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Па між кры зі са мі
«Вя лі кая двац цат ка» (G20, афі-

цый на — Thе Grоuр оf Twеntу, mаjоr 

аdvаnсеd аnd еmеrgіng есоnоmіеs) — 

між на род ны ўплы во вы клуб 

ура даў і кі раў ні коў цэнт раль ных 

бан каў шэ ра гу вя ду чых дзяр жаў. 

Тут прад стаў ле ны ўсе за се ле ныя 

кан ты нен ты пла не ты. Удзель ні ка мі 

G20 з'яў ля юц ца 20 най буй ней шых 

на цы я наль ных эка но мік све ту — 

19 кра ін плюс Еў ра пей скі са юз. 

У су куп нас ці пра сто ра G20 фар мі руе

85 пра цэн таў аб' ёму су свет на га

ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту, 

75 пра цэн таў — су свет на га ганд лю,

на гэ тай тэ ры то рыі жы ве дзве трэ-

ці на сель ніц тва пла не ты.

«Вя лі кая двац цат ка» паў ста ла ў 

кан цы 1990-х, ка лі азі яц кія кра і ны 

бы лі ахоп ле ны фі нан са вым кры зі-

сам, а за ход нія не ве да лі, як на яго 

рэ ага ваць. Та ды мі ніст ры фі нан-

саў «Вя лі кай вась мёр кі» вы сту пі-

лі з іні цы я ты вай па шы рыць ко ла 

кра ін для аб мер ка ван ня пы тан няў 

фі нан са вай па лі ты кі, за пра сіў шы 

ту ды та кія буй ныя дзяр жа вы, як 

Кі тай і Ін дыя, без якіх, ві да воч на, 

не ўяў ля ла ся маг чы мым вы ра шыць 

су свет ныя эка на міч ныя праб-

ле мы. Свое асаб лі вы «кас тынг» 

бу ду чых удзель ні каў G20 та ды 

пра во дзі лі ЗША і Вя лі ка бры та нія. 

У 1997 го дзе бы ла сфар мі ра ва на 

G33 — гру па з 33 кра ін, на зме-

ну якой у снеж ні 1999-га прый шла 

G22, якая пра іс на ва ла менш за год 

і хут ка са сту пі ла мес ца G20. Як 

ад зна чае vz.ru, уз нік нен не «двац-

цат кі» азна ме на ва ла ка нец за-

ход не цэнт рыч на га све ту, па ча так 

пе ра хо ду ад ат лан тыч най ма дэ лі 

гла ба лі за цыі да фар мі ра ван ня но-

ва га ба лан су сіл, па бу до вы но ва га 

све та па рад ку.

Зрэш ты, пас ля ўста ноў чай кан-

фе рэн цыі ў Бер лі не ў снеж ні 1999 

го да аб G20 прак тыч на за бы лі ся. 

Да но ва га фі нан са ва га кры зі су, які 

на стаў у 2008-м, са мі таў не пра во-

дзі ла ся: асноў ным фар ма там бы лі 

што га до выя су стрэ чы мі ніст раў фі-

нан саў і кі раў ні коў цэнт ра бан каў. 

Аб тым, што сі ту а цыя ў су свет най 

эка но мі цы бы ла кры тыч ная, свед-

чыць і тое, што са мі ты G20 у кан цы 

2000-х збі ра лі ся не раз на год, а

як эк стран ныя на ра ды. Пер шая, з 

наз вай «ан ты кры зіс ная», прай шла 

у ліс та па дзе 2008 го да ў Ва шынг-

то не, на ступ ная — ужо ў кра са ві ку

2009-га ў Лон да не, а ў ве рас ні та го ж 

го да «двац цат ка» са бра ла ся ў 

Пітс бур гу.

Васт ры ня эка на міч на га кры зі су 

з ча сам прай шла, і G20 фак тыч-

на пе ра мяс ці ла ся на па лі тыч ны 

ўзро вень. Як за ўва жа юць экс пер-

ты, фо рум, які аб' яд ноў вае кра і ны 

з роз ных час так све ту, на шмат 

больш рэ прэ зен та тыў ны і зба лан-

са ва ны, чым «Вя лі кая вась мёр ка». 

Як за ўва жы ла за гад чык ад дзе ла 

гла баль ных эка на міч ных праб-

лем і знеш не эка на міч най па лі ты-

кі Ін сты ту та су свет най эка но мі кі 

і між на род ных ад но сін РАН Люд-

мі ла Ху дзя ко ва, з ан ты кры зіс на га 

ін сты ту та G20 транс фар ма ва ла-

ся ў шы ро кую між на род ную плат-

фор му для вы пра цоў кі стра тэ гіі 

па за бес пя чэн ні ўстой лі ва га і зба-

лан са ва на га эка на міч на га рос ту, 

а так са ма для аб мер ка ван ня най-

больш ак ту аль ных эка на міч ных і 

па лі тыч ных су свет ных праб лем на 

па лях са мі ту, у тым лі ку ў рам ках 

двух ба ко вых су стрэч лі да раў. Ме-

на ві та апош няе аказ ва ец ца сён ня 

ў цэнт ры ўва гі су свет най су поль-

нас ці.

Дзе знай сці 
100 трыль ё наў 
до ла раў?

Са міт G20 у Ар ген ці не стаў пер-

шым збо рам «Вя лі кай двац цат кі» 

на ла ці на а ме ры кан скім кан ты нен-

це. І гэ та ады гра ла пэў ную ро лю 

ў вы ба ры пры яры тэт ных на прам-

каў для аб мер ка ван ня, ся род якіх 

пад тры ман не за ня тас ці ва ўмо вах 

ліч ба вай эка но мі кі, га ран та ван не 

хар чо вай бяс пе кі, ства рэн не інф-

ра струк ту ры. Ло зунг сё лет ня га са-

мі ту G20 — «Да ся гаць кан сэн су су 

для спра вяд лі ва га і ўстой лі ва га 

раз віц ця». У гэ тай су вя зі вя лі кая

ўва га надавалася пы тан ням устой-

лі ва га фі нан са ван ня. Асаб лі вая 

ро ля ў гэ тым гла баль ным пра цэ-

се ад во дзіц ца ін сты ту цы я наль ным 

ін вес та рам, якія, да рэ чы, кі ру юць 

пры клад на 100 трыль ё на мі до ла-

раў ак ты ваў па ўсім све це, але 

па куль іх до ля ва ўстой лі вым фі-

нан са ван ні нік чэм на ма лая.

На са мі це ў Бу э нас-Ай рэ се бы-

лі раз гле джа ны і адоб ра ны дак-

ла ды па асноў ных на прам ках усё 

яшчэ не за вер ша най гла баль най 

эка на міч най рэ фор мы. Як лі чыць 

Люд мі ла Ху дзя ко ва, най важ ней-

шай за да чай за ста ец ца за бес пя-

чэн не фі нан са вай ста біль нас ці і 

ад соч ван не сіс тэм ных ры зык. На-

роў ні з тра ды цый ны мі ры зы ка мі 

між на род ныя фі нан са выя ін сты-

ту ты ўсё боль шую ўва гу ад да юць 

ма ні то рын гу но вых, асаб лі ва тых, 

якія мо гуць па ўстаць у су вя зі з ак-

тыў най ліч ба ві за цы яй гла баль ных 

фі нан саў. У ад ным з дак ла даў на 

са мі це пра гу ча ла, што крып та ва-

лю ты ця пер раз гля да юц ца не як 

між на род ны пла цеж ны сро дак, па-

коль кі ў гэ тай якас ці яны па куль 

шы ро ка не вы ка рыс тоў ва юц ца, а 

як укла дан ні ў ак ты вы. Та му аў-

та ры ад па вед на га да сле да ван ня 

лі чаць, што на да дзе ны мо мант 

«крып та» не ўяў ляе ма тэ ры яль най 

ры зы кі для гла баль ных фі нан са-

вых рын каў, хут чэй, гэ та мо гуць 

быць ры зы кі для ін вес та раў і спа-

жыў цоў фін пас луг. Тым не менш, 

як пе ра ка на ны ана лі ты кі, не аб ход-

на па ста ян на ад соч ваць апе ра цыі 

ў гэ тым вель мі хут ка рос лым сег-

мен це.

Клі ма тыч ны «тэст»
Пад час прэ зі дэнц тва Ар ген-

ці ны ўпер шы ню ў гіс то рыі G20 

ра бо чая гру па па ўстой лі вым 

клі ма це (Сlіmаtе Sustаіnаbіlіtу 

Wоrkіng Grоuр) бы ла вы дзе ле на 

ў са ма стой нае пад раз дзя лен не, 

хоць ра ней ад па вед ныя пы тан ні 

аб' яд ноў ва лі ся з энер ге тыч ны мі. 

Як рас ка за ла Люд мі ла Ху дзя-

ко ва, пры няц це та ко га ра шэн ня 

ме на ві та на са мі це ў Ар ген ці не 

не дзіў нае, ка лі ўлі чыць шмат лі-

кія стра ты ад сты хій ных бед стваў 

і эк стрэ маль ных з'яў на двор'я ў 

кра і нах Ла цін скай Аме ры кі і Ка-

рыб ска га ба сей на. Тым не менш

у су мес най за яве за ха ваў ся 

раздзел па зі цый ЗША і ас тат ніх кра ін 

«двац цат кі» па клі ма це. Злу ча ныя 

Шта ты па цвер дзі лі на мер вый сці 

з Па рыж ска га па гад нен ня. У той 

жа час усе кра і ны G20 за яві лі аб 

пры хіль нас ці да раз віц ця чыс тай 

энер ге ты кі.

Кра і ны «двац цат кі» сыш лі ся ў 

мер ка ван ні, што сіс тэ ма між на-

род на га ганд лю і Су свет ная ганд-

лё вая ар га ні за цыя па він ны быць 

удас ка на ле ны. На дум ку ўдзель-

ні каў са мі ту, дзе ю чая сіс тэ ма «не 

вы ра шае па стаў ле ных пе рад ёй 

за дач». Не аб ход ныя рэ фор мы лі-

да ры аб мяр ку юць на на ступ най 

су стрэ чы, якая прой дзе на ле та ў 

Япо ніі. «Двац цат ка» так са ма ўхва-

лі ла план дзе ян няў па ба раць бе з 

ка руп цы яй на най блі жэй шыя тры 

га ды. Акра мя та го, лі да ры кра ін 

G20 за клі ка лі да про ці дзе ян ня 

вы ка ры стан ню ін тэр нэ ту ў тэ-

ра рыс тыч ных мэ тах і ад зна чы лі 

важ насць су мес ных дзе ян няў для 

лік ві да цыі пры чын, якія вы му ша-

юць лю дзей бег чы са сва іх кра ін. 

Прэ зі дэнт Ра сіі, які пра вёў у Бу э-

нас-Ай рэ се шэ раг пра дук цый ных 

су стрэч (у пры ват нас ці, з кі раў-

ні ка мі Япо ніі, Гер ма ніі, Тур цыі, 

Фран цыі, Ар ген ці ны, Са удаў скай 

Ара віі), на зваў пад агуль няль ны 

да ку мент са мі ту G20 «ста ноў чым 

вы ні кам», хоць ён і «но сіць агуль-

ны ха рак тар».

«За ма роз ка» 
на 90 дзён

Ад су стрэ чы з Ула дзі мі рам Пу-

ці ным До нальд Трамп ад мо віў ся, 

а вось з Сі Цзінь пі нам пе ра га во ры 

пра вёў. Дзяр жаў нае тэ ле ба чан не 

КНР пер шым аб вяс ці ла су свет ную 

на ві ну: на ра бо чай су стрэ чы лі да-

раў ЗША і Кі тая ў Бу э нас-Ай рэ се 

бы ло вы ра ша на не ўво дзіць но вых 

уза ем ных ганд лё вых пош лін пас ля 

1 сту дзе ня 2019 го да. У за яве Бе-

ла га до ма, апуб лі ка ва най кры ху 

паз ней, ад зна ча ла ся, што ма ра-

то рый на ўвя дзен не па вы ша ных 

та ры фаў пра цяг нец ца 90 дзён, і 

гэ ты час бу дзе вы ка ры ста ны для 

двух ба ко вых пе ра га во раў. Шта ты 

пры пы няць да лей шы рост пош лін 

на кі тай скі экс парт, а Пад ня бес-

ная ў ад каз па га дзі ла ся за ку піць 

вы раб ле ную ў ЗША сель ска гас па-

дар чую і пра мыс ло вую пра дук цыю 

«ў вель мі іс тот ных аб' ёмах».

Су стрэ ча прэ зі дэн та ЗША До-

наль да Трам па і стар шы ні КНР Сі 

Цзінь пі на доў жы ла ся звыш дзвюх 

га дзін — больш, чым пла на ва-

ла ся. Хоць пе ра га во ры ад бы лі ся 

ўжо пас ля за кан чэн ня са мі ту G20 

у Ар ген ці не, яны ста лі цэнт раль-

най па дзе яй су стрэ чы «Вя лі кай 

двац цат кі». «Кі тай ска-аме ры кан-

скія ад но сі ны ідуць не так глад ка, 

як гэ та трэ ба для доб ра га ста ну 

спраў у све це, — за яві ла на са мі-

це канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер-

кель. — Ус кос на гэ та ад бі ва ец ца 

на ўсіх нас».

На пя рэ дад ні су стрэ чы прэ зі-

дэнт ЗША пад крэс лі ваў, што ў іх 

з Сі Цзінь пі нам вель мі доб рыя ад-

но сі ны. «Ду маю, у пер шую чар гу 

па гэ тай пры чы не мы, ма быць, 

у рэш це сы дзем ся на тым, што 

бу дзе доб ра для Кі тая і доб ра 

для Злу ча ных Шта таў», — ска заў 

Трамп. Да рэ чы, пе ра га во ры ў Ар-

ген ці не бы лі су ме шча ныя з абе-

дам: у ме ню быў стэйк «сір лойн», 

блін цы з ка ра мел лю і ар ген цін скае 

ві но. Згод на з па ве дам лен нем кі-

тай ска га афі цый на га агенц тва 

на він «Сінь хуа», пад час ра бо ча га 

абе ду стар шы ня КНР пад крэс ліў, 

што су пра цоў ніц тва — най леп шы 

вы бар для абедз вюх кра ін.

Не спа кой ны час
«Вя лі кая двац цат ка», як ад зна-

ча юць экс пер ты, дае ўні каль ную 

што га до вую маг чы масць аца ніць 

рас клад сіл на су свет най арэ-

не, уба чыць яго зме ны і аса біс-

тыя ад но сі ны лі да раў не толь кі 

ў фар ма це адзін на адзін, але і 

ў ат мас фе ры са ло на. Мяр ку ю чы 

па гэ тых «мар ке рах», уся сіс тэ-

ма між на род ных ад но сін — што 

па лі тыч ная, што ганд лё ва-фі нан-

са вая — зна хо дзіц ца не прос та ў 

кры зі се, а ў пра цэ се кар ды наль-

най пе ра бу до вы, ад зна чае vz.ru. 

І адзі нае, што па-са праўд на му 

хва люе ўсіх су свет ных лі да раў у 

гэ тай су вя зі, — ці ста не гэ ты пра-

цэс рэ фар ма ван ня больш-менш 

кі ра ва ным або вы льец ца ў пра мы 

кан флікт па між роз ны мі цэнт ра мі 

сі лы і бло ка мі.

Як за ўва жа юць экс пер ты, геа-

па лі тыч ныя раз ло мы і кан флік ты 

бу дуць іс ці не толь кі па лі ніі Поў-

нач — Поў дзень або За хад — Ус-

ход, але і ўнут ры са мо га За ха ду. 

Усе больш пры кмет ныя як спро бы 

кан са лі да вац ца з бо ку но вых са-

ма стой ных цэнт раў сі лы (на прык-

лад, Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі), так 

і склад ван не но вых аль ян саў і рас-

хіст ван не ста рых.

Да рэ чы, ар ген цін скі са міт па-

чаў ся зем ле тра сен нем (усё ж та кі 

ён быў 13-ы), а за вяр шыў ся штар-

ма вым вет рам. Вы гля дае сім ва-

ліч на.

За хар БУ РАК.

ПРА ВІ ЛЫ «ВЯ ЛІ КА ГА КЛУ БА»
Чым за пом ніў ся са міт G20 у Бу э нас-Ай рэ се?

У кан цы мі ну ла га тыд ня эпі цэнтр су свет най геа па лі ты кі 

пе ра мяс ціў ся ў не паў тор ны Бу э нас-Ай рэс. У ар ген цін скай 

ста лі цы ад быў ся са міт «Вя лі кай двац цат кі» (G20). 

Да кі раў ні ка паўд нё ва-аме ры кан скай дзяр жа вы Маў ры сіа 

Мак ры з'е ха лі ся яго ка ле гі з Аў стра ліі, Бра зі ліі, Ка на ды, 

Кі тая, Фран цыі, Гер ма ніі, Ін дыі, Ін да не зіі, Іта ліі, Япо ніі, 

Мек сі кі, Ра сіі, Са удаў скай Ара віі, Паўд нё ва-Аф ры кан скай 

Рэс пуб лі кі, Паўд нё вай Ка рэі, Тур цыі, Вя лі ка бры та ніі і ЗША. 

Ка ра цей ка жу чы, увесь «вя лі кі клуб» быў у збо ры. 

Праў да, у шэ ра гу экс пер таў іс на ва ла сур' ёз ная асця ро га 

на конт та го, што сё лет ні са міт ака жац ца ці не са мым 

кан флікт ным за ўсю гіс то рыю іс на ван ня G20. 

Але абы шло ся. Лі да ры ўзгад ні лі вы ні ко вую дэк ла ра цыю. 

Чым жа за пом ніў ся ар ген цін скі са міт?


