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ЭФЕКТ ГРЭ ТЫ
На пя рэ дад ні ад крыц ця фо ру-

му быў прад стаў ле ны дак лад аб 

гла баль ных ры зы ках 2019 го да, 

за сна ва ны на апы тан ні пры бліз на 

ты ся чы экс пер таў. Упер шы ню за 

паў ве ка вую гіс то рыю эка на міч на га 

фо ру му асноў ны мі ры зы ка мі най-

блі жэй шых 10 га доў пры зна ныя 

пяць эка ла гіч ных праб лем. Са мы мі 

не бяс печ ны мі па маш та бе ўздзе-

ян ня, згод на з дак ла дам, мо гуць 

стаць ня ўда чы ў ба раць бе са зме-

на мі клі ма ту, стра та бія ла гіч най 

раз на стай нас ці, эк стрэ маль ныя 

з'я вы на двор'я і не да хоп ва ды.

Што да ты чыц ца больш ка рот ка-

тэр мі но вых пра гно заў, то экс пер ты 

вы лу чы лі ў лі ку ры зык эка на міч ныя 

кан фран та цыі (іх рос ту ча ка юць 

78,5 % апы та ных), па лі тыч ную па-

ля ры за цыю ўнут ры кра ін (78,4 %), 

эк стрэ маль на вы со кія тэм пе ра ту ры 

(77,1 %), раз бу рэн не пры род ных 

эка сіс тэм (76,2 %), кі бе ра та кі на 

інф ра струк ту ру (76,1 %), па пу лісц-

кія і ша ві нісц кія ру хі (75,7 %) і не-

кант ра ля ва ныя па жа ры (70,7 %).

Рас хіст ван не каш тоў нас цяў ка-

пі та ліз му ста ла да мі ну ю чым ма ты-

вам эка на міч на га фо ру му ў фе шэ-

не бель най Швей ца рыі. Ві зу аль ным 

сім ва лам гэ тай з'я вы ста ла гру па 

ты нэй джа раў на ча ле з Грэ тай 

Тун берг, якіх за пра сі лі ў Да вос як 

«ства раль ні каў пе ра мен». Гру па ў 

талс тоў ках моц на кант рас та ва ла 

з люк са вым дрэс-ко дам муж чын у 

сі ніх пін жа ках.

Асноў най інт ры гай WЕF-2020 

ста лі вы ступ лен ні двух «хэд лай-

не раў», клю ча вых спі ке раў — прэ-

зі дэн та ЗША До наль да Трам па і 

эка ак ты віст кі Грэ ты Тун берг. З 

тры бу ны да вос ка га фо ру му яны 

вы ка за лі два су праць лег лыя пунк-

ты гле джан ня. Трамп ка заў пра 

не аб ход насць раз віц ця вы твор-

час ці, Грэ та па пя рэдж ва ла, што 

ад бу дзец ца ка та стро фа, ка лі свет 

пра цяг не раз ві вац ца па ста рой 

схе ме. Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп здзі віў гас цей фо ру му ў 

Да во се ўпэў не най за явай аб тым, 

што яго кра і на дэ ман струе ня ба-

ча ны эка на міч ны рост: «Я ка заў 

вам, што мы пры сту пі лі да вя лі-

ка га ад ра джэн ня Аме ры кі». Ён 

пад крэс ліў, што ЗША да лу чац ца 

да гла баль най іні цы я ты вы Су свет-

на га эка на міч на га фо ру му ў Да-

во се па вы са дцы трыль ё на дрэў, 

за клі ка най кам пен са ваць вы сеч ку 

і гі бель ля соў на пла не це.

«Каб ска рыс тац ца маг чы мас-

ця мі заўт раш ня га дня, мы па він ны 

ад кі нуць ад веч ных пра ро каў, якія 

абя ца юць па гі бель, і іх пра гно зы 

апа ка ліп сі су. Гэ тыя па ні кё ры веч на 

па тра бу юць ад на го і та го ж — аб-

са лют най ула ды, каб да мі на ваць, 

транс фар ма ваць і кант ра ля ваць 

кож ны ас пект на ша га жыц ця... Мы 

не да зво лім ра ды каль ным са цы-

я ліс там раз бу рыць на шу эка но мі-

ку», — за явіў прэ зі дэнт ЗША, яко га 

Грэ та Тун берг слу ха ла з за лы.

«Я ха чу, каб вы па ні ка ва лі, — 

за ўва жы ла ў сва ім вы ступ лен ні 

швед ская клі ма тыч ная ак ты віст-

ка. — Ка лі мы, дзе ці, про сім вас 

па ні ка ваць, мы не ма ем на ўва зе 

пра цяг ваць у тым жа ду ху. Мы не 

пра па ну ем вам спа дзя вац ца на 

тэх на ло гіі, якіх на сён няш ні дзень 

яшчэ не іс нуе на ват у перс пек ты-

ве — і якія, ка жуць на ву коў цы, маг-

чы ма, ні ко лі і не з'я вяц ца».

У ад каз на вы пад Трам па аб 

«па ні кё рах» яна за яві ла, што яшчэ 

ні вод ная па лі тыч ная ідэа ло гія або 
эка на міч ная струк ту ра не змаг ла 
спра віц ца з над звы чай най сі ту а-
цы яй ва кол змя нен няў клі ма ту і 
на ва коль на га ася род дзя. «Свет, 
ка лі вы яшчэ не за ўва жы лі, ця пер 
у аг ні», — кан ста та ва ла Грэ та.

«У ад роз нен не ад вас, маё па ка-
лен не не здас ца без бою», — па пя-
рэ дзі ла Тун берг важ ных асоб у сі ніх 
кас цю мах. Па сло вах Грэ ты, «вы са-
джваць дрэ вы, вя до ма, доб ра, але 
гэ та не тое, што па тра бу ец ца, і не 
мо жа за мя ніць рэ аль на га па мян-
шэн ня ча ла ве ча га ўплы ву на пры-
ро ду». Яна за клі ка ла біз нес ме наў і 
па лі ты каў не ад клад на ад мо віц ца ад 
суб сі дзі ра ван ня вы кап нё ва га па лі-
ва. Як па ве дам ляе Thе Wаll Strееt 

Jоurnаl, паз ней Трамп пры знаў ся, 

што ні чо га не ве дае пра Тун берг, 

але ў яго скла ла ся ўра жан не, што 

яна вель мі сяр дзі тая дзяў чын ка.

МЁРТ ВЫ 
КА ПІ ТА ЛІЗМ

Прад стаў ні кі Еў ра ка мі сіі пра па-

на ва лі ўдзель ні кам Да во са кам пра-

міс па між ка пі та ліз мам і «клі ма тыч-

ным не ўро зам». На іх дум ку, гэ тыя 
дзве, зда ва ла ся б, не су мя шчаль-
ныя каш тоў нас ці мож на пры мі рыць 
у рам ках «но ва га ка пі та ліз му». 
Кі раў нік Еў ра ка мі сіі Урсу ла фон 
дэр Ля ен лі чыць, што ўстой лі вая 
эка но мі ка маг чы мая. На яе дум-
ку, прый шоў час для строю, які 
больш не з'яў ля ец ца ка пі та ліз мам 
ак цы я не раў, што слу жыць толь кі 
іх уз ба га чэн ню. «Гэ та ка пі та лізм 
не абы яка вых лю дзей, які пра цуе 
для даб ра бы ту лю дзей — ра бот ні-
каў і ўся го гра мад ства, — за яві ла 
фон дэр Ля ен. — Асаб лі вая ро ля 
сён ня ад во дзіц ца і не ка мер цый ным 
ня ўра да вым ар га ні за цы ям не абы-

яка вых лю дзей, мэ тай якіх з'яў ля-

ец ца па ляп шэн не роз ных ас пек таў 

жыц ця су час на га гра мад ства».

Прэ зі дэнт Швей ца рыі Сі ма не та 

Са ма ру га за клі ка ла кра і ны све ту 

да ак тыў ных са ма стой ных дзе ян-

няў, на зваў шы па мыл кай імк нен не 

«ста віць эка на міч ныя ін та рэ сы вы-

шэй за функ цы я на ван не пры род-

на га све ту». «Бія раз на стай насць 

па доб ная на Эй фе ле ву ве жу, — 

за яві ла яна. — Пры бі рай це па ад-

ной шру бач цы ў дзень, і спа чат ку 

ні чо га не зда рыц ца. Але ка лі вы 

пры бе ра це за над та шмат, усё аб-

ры нец ца».

За сна валь нік і вы ка наў чы стар-

шы ня WЕF Клаўс Шваб рас тлу ма-

чыў га лоў ную тэн дэн цыю 2020 

го да: біз не су не аб ход на не толь кі 

ду маць аб атры ман ні мак сі маль на-

га пры быт ку, але і вы ка рыс тоў ваць 

свае рэ сур сы, каб пры ўдзе ле ўра-

даў і гра ма дзян скай су поль нас ці 

вы ра шаць асноў ныя пы тан ні гэ та га 

дзе ся ці год дзя. Па вод ле яго слоў, 

га вор ка ідзе аб вяр тан ні да кан цэп-

ту «ка пі та ліз му за ці каў ле ных ба-

коў» для ба раць бы з ня роў на сцю 

ў гра мад стве і змя нен нем клі ма ту. 

Дум ку на гэ ты конт агу чыў Марк 

Бэ ні ёф, аме ры кан скі міль яр дэр, 

кі раў нік кам па ніі Sаlеsfоrсе: «Ка пі-

та лізм, якім мы яго ве да лі, мёрт вы. 

Гэ тая апан та насць мак сі мі за цы яй 

пры быт ку для ак цы я не раў пры вя ла 

да не ве ра год най ня роў на сці і над-

звы чай най сі ту а цыі пла не тар на га 

маш та бу».

БА ГА ТЫЯ 
І БЕД НЫЯ

Па сло вах ды рэк та ра-рас па-

рад чы ка Між на род на га ва лют на га 

фон ду Крыс та лі ны Ге ор гі е вай, свет 

ста іць на па ро зе но ва га маш таб-

на га кры зі су, які за сло ніць сва ёй 

раз бу раль нас цю ўсё тое, што мы 

ве да ем пра Вя лі кую дэ прэ сію. Пе-

ры яд 1920—1930-х га доў мі ну ла га 

ста год дзя ўжо па раў ноў ва ец ца з 

бя гу чы мі трэн да мі, і па раў на нне не 

на ка рысць ця пе раш няй сі ту а цыі. 

Ка ра ні но ва га кры зі су звя за ны з 

праб ле ма мі су свет на га фі нан са ва га 

сек та ра і бес прэ цэ дэнт ным па шы-

рэн нем ня роў на сці па ўсім све це. 

Усё гэ та ад бы ва ец ца на ват ня гле-

дзя чы на тэн дэн-

цыю да ска ра-

чэн ня раз ры ву ў 

да хо дах вя ду чых 

кра ін све ту. Як лі чаць у МВФ, ня роў-

насць, якая пра цяг вае рас ці па між 

асноў ны мі гру па мі на сель ніц тва, 

на гад вае сі ту а цыю па чат ку ХХ ста-

год дзя, ка лі эка на міч ная ін тэ гра цыя 

і раз віц цё тэх на ло гій пры вя лі спа-

чат ку да су свет на га роск ві ту, а за-

тым да гла баль най фі нан са вай ка-

та стро фы, на ды ход якой па ско ры лі 

Пер шая су свет ная вай на, Каст рыч-

ніц кая рэ ва лю цыя ў Ра сіі і шэ раг 

па дзей у Еў ро пе і Аме ры цы.

Па вод ле звес так ААН, з 1980 

го да ня роў насць у да хо дах у боль-

шас ці рэ гі ё наў све ту рэз ка вы рас-

ла. Най боль шы пе ра кос у да хо дах 

на зі ра ец ца ў кра і нах Аф ры кі і Ла-

цін скай Аме ры кі, якія раз ві ва юц-

ца. Па вод ле вы ні каў спра ва зда-

чы Охfаm Tіmе tо Саrе за мі ну лы 

год, са мыя ба га тыя ў све це 2153 

ча ла ве кі кант ра лю юць больш 

гро шай, чым 4,6 міль яр да са мых 

бед ных, ра зам узя тых. З дру го га 

бо ку, апош нія не каль кі га доў Да вос 

стаў сім ва лам боль ша га раз ры ву 

па між ба га ты мі і бед ны мі. У ім тра-

ды цый на бя руць удзел лю дзі, чый 

ка пі тал су па стаў ны з ВУП цэ лых 

кра ін (сё ле та на фо ру ме пры сут-

ні ча лі больш за 100 міль яр дэ раў). 

З 24 бан каў, прад стаў ні кі якіх 

пры сут ні ча лі ў Да во се, 10 укла лі 

1 трыль ён до ла раў у раз віц цё вы-

кап нё ва га сек та ра. Гэ та су ма, якой 

да стат ко ва для бу даў ніц тва со неч-

ных элект ра стан цый ма гут нас цю 

640 ГВт, што знач на пе ра вы шае 

іс ну ю чыя су свет ныя ма гут нас ці ад-

па вед на га сек та ра энер ге ты кі.

Вя до ма, «са ско чыць з вуг ля-

род най ігол кі» ня прос та — за да ча 

па тра буе ка ла саль ных на ма ган-

няў і ін вес ты цый. Ра ней экс пер ты 

ААН па каз ва лі, што кам па ніі па 

ўсім све це мо гуць стра ціць больш 

за $2 трлн сва ёй ка пі та лі за цыі да 

2025 го да з-за ўзмац нен ня жорст-

кас ці эка ла гіч най па лі ты кі. Та кі 

пра гноз зме шча ны ў дак ла дзе 

Аса цы я цыі ад каз на га ін вес та ван-

ня РRІ. Па раз лі ках Між на род на га 

энер ге тыч на га агенц тва, для пе ра-

хо ду да «чыс тай» энер ге ты кі ў яе 

трэ ба ін вес та ваць па 3,5 трыль ё ны 

до ла раў у год, што ўдвая вы шэй за 

бя гу чы ўзро вень.

На дум ку Пі тэ ра Гі ге ра, ды рэк-

та ра па ры зы ках кам па ніі Zurісh 

Іnsurаnсе Grоuр, іс нуе вост рая 

эка на міч ная не аб ход насць хут чэй 

адап та вац ца, каб па збег нуць не зва-

рот ных на ступ стваў клі ма тыч на га 

кры зі су і вы мі ра ння ві даў. «Бія ла гіч-

на раз на стай ныя эка сіс тэ мы па глы-

на юць гі ганц кія аб' ёмы вуг ля ро ду і 

за бяс печ ва юць ве лі зар ныя эка на-

міч ныя вы га ды, якія ацэнь ва юц ца 

ў 33 трыль ё на до ла раў у год — эк-

ві ва лент ВУП ЗША і Кі тая, ра зам 

узя тых», — пад крэс ліў экс перт.

АД ГУ ТЭН БЕР ГА — 
ДА ЦУ КЕР БЕР ГА

Яшчэ ад на праб ле ма, якую ак-

тыў на аб мяр коў ва лі ў Да во се, — 

ліч ба вая рэ ва лю цыя. Яе вы га ды 

ві да воч ныя. Пра ца ста ла больш 

эфек тыў най, а хут касць атры ман ня 

ін фар ма цыі рас це. Іна ва цыі і ліч ба-

выя тэх на ло гіі ста лі на ўпрост уплы-

ваць на лад жыц ця ча ла ве ка, на яго 

пра фе сій ныя стра тэ гіі. Не заў сё ды 

ў леп шы бок. Спра ва ў тым, што 

ча ла ве чы мозг не па спя вае за па-

то кам ін фар ма цыі, і гэ та ства рае 

праб ле мы для ўсіх: для са міх лю-

дзей, для эка но мі кі, біз не су, для 

ўра даў. Кі раў нік ла ба ра то рыі ней-

ра на вук і па во дзін ча ла ве ка ра сій-

ска га Ашчад бан ка Анд рэй Кур па таў 

прад ста віў фак ты, якія да каз ва юць, 

што ча ла ве чы мозг заў сё ды вы бі-

рае тое, што пра сцей. На прык лад, 

кар цін ка з Кім Кар даш' ян пра сцей-

шая для ўспры ман ня, чым тэкст 

на ву ко ва га ар ты ку ла. Та му мозг, 

хут чэй за ўсё, за фік суе сваю ўва гу 

на здымку Кар даш' ян. А тэкс там ар-

ты ку ла не за ці ка віц ца.

Вось та кім шля хам ча ла вец тва 

ця пер і раз ві ва ец ца: ад сіс тэм на га 

кніж на га мыс лен ня да прос тых воб-

ра заў, ві зу а лі за цыі. «Мы на зі ра ем 

эс ка ла цыю пры мі тыў на га кан тэн ту 

і пе ра жы ва ем фун да мен таль ную 

транс фар ма цыю — пе ра яз джа ем 

з га лак ты кі Гу тэн бер га ў га лак ты ку 

Цу кер бер га. З цы ві лі за цыі сіс тэм-

на га мыс лен ня пе ра хо дзім у цы ві лі-

за цыю гля дзель ных воб ра заў, дзе 

ня ма мес ца ана лі тыч на му мыс лен-

ню», — за ўва жыў Кур па таў. У вы ні-

ку ча ла вец тва ця пер, па сут нас ці, 

пе ра жы вае «эпі дэ мію ліч ба ва га 

аў тыз му», лі чыць экс перт.

«Тэх на ла гіч ная гон ка ўзбра ен-

няў мо жа пры вес ці да з'яў лен ня «ін-

фар ма цый ных ка ло ній», — мяр куе 

43-га до вы із ра іль скі пісь мен нік-фу-

ту ро лаг Юваль Ной Ха ра рэ, які стаў 

ад ным з га лоў ных спі ке раў фо ру му 

ў Да во се. — Ка лі ў ця бе ёсць усе 

звест кі пра кра і ну, не трэ ба ад праў-

ляць ту ды сал дат. Ула ды змо гуць 

«хак нуць» лю дзей, ма ю чы да стат-

ко ва раз ві тыя бія тэх на ло гіі. Шмат 

ка жуць аб уз ло ме кам п'ю та раў, тэ-

ле фо наў або бан каў скіх ра хун каў, 

але рэ аль нае пы тан не — гэ та ўзлом 

ча ла ве ка. Мы бліз кія да пунк та не-

зва ро ту. І мы не ма ем па няц ця пра 

тое, што ад бу дзец ца пас ля».

БА НА НЫ 
Ў ЧОР НЫМ СПІ СЕ

У апош нія га ды СЭФ усё больш 

кры ты ку юць за тое, што ён пе ра-

тва рыў ся ў ме ра пры ем ства, на 

якім яго ты ту ла ва ныя ўдзель ні кі 

зай ма юц ца пі я рам і фа та гра фу юц-

ца. У Да вос, да рэ чы, яны ра зам 

з су свет ны мі сла ву тас ця мі час та 

пры ля та юць на сва іх са ма лё тах. 

Ад нак Ад ры ян Монк, адзін з ды-

рэк та раў СЭФ, апраўд ва ец ца, 

што боль шасць гас цей і ўдзель ні-

каў пры яз джа е ў Да вос з Цю ры ха 

на цяг ні ку. Гэ та, на пэў на, адзін з 

пунк таў іх пра гра мы па ба раць бе 

з двух во кі сам вуг ля ро ду. А ў аэ ра-

пор це Цю ры ха для тых, хто мае на-

мер усё ж ска рыс тац ца са ма лё там, 

спе цы яль на тры ма юць бія па лі ва. 

На гэ тым фо не юбі лей ны фо рум у 

Да во се за пом ніц ца агуль най «зя лё-

най» лі ні яй з за про ша ным шэф-по-

ва рам, які на кар міў гас цей ве ге та-

ры ян скай ежай. З ме ню вы клю чы лі 

мя са і ры бу, а так са ма ба на ны, якія 

апы ну лі ся ў «чор ным» спі се з-за 

імк нен ня вы ка рыс тоў ваць вы ключ-

на мяс цо выя пра дук ты.

Крыс та лі на Ге ор гі е ва на се сіі, 

пры све ча най перс пек ты вам су-

свет най эка но мі кі, рас па вя ла не 

над та па літ ка рэкт ны па су час ных 

мер ках анек дот. «Бог клі ча Май-

сея і ка жа: «У мя не для ця бе ёсць 

дзве на ві ны — доб рая і дрэн ная. 

Доб рая на ві на ў тым, што ты па-

ды меш ру кі, мо ра рас сту піц ца і ты 

пра вя дзеш сва іх лю дзей на сва-

бо ду». Май сей ус клі кае ў ад каз: 

«Пас ля та кой на ві ны дрэн ных быць 

ужо не мо жа!» Бог ад каз вае: «Не 

спя шай ся з вы сно ва мі. Перш чым 

рас су нуць мо ра, та бе спа чат ку да-

вя дзец ца зра біць ацэн ку ўздзе ян ня 

на на ва коль нае ася род дзе!» За ла 

ў ад каз грым ну ла ро га там і апла-

дыс мен та мі: удзель ні кі фо ру му ні-

бы ра да ва лі ся, што на та кую тэ му 

яшчэ мож на жар та ваць услых.

За хар БУ РАК.

ДЗІ ВО СЫ ДА ВО САДЗІ ВО СЫ ДА ВО СА
Чым ад зна чыў ся юбі лей ны су свет ны эка на міч ны фо рум?

Сё ле та ў швей цар скім гар на лыж ным ку рор це Да вос прай шоў пя-

ці дзя ся ты су свет ны эка на міч ны фо рум (WЕF). У ім узя ло ўдзел 

ка ля трох ты сяч чы ноў ні каў са 117 кра ін, у тым лі ку больш за 

50 кі раў ні коў дзяр жаў і ўра даў. Так са ма на ме ра пры ем ства пры-

еха ла 1,6 ты ся чы буй ных біз нес ме наў з 36 кра ін све ту. Фо рум у 

Да во се ня рэд ка на зы ва юць «су свет ным ура дам», які вы зна чае 

гла баль ны па ра дак дня. Фар мат ме ра пры ем ства, тым не менш, не 

пра ду гледж вае рас па ра джэн няў і па ста ноў. Ад нак вы ні кі фо ру му 

за слу гоў ва юць ува гі, бо са праў ды ўплы ва юць на на ступ ныя дзе-

ян ні ўлад ва ўсім све це. Якія ж трэн ды ак ту а лі за ваў WЕF-2020?


