
Доўг — 
182 трыль ё ны 
до ла раў

Су свет ная эка но мі ка — на па-

ро зе чар го ва га фі нан са ва га кра-

ху. Ця пер яго тры ге рам абя цае 

стаць ве лі зар ны су мар ны доўг 

кра ін све ту. На пя рэ дад ні кры зі су 

2008 го да ся рэд нія су ад но сі ны гла-

баль на га доў гу да ВУП скла да лі 

36 пра цэн таў, а за раз — больш 

за 50 пра цэн таў. Су ма аст ра на-

міч ная — 182 трыль ё ны до ла раў. 

Між на род ны ва лют ны фонд па пя-

рэдж вае: ка лі фі нан са вую сіс тэ му 

не ўдас ца рэ фар ма ваць, ка лап су 

не па збег нуць.

Экс пер ты ар га ні за цыі кан ста ту-

юць: ура ды боль шас ці кра ін пра ва-

лі лі прак тыч на ўсе рэ фор мы, якія 

па тра ба ва лі ся для аба ро ны бан-

каў скай сіс тэ мы — у пер шую чар-

гу ад ры зы коў ных і не аб ду ма ных 

дзе ян няў фі нан сіс таў, якія вы клі ка-

лі ма гут ную лан цу го вую рэ ак цыю 

аб ва лу дзе сяць га доў та му.

У МВФ пры зна юць: ней кія ўро кі 

за мі ну лае дзе ся ці год дзе рэ гу ля та-

рам уда ло ся спа сціг нуць — гэ та і 

па ве лі чэн не бан каў скіх рэ зер ваў, 

і ўзмац нен не жорст кас ці на гля ду 

за фі нан са вым сек та рам, але, як 

ад зна ча юць у фон дзе, пры ня тых 

мер ака за ла ся не да стат ко ва.

«Як пра ві ла, ры зы кі па вы ша юц-

ца ў ад нос на спа кой ныя пе ры я ды 

(як ця пер) — з ніз кі мі пра цэнт ны-

мі стаў ка мі і кант ра ля ва най ва-

ла ціль нас цю. Але гэ тыя ры зы кі 

мо гуць рас паў сю дзіц ца на ін шыя, 

не аба ро не ныя част кі фі нан са вай 

сіс тэ мы», — ад зна ча ец ца ў спра-

ва зда чы.

Ад ной з кры ніц но ва га кры зі су 

мо жа стаць Кі тай, дзе да па гроз лі-

вых маш та баў па шы рыў ся 

сек тар це ня во га крэ ды та-

ван ня. Аб' ём гэ та га сек-

та ра да сяг нуў амаль ся мі 

трыль ё наў до ла раў. У МВФ 

лі чаць, што гэ тая «бур бал-

ка» здоль ная аб ры нуць 

эка но мі ку кра і ны і за пус-

ціць но вы азі яц кі кры зіс, 

ана ла гіч ны аб ва лу 1997 го-

да. Яшчэ ад на на го да для 

апа скі — рост між на род ных 

бан каў на кшталт JPMorgan 

і Іndustrіal and Commercіal 

Bank of Chіna ў маш та бах, 

якія пе ра ся га юць най буй-

ней шыя фі нан са выя ўста-

но вы на пя рэ дад ні кры зі су 

2008 го да.

Спус ка вы 
кру чок

Дра ма тыч ныя па дзеі 

ў су свет най эка но мі цы і 

ганд лі ад бу дуц ца ўжо на-

ле та, за яві лі ў МВФ. Аб' ём 

гла баль на га ва ла во га ўнут ра на га 

пра дук ту зні зіц ца на 1,9 пра цэн та, 

а аб' ём між на род на га та ва ра аба-

ро ту ска ро ціц ца на 17 пра цэн таў, 

пад лі чы лі ў ар га ні за цыі. Ін шы мі 

сло ва мі, пла не та су тык нец ца з 

чар го вым усё ахоп ным кры зі сам, 

які па сва ім на па ле і на ступ ствах 

мо жа пе ра сяг нуць кры зіс 2008—

2009 га доў. Штурш ком да яго па-

слу жыць ганд лё вая вай на па між 

ЗША і Кі та ем.

«Ганд лё выя вой ны страш ныя 

не са мі па са бе. Спра ва ў тым, 

што су свет ная эка но мі ка ў прын-

цы пе са спе ла для чар го ва га поў-

на маш таб на га кры зі су цык ліч на га 

ха рак та ру, — за ўва жыў у гу тар-

цы з news.ru ды рэк тар Ін сты ту та 

стра тэ гіч на га ана лі зу ФБК Ігар Мі-

ка ла еў. — Што ра біць, та кая сут-

насць рын ка вай эка но мі кі. Ка лі 

пра са чыць з па чат ку 1970-х га доў, 

кры зі сы ў ёй ад бы ва лі ся з пе ры-

я дыч нас цю ў 8-10 га доў. У тым, 

што зу сім хут ка на сту піць но вы, 

аса біс та я ні коль кі не су мня ва ю ся. 

На су свет ных фон да вых рын ках 

ця пер на зі ра юц ца ад ны су цэль ныя 

«бур бал кі», асаб лі ва вя лі кая — на 

аме ры кан скім».

Уз мац нен не ганд лё вай на пру-

жа нас ці, геа па лі тыч най не ста біль-

нас ці і па лі тыч най ня вы зна ча нас ці 

ў най буй ней шых эка но мі ках, га во-

рыц ца ў дак ла дзе, мо жа вы клі каць 

«рап тоў нае па гар шэн не на стро яў 

ін вес та раў, спра ва ка ваў шы ма гут-

нае па дзен не на су свет ных рын-

ках ка пі та лу і рэз кае ўзмац нен не 

жорст кас ці гла баль ных фі нан са-

вых умоў». Па вод ле ацэ нак МВФ, 

кра і ны з эка но мі кай, якая раз ві ва-

ец ца (без улі ку Кі тая), ры зы ку юць 

су тык нуц ца з ад то кам ка пі та лу ў 

аб' ёме больш за сто міль яр даў до-

ла раў на пра ця гу ча ты рох квар та-

лаў за пар, што па маш та бе су па-

стаў на з су свет ным фі нан са вым 

кры зі сам 2008 го да.

У Кі таі фі нан са выя ўмо вы за-

ста лі ся «ў цэ лым ста біль ны мі» 

дзя ку ю чы змяк чэн ню гра шо ва-

крэ дыт най па лі ты кі цэнт раль на га 

бан ка, за явіў МВФ. Як вя до ма, у 

каст рыч ні ку Цэнт ра банк КНР рэз-

ка зні зіў рэ зер во выя па тра ба ван-

ні для бан каў, даў шы рын ку лік-

від насць больш чым на трыль ён 

юа няў. Рэ гу ля тар аб вяс ціў аб зні-

жэн ні з 15 каст рыч ні ка рэ зер во-

вых па тра ба ван няў для боль шас ці 

бан каў — гэ та ўжо чац вёр ты та кі 

крок сё ле та.

Спус ка вым круч ком кры зі су 

дзе ся ці га до вай даў нас ці па слу-

жыў крах аме ры кан ска га ін вес ты-

цый на га бан ка Lehman Brothers, 

на гад вае экс перт. А за раз, пе ра-

ка на ны ён, та кім вы сту піць ме на-

ві та за цяж ны ганд лё вы кан флікт 

па між дзвю ма най буй ней шы мі 

эка но мі ка мі све ту. Не здар ма 

асноў най тэ май што га до ва га па-

ся джэн ня МВФ, якое прай шло на 

Ба лі, цал кам ча ка на стаў пра тэк-

цы я нізм, пі ша іс пан ская га зе та 

ABC. Па вод ле ацэ нак ана лі ты-

каў фон ду, у вы пад ку раз віц ця 

гор ша га сцэ на рыя ганд лё вых 

вой наў, раз вя за ных прэ зі дэн там 

ЗША До наль дам Трам пам, су-

свет ная эка но мі ка па ня се шко ду 

ў 1,52 трыль ё на до ла раў. Гэ та су-

па стаў на з па ме рам ВУП Іс па ніі 

ці Ра сіі. «На га ры зон це з'я ві лі ся 

аб ло кі», — воб раз на вы ка заў ся 

га лоў ны эка на міст ар га ні за цыі 

Мо рыс Обс тфельд.

Хва ля 
дэ фол таў

Па вы шэн не клю ча вой стаў кі ў 

Злу ча ных Шта тах мо жа спра ва ка-

ваць хва лю дэ фол таў у кра і нах, якія 

раз ві ва юц ца, праг на зуе агенц тва 

Bloomberg. У та кіх кра ін на за па сі-

лі ся вя лі кія даў гі ў до ла рах, а ва 

ўмо вах пе ра то ку ка пі та лу ў ЗША 

до лар ума цоў ва ец ца і эка но мі кам, 

якія раз ві ва юц ца, ста но віц ца скла-

да ней па га шаць ва лют ныя крэ ды-

ты. Каб раз да ваць даў гі, Ар ген ці на 

афор мі ла но вую па зы ку ў МВФ на 

рэ корд ную су му ў $57 млрд. Па доб-

ная сі ту а цыя ў Тур цыі, ПАР і мно гіх 

ін шых кра і нах. «Рын кі, якія раз ві-

ва юц ца і за над та моц на за ле жаць 

ад до ла ра і ім пар ту наф ты, — са-

мыя ўраз лі выя», — аца ніў сі ту а цыю 

стар шы эка на міст ган конг ска га 

Maybank Kіm Eng Хак Пінь Чуа.

Ка лі кры зіс 2008 го да па чаў ся 

з іпа тэч най за крэ ды та ва нас ці фі-

зіч ных асоб, то за раз па зы чаль-

ні ка мі вы сту па юць маш таб ныя 

біз нес-струк ту ры. Апош нія дзе-

сяць га доў яны ка рыс та лі ся мяк-

кай гра шо вай па лі ты кай і ак тыў на 

на рошч ва лі кар па ра тыў ныя даў гі. 

Ка лі-не будзь гэ тыя даў гі прый-

дзец ца ад да ваць. Дзе сяць га доў 

та му су свет ныя цэнт ра бан кі па ча-

лі зма гац ца з кры зі сам зні жэн нем 

клю ча вых ста вак. Ужыць той жа 

са мы ме тад у 2018 го дзе 

бу дзе на шмат скла да ней, 

па пя рэдж вае га лоў ны эка-

на міст Swіss Re Іnstіtute 

Жан Хе ге лі. Спра ва ў тым, 

што цэнт ра бан кі да гэ та га 

ча су не ад на ві лі клю ча-

выя стаў кі да тых зна чэн-

няў, што бы лі да кры зі су 

2008-га. З-за гэ та га апус-

ціць стаў кі гэ так жа моц-

на, як дзе сяць га доў та му, 

прос та не атры ма ец ца. До-

ля рын каў, якія раз ві ва юц-

ца, у гла баль ным ВУП па 

па ры тэ це па куп ной здоль-

нас ці ця пер скла дае 60 

пра цэн таў, а на пя рэ дад ні 

кры зі су бы ло 45. Гэ та свед-

чыць аб тым, што раз ві тыя 

кра і ны так і не ад на ві лі ся 

пас ля ўда ру 2008 го да.

Наф та — яшчэ адзін 

фак тар ры зы кі. Чы лі, Тур-

цыя, Тай вань, Егі пет і на ват 

Ін дыя з Кі та ем моц на за ле-

жаць ад ім пар ту энер га нось бі таў. 

Ка лі «чор нае зо ла та» па да ра жэе, 

вы дат кі на яго за куп ку ў гэ тых краі-

нах моц на вы рас туць. Не ка то рыя 

ана лі ты кі і ўво гу ле ча ка юць па вы-

шэн ня рас цэ нак да 100 до ла раў за 

ба раль. Та кі сцэ на рый па ско рыць 

на ступ лен не фі нан са ва га кры зі су 

на рын ках, якія раз ві ва юц ца.

Еў рас кеп ты кі 
і «бур бал ка»

У Іта ліі да ўла ды прый шлі па-

пу ліс ты і еў рас кеп ты кі — і амаль 

ад ра зу за га ва ры лі аб маг чы май 

ад мо ве ад еў ра і вяр тан ні да лі-

ры. Прэ са на ват пры ду ма ла но вае 

сло ва для па тэн цый на га вы ха ду 

Іта ліі з ЕС — Quіtaly. Тут анг лій скае 

сло ва quіt (у пе ра кла дзе «вы хо-

дзіць» або «ад маў ляц ца») аб' яд-

на лі з Іtaly, гэ та зна чыць з Іта лі яй. 

Па та кой жа фор му ле пры ду ма на 

сло ва брэк сіт. Дзяр жаў ны доўг Іта-

ліі пе ра вы шае 2 трлн еў ра — гэ та 

больш, чым у лю бой ін шай кра і ны 

ў Еў ра са ю зе. У ад но сі нах да ВУП 

доўг скла дае 130 пра цэн таў — 

яшчэ адзін ан ты рэ корд італь ян-

скай эка но мі кі. Не за леж на ад та го, 

вый дзе Іта лія з ЕС або не, цес ныя 

эка на міч ныя су вя зі італь ян ска га 

біз не су з ас тат няй Еў ро пай мо гуць 

па цяг нуць на дно ўсе кра і ны Еў-

ра са ю за.

Вя лі ка бры та нія — яшчэ ад на 

не бяс печ ная кроп ка. Кра і на быц-

цам бы вы ра шы ла па кі нуць ЕС у 

са ка ві ку 2019 го да, але так і не 

да мо ві ла ся з Еў ра са ю зам аб умо-

вах вы ха ду. Да гэ та га ча су не 

вы клю ча ны ва ры янт «жорст ка-

га» вы ха ду, пры якім бры тан скія 

кам па ніі па зба вяц ца ўсіх іль гот у 

Еў ро пе. Гэ та не га тыў на ада б'ец ца 

на бры тан скіх бан ках і эка но мі цы ў 

цэ лым, што па цяг не за са бой «за-

ра жэн не» спа лу ча ных эка но мік 

Ста ро га Све ту.

Агенц тва Bloomberg знай-

шло кра і ны, якія вы жы лі ў кры зіс 

2008—2009 га доў. Та кі мі дзяр жа-

ва мі ака за лі ся Аў стра лія, Ка на да, 

Шве цыя і Нар ве гія. З на ды хо дам 

мі ну ла га кры зі су ў гэ тых кра і нах не 

спы ніў ся рост эка но мі кі. На прык-

лад, ВУП Аў стра ліі без упын на рас-

це ця гам 27 га доў. Ад нак бум у 

эка но мі цы на дзьмуў «бур бал ку» 

на мяс цо вых рын ках не ру хо мас ці. 

Да мы і ква тэ ры ў буй ных га ра дах 

Аў стра ліі і Ка на ды б'юць рэ кор ды 

прак тыч на што ме сяц — толь кі ў 

Сід неі за 27 га доў кошт квад рат-

на га мет ра па вя лі чыў ся ў пяць ра-

зоў. Знач ная част ка не ру хо мас ці 

куп ля ец ца ў іпа тэ ку, і, як вы нік, 

ра зам з цэ на мі рас це за крэ ды та-

ва насць на сель ніц тва. Ка лі «бур-

бал ка» лоп не, са мыя па спя хо выя 

эка но мі кі на пла не це мо гуць стаць 

но вай кры ні цай праб лем.

МВФ праг на зуе, што су свет най 

эка но мі цы для пра ду хі лен ня «вя лі-

кай дэ прэ сіі» прый дзец ца пе ра адо-

лець мно гія вы клі кі. Экс-прэм' ер 

Вя лі ка бры та ніі Гор дан Браўн ад-

зна чыў, што гла баль ная эка но мі-

ка, як лу на цік, ру ха ец ца на ўпрост 

у фі нан са вы кры зіс. Не бяс пе ка 

но вай «вя лі кай дэ прэ сіі», на дум-

ку Браў на, у тым, што ця пер з ёй 

прос та ня ма ка му спраў ляц ца.

За хар БУ РАК.
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Дзе сяць га доў та му — у 2008-м — раз гар нуў ся су свет ны 
фі нан са вы кры зіс. На га да ем, ад ра зу крах па чаў ся на іпа тэч ным 
рын ку ЗША пас ля кру шэн ня ад на го з най буй ней шых у све це 
ін вес ты цый ных бан каў Lehman Brothers. Яго банк руц тва 
лі чыц ца зы ход ным пунк там гла баль на га фі нан са ва га кры зі су. 
За раз су свет ная эка но мі ка апы ну ла ся пад но вым уда рам. 
Пры гэ тым боль шасць кра ін, якія па цяр пе лі ад мі ну ла га кры зі су, 
да сюль не змаг лі пе ра адо лець яго на ступ стваў. Да та кой 
не су ця шаль най вы сно вы прый шлі экс пер ты Між на род на га 
ва лют на га фон ду (МВФ). У грун тоў ным да сле да ван ні 
ар га ні за цыі бы лі пра ана лі за ва ны па каз чы кі раз віц ця 
180 дзяр жаў све ту. Ка лі ча каць чар го вай «вя лі кай дэ прэ сіі»?

У ЧА КАН НІ У ЧА КАН НІ 
«ВЯ ЛІ КАЙ ДЭ ПРЭ СІІ»«ВЯ ЛІ КАЙ ДЭ ПРЭ СІІ»
Ці ўдас ца па збег нуць 
гла баль на га фі нан са ва га ка лап су?


