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СУМ НЫЯ 
РЭ КОР ДЫ

Эка но мі ка Ста ро га све-

ту пе ра жы вае рэ корд ны 

спад з-за пан дэ міі ка ра на-

ві ру са, па ве да міў Euronews. 

У Еўра пей скім ста тыс тыч-

ным упраў лен ні ад зна ча-

юць, што чар го вае зні жэн-

не па каз чы каў ста ла са мым 

знач ным з па чат ку вя дзен-

ня на зі ран няў у 1995 го дзе. 

Сё ле та па вы ні ках дру го га 

квар та ла аб' ём ва ла во га 

ўнут ра на га пра дук ту Еў ра-

са ю за зні зіў ся на 11,4 пра-

цэн та. Пры гэ тым ВУП 

19 кра ін еў ра зо ны стра-

ціў 11,8 %. У па раў на нні з 

тым жа пе ры я дам мі ну ла га 

го да эка но мі ка су поль нас ці 

ска ра ці ла ся на 14,7 пра цэн-

та. Агуль ны аб' ём спа жы-

вец кіх рас хо даў у ІІ квар та-

ле ска ра ціў ся на 12 %. «На-

ват уз ру шэн не 2008—2009 

га доў, якое ста ла са мым 

маш таб ным кры зі сам за час 

на зі ран няў, бы ло не вя лі кае 

ў па раў на нні з тым, што мы 

ба чым ця пер. Ні чо га па доб-

на га не ад бы ва ла ся і ў да-

ва ен ны час», — ад зна чыў 

эка на міч ны экс перт з Лон-

дан скай шко лы эка но мі кі і 

па лі тыч ных да сле да ван няў 

Ша хін Ва ле.

Пан дэ мія на нес ла ка ла-

саль ны ўдар па рын ку пра-

цы. Коль касць за ня тых, 

па вод ле афі цый най ста-

тыс ты кі, у ЕС ска ра ці ла ся 

на 2,7 пра цэн та. Больш 

за ўсіх па цяр пе лі Іс па нія, 

Ірлан дыя і Венг рыя. «Да-

дзе ныя па бес пра цоўі сён-

ня па ло ха юць на ват больш, 

чым па каз чы кі ВУП. Стра-

та ра бо ча га мес ца — гэ-

та цяж кая па дзея ў жыц ці 

кож на га ча ла ве ка, якая 

мо жа пры вес ці да ін шых 

не зва рот ных страт, та му, 

з майго пунк ту гле джан-

ня, бес пра цоўе — гэ та 

га лоў ная праб ле ма», — 

за ўва жы ла Euronews Га э-

та на Га ба ла з Вы шэй шай 

шко лы ка мер цыі Па ры жа. 

Экс пер ты па пя рэдж ва юць, 

што дзяр жаў ныя пра гра мы, 

на кі ра ва ныя на пад трым ку 

рын ку пра цы, да па мо гуць 

толь кі ў ка ротка тэр мі но вай 

перс пек ты ве, а ў бу ду чы ні 

коль касць бес пра цоў ных 

ад чу валь на ўзрас це.

Афі цый ны ўзро вень бес-

пра цоўя ў Еў ро пе не пра дэ-

ман стра ваў та ко га іс тот на га 

па вы шэн ня на фо не вы клі-

ка на га пан дэ мі яй COVІD-19 

эка на міч на га кры зі су, як у 

ЗША, ад нак афі цый ныя ліч-

бы не ад люст роў ва юць рэ-

аль ную кар ці ну, мяр ку юць 

ана лі ты кі Deutsche Bank. 

Па вод ле да ных ста туп раў-

лен ня Еў ра са ю за, бес пра-

цоўе ў 19 кра і нах еў ра зо ны 

ў лі пе ні па вя лі чы ла ся да 

7,9 % у па раў на нні з 7,2 % 

да па чат ку рас паў сюдж ван-

ня ка ра на ві рус най ін фек цыі. 

У ЗША яно ўзля це ла аж да 

14,7 з 3,5 пра цэн та ў са ка-

ві ку, а пас ля апус ці ла ся да 

8,4 % у жніў ні.

За гэ ты мі па каз чы ка мі 

ха ва юц ца дзве праб ле мы, 

якія мас кі ру юць рэ аль ны 

ўзро вень бес пра цоўя ў Еў-

ро пе, ад зна чае лон дан скі 

эка на міст Deutsche Bank 

Марк дэ Мю зон. Па-пер шае, 

гэ та еў ра пей скія пра гра мы 

пры му со вых ад па чын каў. 

Еў рас тат лі чыць за ня ты мі 

на ват су пра цоў ні каў, якія 

ад пра ца ва лі нуль га дзін. 

Па ацэн цы дэ Мю зо на, ад 5 

да 10 пра цэн таў усіх ра бот-

ні каў у ча ты рох най буй ней-

шых кра і нах рэ гі ё на (Гер ма-

нія, Фран цыя, Іта лія і Іс па-

нія) у жніў ні пад па да лі пад 

дзе ян не па доб ных пра грам, 

па ве дам ляе MarketWatch.

Акра мя та го, лю дзі, якія 

стра ці лі пра цу, не ме лі маг-

чы мас ці звяр нуц ца ў ор га-

ны пра ца ўлад ка ван ня на 

фо не аб ме жа валь ных мер, 

уве дзе ных ура да мі для пра-

ду хі лен ня да лей ша га рас-

паў сюдж ван ня ін фек цыі, 

або па ін шых пры чы нах. 

На дум ку спе цы я ліс та, да-

ныя пра іх пач нуць з'яў ляц-

ца ў ста тыс ты цы аб бес пра-

цоў ных у дру гім паў год дзі, 

ка лі не ад бу дзец ца но вых 

лак даў наў, ці толь кі на ле-

та. Экс перт Deutsche Bank 

праг на зуе, што да кан ца 

2021 го да афі цый нае бес-

пра цоўе ў еў ра зо не пе ра-

вы сіць 10 пра цэн таў.

У ЧА КАН НІ 
МІЛЬ ЯР ДА 
МІГ РАН ТАЎ

Яшчэ адзін гла баль ны 

вы клік — міг ра цый ны кры-

зіс, ён мае ха рак тар па жа ру, 

які то ўзга ра ец ца, то ста но-

віц ца амаль не за ўваж ны, 

але зу сім не зні кае. Ця пер 

сі ту а цыя з бе жан ца мі, якіх 

стрым лі ва лі лак даў ны і за-

крыц цё ме жаў, зноў па чы-

нае на рас таць. Як лі чаць 

экс пер ты, Еў ро па не га то-

вая да но ва га міг ра цый на га 

кры зі су, аб не па збеж нас ці 

яко га сцвяр джа юць на ву-

коў цы. Пры ток не ча ка ных 

«гас цей» мо жа да па маг чы 

на цы я на ліс тыч ным і пра ва-

ра ды каль ным сі лам Ста ро га 

све ту і, у пры ват нас ці, кра ін 

Бал тыі ўзяць ула ду ў свае 

ру кі.

Го лад, не да хоп піт ной ва-

ды і вой ны ў са мых бед ных 

кра і нах све ту ў най блі жэй-

шыя дзе ся ці год дзі вы му сяць 

больш за міль ярд ча ла век 

ру шыць з мес ца ў по шу ку 

вы ра та ван ня і пры тул ку. 

Пра гно зы змроч ныя — 

на стае но вы маштабны 

міграцый ны кры зіс, які мо-

жа з лёг кас цю пе ра ўзый сці 

ўсе па пя рэд нія.

Вы клад кі аў та раў да-

сле да ван няў — ана лі ты каў 

Ін сты ту та эка но мі кі і мі ру 

(Іnstіtute for Economіcs & 

Peace — гла баль ны маз-

гавы цэнтр са штаб-ква тэ-

рай у Сід неі, з фі лі яла мі ў 

Нью-Ёр ку, Ме хі ка і Га а зе. 

ІEP уз на чаль вае тэх на ла-

гіч ны прад пры маль нік Стыў 

Кі ле леа, за сна валь нік кам-

па ніі Іntegrated Research) 

па каз ва юць, што звыш 30 

кра ін най менш раз ві тых рэ гі-

ё наў Аф ры кі і Азіі не па збеж-

на су тык нуц ца з дэ фі цы там 

пра дук таў хар ча ван ня і ва-

ды, бу дуць пе ра жы ваць між-

эт ніч ныя і між дзяр жаў ныя 

ва ен ныя кан флік ты, вы клі-

ка ныя не да хопам клю ча вых 

рэ сур саў.

Ка лі дэ ма гра фіч ная сі-

туа цыя не зме ніц ца ў най блі-

жэй шае дзе ся ці год дзе, гла-

баль ны по пыт на пра дук ты 

хар ча ван ня да 2050 года вы-

рас це ў паў та ра ра за, вост-

ры дэ фі цыт ежы за кра не ка-

ля 3,5 міль яр да ча ла век, што 

амаль у два ра зы больш, 

чым коль касць тых, хто га-

ла дае ў на шы дні. А зме ны 

клі ма ту пры вя дуць да рос ту 

коль кас ці пры род ных бед-

стваў — па во дак і за сух. Па-

вод ле пад лі каў ана лі ты каў 

ІEP, ка ля 1,2 міль яр да ча-

ла век па кі нуць свае да мы ў 

по шу ках па ра тун ку. І мож на 

не су мня вац ца, што дзя сят-

кі міль ё наў жы ха роў са мых 

бед ных кра ін Аф ры кі і Азіі, 

за стаў шы ся без пра дук таў 

хар ча ван ня і ва ды, ра ту ю-

чы ся ад вой наў, ру шаць да 

ме жаў пры ваб на га Ста ро-

га све ту. А там іх зу сім не 

ча ка юць, ад зна чае пар тал 

Вaltnews.

Па мя та е це, як у мно гіх 

дзяр жа вах та ле рант на га Еў-

ра са ю за міг ра цый ны кры зіс 

пя ці га до вай даў нас ці з яго 

1,5 міль ё на не ча ка ных бе-

жан цаў з не шчас лі вых рэ гіё-

наў све ту аша лам ляль ным 

чы нам змя ніў па лі тыч ны клі-

мат? На свет з'я ві лі ся та кія 

агрэ сіў на на стро е ныя ар га-

ні за цыі про ці дзе ян ня іміг ра-

цыі, як, на прык лад, PEGІDA 

ў Гер ма ніі, «Сал да ты Одзі-

на» на поў на чы Еў ро пы і ў 

кра і нах Бал тыі. Не ка жу чы 

ўжо пра амаль мар гі наль ныя 

пар тыі на цы я на ліс тыч на га 

кштал ту, якія рап там імк лі ва 

на бра лі га ла сы і ўвай шлі ва 

ўра ды еў ра пей скіх кра ін.

Як ад рэ агуе на но вы, 

на шмат больш маш таб ны 

іміг ра цый ны кры зіс на сель-

ніц тва, ска жам, Эс то ніі, 

у цэ лым схіль най да ксе на-

фо біі? Ад каз — у імк лі вым 

уз лё це па пу ляр нас ці мяс цо-

вай на цы я наль на-кан сер ва-

тыў най пар тыі EKRE, якая 

амаль ад кры та пра па ве дуе 

не пры яз насць да іміг ран таў, 

му суль ман, лю дзей з ін шым 

ко ле рам ску ры, за ўва жае 

Вaltnews.

На цы я на ліс ты пры му сі лі 

з са бой лі чыц ца ўстой лі вы ў 

сва іх сім па ты ях і каш тоў нас-

цях па лі тыч ны іс тэб ліш мэнт 

у За ход няй Еў ро пе. Што ўжо 

ка заць пра кра і ны з «юнай» 

і менш раз ві тай па лі тыч най 

куль ту рай на ўсхо дзе аль ян-

су. Шэ раг дзяр жаў Ус ход няй 

Еў ро пы ад кры та ад мо ві лі ся 

пры маць у ся бе бе жан цаў па 

кво тах ЕС, ін шыя ці ха са ба-

ту юць вы ка нан не та кіх квот. 

Еў ра са юз фак тыч на рас ка-

лоў ся па лі ніі За хад—Ус ход 

з-за на ступ стваў міг ра цый-

на га кры зі су, стаў па збя гаць 

раз моў пра вы га ды гла ба лі-

за цыі, па кла па ціў ся пра ўма-

ца ван не знеш ніх ме жаў і ад-

праў ку вой скаў у Аф ры ку.

Ві да воч на, што Ста ры 

свет не га то вы ні фі нан са-

ва, ні псі ха ла гіч на да но вай, 

яшчэ больш маш таб най хва-

лі бе жан цаў і не бу дзе да 

яе га то вы ў най блі жэй шае 

дзе ся ці год дзе. Склад ва ецца 

ўра жан не, што еў ра пей скія 

ста лі цы на ват ду маць ця-

пер не жа да юць аб хут кім 

міг ра цый ным кры зі се. А іх 

фі нан са выя маг чы мас ці скі-

ра ва ны на да па мо гу (чы тай: 

сха ва ную экс пан сію — Аўт.) 

кра і нам «трэ ця га све ту», па-

да рва ным пан дэ мі яй, і «азе-

ля нен не эка но мі кі».

Па лі то ла гі За ход няй Еў-

ро пы мяр ку юць, што пры-

ваб насць на цы я на ліз му для 

вы бар шчы каў бу дзе з ча-

сам спа даць, са сту па ю чы, 

ска жам, та му ж «зя лё на му 

мыс лен ню» ці на ват «веч-

на жы вой» са цы я ліс тыч най 

ідэа ло гіі. Але як толь кі праз 

знеш нія ме жы аль ян су пра-

рвуц ца міль ё ны га лод ных і, 

ве ра год на, не за да во ле ных 

міг ран таў, на цы я на лізм і 

схіль насць да «ра шу чых 

мер» аба вяз ко ва зноў гуч на 

за явяць пра ся бе, пе ра ка на-

ны ана лі ты кі ІEP.

Аў тар змроч на га пра гно-

зу бу ду чых бед стваў — аў-

та ры тэт ны між на род ны Ін-

сты тут эка но мі кі і мі ру — вя-

до мы сва і мі да сле да ван ня мі 

праб лем мір на га раз віц ця і 

рас пра цоў кай Ін дэк са гла-

баль на га мі ру — па каз чы ку 

ўзроў ню ры зы кі кан флік таў 

у маш та бах пла не ты і асоб-

ных рэ гі ё наў. Апа ка ліп тыч-

ныя прад ка зан ні на ву коў цаў 

за сна ва ныя на ана лі зе дэ-

ма гра фіч най сі ту а цыі, на яў-

нас ці клю ча вых рэ сур саў і, 

у пер шую чар гу, піт ной ва-

ды і пра дук таў хар ча ван ня, 

у асоб ных кра і нах.

На ву коў цы ін сты ту та ві-

да воч на не над та ап ты міс-

тыч на на стро е ны ад нос на 

маг чы мых перс пек тыў вый-

сця з кры тыч най сі ту а цыі, 

а ў якас ці спо са бу ні ве лі ра-

ваць бу ду чыя гла баль ныя 

бед ствы пра па ну юць рэз ка 

і іс тот на па вя лі чыць па ме ры 

да па мо гі, якую аказ ва юць 

раз ві тыя дзяр жа вы менш 

па спя хо вым рэ гі ё нам све-

ту. За апош нія два дзя сят кі 

га доў, як ад зна чае ін сты тут, 

ад па вед ныя што га до выя су-

мы ўзрас лі з ад на го міль яр-

да до ла раў да 34 міль яр даў, 

але гэ тых гро шай, вядома, 

не да стат ко ва. Іх па він на 

бы ло быць у дзя сят кі ра-

зоў больш, каб да па маг чы 

кра і нам, якія не ўза ба ве су-

тык нуц ца з кры зі сам, лі чаць 

ана лі ты кі ІEP.

БА ГА ТЫЯ 
І БЕД НЫЯ

На фо не на рас тан ня дру-

гой хва лі пан дэ міі ка ра на-

ві ру са ста но віц ца больш 

за ўваж ныя рас ко лі ны ў 

су поль нас ці. У Еў ра са ю-

зе ўсё мац ней вы яў ля юц-

ца роз на га лос сі па між яго 

чле на мі, ад зна чае вя ду чае 

эка на міч нае вы дан не Япо ніі 

Nіhon Keіzaі Shіmbun. Да дат-

ко вай кры ні цай кан фран та-

цыі па між кі раў ніц твам ЕС 

у Бру се лі і кра і на мі Ус ход-

няй Еў ро пы ста лі ме ры, 

якія пры ма юц ца ў су вя зі з 

пан дэ мі яй ка ра на ві рус най 

ін фек цыі, — у пры ват нас ці, 

ра шэн не ства рыць спе цы-

яль ны фонд для ад наў лен-

ня еў ра пей скай эка но мі кі, 

а так са ма аб ме жа ван ні на 

сва бод нае пе ра мя шчэн не па 

тэ ры то рыі ЕС, якія ўводзяць 

асоб ныя кра і ны.

Бы лі агу ча ны і ра ды каль-

ныя пра па но вы. Шы ро кі рэ-

за нанс вы клі ка ла, на прык-

лад, ідэя прэм' ер-мі ніст ра 

Ні дэр лан даў Мар ка Ру тэ, 

які на па ся джэн ні пар ла-

мен та ў па чат ку ве рас ня 

пра па на ваў сфар мі ра ваць 

«но вы са юз без Поль шчы 

і Венг рыі». Ві да воч на, што 

ў ЕС па вя лі чы ла ся дыс тан-

цыя па між бы лы мі кра і на мі 

«ка му ніс тыч на га ла ге ра» 

і ад мі ніст ра цы яй у Бру се лі, 

якая пас ля па зы ко ва га кры-

зі су 2010 го да і кры зі су ў су-

вя зі з на плы вам міг ран таў 

на дае «асаб лі вае зна чэн не 

за ход нім каш тоў нас цям». 

Між тым у кра і нах Ус ход няй 

Еў ро пы рас це не да вер да кі-

раў ніц тва Еў ра са ю за, якое 

апы ну ла ся не ў ста не эфек-

тыў на спра віц ца з гэтымі 

кры зі са мі.

На рас та юць роз на га лос-

сі і ў да чы нен ні да па лі ты кі 

пры ёму бе жан цаў. Еў ра-

пей ская ка мі сія апуб лі ка ва-

ла 23 ве рас ня пра ект но вай 

сіс тэ мы раз мер ка ван ня міг-

ран таў. Ад нак да гэ туль не-

вя до ма, ці па го дзяц ца ўхва-

ліць гэ тую сіс тэ му кра і ны Ус-

ход няй Еў ро пы, якія тра ды-

цый на вы сту па юць су праць 

пры ёму бе жан цаў, — та му 

ве ра год насць та го, што роз-

на га лос сі ўзмоц няц ца, да во-

лі вя лі кая, пі ша Nіhon Keіzaі 

Shіmbun.

Ня гле дзя чы на гэ та, краі-

ны Ус ход няй Еў ро пы на ўрад 

ці вы ра шац ца вый сці са 

скла ду Еў ра са ю за, як гэ-

та зра бі ла Вя лі ка бры та нія, 

мяр куе япон скае вы дан не: 

«Спра ва ў тым, што па раў-

наль на бед ная Ус ход няя Еў-

ро па ўзба га ча ец ца за кошт 

ЕС. Атрым лі ва ец ца, што 

яна ка рыс та ец ца да бро та-

мі член ства ў са ю зе і пры 

гэ тым не вы кон вае пра ві лы 

і прын цы пы ЕС, для яко га 

та кія дзе ян ні вы гля да юць як 

зняц це вярш коў».

Праб ле ма ў тым, што Бру-

сель па куль не мо жа знай сці 

вы хад з сі ту а цыі, якая скла-

ла ся. Ка лі ён вы ра шыць пры 

гэ тым пай сці на са ступ кі Ус-

ход няй Еў ро пе, то кры ты кі не 

за ма ру дзяць аб ві на ва ціць яго 

ў «ады хо дзе ад еў ра пей скай 

фі ла со фіі». «У вы ні ку Еў ра-

са юз апы нуў ся пе рад ды-

ле май: ён за яў ляе пра важ-

насць «ула ды за ко на», але 

не мо жа пры няць кан крэт-

ных мер», — за ўва жае Nіhon 

Keіzaі Shіmbun. Так што перс-

пек ты вы вы ра шэн ня сі ту а цыі 

за ста юц ца цьмя ныя. І Ста ры 

свет, зда ец ца, ча ка юць вель-

мі ня прос тыя ча сы.

За хар БУ РАК.

НО ВЫЯ ВЫ КЛІ КІ 
СТА РО ГА СВЕ ТУ

Што па гра жае Еў ра са ю зу?
У Бру се лі прай шоў са міт Еў ра пей ска га са ю за. 

Ад ра зу пла на ва ла ся, што су стрэ ча лі да раў 

кра ін — чле наў ЕС ад бу дзец ца ў кан цы 

мі ну ла га тыд ня. Та ды са міт не ча ка на пе ра нес лі 

на ты дзень. Афі цый ная пры чы на — сы ход 

на ка ран цін кі раў ні ка Еў ра са ве та Шар ля Мі шэ ля. 

Пра гэ та расказала ін фар ма генц тва Reuters 

са спа сыл кай на прад стаў ні ка ста ршы ні са ве та 

Ба рэн да Лей тса. Праў да, на дум ку шэ ра га 

ана лі ты каў, га лоў ная пры чы на пе ра но су 

ў ін шым. У пры ват нас ці, Dіe Welt ад зна чыў, 

што «ў дзяр жаў ЕС ня ма адзі на га мер ка ван ня 

па знеш не па лі тыч ных пы тан нях, так што са міт 

па гра жаў абяр нуц ца поў ным пра ва лам». 

Ар ты кул ва ўплы во вым што дзён ным ня мец кім 

вы дан ні (ад мет на яшчэ, што ме на ві та Гер ма нія 

ця пер з'яў ля ец ца стар шы нёй ЕС) меў кра са моў ную 

наз ву «Стра тэ гіч ная шы за фрэ нія Еў ро пы». 

Ка лі ўспом ніць рэ корд ны па пра цяг лас ці лі пень скі 

са міт ЕС, то трэнд вы ма лёў ва ец ца ўстой лі вы. 

Якія вы клі кі паў ста лі пе рад Еў ра са ю зам і чым 

гэ тыя вы пра ба ван ні па гра жа юць су поль нас ці, 

што па зі цы я нуе ся бе ад ным з га лоў ным су свет ных 

геа па лі тыч ных гуль цоў?


