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У Хангџоу, главном граду кинеске провинције Џеђанг, четвртог и петог септембра биће
одржан Самит лидера Групе 20 најразвијенијих земаља света (Г20). Кинеско
домаћинство самиту умногоме је специфично. Поред лидера Г20, скупу ће присуствовати
и представници неких земаља у развоју. Почасни гости скупа биће Египат и Казахстан,
уз Чад који председава Афричком унијом, Сенегал који је један од главних кинеских
ослонаца у Африци и Лаос, у својству земље која председава Организацијом земаља
југоисточне Азије (АСЕАН).

  

Ваља подсетити да чланице Г20 обухватају 85 одсто светске економије, више од 80
одсто светске трговине и око две трећине светске популације.

  

Температуру интересовања светске јавности уочи самита подигла је најава сусрета
руског председника Владимира Путина са америчким колегом Бараком Обамом у
Хангџоу, што је пре само годину дана било незамисливо, али и помало неочекивана
кандидатура Канаде за учлањење у Азијску инфраструктурну инвестициону банку
(АИИБ), основану на инцијативу и под патронатом Кине. У АИИБ-у су се тако нашле
практично све водеће привреде света, осим САД и Јапана.
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  Самит Г20 долази након моралне и дипломатске победе Кине у спору са Филипинима увези острва у Јужном кинеском мору. Већина човечанства стала је уз кинески став да урешавању спорова у региону Јужног кинеског мора и југоистока Азије уопште треба даучествују земље региона, кроз преговоре и консултације, без уплитање трећих страна,нарочито оних које долазе ван региона. Иако је међународна арбитража формалнопресудила у корист Маниле, став Кине по овом питању однео је очигледну превагу усвету који је, очигледно, све уморнији од сукоба и неспоразума.

  Посматрано из Европе, Самит Г20 одржава се након „брегзита“. Дејвид Госет, директоракадемије „Синика Еуропеа“ при Кинеско-европској међународној пословној школи, уауторском чланку објављеном у „Хафингтон посту“ наводи да нико у време одржавањасамита у Хангџоу неће знати какви ће бити услови и динамика новог троугла: Кина –Европска унија – Велика Британија. Уопште узевши, овогодишњи Самит Г20 одржава сеу атмосфери заоштрених сукоба. У Сирији ескалира рат који је за пет година однео вишеод триста хиљада, раселио око осам и у избеглиштво нагнао пет милиона људи. Госет јерат у Сирији означио као „нуспојаву арапског пролећа“.  Поред спорова које Кина има у Јужном, али и Источном кинеском мору, ту је намераЈужне Кореје да размести амерички антиракетни систем ТХААД на Корејскомполуострву, сукоб на истоку Украјине, привредни изазови и тешкоће са којима сесуочавају Бразил, Јужна Африка и Русија, санкције Европске уније Русији.  Очигледно је да ће Кина у Хангџоу покушати да допринесе светској стабилности, каоуслову властитог, али светског економског напретка. Прошлогодишњи кинескипривредни раст од 6,7 одсто чинио је око тридесет одсто светског економског раста.Међузависност кинеске и светске привреде постала је нераскидива.  Иновирати, иновирати и само иновирати  Кина је као домаћин овог важног скупа истакла четири циља која се не тичу светскихразмирица: иновативни модел раста, ефикасно глобално финансијско и економскоуправљање, витална међународна трговина и инвестиције и међузависни развој.  Истраживачи Европског института за азијске студије, тако, сматрају да ће Самит Г20 уХангџоу понудити велику прилику Кини и Европској унији да покрену нове приступеекономском расту.  
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  Према речима Хана Декејсера, програмског координатора поменутог института, којепреноси „Чајна дејли“, у условима слабог светског економског опоравка и вишкаполитичке неизвесности, лидери 20 највећих економија света требало би да покушају даизвуку глобалну економију из замке ниског раста. Он каже да Кина и Европска унија,премда суочене са различитим економским изазовима, трагају за сличним решењима.Док Кина покушава да преусмери економски раст од модела вођеног извозом ка моделузаснованом на потрошњи, Европа се бори да оживи привреду, замрлу након глобалнефинансијске кризе. По Декејсеру, обе стране траже иновације, инвестиције уинфраструктуру и желе да остваре нову индустријску револуцију.  Због тога су кључни појмови Самита Г20, по Декејсеру, стварање иновативне,окрепљене, међусобно повезане и инклузивне светске економије. Две стране, по њему,могу допринети стварању мултилатералне платформе за проналажење конструктивнихначина за решавање трговинских спорова.  Један од главних проблема који тиште Европљане јесу вишкови у сектору производњечелика, истиче Декејсер, напомињући да је Кина саопштила да по овом питању претреба кривити спор економски раст, него глобалну трговину. Кина и Европска унија су седоговориле да оснују билатералну радну групу за челик у Пекингу, раније ове године. Тоје нека врста платформе за одржање дебате, дискусије и праћење одлука у везисахиперпродукцијом челика, каже Декејсер. По његовом мишљењу, када платформауспе у решавању трновитог спора у вези производње челика, тај приступ можедаље дасе примењује у сличним споровима међу другим земљама и регионима.  Аксел Гоеталс, директор Европског института за азијске студије, истиче важностпостојања намере да се иде ка новим иновативним концептима. Он каже да је дошловреме да Европска унија и Кина покрену нове приступе. Узимајући глобалне вишкове запример, Гоеталс каже да ово питање може да се протумачи као усмереност наквантитет. То по њему доноси популизам, а краткорочна популистичка визија требало бида буде замењенадугорочном визијом квалитета.  Имајући у виду да Кина мења модел раста од квантитативног ка квалитативном, аЕвропа покушава да пронађе бољи квалитет живота људи, Гоеталс предлаже да обестране користе платформу Г20 за промену глобалне усредсређености са квантитета наквалитет.  "Мислим да је то нови приступ који треба да донесе Г20", рекао је он, додајући да сеКина и Европска унија допуњују по том питању.  Очекивања на Блиском истоку  Експерти на Блиском истоку, који је најтеже погођен кризом, такође виде прилику дасамит у Хангџоу допринесе, како кажу, оживљавању и преобликовању светске привредекоја је у последње време погођена успорењем раста. На Блиском истоку привредни раствиде као једну од брана порасту тероризма.  Кина Самит Г20 враћа на прави пут и обнавља првобитне циљеве Г20. Ти циљевиподразумевају да су економска сарадња и размена одвојене од нивоа политичкиходноса, изјавила је за агенцију „Синхуа“ Ђа Хелми, шефица Египатско-кинескепривредне коморе.   Она истиче да Кина тражи отвореност према свету, укључујући Африку, арапски свет,Блиски исток и друге земље, додајући да Африка и западне земље тренутно иду наисток, према Кини, што одражава успех кинеског економског искуства као модел који сепрати глобално.  

"Кина исцртава нову економску карту света у веома критичном времену. Свет пати иекономскизбог тероризма, ратова и грађанских сукоба, напомиње Ђа Хелми, додајући даовогодишњи самит има за циљ да ослободи свет од, како она каже, старих стагнацијаекономске политике која обухвата доминацију и политички заснована фаворизовања.Махмуд Аллам, бивши амбасадор Египта у Кини, истакао је да Самит Г20 под кинескимпредседавањем долази осам година након светске финансијске кризе, усред светскеекономске рецесије и пада светске трговине који утичу на стопе раста, нарочито удржавама у развоју.  Према подацима Међународног монетарног фонда (ММФ), стопа светског привреднограста опала на 2,4 одсто у 2015. у поређењу са 4,8 у 2011. години.  "Свет је данас треба да схвати потребу за међусобном економском сарадњом. Светскупривреду треба да буде инклузивна, а не ексклузиван приватни клуб који окупља самојаке економије", рекао је бивши дипломата „Синхуи“.  "Као земља која председава Г20, друга по величини економија света и велика земља уразвоју, Кина је у стању да одигра улогу медијације између земаља у развоју иразвијених земаља, да се постигне праведнија формула у светским економскимодносима", нагласио је Аллам.  Током прве државне посете Египту, кинески председник Си Ђинпинг је одржао говор уседишту Арапске лиге у Каиру, где је нагласио развој као кључ за решавањеблискоисточних проблема.  

"Раст терористичких активности Исламске државе неће бити заустављен другачије,осим кроз развој и стварање нових радних места. Незапосленост и сиромаштво су дваосновна фактора за раст тероризма у овом региону", изјавио је за кинеске медије АхмедКандил, експерт за Азију и шеф Програма енергетских студија Центра за политичке истратешке студијена Ал-Ахрам. Он истиче да само развој може деловати као "снажанзид" против пораста тероризма у целини, додајући да се нада да ће Самит Г20 подстаћиподршку развоју хаотичног Блиског истока.  "Египат има велике развојне пројекте, посебно у вези Суецког канала. Верујем да овипројекти могу да се интегришу са иницијативом за успостављање економског појаса дужПута свиле", рекао је Кандил.  Свет жели стабилност и одржив развој  Сличне оцене и очекивања од Самита Г20 у Хангџоу чуле су се и у другим крајевимасвета. У Индији се, тако, чују гласови да би самит могао да убризга нову енергијуБРИКС-у, чији ће се лидери састати средином следећег месеца. Земље АСЕАН-а такођемеркају сваку прилику за развој, страхујући да би могле дабуду захваћене снажнијимталасима тероризма. Очекује се и утицај самита на даљи рад и развој ММФ-а и другихмеђународних финансијских организација.  

  Глас САД на овогодишњем Самиту Г20, по дефиницији, биће веома важан. То јеразумљиво, јер је реч о водећој сили света. Неизвесност тамошњих избора и крајмандата Барака Обаме Америку на неки начин гурају у други план. Њен глас ће се чути,али интонација неће одсликавати главне визије самита.  Већина у свету очигедно вапи за атмосфером извесности, стабилности, сарадње иснажнијег, а изгледа и правденијег, одрживог развоја.  (CRI)  Повезнице:  http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-08/30/content_26641947.htm  http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-08/30/content_26644160.htm  http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-08/30/content_26637512.htm  http://www.chinadaily.com.cn/business/2016hangzhoug20/2016-09/01/content_26662652.htm  http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-08/30/content_26640352.htm  http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/hangzhou-g20-summit-what-to-expect/article9045643.ece  http://www.huffingtonpost.com/david-gosset/the-2016-g20-hangzhou-sum_b_11692732.html
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