ{ാബ്സൈൽ

    സൗത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്്ക ഇത്തരവെ0ാരു സ0ീപനവെത്തബ്യയാ സ്ഥാപനവെത്തബ്യയാ
   പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ സബ്യന്താഷ0ില്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളു0ുC്.

എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.     വഹിക്കുന്ന പരിബ്യപ്രപക്ഷ്യം ഇബ്യപ്പാഴും സ്വാധീനിക്കവെപ്പടുന്നതും
   ആജ്ഞാപിക്കവെപ്പടുന്നതും വ്യവസായവത്കൃത0ായ ബ്യ{ാബ്സൈൽ ബ്യനാർത്തിൻവെറ

 ആശങ്കകളാലും 1997  വെലയും 2008    വെലയും അടിസ്ഥാന പ്രപതിസന്ധിക്്ക കാരണ0ായ
   സാമ്പത്തികവും രാഷ്പ്രടീയവു0ായ ഒരു തത്വശാസ്പ്രതത്താലു0ാണ്.  0ാപ്രത0ല്ല,

    സംഘടനയ്ക്കുള്ളിവെല അധികാര വിഭജനം ഇബ്യപ്പാഴും പ്രപബ്സൈല0ായും
   അനുകൂല0ായിരിക്കുന്നതും വെപാരുത്തവെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതും സമ്പന്ന0ായ പാശ്ചാത്യ

രാജ്യങ്ങളിബ്യലക്കാണ്, പ്രദുതഗതിയി  ൽ വള  ർന്നുവരുന്ന ചില വികസ്വര രാജ്യങ്ങളും
  അവബ്യയാട് ബ്യചർക്കവെപ്പടുന്നുവെCങ്കിൽ ബ്യപാലും.  അതുബ്യപാവെലതവെന്ന,   അത് ഇബ്യപ്പാഴും

   പിന്തുടരുന്നത് അന്യപ്രപബ്യവശന0ില്ലാത്ത അംഗത്വത്തിവെ=യും ആബ്യഗാള
   സ്വാധീനത്തിവെ=യും പരമ്പരാഗത 0ാതൃക തവെന്നയാണ്. 

      ഇതിനുള്ള 0വെറ്റാരു ഉദാഹരണ0ാണ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങവെള അവരുവെട ധനകാര്യ
 ബ്യ0ഖലകൾ ഉദാരീകരിക്കുന്നതിലും,    ഊഹക്കച്ചവടപര0ായ 0ൂലധനത്തിന് വിശാല0ായ
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   0ാർഗ്ഗത്തിലൂവെട പ്രപബ്യവശിക്കുന്നതിന് ഇടം നല്ുക ന്നതിനും,   എല്ലാത്തരം 0ൂലധന
   നിയപ്രന്തണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും പിന്തുണ നല്കിവെക്കാC്,  1997  വെല ഏഷ്യൻ

   ധനകാര്യ പ്രപതിസന്ധി വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതിൽഐ.എം.എഫ്.വെ= പങ്ക്. കൂടുതലായുള്ള
      സർക്കാർ വെചലവഴിക്കൽ സ്വകാര്യ ബ്യ0ഖലയുവെട തകർച്ച തടയു0ായിരുന്ന ഒരു

     അവസരത്തിൽ 0ിതവ്യയവും പുനഃചംപ്രക0ണഅനുകൂല നടപടികളും പ്രപബ്യയാഗിക്കാൻ
  രാജ്യങ്ങവെള നിർബ്സൈന്ധിക്കുകയും വെചയ്തു.    അവരുവെട ലക്ഷ്യം ബ്യനടുന്നതിനായി,

ഐ.എം.എഫ്.      വെറസ്ക്യൂ ഫC് ഉപബ്യയാഗിച്ചത് തകരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകവെള
     സഹായിക്കുന്നതിനു പകരം വിബ്യദശ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങവെള രക്ഷിക്കുന്നതിനു

ബ്യവCിയായിരുന്നു.       നിലവിൽ വന്ന ബ്യശഷം വർഷങ്ങൾ കഴിയുകയും ആബ്യഗാള
   സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിവെല നിരവധി പ്രപതിസന്ധികളിലൂവെടയും ആബ്യരാഹരാവബ്യരാഹണ

   ബ്സൈിXുക്കളിലൂവെടയും കടന്നുബ്യപാകുകയും വെചയ്തിട്ടുംഐ.എം.എഫ്.  ഇബ്യപ്പാഴും വികസ്വര
    രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പകൾക്്ക വളവെര കർശന0ായ വ്യവസ്ഥകളാണ്

ഏർവെപ്പടുത്തുന്നത്.    അതിവെ= ആർട്ടിക്കിൾ IV   റിബ്യപ്പാർട്ടുകളിൽ ബ്യപാലും,  അന്താരാഷ്പ്രട
     നാണയ നിധി നിരന്തര0ായി ധനകാര്യ ബ്യ0ൽബ്യനാട്ടത്തിൽ (  അതും ഒട്ടും

 കാര്യക്ഷ0ല്ലാത്ത വിധത്തിൽ)  ഏർവെപ്പടുകയും,    വികസ്വര ബ്യലാകത്തിന് കൂടുതൽ
    പ്രപശ്നങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുന്ന നയങ്ങൾനിർബ്യദശിക്കുകയും വെചയ്യുകയാണ്. 

അഡ്വ      ക്കസിയുവെടയും സിവിൽ സ0ൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളുവെടയും തലത്തിൽ,
   ഈഉച്ചബ്യകാടികൾക്്ക ബ്യകപ്രX0ായി വർത്തിച്ചത്,   അത് രാഷ്പ്രടത്തലവന്മാരുവെട തലത്തിൽ

    സംഭവിക്കുകയും ബ്സൈഹുജനങ്ങവെള സംബ്സൈന്ധിച്ചിടബ്യത്താളം അവർ കൂടുതലായി
  ഒഴിവാക്കവെപ്പടുകയും വെചയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു.  ആർവെക്കങ്കിലും

    പ്രപാപ്യതയുCായിരുവെന്നങ്കിൽ അത് അധികാരബ്യകപ്രXങ്ങബ്യളാടു സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന
  സിവിൽ സ0ൂഹ സംഘടനക  ൾ 0ാപ്രത0ായിരുന്നു.     ഈ 0ൂന്ന് സബ്യമ്മളനങ്ങളിലും ജി20

ക്ലബ്സൈ്,   തീരു0ാനങ്ങൾക്കും പ്രപപ്രകിയകൾക്കു0ായി,  ജനാധിപത്യപരവും,
വിബ്യകപ്രXീകൃതവും,     ആബ്യഗാളീകൃത0ല്ലാത്തതു0ായ ഒരു ബ്യലാക സാമ്പത്തിക

   പ്രക0ത്തിനായുള്ള ആബ്യഗാള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുവെട അടിസ്ഥാനപര0ായ
   പുനഃസംഘടിപ്പിക്കലിനു പകരം കൂടുതലായും ബ്യ0ാടിപിടിപ്പിക്കലിവെന 0ാപ്രത0ായുള്ള

  ഒരു കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുകയുCായി.    ഈ ഉച്ചബ്യകാടികൾ 0ിക്കതും,  അത്
വാഷ്ടിംഗ്ടണിബ്യലാ,  പിറ്റ്ബ്സൈർഗിബ്യലാ,  വെ0ൽബ്യബ്സൈാണിബ്യലാ,   പാരിസിബ്യലാ അവെല്ലങ്കിൽ

  അടുത്തകാലത്ത് ബ്യറാ0ിബ്യലാ നടന്നതായിവെക്കാള്ളവെട്ട,    അടച്ചിട്ടു 0ുറികളിൽ നടന്ന
സംഭാഷണങ്ങളിലും,      കൂട്ടായ പ്രപവർത്തനവെത്ത സംബ്സൈന്ധിച്്ച ഉച്ചബ്യകാടിക്കു ബ്യശഷ0ുള്ള

    രാഷ്പ്രടീയ ജല്പനങ്ങളിൽ 0ുങ്ങിയ പപ്രതക്കുറിപ്പുകളിലും തടഞ്ഞുനില്ക്കുകയാണ്.
തുടർന്ന്,   വിവിധ ജി20      ഉച്ചബ്യകാടികൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം 0ുതൽ യുദ്ധങ്ങൾ
വവെരയും,      അഭയാർത്ഥി പ്രപതിസന്ധി 0ുതൽ കടബ്സൈാദ്ധ്യത വവെരയു0ുള്ള
വിഷയങ്ങളി      ബ്യന്മൽ വിവിധ പൗര 0ുബ്യന്നറ്റങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രപതിബ്യഷധങ്ങൾക്കും

 പ്രപകടനങ്ങൾക്കും ബ്യവദിയായി.    0ിക്കവാറും എല്ലാ ജി20  ഉച്ചബ്യകാടികളും
  പ്രപതിബ്യഷധങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചബ്യപ്പാൾ,    ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽഈ പ്രപകടനങ്ങൾ

 അപ്രക0ാസക്ത0ാവുകയും വെചയ്തു.      പ്രപബ്യത്യകം പറബ്യയC ബ്യകസുകൾ ലCൻ (2009)
 വെടാബ്യറാൺബ്യഡാ (2010) എന്നിവയാണ്.
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  ആസഗാള�മ്പദ്വ്യവസ്ഥയും ജി20യാ   ലുള്ളഅതിടെ=
 ഏസകാപനവും -  �ാമ്പത്തികനീതി,  നിങ്ങൾഎവിടെ�യാണ്?

ജി20   ൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വൻബ്യതാക്കുകളായതിനാൽ,  അത്തരവെ0ാരു
     ഒത്തുബ്യചരലിന് ആബ്യഗാള സാമ്പത്തിക ധനകാര്യ രൂപഘടനയിൽ എന്ത്
    പ്രപഭാവങ്ങളാവും ഉCാവുക എന്നു 0നസ്സിലാബ്യക്കCത് പ്രപധാന0ാണ്.  നിർവചനപര0ായ

 ഒരു തലത്തിൽ,     ആബ്യഗാള ധനകാര്യ രൂപഘടന "  ആബ്യഗാള ബ്യ0ാണിറ്ററി,  ധനകാര്യ
   വ്യവസ്ഥകളുവെട കാര്യക്ഷ00ായ പ്രപവർത്തനവെത്ത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി

    അന്താരാഷ്പ്രട തലത്തിലുള്ള കൂട്ടായ ഭരണനിർവഹണ പ്രക0ീകരണങ്ങൾ"  ആണ്.  ജി20
     വിഭാവന വെചയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആബ്യഗാള ധനകാര്യ രൂപഘടനയിൽ,  ധനകാര്യ

    വെറഗുബ്യലറ്ററി സംവിധാനങ്ങളിബ്യന്മലുള്ള ആബ്യഗാള അഭിപ്രപായ സ0ന്വയം,  ബ്സൈാങ്കിംഗ്
  ബ്യ0ൽബ്യനാട്ടത്തിബ്യന്മലുള്ള തത്വങ്ങളും പ്രപബ്യയാഗങ്ങളും,   ബ്യയാജിപ്പിവെലത്തിയ ഈ

    തത്വങ്ങളിൽ ചിലത് പ്രപബ്യയാഗിക്കുന്നതിന് വിപണികളുവെട വിനിബ്യയാഗം, ഐ.എം.എഫ്.,
 ബ്യലാക ബ്സൈാങ്ക്,   0റ്റ് എം.ഡി.ബ്സൈി.     കൾ എന്നിവ ബ്യപാവെലയുള്ള ബ്സൈഹുകക്ഷി വികസന

സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സ്റ്റാൻബ്യറർ    ഡ് ഓപ്പബ്യററ്റിംഗ് ബ്യപ്രപാവെട്ടാബ്യക്കാളിനുള്ള നിർബ്യദശങ്ങൾ
     പ്രപദാനം വെചയ്യൽഎന്നിവ ബ്യപാവെലയുള്ളഘടകങ്ങൾഅടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും,     ഏത് ഏബ്യകാപിത പ്രപപ്രകിയവെയയും ജി20   നയിക്കുന്നതിൽ നിരവധി
പ്രപശ്നങ്ങളുC്.  ഒന്നാ0തായി,  ജി20    ഏബ്യകാപിതവും പരസ്പരം അനുരൂപ0ല്ലാത്തതും,

    ആന്തരികവും സംബ്യയാജനപരവു0ായ ഭിന്നതകൾ ബ്സൈാധിച്ചിട്ടുള്ളതു0ായ ഒരു
ബ്യബ്സൈാഡിയാണ്.    അത് പ്രപത്യക്ഷത്തിൽ ജി7   ബ്യനക്കാൾ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപര0ായി

 കാണവെപ്പടുവെ0ങ്കിൽ ബ്യപാലും,       അത് 0ുകളിൽ നിന്ന് താബ്യഴക്്ക എന്ന രീതിയിൽ
 പ്രപവർത്തിക്കുന്ന സ്വയം-    നിബ്യയാഗിക്കവെപ്പട്ട ഒരു വബ്യരണ്യ സ്ഥാപനവെത്തയാണ്

പ്രപതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്,      അത് ആബ്യഗാള സാമ്പത്തിക ഉതപ്ാദനത്തിൻവെറ 80%
 പുറവെപ്പടുവിക്കുകയും വെചയ്യുന്നു.      ഈ വസ്ുത ത നയിക്കുന്നത് ബ്യ{ാബ്സൈൽ സൗത്തിൽ

      നിന്നുള്ള പ്രപ0ുഖ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലതിവെ= അഭാവത്തിൽ എന്ത് സ്ഥൂലസാമ്പത്തിക
    ഏബ്യകാപന0ാണ് ബ്യനടാൻ പ്രശ0ിക്കുന്നത് എന്ന ബ്യചാദ്യത്തിബ്യലക്കാണ്.

    അതിവെ= തരത്തിലുള്ള പല പ്രഗൂപ്പുകവെളയും ബ്യപാവെല,  ജി20-നു   ള്ളത് ഒരു -ന0ിഷിക
ഉല്പത്തിയാണ്.      കൗ0ാരപ്രപായത്തിലുള്ള ക്ലബ്ബ് സാമ്പത്തിക നയ ചട്ടക്കൂടിനുപരിയായി

    ബ്യപാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച വെചയ്യുന്നതിനായി -വവിദ്ധ്യവത്കരിക്കുകയും,  അതിന്
       ഒരു അന്തർസർക്കാർ രാഷ്പ്രടീയ ബ്യഫാറ0ായുള്ള ഒരു ബ്യവഷപ്പകർച്ച സ്വയം നല്ുക കയും

വെചയ്തിരിക്കയാണ്. എന്നിരുന്നാലും,     0ബ്യറ്റത് രാഷ്പ്രടീയ ബ്യഫാറവെത്തയും ബ്യപാവെല,  അതിനും
 നിർണായക0ായ അജCകളിബ്യന്മൽ    ഗൗരവ0ുള്ള ഏവെതങ്കിലും ചർച്ച നടത്തുന്നതിനു

     പകരം വെകാട്ടിബ്യഘാഷിച്്ച നടത്തവെപ്പടുന്ന ഫലരഹിത0ായ സംവാദങ്ങൾ 0ാപ്രതബ്യ0
അവകാശവെപ്പടാനാവൂ.     ഏവെതങ്കിലും ഗൗരവം അനു0ാനിക്കാനായാൽ ബ്യപാലും,

   അദ്ധ്യക്ഷരാഷ്ടങ്ങൾക്്ക ഏറ്റവും ബ്യഭദ്യ0ാകാവുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ളവരുവെട
     വിഷയങ്ങളിബ്യലക്്ക പ്രശദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ എപ്രതബ്യത്താളം സാധിച്ചും എന്നു

 പരിബ്യശാധിക്കുന്നത് പ്രപധാന0ാണ്.   കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം,  പക്ഷപാതരഹിത0ായ
 ഊർജ്ജ സംപ്രക0ണം,   നീതിയുക്ത0ായ വ്യാപാരം,    0ൂന്നാം ബ്യലാക കടബ്സൈാദ്ധ്യത

   എന്നിങ്ങവെനയുള്ള വിഷയങ്ങവെളല്ലാം പ്രശദ്ധയാകർഷിക്കുന്നവ തവെന്നയാണ്,  എന്നാൽ
      അതവസാനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും 0ികച്ചവെതങ്കിൽ ഗണ്യ0ായ ഒരു ബ്യനട്ടവും കൂടാവെതയും

    ഏറ്റവും ബ്യ0ാശ0ായവെതങ്കിൽ നിബ്യയാലിബ്സൈറൽനയ നിർബ്യദശങ്ങളാലു0ായിരിക്കും.
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 ഈ സവിബ്യശഷതകളുളളതിനാലും,    സാമ്പത്തിക നീതിയുവെട വെലൻസിലൂവെട
ബ്യനാക്കുബ്യമ്പാഴും,  ജി20    സാമ്പത്തിക ഭരണനിർവഹണത്തിവെ= ജനാധിപത്യവത്കരണ

    പ്രപപ്രകിയയിവെല ഒരു പ്രപധാന പ്രപതിബ്സൈന്ധ0ാവെണന്നു കാണാനാവും.   പല പ്രപകാരത്തിലും
   അത് ആബ്യഗാള വെതാഴിൽ വിഭജനത്തിനും,    ആ വെതാഴിൽ വിഭജനവെത്ത

 വിസ്ൃത ത0ാക്കുന്നത് തുടരുന്നതും,    ബ്യലാകത്തിവെല ദൃഢ0ായ നിബ്യയാലിബ്സൈറൽ
    പ്രപത്യയശാസപ്്രതങ്ങളുവെടഅടയാളങ്ങളു0ായസ്ഥാപനങ്ങളുവെട സംഘടനയുവെടയും ബ്യ0ൽ

     നിലവിൽ അധീശത്വം പുലർത്തുന്ന അധികാര അസ0ത്വങ്ങളുവെടയും രാഷ്പ്രടീയ
 സാമ്പത്തികശാസപ്്രതത്തിവെ=യും ബ്യകപ്രXസ്ഥാനത്താണ്.  ജി20  വെ= രൂപീകരണം

      ഐക്യരാഷ്പ്രട സഭയ്ക്കു കീഴിൽ സ0ാന തലത്തിലുള്ള ഒരു ഏബ്യകാപനം
    സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു യത്നവെത്ത പാളംവെതറ്റിക്കുന്നതിനും തുരങ്കം

  വയ്ക്കുന്നതിനു0ുള്ള ഒരു പ്രശ00ായിരുന്നു.   അത് സാമ്പത്തിക ഭരണനിർവഹണത്തിവെ=
യു.എൻ.     പ്രപപ്രകിയകൾക്്ക സ0ാന്തര0ായും ചിലബ്യപ്പാവെഴല്ലാം എതിരുനില്ക്കുന്നതു0ായ

   ഒരു പ്രപപ്രകിയയ്ക്കുള്ളകീഴ്വഴക്കംസൃഷ്ടിച്ചുവെകാCു0ായിരുന്നു.

ജി20യും  ഇന്ത്യൻ�മ്പദ്വ്യവസ്ഥയും 

     ധനകാര്യ ബ്യ0ഖലയുവെട നിയപ്രന്തണത്തിനുള്ള 0ാർഗ്ഗനിർബ്യദശങ്ങൾക്്ക രൂപം നല്ുക ന്നതും
    നിയപ്രന്തണത്തിനുള്ള 0ികച്ച സപ്രമ്പദായങ്ങൾക്്ക 0ാനദണ്ഡം നിർണയിക്കുന്നതും,

ജി20      വെ= സംരക്ഷണത്തിനു കീഴിൽ ഒരു ഏബ്യകാപിത0ായ പ്രപതികരണവും
   അന്താരാഷ്പ്രട അഭിപ്രപായസ0ന്വയവും -കവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രപാഥ0ിക

0ാർഗ്ഗങ്ങളിവെലാന്നായിരുന്നു.     ഈ ലക്ഷ്യത്തിബ്യലക്കുള്ള പരിപ്രശ0ങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ
   വെസ്റ്റബ്സൈിളിറ്റി ബ്യബ്സൈാർഡ് രൂപീകൃത0ായ 2009   0ുതൽ നടക്കുന്നുCായിരുന്നു.  2008-09വെല

    സാമ്പത്തിക പ്രപതിസന്ധിയുവെട തുടരുന്ന പ്രപത്യാഘാതത്തിവെ= പശ്ചാത്തലത്തിൽ
  പുനർനാ0കരണം വെചയ്ത (   0റ്റു വിധങ്ങളിൽ പുനഃപരിഷ്കരിച്ച)  ഫിനാൻഷ്യൽ വെസ്റ്റബ്സൈിളിറ്റി

 ബ്യബ്സൈാർഡ് (എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.)    ഫിനാൻഷ്യൽ വെസ്റ്റബ്സൈിളിറ്റി ബ്യഫാറത്തിവെ= (എഫ്.എസ്.എഫ്.)
 ഒരു പിൻഗാ0ിയാണ്. എഫ്.എസ്.എഫ്. 1997    വെലഏഷ്യൻ ധനകാര്യ പ്രപതിസന്ധിബ്യയാടുള്ള
    ഒരു പ്രപതികരണം എന്ന നിലയ്ക്്ക 12    കരുത്തരായ വ്യവസായവത്കൃത രാജ്യങ്ങൾ

    ബ്യചർന്ന് ഒരു ദശാബ്ദം 0ുമ്പ് രൂപീകരിച്ചതാണ്.    ആബ്യഗാള വ്യവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്കു
 ബ്യ0ലുള്ള എഫ്.എസ്.എഫ്.  പരി0ിത0ായ സ്വീകാര്യത,  അധികാരം,   പ്രപഭാവം എന്നിവ

0ൂലം    അതിവെ= പ്രപഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പരാജയവെപ്പട്ടു.   പരി0ിതവെപ്പട്ടു തവെന്ന
തുടരുവെന്നങ്കിലും,     ഇബ്യപ്പാൾ പൂർണ്ണ പ്രപവർത്തനസജ്ജ0ായിരിക്കുന്ന എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.യ്ക്്ക

   അതിവെ= 0ുൻഗാ0ിയുബ്യടതിബ്യനക്കാൾ വിപുല0ായ അംഗത്വവും,   ശക്ത0ായ ഒരു
0ാൻബ്യഡറ്റും,      കൂടുതൽ 0ുർത്തവും വികസിതവു0ായ ഒരു സംഘടനാ
ഘടനയു0ാണുള്ളത്.

  നിർവചന പ്രപകാരം എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.    യ്ക്കുള്ള അനുശാസന അന്താരാഷ്പ്രട ധനകാര്യ
  സുസ്ഥിരത ബ്യപ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.    അത് സ്ഥാപിത0ായിരിക്കുന്നത് ചുവവെട

 പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായാണ്: 
●      ആബ്യഗാള ധനകാര്യ വ്യവസ്ഥവെയബ്സൈാധിക്കുന്ന ബ്യഭദിക്കാനാവുന്നസാഹചര്യങ്ങൾ
വിലയിരുത്തുകയും,    അതുബ്യപാവെലതവെന്നഈബ്യഭദിക്കാനാവുന്ന

    സാഹചര്യങ്ങവെളയുംഅവയുവെട പരിണിതഫലങ്ങവെളയുംഅഭിസംബ്യബ്സൈാധന
 വെചയ്യുന്നതിനാവശ്യ0ായ നിയപ്രന്തണപരവും,  ബ്യ0ൽബ്യനാട്ടപരവും

    അനുബ്സൈന്ധവു0ായ നടപടികൾസ്ഥൂലവിബ്യവകപൂർണ്ണ0ായ ഒരു
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പരിബ്യപ്രപക്ഷ്യത്തിനുള്ളിൽ,   സ0യബ്സൈന്ധിത0ായതും തുടരുന്നതു0ായ
    അടിസ്ഥാനത്തിൽതിരിച്ചറിയുകയുംഅവബ്യലാകനം വെചയ്യുകയും വെചയ്യുക.

●     ധനകാര്യ സുസ്ഥിരതയ്ക്്ക ഉത്തരവാദികളായഅധികൃതർക്കിടയിൽ
    ഏബ്യകാപനം ബ്യപ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ-ക0ാറുകയും വെചയ്യുക.

●      വിപണി വികസനങ്ങളും വെറഗുബ്യലറ്ററി നയങ്ങൾക്കുള്ളഅവയുവെട
      വിവക്ഷകളും നിരീക്ഷിക്കുകയുംഅവസംബ്സൈന്ധിച്്ച ഉപബ്യദശം നല്ുക കയും

വെചയ്യുക.
●      നിയപ്രന്തണപര0ായ 0ാനദണ്ഡങ്ങൾപാലിക്കുന്നതിനുള്ള 0ികച്ചസപ്രമ്പദായങ്ങൾ

     നിരീക്ഷിക്കുകയുംഅവസംബ്സൈന്ധിച്്ച ഉപബ്യദശം നല്ുക കയും വെചയ്യുക.
●       0ാനദണ്ഡങ്ങൾസജ്ജ0ാക്കുന്നഅന്താരാഷ്പ്രടസ്ഥാപനങ്ങളുവെട സംയുക്ത

      തപ്രന്തപരഅവബ്യലാകനങ്ങൾഏവെറ്റടുത്തു നടത്തുകയുംഅവരുവെടബ്സൈന്ധവെപ്പട്ട
  നയവികസന പ്രപവർത്തനം, സ0യത്തുള്ളതും, ഏബ്യതാപിതവും, 

    0ുൻഗണനകളിൽഊന്നിയുള്ളതാവെണന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായിഅതിവെന
    ഏബ്യകാപിപ്പിക്കുകയും വിടവുകൾഅഭിസംബ്യബ്സൈാധന വെചയ്യുകയും വെചയ്യുക.

●     ബ്യ0ൽബ്യനാട്ടപര0ായ ബ്യകാവെളജുകൾസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുംഅവവെയ
  പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനു0ുള്ള 0ാർഗ്ഗനിർബ്യദശങ്ങൾ ഒരുക്കുക.

●  അതിർത്തികൾക്കപ്പുറ0ുള്ള പ്രപതിസന്ധികളുവെട,  വിബ്യശഷിച്ചും
    വ്യവസ്ഥാപര0ായ പ്രപധാന്യ0ുള്ളസ്ഥാപനങ്ങളു0ായി ബ്സൈന്ധവെപ്പട്ടുള്ളവയുവെട
    0ാബ്യനജ്വെ0=ിനുള്ളആകസ്മികതാആസൂപ്രതണവെത്തപിന്തുണയ്ക്കുക

●       ജാപ്രഗതാ 0ുന്നറിയിപ്പ് വ്യായാ0ങ്ങൾനടത്തുന്നതിന് അന്താരാഷ്പ്രട നാണയ
 നിധിയു0ായി (ഐ.എം.എഫ്.) സഹകരിക്കുക.

●  നടപ്പിലാക്കലിവെ= നിരീക്ഷണം,   സ0ാനരംഗത്ത് പ്രപവർത്തിക്കുന്നവരാലുള്ള
അവബ്യലാകനം,     വെവളിവെപ്പടുത്തൽഎന്നിവ 0ുബ്യഖനസമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള

 പ്രപതിബ്സൈദ്ധതകളുവെട നടപ്പിലാക്കൽ, 0ാനദണ്ഡങ്ങൾ,    നയശുപാർശകൾഎന്നീ
   കാര്യങ്ങളിൽഅംഗങ്ങളുവെടഅധികാരപരിധികൾ ബ്യപ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക. 6

ഐ.എം.എഫ്.,  ബ്യലാകബ്സൈാങ്ക്,     ബ്യലാക വ്യാപാര സംഘടന എന്നിവയ്ക്്ക
    നികത്താനാവാത്ത വിടവ് നികത്തുന്നതിനായി സജ്ജ0ാക്കിയ എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.യുവെട

നിലനില്പ്,   വിബ്യവകപൂർണ്ണ0ായ ബ്യ0ൽബ്യനാട്ടം,   നഷ്ടസാദ്ധ്യതാ 0ാബ്യനജ്വെ0= ്
വെ0ച്ചവെപ്പടുത്തൽ,   സുതാര്യത ബ്യപ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കൽ,   അന്താഷ്പ്രട സഹകരണം

   ശക്തിവെപ്പടുത്തൽ എന്നിവ ലക്ഷ്യ0ിടുന്ന ജി20    ധനകാര്യ ബ്യ0ഖലാ പരിഷ്കരണ
  സംരംഭങ്ങളുവെട ഭാഗ0ായി 0ാറിയിരിക്കുന്നു.  എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.  യ്ക്്ക ധനകാര്യ

     0പ്രന്തി0ാർക്കും വെസൻപ്രടൽ ബ്സൈാങ്ക് ഗവർണർ0ാർക്കും വാർഷിക ജി20  ബ്യഫാറത്തിവെല
    രാഷ്പ്രടത്തലവന്മാർക്കും ഭരണത്തലവന്മാർക്കും പ്രക00ായ ഇടബ്യവളകളിൽ റിബ്യപ്പാർട്്ട

 നല്ുക ന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത0ുC്. 

  ബ്യദശീയ രംഗബ്യത്തക്കു വരികയാവെണങ്കിൽ,  2009   0ുതൽ തവെന്ന,   ഓബ്യരാ വർഷവും
എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.    ശുപാർശകൾക്്ക അനുസൃത0ായിസ്വയം പ്രക0ീകരിക്കുന്നതിനുള്ള

  നടപടികളാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.     ആ സ0യവെത്ത ശുപാർശകളിൽ ചിലത്
(       അതീവ ജാപ്രഗതയുവെട ഒരു അളവായി ബ്സൈാങ്കർ0ാരുവെട പ്രപതിഫലം നിയപ്രന്തിക്കുക,

    നിഴൽ ബ്സൈാങ്കുകളുവെട ബ്യ0ൽ കർശന0ായ നിയപ്രന്തണം,     ഓവർ ദ കൗCർ വെഡറിബ്യവറ്റീവ്
   ബ്യപ്രടഡിംഗ് പരിഷ്കരണം എന്നിവ ബ്യപാവെലയുള്ളത്)   ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിന് പൂർണ്ണ0ായി

ആവശ്യ0ുള്ളതായിരുന്നില്ല,    അവനടത്തിയത് പ്രപധാന0ായും ഉത്ത0വിശ്വാസത്തിലാണ്.
   ആബ്യഗാള ധനകാര്യ രൂപഘടനവെയ സംബ്സൈന്ധിച്ചിടബ്യത്താളം,  ജി20   വെല പ്രപ0ുഖർ ഈ

 ശുപാർശകളിബ്യന്മൽ നിഷ്പ്രകിയരായിരിക്കുന്നതും,    പലബ്യപ്പാഴും അവരുവെട ബ്യടപറിംഗ്

6 https://www.fsb.org/about/#mandate

16



   പരിപാടികൾ വികസ്വര ബ്യലാകത്തിബ്യ=തു0ായി ഏബ്യകാപിക്കവെപ്പടുന്നതിൽ
പരാജയവെപ്പടുന്നതും,     ചില സ0യങ്ങളിൽ അവ അർജ=ീന,  പ്രബ്സൈസീൽ,  ടർക്കി,

    ഫിലി-പ്പൻസ് എന്നിങ്ങവെനയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്്ക ബ്യദാഷകരം ബ്യപാലു0ായിത്തീർന്നതും
കാണാനാവും.     ഇന്ത്യൻ ബ്സൈാങ്കിംഗ് ബ്യ0ഖല ജി20    രാഷ്പ്രടങ്ങളിവെല 0റ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന്

    വളവെര വ്യത്യസ്ത0ായിരിക്കുബ്യമ്പാൾ തവെന്ന എല്ലാസ0യവെത്തും എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.  പ്രപദാനം
      വെചയ്ത ശുപാർശകൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്യപാവെല

   അനുബ്യയാജ്യ0ായത് എന്ന രീതിയിലുള്ള സ0ീപനബ്യത്താവെടയുള്ളതായിരുന്നു.
 ഒരുദാഹരണം ചൂCിക്കാട്ടുകയാവെണങ്കിൽ,     ഉയർന്ന 0ൂലധന ആവശ്യകത എന്ന

   ബ്യബ്സൈസൽ ബ്യകാർ തത്വം പാലിക്കുന്നത്,    അനുവർത്തനത്തിവെ= കാരണങ്ങളാൽ അവ
പ്രപധാന0ായിരിക്കുബ്യമ്പാഴും,     ബ്സൈാങ്കിംഗ് ദുർഘടാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാവുബ്യ0ാ എന്നതിനും

     പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രപാപിക്കുന്നത് ബ്സൈാങ്കുകൾക്്ക കൂടുതൽ എളുപ്പ0ാകുബ്യ0ാ എന്നതിനും
  വ്യക്ത0ായ ഒരു വെതളിവു0ില്ല.     നിയപ്രന്തണങ്ങൾ ക്യാഷ് ആവശ്യകതകൾ 0ുബ്യഖനയുള്ള

 ആസ്തി അനുവദിക്കൽ,     സർക്കാർ വെസക്യൂരിറ്റികൾ വഹിബ്യക്കC ആവശ്യകത,
   0ുൻഗണനാ ബ്യ0ഖലയ്ക്്ക വായ്പ അനുവദിക്കൽ,     പലിശ നിരക്്ക പരിധി നിയപ്രന്തണങ്ങൾ,

    പ്രപബ്യവശന പ്രപതിബ്സൈന്ധങ്ങൾ 0ുതലായവയുവെട രൂപവെ0ടുക്കുന്നതിന് 0ുമ്പ്,  1991വെ=
      തുടക്കത്തിൽ തവെന്ന ഇന്ത്യയിവെല ബ്സൈാങ്കിംഗ് ബ്യ0ഖല ഗണ്യ0ായ ബ്യതാതിൽ

ഉദാരവത്ക്കരിക്കവെപ്പട്ടിരുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും.    ഈ ബ്യ0ഖല ഇബ്യപ്പാഴും
    ജാപ്രഗതാപൂർണ്ണ0ായ നിയപ്രന്തണങ്ങളുവെട പരിധിക്കു കീഴിൽ തുടരുകയാണ്. 

എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.  ക്്ക 2017      ഓഗസ്റ്റിൽ ബ്യലാക്സഭയുവെട ബ്യ0ശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുകയും എന്നാൽ
"    കൂടുതൽ സ0പ്രഗ0ായ പരിബ്യശാധനയ്ക്കും പുനഃപരിഗണനയ്ക്കായു0ായി"  2018

      ഓഗസ്റ്റിൽ പിൻവലിക്കുകയും വെചയ്ത ഫിനാൻഷ്യൽ വെറവെസാലൂഷൻ ആ= ്ഡിബ്യപാസിറ്റ്
 ഇൻഷുറൻസ് (എഫ്.ആർ.ഡി.ഐ.)     ബ്സൈില്ലിനു ബ്യ0ൽ വലിയ സ്വാധീന0ുCായിരുന്നു.

     പ്രഡാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുവെട റിബ്യപ്പാർട്ടുകളിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്യപാവെല അതിവെ=
 പ്രപഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ,  "   ധനകാര്യ സംവിധാനത്തിവെ= സുസ്ഥിരിതയ്ക്കും

    പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രപാപിക്കൽ ബ്യശഷിയ്ക്കും സംഭാവന വെചയ്യുക,    ന്യായ0ായ ഒരു പരിധി
  വവെര ഉപബ്യഭാക്താക്കവെള സംരക്ഷിക്കുക,    സാദ്ധ്യ0ാകുന്ന പരിധിബ്യയാളം വെപാതു

 ഫCുകൾ സംരക്ഷിക്കുക"  എന്നിവയായിരുന്നു.   നിബ്യക്ഷപകരുവെട ബ്യസവിംഗ്സിവെ=
  ഭപ്രദതയു0ായുള്ള ബ്സൈന്ധത്തിൽ എഫ്.ആർ.ഡി.ഐ.   ബ്സൈിൽ എല്ലാത്തലങ്ങളിലു0ുള്ള

  0തിയായ സൂക്ഷ്മപരിബ്യശാധനയ്ക്്ക വിബ്യധയ0ാക്കിയിരുന്നു.  എഫ്.ആർ.ഡി.ഐ.
  ബ്സൈില്ലിവെ= വ്യവസ്ഥകളും '      കീ ആപ്രടിബ്സൈ്യൂട്്ടസ് ഓഫ് ഇഫക്ടീവ് റിവെസാലൂഷൻ വെറഷീംസ്

  ബ്യഫാർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിട്യൂഷൻസ്'7   എന്നശീർഷകത്തിലുള്ളഎഫ്.എസ്.ബ്സൈി.യുവെട
      റിബ്യപ്പാർട്ടിലുള്ള അതിവെ= വിവിധ ആവശ്യകതകളും നയ ശുപാർശകളും തമ്മിൽ

  നിരവധി കണ്ണികൾ ആബ്യരാപിക്കവെപ്പട്ടിരുന്നു.  എഫ്.ആർ.ഡി.ഐ.   ബ്സൈില്ലിവെല നിരവധി
 സംഗതികളും വിശദാംശങ്ങളും,     യാവെതാരു ബ്യഭദഗതിബ്യയാ അവലംബ്സൈബ്യ0ാ കൂടാവെതയും

   ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളുവെട സവിബ്യശഷതകവെളാന്നും കണക്കിവെലടുക്കാവെതയും
എഫ്.എസ്.ബ്സൈി.     നിർബ്യദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്യനരിവെട്ടടുത്തിട്ടുള്ളതാവെണന്നാണ് വി0ർശകർ
ചൂCിക്കാട്ടുന്നത്.8 സാരാംശത്തിൽ,     0ുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച റിബ്യപ്പാർട്്ട വെപാതു

    ഉട0സ്ഥതയിലുള്ള ബ്സൈാങ്കുകൾ ബ്സൈഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വെചറുകിട
    നിബ്യക്ഷപകരുവെടയും വെപൻഷൻകാരുവെടയും വെതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിവെ=യും സമ്പാദ്യ

 ആവശ്യങ്ങൾ നിറബ്യവറ്റുന്നതിനായല്ലാവെത,     ബ്സൈാങ്കിംഗ് ബ്യ0ഖലയിൽ സ്വകാര്യ എ=ിറ്റികൾ
   ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും ആവർത്തിത0ായ ഊഹാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

    പ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർവെപ്പടുകയും വെചയ്യുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിനായി

7 https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf
8 https://www.cenfa.org/statements/statement-on-the-withdrawal-of-frdi-bill/
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 രൂപബ്യഭദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.9  ബ്സൈിൽ ആർ.ബ്സൈി.ഐ.  യുവെട നിയപ്രന്തണപര0ായ
    അധികാരങ്ങൾക്കു ബ്യ0ലുള്ള ഒരു കടന്നാപ്രക0ണ0ാവെണന്ന് കാണാനാവും,  കാരണംഅത്

   നിർVിഷ്ട റിവെസാലൂഷൻ കൗൺസിൽ (ആർ.സി.)    ന് വെപാതുബ്യ0ഖലാ ബ്സൈാങ്കുകൾ
   ഉൾവെപ്പവെടയുള്ള ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ വില്ക്കുന്നതും,  ലയിപ്പിക്കുന്നതും ലിക്വിബ്യഡറ്റ്

 വെചയ്യുന്നതും സുഗ00ാക്കിയിരിക്കുന്നു.   അതിൽ പ്രശബ്യദ്ധയ0ായിരിക്കുന്നത്
     നിബ്യക്ഷപകരുവെട കഷ്ടവെപ്പട്ടു സ്വരൂപിച്ച സമ്പാദ്യം ബ്യകാർപബ്യററ്റ് വീഴ്ച്ചകളിൽ

    നിന്നുരുത്തിരിയുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തുന്നതിനായി വിനിബ്യയാഗിച്്ച അവവെര
ദരിപ്രദരാക്കുന്ന,     വളവെരയധികം വാദപ്രപതിവാദങ്ങൾക്കു വഴിവെതളിച്ച വെബ്സൈയിൽ-ഇൻ
വ്യവസ്ഥയാണ്.    ഈ രൂപകല്പന ഐ.എം.എഫും,  ബ്യലാകബ്സൈാങ്കും,  ജി20നുള്ളിവെല

    വികസിത രാഷ്പ്രടങ്ങളും വികസ്വര രാഷ്പ്രടങ്ങൾക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്ന
   ദർശനബ്യത്താട് വളവെര അനുരൂപ0ാവെണന്ന് കാണാം.     ഇത് സാധാരണ ബ്യപാവെല അതത്

    രാജ്യത്തിവെ= സവിബ്യശഷ0ായ ധനകാര്യ സാഹചര്യങ്ങളുവെട കൃത്യ0ായ
 ആവശ്യകതകവെളഅവഗണിച്ചുവെകാCുള്ളതു0ാണ്.

    സഭയുവെട ബ്യ0ശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്ന ബ്സൈില്ലുകൾ വഴിയല്ലാവെതയാവെണങ്കിലും
     നിബ്യയാറിബ്സൈൽ നയ നിർബ്യദശങ്ങൾ 0ുബ്യഖനയുള്ള സ0ാന0ായ കടന്നാപ്രക0ണങ്ങൾ

   ഇന്ത്യയിവെലയും ഒരു സ്ഥിരം പ്രപതിഭാസ0ായിരിക്കയാണ്.  അടുത്തകാലത്ത്
      പിൻവലിപ്പിക്കവെപ്പട്ട കാർഷിക നിയ0ങ്ങൾ അതിവെ= നല്ല ഒരു ഉദാഹരണ0ാണ്.  0ൂന്ന്

 കാർഷിക ബ്സൈില്ലുകൾ10    വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക വിപണി
     നിയപ്രന്തിക്കവെപ്പടുന്ന രീതിയുവെട ദിശ0ാറ്റുകയും സ്പഷ്ട0ായ ഒരു ബ്യകാർപബ്യററ്റ്

   പക്ഷപാതബ്യത്താവെട നവലിബ്സൈറൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നവയു0ായിരുന്നു.
   ബ്യലാക ബ്സൈാങ്ക് അതിവെ= 2008വെല,  "ഇന്ത്യ-     ബ്യടക്കിംഗ് അപ്രഗിക്കൾച്ചർ ടു 0ാർക്കറ്റ്"11 എന്ന

     റിബ്യപ്പാർട്ടിൽ കാർഷിക വിപണി സംവിധാനത്തിവെ= പൂർണ്ണ0ായ നിയപ്രന്തണം
 എടുത്തു0ാറ്റൽ ബ്യപ്രപാത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.    റിബ്യപ്പാർട്്ട രാജ്യം ഐ.എം.എഫ്.  വെ=യും ബ്യലാക

     ബ്സൈാങ്കിവെ=യും കീഴിൽ സ്പ്രടക്ചറൽ അഡ്ജവെസ്റ്റ്0= ് ബ്യപ്രപാപ്രഗാം (എസ്.എ.പി.)  ഏവെറ്റടുത്ത
1990       കളിൽ തുടക്കം കുറിക്കവെപ്പട്ട പരിഷ്കാരങ്ങളുവെട തുടർച്ചയ്ക്്ക ആഹ്വാനം വെചയ്തു.
ഐ.എം.എഫ്.  വെ= 2018   ആർട്ടിക്കിൾ IV  റിബ്യപ്പാർട്്ട"12 എം.എസ്.പി.  വെയ കർഷകരുവെട

  ഉത്പാദന തീരു0ാനങ്ങവെള വപ്രകിക്കുകയും,  പണവെപ്പരുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, ധനകാര്യ
     ഭാരം അധികരിപ്പിക്കുകയും വെചയ്യുന്ന ഒരു വിപണി അപപ്രഭംശ0ായാണ്

പരിഗണിക്കുന്നത്.  എന്നിരുന്നാലും,      ന്യായ വിലകവെള സംബ്സൈന്ധിച്ചുള്ള അവ വിപണി
    അപപ്രഭംശ0ാണ് എന്ന ഈ ധാരണയ്ക്കാണ് ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഒ.  കൂടിയാബ്യലാചനകളിൽ

 0ുൻഗണന ലഭിച്ചിരുന്നത്.      ഇന്ത്യയും പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും സബ്സിഡികളുവെട
     വിഷയങ്ങളിൽ ശക്ത0ായ ഒരു 0ുന്നണിയാണ് നിലനിർത്തി ബ്യപാന്നത്.  പപ്രന്താC0വെത്ത

ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഒ.     0ിനിസ്റ്റീരിയൽഈവിഷയങ്ങവെളാവെക്ക 0ുബ്യന്നാട്ടുവരുന്നത് കാണുന്നതാണ്.
2021    വെസപ്തംബ്സൈറിൽ നടന്ന ജി20     കാർഷിക 0ിനിസ്റ്റീരിയൽ ഔബ്യദ്യാഗിക പ്രപഖ്യാപന

   സംപ്രഗഹത്തിവെ= ഭാഗ0ായി ചുവവെടനല്കിയിരിക്കുന്ന പ്രപസ്താവനകൾ
പുറവെപ്പടുവിച്ചിരുന്നു13 - 

"   വിപണി പ്രപവചനീയത ഉയർത്താനും,   ബ്സൈിസിനസ്സ് ആത്മവിശ്വാസം
വർദ്ധിപ്പിക്കാനും,     ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയിബ്യലക്കും ബ്യപാഷണത്തിബ്യലക്കും സംഭാവന

9 https://www.cenfa.org/npas/frdi-bill-is-a-problem-not-a-solution-2/
10 https://www.thehindu.com/opinion/lead/farm-laws-and-taxation-of-farmers/article33845343.ece
11 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7919
12https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/08/06/India-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-
Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46155
13 http://www.g20.utoronto.ca/2021/210918-agriculture.html
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 വെചയ്യുന്നതിനായി കാർഷിക-    ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരത്തിവെ= ഒഴുക്്ക അനുവദിക്കാനും
   ബ്യലാക വ്യാപാര സംഘടന (ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഒ.)   നിയ0ങ്ങളു0ായി വെപാരുത്ത0ുള്ള

തുറന്നതും,  സുതാര്യ0ായതും,    പ്രപവചനീയ0വു0ായ വ്യാപാരത്തിവെ= പ്രപാധാന്യം
 ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു...     ആബ്യഗാള ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയുവെടയും
     കൂടുതൽ വിശാല0ായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുവെടയും ബ്യപാഷണത്തിവെ=യും എല്ലാ

   ഭാവങ്ങളുവെടയും തുടരുന്ന വീവെCടുപ്പിന് ഭീഷണിയായിത്തീരാവുന്നതായ,
     അന്താരാഷ്പ്രട വിപണികളിവെല അ0ിത0ായ ഭക്ഷ്യ വില ചാഞ്ചാട്ടത്തിബ്യലക്്ക

   നയിക്കുന്ന നീതീകരിക്കാനാവാത്ത നിയപ്രന്തണ നടപടികൾവെക്കതിവെരയുള്ള
   ഞങ്ങളുവെട ജാപ്രഗത ഞങ്ങൾ തുടരുന്നതാണ്.  ബ്യകാവിഡ്-19  0ഹാ0ാരിയുവെട

    പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള അടിയന്തര അവെല്ലങ്കിൽ വീവെCടുപ്പ് നടപടികൾ
ലക്ഷ്യ0ിട്ടുള്ളതും,  ആനുപാതികവും,  സുതാര്യവും,
താത്ക്കാലികവു0ായിരിക്കണവെ0ന്നും,    അവ വ്യാപാരത്തിന് അനാവശ്യ0ായ

      വിലങ്ങുതടികൾ അവെല്ലങ്കിൽ ആബ്യഗാള ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലകൾക്്ക തടസ്സം
സൃഷ്ടിക്കരുവെതന്നും,  ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഒ.  നിയ0ങ്ങളു0ായി

  വെപാരുത്ത0ുള്ളതായിരിക്കണവെ0ന്നുംഞങ്ങൾസമ്മതിക്കുന്നു."

    ഔബ്യദ്യാഗിക പ്രപഖ്യാപനത്തിവെ= ഈ വെപാതുവായ 0നസ്സിലാക്കൽ,   രാജ്യത്തിവെ= ഭക്ഷ്യ
    വ്യവസ്ഥയുവെട പര0ാധികാരവും ബ്യക്ഷ0വും പൂർണ്ണ0ായി നിരായുധീകരിച്ചുവെകാC്,

  ഇന്ത്യയിവെല രാജ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള,    അവ എങ്ങവെന സംഘടിപ്പിക്കവെപ്പടണം,
      അവരുവെട കാർഷിക ബ്യ0ഖല എങ്ങവെന പ്രപവർത്തിപ്പിക്കുകയും ആബ്യഗാള വിതരണ

      ശൃംഖലയിബ്യലക്്ക പ്രപദാനം വെചയ്യുകയും ബ്യവണം എന്നിവ സംബ്സൈന്ധിച്ച നിർബ്യദശങ്ങളായി
നില്ക്കുന്നു. 

പപ്രന്തCാ  0ത് ഡബ്ല്യൂ.ടി.ഒ.  0ിനിസ്റ്റീരിയലിവെ=   ചർച്ചയ്ക്കായി പ്രടിപ്സ് ഒഴിവാക്കൽ
0ുബ്യന്നാട്ടുവയ്ക്കവെപ്പട്ടിട്ടുC്.     തുടർന്നു വരുന്ന കൂടിയാബ്യലാചകൾക്്ക 0ഹാ0ാരി

     0ൂല0ുCായ താറു0ാറിൽ അവികസിക രാജ്യങ്ങവെള ആട്ടിയകറ്റുന്നതിൽ അവെല്ലങ്കിൽ
    വെഞരിക്കുന്നതിൽ വിശാല0ായ ബ്യപ്രശണിയിലുള്ള പ്രപഭാവം ഉCായിരിക്കും.  ഇന്ത്യ

0ാപ്രത0ല്ല,       0റ്റു പല വികസിത രാജ്യങ്ങളുവെടയും പിന്തുണബ്യയാവെട ദക്ഷിണാപ്രഫിക്കയും
   ബ്സൈം{ാബ്യദശും പ്രടിപ്സ് ഒഴിവാക്കലിവെന പിന്തുണയ്ക്കുന്നുC്.   ഇത് ബ്യകാവിഡ് വാക്സിനു0ായി

 ബ്സൈന്ധവെപ്പട്്ട 0ാപ്രത0ല്ല,       0റിച്്ച ഈ ഒഴിവാക്കലിന് ബ്യലാകത്തിവെ= ഏറ്റവും ബ്യഭദ്യ0ായ
   ഭാഗങ്ങളിൽ ആബ്യരാഗ്യപരിചരണ പ്രപാപ്യതയിബ്യന്മൽ ദൂരവ്യാപക0ായ

പ്രപത്യാഘാതങ്ങളുCാകുന്നതാണ്. 

      പ്രപത്യക്ഷത്തിൽ അനൗപചാരിക0ായ ഒരു ക്ലബ്ബിവെ= ശക്ത0ായ സ്വാധീനങ്ങളുവെട ഈ
       സംഭവവും 0റ്റു പലസംഭവങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഭരണനിർവഹണത്തിവെ=ഈസ0ാന്തര

     സംവിധാനങ്ങൾ അവികസിത രാജ്യങ്ങൾക്്ക അവരുവെട ശബ്ദം ബ്യകൾപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
     ഏബ്യകാപിത0ായ ഒരു ഇടവെ0ാരുക്കുന്നതിനു പകരം അവർക്്ക ഹാനികര0ായത്

വെചയ്യുകയാബ്യണാ എന്ന ബ്യചാദ്യ0ാണുയർത്തുന്നത്.    ചില രാജ്യങ്ങൾ അംഗത്വത്തിൽ
    നിന്നു പുറത്താക്കാനാവാത്ത വിധം വ്യവസ്ഥാപര0ായി വളവെര

   പ്രപധാനവെപ്പട്ടതായിരിക്കുബ്യമ്പാൾ ഉപസാപ്ര0ാജ്യത്വ സജ്ജീകരണത്തിവെ= സമ്മർVം
  ബ്യനരിടുന്ന 0റ്റു രാജ്യങ്ങളുC്,     കാരണം വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിവെല ബ്യപാസ്റ്റർ

     ബ്യബ്സൈായി0ാർ പലബ്യപ്പാഴും വികസിത ബ്യലാകത്തിവെ= നവലിബ്സൈറൽ വെകട്ടുപിണച്ചിലിബ്യലക്്ക
 അകവെപ്പട്ടു ബ്യപാകുന്നു.
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2021:     ഇറ്റാലിയൻഅദ്ധ്യക്ഷപദവി സവളയിൽഎന്തു�ംഭവിച്ചു?

2020   ഡിസംബ്സൈർ 1   0ുതൽ 2021  നവംബ്സൈർ 30   വവെര ജി20   വെ= അദ്ധ്യക്ഷപദവി വഹിച്ചത്
ഇറ്റലിയാണ്. ജി20  0ൂർദ്ധന്യത്തിവെലത്തിയത് 2021  ഒക്ബ്യടാബ്സൈർ 30  നും 31   നും ബ്യറാ0ിൽ വച്ചു

   നടന്ന ബ്യനതാക്കളുവെട ഉച്ചബ്യകാടിബ്യയാടു കൂടിയാണ്.   അദ്ധ്യക്ഷപദവിയുവെട അജC 0ൂന്ന്
 തൂണുകളിലാണ് നിലനിന്നത്:  ജനങ്ങൾ,  ഭൂ0ി,   സ0ൃദ്ധി എന്നിവ.  കാലിക0ായ

പശ്ചാത്തലത്തിൽ,      ഇറ്റാലിയൻ അദ്ധ്യക്ഷപദവിയും യൂബ്യറാപ്യൻ കമ്മീഷനും 2021  ബ്യ0യ്
21      ന്ആബ്യഗാളആബ്യരാഗ്യ ഉച്ചബ്യകാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും വെചയ്തു.

   0ഹാ0ാരി അഴിച്ചുവിട്ട സംഹാരത്തിവെ= വെവളിച്ചത്തിൽ,  2021   ഉച്ചബ്യകാടി വളവെര
പ്രപാധാന്യ0ർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു,     കാരണം അത്തരം ഉന്നതതല ഉച്ചബ്യകാടികളിൽ

    എടുക്കുന്ന തീരു0ാനങ്ങൾ ബ്യശഷിക്കുന്ന ബ്യലാകവെത്തയും പിന്തുടരാൻ
  ബ്യപ്രപരിപ്പിക്കുന്നവയാകും എന്നാണ് അനു0ാനിക്കവെപ്പടുത്.  വിബ്യശഷിച്ചും,  0ഹാ0ാരിയിൽ

     നിന്ന് കരകയറുന്നതു 0ുതൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവെത്ത അഭിസംബ്യബ്സൈാധന
 വെചയ്യുന്നതും വവെരയും,   പുതിയ സാബ്യങ്കതികവിദ്യവെയ  പിന്തുണയ്ക്കുന്നതു 0ുതൽ

    ദാരിപ്രദ്യവെത്തയും അസ0ത്വവെത്തയും അതിജീവിക്കുന്നതു വവെരയു0ുള്ള നമ്മുവെട
      കാലഘട്ടത്തിവെല ഏറ്റവും വലിയ ചില വെവല്ലുവിളികവെള എതിരിടുന്നതായ ഇത്തരം

സാഹചര്യങ്ങളിൽ,     അന്താരാഷ്പ്രട സ0ൂഹം -ധര്യവും ഉൽക്കർബ്യഷച്ഛയും
   കാബ്യട്ടCതുC്എന്നുള്ളതാണ്അതിനു കാരണം.

എന്നിരുന്നാലും,  പങ്കുവയ്ക്കവെപ്പടുന്നതും,  ഏബ്യകാപിത0ായതും,
നീതിപൂർവ്വക0ായതു    0ായ പ്രപതികരണങ്ങൾ കവെCത്തുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും

      വെചയ്യുക എന്ന അതിവെ= അജC സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിൽ ഉച്ചബ്യകാടി പരാജയവെപ്പട്ടു.
 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം,   വാക്സിൻ പ്രപാപ്യത,   വായ്പ നിയപ്രന്തണം,  അസ0ത്വം

      0ുതലായവയുവെട ബ്യകസ് പഠനങ്ങൾഎല്ലാംഈപരാജയത്തിവെ=സൂചനകളാണ്. 

    0ഹാ0ാരി ഒരു ആബ്യഗാള പ്രപതികരണം ആവശ്യവെപ്പട്ടിരുന്നു.  ജി20  നുള്ള ഏറ്റവും
    ലക്ഷണയുക്ത0ായ കർമ്മപദ്ധതി വാക്സിനും ചികിത്സയ്ക്കു0ുള്ള പ്രപാപ്യതയും,

    വെ0ച്ചവെപ്പട്ട രീതിയിൽ തിരിവെക വെകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായുള്ള കരുത്തുറ്റതും
   ഏബ്യകാപിത0വു0ായ ഒരു സാമ്പത്തിക പുനഃസൃഷ്ടിയു0ാകണ0ായിരുന്നു.  എന്നാൽ,
    അദ്ധ്യക്ഷപദവിയുവെട നിർബ്യദശങ്ങൾ നടപടിയുവെട കാര്യത്തിൽ പരജയവെപ്പട്ടു.  കാരണം

     സംവാദത്തിവെ= ഭൂ0ികകയ്ക്്ക നീതിപൂർവ്വക0ായ പ്രപാപ്യതബ്യയക്കാൾ ചായ്വ്ബ്സൈൗദ്ധിക
 സ്വത്തവകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിലായിരുന്നു.   അതിനായിരുന്നു വികസിക

  ബ്യലാകത്തിവെല 0ിക്കവയുവെടയും പിന്തുണയുCായിരുന്നത്.  ഇന്ത്യയും
    ദക്ഷിണാപ്രഫിക്കയും 0ാപ്രതം 0ാരക0ായ അടിയന്തിരാവശ്യത്തിവെ= സ0യത്ത്

   ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണങ്ങൾക്്ക എതിരായുള്ള നിലപാവെടടുത്തു.  2022വെ=
    പകുതിബ്യയാടു കൂടി ബ്യലാക ജനസംഖ്യയുവെട 70    ശത0ാനവെത്ത വാക്സിബ്യനറ്റ് വെചയ്യാൻ
      സഹായിക്കുക എന്ന ഉബ്യVശ്യത്തിന് ഇബ്യപ്പാഴും 0ൂർത്ത0ായ ഒരു കർമ്മപദ്ധതിയില്ല.

 സാബ്യങ്കതികവിദ്യാ -ക0ാറ്റം,    ബ്യഡാസുകളുവെട അപര്യാപ്ത0ായ സംഭാവനകൾ,
    സ്വബ്യ0ധയാലുള്ള -ലസൻസുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വെപാതുവായ പിന്തുണയുവെട
     വൻബ്യതാതിലുള്ള പരാജയത്തിവെ= പശ്ചാത്തലത്തിൽ 0ൂന്നാം ബ്യലാകത്തിവെല 0ിക്ക

    രാജ്യങ്ങൾക്കും വിതരണത്തിവെ=യും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിവെ=യും പരി0ിതികൾ
 അതുബ്യപാവെല നിലനില്ക്കുകയാണ്.
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പാരിസ്ഥിതിക   അടിയന്തിരാവസ്ഥയുവെട സാഹചര്യത്തിൽ ബ്യപാലും, ജി20  വെ=സംഭാവന
ഉപ-     സാപ്ര0ാജ്യത്വ പാളിവെയ വിജയകര0ായി പ്രപതീകവത്കരിച്ചുവെകാC് കാലാവസ്ഥാ

   നയത്തിവെ= സാപ്ര0ാജ്യത്വ അട്ടി0റി 0ാപ്രത0ായിരുന്നു.  2015    പാരിസ് കാലാവസ്ഥാ കരാർ
     ലളിതവും നീതിയുക്തവു0ായ ഒരു രൂപാന്തര0ായ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ

വെവട്ടികുറയ്ക്കൽ,    സാ0ൂഹ്യ അനീതി പരിഹരിക്കൽ,   പ്രഗഹപരവും സാ0ൂഹികവു0ായ
    അതിജീവനം എന്നിവ വ്യവസ്ഥ വെചയ്തിരുന്നു -     ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നുംതവെന്ന COP-26ൽ

  0ൂർത്ത0ായി അഭിസംബ്യബ്സൈാധന വെചയ്യവെപ്പട്ടില്ല.   COP-26    തവെന്ന നിരവധി അവ്യക്ത0ായ
     വാഗ്ദാനങ്ങളാലും വിരബ്യസാക്തികളാലും ഒരു പരാജയവെപ്പട്ട ബ്യകസായാണ് പ്രപധാന0ായും

നിലനിന്നത്.   ഇതുതവെന്നയാണ് പാരിസ്ഥിതിക0ായി  ഹാനിബ്യയല്ക്കാവുന്ന രാജ്യങ്ങവെള
 കാലാവസ്ഥാ വെപാരുത്തവെപ്പടലിന്  സാമ്പത്തിക0ായി സഹായിക്കുക,  ലക്ഷ്യങ്ങളും
    കർശന0ായ സ0യപ്രക0വും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നിവയുവെട കാര്യത്തിലും

ഉCായിരുന്നത്.  ജി20   നുള്ളിവെല വൻബ്യതാക്കുകൾ കാര്യ0ായ
   നടപടികവെളാന്നുവെ0ടുക്കCഎന്നു ബ്യബ്സൈാധപൂർവ്വം തീരു0ാനിക്കുകയായിരുന്നു.

     0ഹാ0ാരി 0ൂല0ുCായ സാമ്പത്തിക0ാX്യത്തിൽ നിന്നും കടവെക്കണിയിൽ നിന്നും
    കരകയറുന്നതു0ായി ബ്സൈന്ധവെപ്പട്ട വിഷയങ്ങവെള അഭിസംബ്യബ്സൈാധന വെചയ്യുന്നതിനുള്ള

  അവസരം ഇത്തവണ നിലനിന്നിരുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും,   -ധര്യസബ്യ0ത0ായ ഒരു
     നടപടിയും 0ുബ്യന്നാട്ടുവയ്ക്കാവെത ഇതും ഒരു അവസരം നഷ്ടവെപ്പടുത്തലായി

പരിണ0ിച്ചു.       രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങൾക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ സാ0ൂഹ്യ ബ്യക്ഷ0ത്തിനു
    വെചലവഴിക്കാവെത കടം തിരിച്ചടവിബ്യലക്്ക വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനുള്ള പ്രപവണത
     കാട്ടുന്നതിനാൽ കു0ിഞ്ഞുകൂടുന്ന കടം വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ ഗുരുതര0ായ

 പ്രപത്യാഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.    സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളും ബ്സൈഹുരാഷ്പ്രട
     സംഘടനകളും ബ്യലാകത്തിവെല ദരിപ്രദരിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഊറ്റിവെയടുക്കുന്നത്

തുടരുകയാണ്.   കട സുസ്ഥിരത     ചർച്ച വെചയ്യവെപ്പടുന്നത് സാദ്ധ്യതയുള്ള കട ദുരവസ്ഥാ
  നഷ്ടസാദ്ധ്യതയുവെട വെ0ച്ചവെപ്പട്ട ഐ.എം.എഫ്.   ബ്യ0ൽബ്യനാട്ടവു0ായുള്ള ബ്സൈന്ധത്തിൽ

0ാപ്രത0ാണ്.  എന്നിരുന്നാലും,      കടം നിരാധാര0ാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവെത്ത എങ്ങവെന
      -കകാര്യം വെചയ്യണം എന്നതിവെന കുറിച്്ച ഒരു ചർച്ചകളും നടക്കുന്നില്ല.  ആബ്യഗാള

   ബ്യതാതിൽ കടം പുനസംഘടനയുവെട അഭാവത്തിലും,   നിലവിലുള്ള ശക്ത0ായ വെലൻഡർ
 പക്ഷപാതം കാരണ0ായും,      സാഹചര്യം വളവെര ബ്യവഗത്തിൽ ഒരു ആബ്യഗാള

 0ഹാദുരന്ത0ായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. 

  വാചകക്കസർത്ത് നടക്കുബ്യമ്പാൾ തവെന്ന,     ഏറ്റവും ശക്തരായ ബ്യലാക ബ്യനതാക്കൾ
     ഒത്തുബ്യചരുകയും അടിയന്തിര പ്രപാധാന്യ0ുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ നടപടി

    സ്വീകരിബ്യക്കCതില്ലഎന്ന് സർവ്വസമ്മതബ്യത്താവെട തീരു0ാനിക്കുകയും വെചയ്തു.

 

 ധനകാര്യ ട്ര�ാക്കിൽ:    ആ�ന്നമായ അദ്ധ്യക്ഷപദവികൾക്കുള്ള
   ചില�ുട്രപധാന വിഷയങ്ങൾ

 ക� ട്രപതി�ന്ധി: 2020  ഏപ്രപിലിൽ,  ജി20    വെഡബ്സൈ്റ്റ് സർവീസ് സസ്വെപൻഷൻ
 ഇനിബ്യഷ്യറ്റീവ് (ഡി.എസ്.എസ്.ഐ.)  സ്ഥാപിക്കുകയും,    അത് ഏതാC് 43  രാജ്യങ്ങൾക്്ക,

  ആ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള കടങ്ങളുവെട  നിലവിവെല അറ്റ  0ൂല്യത്തിൽ വ്യത്യാസം
വരുത്താവെത,     വെപാതു വെപ്രകഡിറ്റർ0ാർക്കുള്ള ബ്യപയ്വെ0=ുകൾ നീട്ടി  വയ്ക്കാൻ അനുവാദം

 നല്കിവെക്കാC് തിരിച്ചടവിവെ= കാര്യത്തിൽ ഇടബ്യവള നല്കി.  2020  നവംബ്സൈറിൽ,  ഒരു
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‘       ബ്യകാ0ൺ വെപ്രഫയിംവർക്്ക ബ്യഫാർ വെഡബ്സൈ്റ്റ് പ്രടീവെറ്റ്0=സ്് ബ്സൈിബ്യയാC് ഡി.എസ്.എസ്.ഐ.’
നിലവി  ൽ വരികയും,   അത് ഡി.എസ്.എസ്.ഐ.   യ്ക്്ക അർഹതയുള്ള താഴ്ന്ന

 വരു0ാനക്കാരായ 73     രാജ്യങ്ങവെള വായ്പാ പുനഃസംഘടനയ്ക്്ക അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ
 അനുവദിക്കുകയും വെചയ്തു. 

      ലിക്വിഡിറ്റിയുവെട നിബ്യവശനം പ്രപശ്നത്തിവെ= ഒരു ഭാഗവെത്ത അഭിസംബ്യബ്സൈാധന വെചയ്യുന്നു
 എന്നു നടിച്ചു,   എന്നാൽ ഇൻബ്യസാൾവൻസി    അബ്യപ്പാഴും ഒരു വിഷയം തവെന്നയാണ്,

      0രവിപ്പിക്കൽ കാലാവധി പൂർത്തിയായിക്കഴിയുന്ന ആ നി0ിഷത്തിൽ വീCും കടം
  0ാനം 0ുട്ടാനുള്ള സാദ്ധ്യതയാണുള്ളത്.    കടം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടക്കൂട്

   രൂപകല്പനയിൽ തവെന്ന ഒരു പരാജയ0ാണ്,     കാരണം അത് വെപ്രകഡിറ്റർ0ാരുവെട ഒരു
  -പ്രടബ്സൈ്യൂണലായി തവെന്ന തുടരുകയും,    കട പ്രപതിസന്ധിയുവെട വ്യവസ്ഥാപര0ായ

     സ്വഭാവവും ആബ്യഗാള വെതാഴിൽ വിഭജനത്തിലുള്ള അതിവെ= ബ്യവരുകളും
 തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുകയും വെചയ്യുന്നു. 0ാപ്രത0ല്ല,    പല ഇടത്തരം വരു0ാന രാജ്യങ്ങൾക്കും

 ആശ്വാസം ആവശ്യ0ാണ്,    എന്നാൽ അതിന് അർഹതയില്ല.   അവയ്ക്്ക 0ൂലധന
     വിപണികളിബ്യലക്കുള്ള പ്രപാപ്യത ഇതിബ്യനാടകം നഷ്ടവെപ്പടുകയും പല വികസിത

    രാജ്യങ്ങളും 0ൂലധനത്തിവെ= പുറബ്യത്തക്കുള്ള തുടർച്ചയായ പ്രപവാഹം
 അനുഭവിക്കുകയും 14      ഒപ്പം അന്താരാഷ്പ്രട സംഘടനകൾ പ്രപദാനം വെചയ്ത 0ഹാ0ാരി-

     സഹായ ധനം സ്വകാര്യ വെപ്രകഡിറ്റർ0ാർക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്നതിന്
ഉപബ്യയാഗിച്ചുവരികയും15 വെചയ്യുന്നു.     അതിനാൽ കടത്തിവെ= വിഷയത്തിന് കൂടുതൽ

      വ്യവസ്ഥാപിത0ായ ഒരു സ0ീപനവും കടം റVാക്കലിബ്യലക്്ക ഒരു ബ്സൈഹുകക്ഷി
സംരംഭവും,   രാജ്യങ്ങളുവെട കട   ബ്സൈാദ്ധ്യത കണക്കാക്കൽ സംവിധാനവും,  അതായത്

  വാസ്തവ0ായും നീതിയുക്തവും ഹരിതവും,   എല്ലാവവെരയും ഉൾവെപ്പടുത്തിയുള്ളതു0ായ
    വീവെCടുക്കലിബ്യലക്്ക നയിക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണംആവശ്യ0ാണ്.

ഐ.എം.എ%്.    �്ടെപഷ്യൽ സട്രഡായിംഗ് റൈററ്്റ�്: ഐ.എം.എഫ്.
   ക്വാട്ടാകളിവെല രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിവെല അനുപാതത്തിനനുസരിച്്ച വിതരണം

 നടത്തുന്നതിനായി ഐ.എം.എഫ്.   ഏറ്റവും അടുത്തകാലത്ത്,  2021    ഓഗസ്റ്റിൽ 650
    ബ്സൈില്യൺ ബ്യഡാളർ അനുവദിച്ചത് ആവശ്യ0ായിരിക്കുന്നതിബ്യനക്കാൾ വളവെരയധികം

      കുറവായതിനാൽ 0ൂന്നാം ബ്യലാകത്തിവെ= കീശയിൽ വീണത് തുച്ഛ0ായ തുകകളാണ്.
ഐ.എം.എഫ്.  വെ= 190   അംഗ രാജ്യങ്ങളിൽ,  55     സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുവെട വിഹിതം 375

     ബ്സൈില്യൺ ബ്യഡാളർ ആയിരിക്കുബ്യമ്പാൾ താരതബ്യ0്യന ദരിപ്രദരായ 135   രാജ്യങ്ങൾക്്ക 275
   ബ്സൈില്യൺ ബ്യഡാളർ 0ാപ്രത0ാണ് കിട്ടുന്നത്16.   ഏറ്റവും പ്രപധാന0ായി,    ഈ പണം 0ുഴുവനും

    0ൂന്നാം ബ്യലാകത്തിനുള്ള വെപ്രകഡിറ്റർ0ാരായിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ധനകാര്യ
  സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ബ്യപയ്വെ0=ുകളായാണ് ബ്യപാകുന്നത്.

      ഈ പ്രപശ്നം ഏവെറക്കുവെറ വെപാട്ടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു കു0ിളയാണ്,  അത്
     നിലവിലുള്ള പങ്കുവയ്ക്കൽ എങ്ങവെനയാണ് അന്താരാഷ്പ്രട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുവെട
     നിലവിലുള്ള അധികാര ഘടനകൾക്കു 0ാപ്രതം പ്രപബ്യയാജനം വെചയ്യുന്നവെതന്ന്

വ്യക്ത0ാക്കിവെക്കാടുക്കുന്നു. 0ാപ്രത0ല്ല,   വിനിബ്യയാഗിക്കാത്ത എസ്.ഡി.ആർ.കളുവെട
 അബ്യലാബ്യക്കഷനുള്ള വെ0ക്കാനിസം,     റിസർവ് ആസ്തികൾ എന്ന നിലയിലുള്ള

എസ്.ഡി.ആർ.     കളുവെട സ്വഭാവവു0ായി വെപാരുത്തവെപ്പടുന്നതല്ല എന്ന് കൂടുതൽ
 കൂടുതൽവ്യക്ത0ാവുകയാണ്. 

14 https://www.eurodad.org/2020_debt_crisis
15 https://www.eurodad.org/arrested_development
16 https://peoplesdemocracy.in/2021/0926_pd/imf%E2%80%99s-issue-fresh-sdrs
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      സ്വെപഷ്യൽ ബ്യപ്രഡായിംഗ് -ററ്റ്സിവെ= വെ0ാത്തം വിഷയം നിലവിലുള്ള രൂപത്തിൽ
ഐ.എം.എഫ്.       വെന കാർന്നു തിന്നുന്ന പല വ്യവസ്ഥാപിത0ായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നു
0ാപ്രത0ാണ്.        ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ പല പ്രപകാരത്തിലും ഐ.എം.എഫ്.ന്
പ്രപാധാന്യ0ുC്.       അതിനാൽ അതിവെ= ഭരണ പരിഷ്കാരത്തിവെ= വിഷയം അജCയിൽ

  ഏറ്റവും 0ുകളിൽ വബ്യരCതാണ്.

  ആസഗാള നികുതി ചട്ടക്കൂ�്:   നികുതി പരിഷ്കരണത്തിനായുള്ള യത്നങ്ങൾ
     ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതും ബ്യകാർപബ്യററ്റ് നികുതി നിരക്കുകളിൽ കുറവു

    വരുത്തുന്നതും ഭാവിയിൽ അവസാനിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്ലാഘനീയ0ാണ്.
എന്നിരുന്നാലും,  ഒ.ഇ.സി.ഡി.   കരട് തയ്യാറാക്കിയതും,   അതിനുബ്യശഷം ജി7
സാധൂകരിച്ചതും,   തുടർന്ന് ജി20    പ്രപ0ാണീകരിച്ചതു0ായ നികുതി ഡീൽ ചരിപ്രതപരവെ0ന്ന്

  വിബ്യശഷിപ്പിക്കാവുന്നതിൽ നിന്ന് അകവെലയായിരിക്കുകയും,  അഭിലാഷത്തിവെ= വളവെര
      താഴ്ന്ന ഒരു തലവും തുച്ഛ0ായ നീതിയും പ്രപദർശിപ്പിക്കുകയും വെചയ്തു.  ഒന്നാ0തായി,

    വിഷയം ആബ്യഗാള നികുതി ഭരണപ്രക0വെത്ത ബ്സൈാധിക്കുന്നതും,    ഒരു നികുതി ഉടമ്പടിവെയ
     സംബ്സൈന്ധിച്ച പുതിയ ഒരു നിർവചനം പ്രപബ്യചാദിപ്പിക്കാനായി ഐക്യരാഷ്പ്രട

     സംഘടനയുവെട ആഭി0ുഖ്യത്തിലുള്ള വാസ്തവത്തിലുള്ള ഒരു ബ്സൈഹുകക്ഷിപരവും,
   ജനാധിപത്യപരവു0ായ ഒരു ഇടത്തിൽ ഏവെറ്റടുബ്യക്കCത്

ആവശ്യ0ായിരിക്കുന്നതു0ാണ്.  കാരണം,  കരട്  തയ്യാറാക്കിയവരുവെട ഒന്നുകിൽ
      എടുക്കുക അവെല്ലങ്കിൽ വിടുക എന്ന സ0ീപനം 0ൂലം ഗണ്യ0ായ

 -വ0നസ്യങ്ങളുCായിട്ടും 139    രാജ്യങ്ങൾ 0ാപ്രതബ്യ0സമ്മതം നല്കിയിട്ടുള്ളൂ. 0ാപ്രത0ല്ല, 15%
   0ിനി0ം നികുതി നിരക്്ക ബ്യപ്രപാഫിറ്റ്-    ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ബ്സൈഹുരാഷ്പ്രട

   ബ്യകാർപബ്യറഷനുകവെള തടയുന്നതിന് ഒട്ടും പര്യാപ്ത0ല്ല.  

       0ാതൃ രാജ്യവും ബ്യപ്രസാതസ്സ് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള പിടിവലി ഇബ്യപ്പാഴും തുടരുകയും,
വികസിത ബ്യലാകത്ത്,     വിബ്യശഷിച്്ച ബ്സൈഹുരാഷ്പ്രട ബ്യകാർപബ്യറഷനുകളുവെട പലിശ
സമ്പാദ്യങ്ങൾ,  ബ്യറായൽറ്റികൾ,   സർവീസ് ബ്യപയ്വെ0=ുകൾ,   0ൂലധന ബ്യനട്ടങ്ങൾ

    എന്നിവയു0ായി ബ്സൈന്ധവെപ്പട്ടു നടക്കുന്ന ഊറ്റിവെയടുക്കലിവെ= തലത്തിവെ=
     പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്താണ് നീതി എന്ന ബ്യചാദ്യ0ുയർത്തുകയും വെചയ്യുന്നു.  നികുതി

   അവകാശങ്ങൾ ബ്യപ്രസാതസ്സ് രാജ്യങ്ങളിബ്യലക്്ക അർത്ഥവത്തായി
     പുനർവിന്യസിക്കുന്നതു0ായി ബ്സൈന്ധവെപ്പട്ട വികസിത ബ്യലാകത്തു നിന്നുള്ള ഡി0ാ= ്

സുസ്ഥിര0ായിരുന്നു.      വരും ഏതാനും 0ാസങ്ങളിൽ ഇത് എങ്ങവെന
 പരി0ണിക്കുവെ0ന്നുള്ളത് പ്രപധാന0ായിരിക്കും,    കാരണം നിലവിവെല സംവിധാനം

 ഒട്ടുതവെന്ന നീതിയുക്ത0ല്ല. 

 �ുസ്ഥിരതയുള്ള %ിനാൻ�്:    എല്ലാ അന്താരാഷ്പ്രട സാമ്പത്തിക
    സംവാദങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി 0ുഴങ്ങിബ്യക്കൾക്കുന്ന

     വിഷയ0ായതിനാൽ സുസ്ഥിരതയുള്ള ഫിനാൻസ് അജCയിവെല ശക്ത0ായ ഒരു
ഘടക0ായിരിക്കും.        ആബ്യഗാള പാരിസ്ഥിതിക വിനാശവെത്ത അഭിസംബ്യബ്സൈാധ

    വെചയ്യുന്നതിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്ത0ുവെCങ്കിലും സാമ്പത്തിക
      വികസനത്തിവെ= കാര്യത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം 0ൂലം ആ
     ഉത്തരവാദിത്തം തുല്യ0ല്ല എന്നുള്ള ബ്യകാ0ൺ ബ്സൈട്്ട ഡിഫറൻബ്യഷ്യറ്റഡ്

 വെറസ്ബ്യപാൺസിബ്സൈിളിറ്റി (സി.ബ്സൈി.ഡി.ആർ.)     തത്വത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ0ായി പ്രശദ്ധ
 തിരിക്കുബ്യമ്പാൾ തവെന്ന,      വികസന ഫിനാംസിംഗിനു ബ്യ0ൽ പ്രപബ്സൈല0ായ നിബ്സൈന്ധനകൾ

   അടിബ്യച്ചല്പിക്കുന്നതിനുള്ള യത്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർVപര0ാക്കുന്നതിവെ=
    ഭാഗ0ാവെണന്ന് പ്രപതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ0ീപന0ുCായിട്ടുC്.   ചില പ്രപകാരങ്ങളിൽ,

      സുസ്ഥിരതയുള്ള ഫിനാൻസിംഗിവെന ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഒരു വ്യാജ ചർച്ചയായി
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നിലനിൽക്കുകയാണ്.      അതിന് ശക്ത0ായ ആഖ്യാനത്തിവെ= തുടർച്ച ആവശ്യ0ാണ്.
       കാലാവസ്ഥാ ഫിനാൻസ് ഒരു വിഷയം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗണ്യ0ായ പ്രപാബ്സൈല്യം

ബ്യനടിവെയടുക്കും,     കാരണം അത് അനുരൂപീകരണത്തിബ്യലക്കും ലഘൂകരണത്തിബ്യലക്കും
     ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ധാരാളം നിബ്യക്ഷപത്തിനുള്ള വളക്കൂറുള്ളതായതിനാൽ ചില

  -പതൃകവിഷയങ്ങവെള ചർച്ചാവിഷയ0ാക്കും.

     പ്രപാധാന്യ0ർഹിക്കുന്ന കാര്യം ഈ സംഭാഷണങ്ങവെള ബ്യദശീയതാ ധാരകൾ
 പിടിച്ചടക്കുന്നില്ല എന്നതും,     സംഗതിയുവെട കാമ്പിബ്യലക്്ക ബ്യപാകുന്നതിനു പര്യാപ്ത0ായ

 ഇട0ുCായിരിക്കണംഎന്നുള്ളതു0ാണ്.

വ്യാപാരം:      ന്യായ0ായ ഉല്പന്ന വിലകളും വ്യാപാരത്തിവെ= നിബ്സൈന്ധനകളും
 ദീർഘനാളായി അജCയിലുള്ളതാണ്.  2008    വെല ധനകാര്യ പ്രപതിസന്ധിയ്ക്കു ബ്യശഷം

     ബ്യദാഹ കൂടിയാബ്യലാചനകവെള തൃപ്തികര0ായ ഒരു സ്ഥിതിവിബ്യശഷത്തിബ്യലക്്ക തിരിവെക
   വെകാCുവരുന്നതിന് ആരു0ില്ലായിരുന്നു ബ്യദാഹ കൂടിയാബ്യലാചനകൾ

പുനരാരംഭിക്കുന്നതും,    യുറുബ്യഗ്വ കൂടിയാബ്യലാചനകളിൽ ധാരണയിവെലത്തിയ
      അസ0ത്വം നിറഞ്ഞ ഉടമ്പടി കാരണം വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ അഭി0ുഖീകരിക്കുന്ന

     പ്രപശ്നങ്ങൾക്്ക എപ്രതയും ബ്യവഗത്തിൽ പരിഹാരം കവെCത്തുന്നതും സംബ്സൈന്ധിച്ച
      തങ്ങളുവെട ശക്ത0ായ വീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്ത0ാക്കാൻ ഇന്ത്യവെയ ബ്യപാലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ

ജി20     വെല തങ്ങളുവെട പദവി ഉപബ്യയാഗവെപ്പടുത്തുവെ0ന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്.
 വ്യാപാരത്തിവെ= ബ്യ0ഖലയിൽ,    കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടുംതവെന്ന നീതിയുക്ത0ല്ല,   എന്നാൽ പല

ജി20   രാജ്യങ്ങളും പ്രടിപ്സ് ഒഴിവാക്കുന്നതിബ്യനാടുള്ള   എതിർപ്പും നിലവിലുള്ള നിബ്യക്ഷപക-
     രാഷ്പ്രട തർക്കപരിഹാര സംവിധാനത്തിവെ= പ്രപതികൂല പ്രപഭാവങ്ങളും ചർച്ച

  വെചയ്യവെപ്പടുവെ0ന്ന് പ്രപതീക്ഷിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്.   സാബ്യങ്കതികവിദ്യാ -ക0ാറ്റം,
  ബ്സൈൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ ഭരണവ്യവസ്ഥ,    0ത്സ്യബ്സൈന്ധനം കാർഷിക സബ്സിഡികൾ

    എന്നിങ്ങവെനയുള്ള -പതൃക വിഷയങ്ങൾ വീCും ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാബ്യക്കCതുC്.
ഉഭയകക്ഷി,        സ്ഥാപന വെസറ്റിംഗുകൾ എന്നിവ രCിലും കൂടുതൽ നീതിയുള്ള ഒരു

    വ്യാപാര സംവിധാനത്തിനായി ശബ്ദ0ുയർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്്ക ഒരു
അവസര0ുCായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഇ=ർസ%�ുകൾ: ജി20     ഉച്ചബ്യകാടികൾക്്ക ഫിനാൻസ് പ്രടാക്്ക വളവെര
പ്രപാധാന്യ0ുള്ളതായിരിക്കും.     ആബ്യരാഗ്യവും വ്യാപാരവു0ായുള്ള അതിവെ= ഇൻ

    റർബ്യഫസുകൾകൂടിയാബ്യലാചനകൾക്കുള്ളചില പ്രപധാനവെപ്പട്ട ബ്യ0ഖലകളായിരിക്കുകയും
വെചയ്യും.       ബ്യ{ാബ്സൈൽ വെഹൽത്ത് ബ്യബ്സൈാർഡിവെ=യും ബ്യ{ാബ്സൈൽ വെഹൽത്ത് ഫCിവെ=യും
നിർബ്യദശങ്ങളുവെ0ാത്ത്,      0വെറ്റന്ത് വിരുദ്ധ നിലപാവെടടുക്കലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതു

   സംബ്സൈന്ധിച്്ച നിരീക്ഷകർ പ്രശദ്ധ പുലർബ്യത്തCതും,    ശരിക്കും ബ്സൈഹുകക്ഷിപര0ായ ഒരു
സജ്ജീകരണത്തി  ൽ    ഇവയ്ക്്ക ഒരു വി0ർശനം ഉന്നയിബ്യക്കCതു0ാണ്. 

2023      ടെല ഇന്ത്യൻഅദ്ധ്യക്ഷപദവിയും ഇന്ത്യൻ�ിവിൽ
 �മൂഹത്തിനുള്ള ടെവല്ലുവിളികളും

      ഈ ഉന്നത പീഠത്തിലിരിക്കുബ്യമ്പാൾ ഇന്ത്യയുവെട പങ്ക് എന്തായിരിക്കും -   അത് ചില
     പ്രപധാന വിഷയങ്ങൾ കൂടിയാബ്യലാചനാ ബ്യ0ശകളിവെലത്തിക്കുബ്യ0ാ അബ്യതാ ജി7

    പ്രപപ്രകിയകളിൽ എടുത്ത തീരു0ാനങ്ങവെള സാധൂകരിക്കുന്നതിവെന വീCും
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 സഹായിക്കുബ്യ0ാ -    എന്നു ബ്യചാദിക്കുന്നത് പ്രപധാന0ാണ്.   0ൂന്നാം ബ്യലാകവെത്ത
    സംബ്സൈന്ധിച്ചിടബ്യത്താളം നിർണായക0ായ ചില വിഷയങ്ങൾ എങ്ങവെനയാണ്

രൂപവെപ്പടുത്തുന്നവെതന്നും,      ഉച്ചബ്യകാടി തവെന്ന സ്വതപ്രന്ത0ായ ഒരു നിലപാടും
   സ്വീകരിക്കാവെതയും വികസിത രാജ്യങ്ങൾവെക്കാപ്പവെ0ാഴുകിയും അവ്യക്ത0ായ

   വാഗ്ദാനങ്ങളുബ്യടതും വിരബ്യസാക്തികളുബ്യടതു0ായി പര്യവസാനിക്കുബ്യ0ാ എന്നും
 അബ്യന്വഷിക്കുന്നത് പ്രപധാന0ായിരിക്കും.    അതിലും കൂടുതൽ പ്രപാധാന്യ0ർഹിക്കുന്നത്

    ഈ വഷയങ്ങൾ ഗണിക്കവെപ്പടുകയും അഭിസംബ്യബ്സൈാധന വെചയ്യവെപ്പടുകയും
    വെചയ്യുന്നതിനായി 0ുബ്യന്നാട്ടുയർത്തുന്നതിൽസിവിൽസ0ൂഹത്തിവെ= പങ്കാണ്.

 പ്രപാഥ0ിക0ായും പര0പ്രപധാന0ായും,    സാധാരണ ജനങ്ങളുബ്യടതായ പ്രശവ്യവും
       ദൃശ്യവു0ായ വളവെര ശക്ത0ായ ഒരു ആഖ്യാനം വ്യക്ത0ായി പ്രപകട0ാക്കുക എന്നത്

പ്രപധാന0ാണ്.          സിവിൽ സ0ൂഹ സംഘടനകളുവെട ഭാഗ0ായി ഈ പ്രപപ്രകിയയിൽ
    ഇടവെപടുക എന്നത് ഒന്നിബ്യലവെറ കാരണങ്ങളാൽ എളുപ്പ0ല്ല.  ഒന്നാ0തായി,

     നിയ0പര0ാവെണന്ന് തങ്ങൾ ഒട്ടുംതവെന്ന അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രപപ്രകിയയിൽ
    പുബ്യരാഗ0നപരവും റാഡിക്കലു0ായ പ്രപസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തുവെകാC് പവെങ്കടുക്കണം,

 എങ്ങവെന ഭാഗഭാക്കാകണം?   ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ,  ജി20  വെന ഒരു
     നിയ0വിബ്യധയ0ായ ഭരണനിർവഹണ ഇട0ായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നു സംഘാടക

 സ0ിതികൾ വ്യക്ത0ാബ്യക്കCതുC്.     ചർച്ച വെചയ്യവെപ്പടുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും,  ആബ്യഗാള
    ധനകാര്യ ഭരണത്തിവെല നിലവിലുള്ള ശാക്തിക അസ0ത്വങ്ങവെള

സന്തുലിത0ാക്കുന്നതിനായി,    വാസ്തവ0ായ ബ്സൈഹുകക്ഷി വെസറ്റിംഗുകളിൽ
 സംവദിക്കവെപ്പടുകയും ബ്യവണം.      ഈ ഘടകം തീർച്ചയായും അഡ്വക്കസിക്്ക വളവെര

    കുറച്്ച ഇടം 0ാപ്രതബ്യ0 പ്രപദാനം വെചയ്യുന്നുള്ളൂ,    കാരണം പുബ്യരാഗ0നാത്മക0ായ സിവിൽ
  സ0ൂഹം വാസ്തവത്തിൽ ജി20    0ുബ്യന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങവെള എതിർത്തുകയും

 വെപാളിച്ചുകാട്ടുകയു0ാണ് വെചയ്യുന്നത്. 

   0വെറ്റാരു വെവല്ലുവിളി വാസ്തവത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിബ്യ=താണ്.   അതിനു കാരണം
പ്രപപ്രകിയ സുതാര്യ0ല്ലാത്തതും,    അദ്ധ്യക്ഷപദവിയുവെ0ാത്തുള്ള ചർച്ചകളല്ലാവെത ജി20

    രാജ്യങ്ങളു0ായി ഇടവെപടുന്നതിനുള്ള വാസ്തവത്തിലുള്ള ഒരു അവസരവു0ില്ലാവെത
അപ്രപാപ്യവു0ായതിനാൽ,     പരിഹാരങ്ങൾക്കായി വാദിക്കാൻ സിവിൽ സ0ൂഹ

   സംഘടനകൾക്്ക പര്യാപ്ത0ായ ഇട0ില്ല എന്നതാണ്.    ഇത് വിബ്യശഷിച്ചും ഫിനാൻസ്
   പ്രടാക്കു0ായി ബ്സൈന്ധവെപ്പട്്ട വളവെര ശരിയാണ്. 

അവസാന0ായി,   വെവല്ലുവിളി ഏബ്യകാപനത്തിബ്യ=താണ്.    നിരവധി വർഷങ്ങളായി ജി20,
 വിബ്യശഷിച്ചും സി20  പ്രപപ്രകിയയിൽ,   അധികാരസ്ഥാനങ്ങളു0ായി സൗഹൃദത്തിലുള്ള
     സംഘടനകൾ അവർക്കു ബ്യപ്രപാത്സാഹനം നല്ുക ന്ന പങ്കുവഹിക്കാൻ സർവ്വസജ്ജ0ായി

 നിലവെകാള്ളുന്നതിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കുകയാണ്.    ഇത് പലബ്യപ്പാഴും സിവിൽ
   സ0ൂഹത്തിബ്യ=തായ സബ്യXശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്നതിവെല

  സ്ഥിരതയില്ലായ്മയിബ്യലക്കും വ്യതിയാനങ്ങളിബ്യലക്കും നയിക്കുന്നു.  ഇത്തരത്തിലുള്ള
    സാഹചര്യങ്ങൾക്്ക നിശ്ചയദാർഢ്യവും വ്യക്ത0ായ രാഷ്പ്രടീയ നിലപാടും

ആവശ്യ0ാണ്,     വിബ്യശഷിച്ചും ബ്യദശീയവും അന്തർബ്യദശീയവു0ായ രാഷ്പ്രടീയ
  നിലപാടുകളിൽ ചില ഭിന്നതകളുള്ളബ്യപ്പാൾ.  ദക്ഷിണരാജ്യങ്ങളുവെട ബ്യനതൃത്വവെത്ത

   കുറിച്ചുള്ള ബ്യചാദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതും പ്രപധാന0ാണ്.   ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ദക്ഷിണരാജ്യങ്ങളുവെട    ബ്യനതൃത്വം തീർച്ചയായും പുബ്യരാഗ0നപര0ായിരിക്കും എന്ന്

  അനു0ാനിക്കുന്നത് ഒരു വെതറ്റായിരിക്കും,     കാരണം ബ്യ{ാബ്സൈൽ സൗത്തിവെല ഒട്ടനവധി
  സർക്കാറുകൾ നവലിബ്സൈറലിസവെത്ത പുൽകുകയും,   അന്താരാഷ്പ്രട ധനകാര്യ
 0ൂലധനത്തിവെ= ഭാഗ0ായിരിക്കുകയും,     ആബ്യഗാള അധികാര വബ്യരണ്യരുവെട ഒരു
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   ഭാഗ0ാകാനാവുന്ന സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുകയു0ാണ് എന്നതാണ് (  ഇതു പറയുന്നത്
ഇന്ത്യ,  പ്രബ്സൈസീൽ,     ദക്ഷിണാപ്രഫിക്ക എന്നിവടങ്ങളിവെല അസ0ത്വം സംബ്സൈന്ധിച്ച

 സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളുവെട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്).

      ബ്യനതാക്കൾ വളവെര കുറച്ചു 0ാപ്രതം ഭാവനയും പ്രപതിബ്സൈദ്ധതയും പ്രപകട0ാക്കുന്നതിനാൽ,
   ഔബ്യദ്യാഗിക ഉച്ചബ്യകാടിയിവെല നിലവിലുള്ള പ്രക0രാഹിത്യവും, അർദ്ധ- പക്ഷാഘാതവും,

  നിഷ്പ്രകിയത്വവും കൂടുതൽ ശക്തിവെപ്പബ്യട്ടക്കാവെ0ന്നതിനാൽ,  വ്യക്ത0ായും,
സംഭവിബ്യക്കCത്,    ചിതറിബ്യപ്പായിരിക്കുന്ന കഷണങ്ങവെള ഒരു0ിച്ചുബ്യചർക്കുകയും

    നടപടിക്കുള്ള സ0യബ്യരഖകൾക്കായി സമ്മർVം വെചലുത്തുകയും വെചയ്യുക
എന്നുള്ളതാണ്.   ഈ സാഹചര്യം,  എന്നിരുന്നാലും,  അഭിലഷണീയബ്യ0ാ

 സുസ്ഥിരതയുള്ളബ്യതാ അല്ല,      കാരണം നാം അഭി0ുഖീകരിക്കാൻ ബ്യപാകുന്നത് വിവിധ
    രംഗങ്ങളിൽ ഭാവനാതീത0ായ ബ്യതാതിലുള്ള ഒരു പ്രപതിസന്ധിയാണ്.  ഏവെറ്റടുബ്യക്കC

       ഏറ്റവും പ്രപധാനവെപ്പട്ട ചു0തല ശക്തരുവെട നിയ0ങ്ങളും ഏതാനും ബ്യപരുവെട നിയ0ങ്ങളും
  അടിസ്ഥാനവെപ്പടുത്തിയുള്ള തീരു0ാനവെ0ടുക്കലിവെ= നിയ0വിബ്യധയത്വ0ില്ലായ്മബ്യയാടുള്ള

  എതിർപ്പിവെ= ബ്യതാത് ഉയർത്തുകയും,     അതു വെചയ്യുന്നതിനായി പ്രപപ്രകിയയ്ക്്ക ഉള്ളിൽ
       നിന്നും പുറത്തു നിന്നു0ുള്ള തപ്രന്തങ്ങളുവെട ഒരു സംബ്യയാജനം കവെCത്തുകയും വെചയ്യുക

എന്നുള്ളതാണ്. 

    സിവിൽ സ0ൂഹം നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിവെയ വെവല്ലുവിളിക്കുന്നതിനായി
 നിലവെകാള്ളുബ്യമ്പാൾ തവെന്ന,     പ്രപപ്രകിയയുവെ0ാത്ത് ഇടവെപടുന്നതും വളവെര പ്രപധാന0ാണ്.

   അത് പ്രപപ്രകിയയ്ക്്ക ഉള്ളിൽ നിന്നാവണവെ0ന്നില്ല,   0റിച്്ച പ്രപപ്രകിയ   വെയ തവെന്ന ബ്യചാദ്യം
വെചയ്യുന്നതാണ്.    സ്ഥാപനങ്ങൾ ചിലതിവെനതിവെരയുള്ള എതിർപ്പിവെ= തലം
വർദ്ധിപ്പിബ്യക്കCതുC്,      ഇതിനു കാരണം ആബ്യഗാളീകരണത്തിവെ= ശക്തികൾ ബ്യദശീയ

    ഇടവെത്ത 0ുട്ടുബ്യമ്പാൾ അവബ്യരാവെടാപ്പവെ0ത്തുന്ന നിയാ0ക0ായ ശക്തിവെയ
    പ്രപതിബ്യരാധിക്കുകഎന്നത് കൂടുതൽ ദുഷ്കര0ായിത്തീരുന്നു എന്നതാണ്

    ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സ0ൂഹവെത്ത സംബ്സൈന്ധിച്ചിടബ്യത്താളം 2023  ഉച്ചബ്യകാടിയിബ്യലക്്ക
     നയിക്കുന്ന കൂടിയാബ്യലാചനകൾ ഏവവെരയും ഉൾബ്യച്ചർക്കുന്നതായ ഒരു രീതിയിൽ

ആരംഭിക്കുന്നതും,     ബ്യദശീയ ഭൗതിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനവെപ്പട്ടുള്ളതും,  ഒരു
  അന്താരാഷ്പ്രട പരിബ്യപ്രപക്ഷ്യത്താൽ 0ുബ്യന്നാട്ടുനയിക്കവെപ്പടുന്നതും

 ആയിരിക്കണവെ0ന്നുള്ളത് പ്രപധാന0ാണ്.    അങ്ങവെനയാവെണങ്കിൽ 0ാപ്രതബ്യ0 ന0ുക്്ക
 നമ്മുബ്യടതായ ഉപ-    സാപ്ര0ാജ്യത്വ നിലപാടുകവെള ബ്യഭദിച്്ച പുറത്തുവരാൻ

സാധിക്കുകയുള്ളൂ.      പ്രശ0ങ്ങൾ നടബ്യത്തCത് താവെഴ നിന്നും അതിർത്തികൾക്്ക
 അപ്പുറബ്യത്തക്കും വെകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനാണ്.
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