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Група Think 20 (T20) об’єднує дослідницькі установи та аналітичні центри  
країн Великої двадцятки (G20) у незалежну відкриту мережу, що сприяє  
взаємодії між членами організації, політичною спільнотою та широкою гро- 
мадськістю. Тематичні Робочі групи T20, до кожної з яких входять досвід- 
чені дослідники з різних країн G20, розробляють стратегічні рекомендації. 
Тематичні групи працюють у наступних стратегічних напрямах: Діджиталі- 
зація (перехід на цифрові технології), План сталого розвитку до 2030р., 
Кліматична політика і фінансування, G20 і Африка, Глобальна нерівність і 
соціальна згуртованість, Вимушена міграція, Група з питань сталого роз- 
витку сільського господарства і подолання голоду, Фінансова стійкість, 
Торгівля та інвестиції, Циркулярна економіка, Міжнародне співробітництво 
в питаннях оподаткування, Стійкість та інклюзивний розвиток. Стратегічні 
рекомендації Робочих груп T20 публікуються у форматі Аналітичних запи- 
сок на сайті G20 Insights Platform (www.g20-insights.org), який являє собою 
інтернет-платформу для аналізу стратегій з метою підтримки нормо- 
творчої діяльності Великої двадцятки. За головування Німеччини у G20 у 
2016/17 роках, робота T20 координується Кільським інститутом світової 
економіки (IfW, Kiel) та Німецьким інститутом дослідженням політики роз- 
витку (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)).

У цьому звіті, створеному співголовами робочого процесу T20 за 
головування Німеччини у G20, представлено 20 ключових стратегічних 
рекомендацій для керівництва G20 і зацікавлених сторін. Стратегічні 
рекомендації представлені у формі стислих тез для зручності сприйняття 
читачів, яким необхідне коротке резюме головних висновків. Зацікавлені в 
більш детальному описі рекомендацій можуть звернутися до Аналітичних 
записок на сайті G20 Insights Platform (www.g20-insights.org). У цьому звіті 
представлені лише деякі стратегічні рекомендації, обрані завдяки тому, 
що вони представляють новий підхід, доступні для реалізації та мають 
значення в контексті головування Німеччини у G20. Повний перелік стра- 
тегічних рекомендацій T20 можна знайти на веб-сайті G20 Insights Platform.

Цей звіт є результатом інтенсивної спільної роботи. Перш за все, ми гли- 
боко вдячні Акселю Бергеру та Денісу Гьорліху за їх цінні ідеї та редактор- 
ську роботу. Крім того, висловлюємо подяку Естер Адеммер, Томану 
Барсбаю, Анні Брелінг, Рут Делцайт, Томасу Фуесу, Зьорену Хільбріху, 
Джуліану Хінцу, Адольфу Кльоке-Лешу, Рольфу Лянгхаммеру, Яну 
Онезорге, Соні Петерсон, Маттіасу Радданту, Якобу Швабу, Агнес Тішлер- 
Лехталер, Герріту Вісману та Петеру Вольфу, а також команді та кон- 
сультативній раді G20-insights.org. Насамкінець, основна подяка за ідеї, 
що лежать в основі цих рекомендацій, звісно авторам ряду інноваційних  
та корисних Аналітичних записок, отриманих нами в процесі роботи T20.

ПРО ГРУПУ T20

ПРО ЦЕЙ ЗВІТ
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ГЛОБАЛЬНЕ БАЧЕННЯ G20
УНІКАЛЬНІСТЬ G20

Велика двадцятка створювалася як структура, яка може гнучко реагувати на 
глобальні проблеми. На відміну від інших міжнародних платформ, вона не має 
жорстко окресленої, вузької сфери повноважень. Також не має секретаріату 
з чітко визначеними органами. Кількість країн-членів достатньо невелика, що  
уможливлює колективне управління. Країни G20 складають дві третини світового 
населення, 85% світового валового продукту, 80 % світової торгівлі та 80% світових 
викидів парникових газів і споживання ресурсів. G20 забезпечує безпосередній  
контакт лідерів країн з метою побудови довіри для спільного реагування на проб- 
леми, що виникають. G20 вирішує актуальні питання на зустрічах міністрів або в 
експертних групах, які збираються під відповідну задачу. G20 бере до уваги думку 
широкого спектру недержавних структур через роботу різних Ініціативних груп.

За всіма цими аспектами, G20 відрізняється від будь-яких інших глобаль-
них управлінських платформ. Вона сама визначає свій план роботи. Головування 
у G20 щороку переходить від однієї країни до іншої, і кожна країна визначає свої 
пріоритети на час головування. У рамках роботи G20 було створено транснаціо-
нальну мережу комунікацій, спеціалістів, та дискурс щодо глобальних проблем 
і взаємозв’язків, глобального управління і глобальних суспільних благ, глобаліза-
ції та розвитку людини, а також конкретних спільних дій. Таким чином, G20 добре 
підходить для гнучкого реагування в ситуації виникнення значних глобальних 
проблем.

РОЗВИТОК ПРОБЛЕМАТИКИ G20 ДО ГОЛОВУВАННЯ НІМЕЧЧИНИ У 2017р.
G20 дуже успішно відреагувала на фінансово-економічну кризу 2008р., забез- 

печивши необхідне бюджетне і грошово-кредитне стимулювання, сприяючи фінан- 
совій стабільності та перешкоджаючи протекціонізму та девальвації валют. Зосе- 
редивши увагу на макроекономічній стабільності, G20 зробила значний внесок у 
добробут і стабільність суспільства. G20 діяла в рамках своєї звичної сфери повно-
важень, ключовою ідеєю якої є економічне зростання та фінансова стабільність.

З того часу ситуація суттєво змінилася. У відповідь на проблему зростання нерів-
ності, G20 розширила межі своїх компетенцій до питань інклюзивного розвитку.  
У відповідь на поширення і посилення екологічних проблем, G20 розширила  
сферу своєї діяльності ще більше, включивши до неї сталий інклюзивний розви- 
ток. За сьогоднішнього головування Німеччини сфера повноважень G20 також  
охоплює забезпечення стійкості у відповідь на економічні, екологічні, соціальні 
та політичні потрясіння. У плані дій Німеччини у G20 ці пріоритети сформульовано 
таким чином: “розвиток стійкості, посилення здатності до сталого розвитку та прий- 
няття відповідальності”. До цих пріоритетів входять важливі для майбутнього  
теми – формування діджиталізації та співпраця з Африкою й інвестування в неї, – 
яким було присвячено міжнародні конференції T20.

У процесі визначення плану дій у G20 перед Німеччиною постав важливий вибір. 
Чим ширший план дій, тим краще він вирішуватиме основні глобальні проблеми, 
що стоять перед G20 сьогодні, і включають економічні та соціальні проблеми, але 
тим важче зосередити увагу на результатах реалізації стратегій. Наскільки широ-
ким має бути план дій G20? На нашу думку, відповідь очевидна і має далеко- 
сяжний потенційний вплив, який на даний момент ще не здобув широкої підтримки.
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Головною місією G20 повинна бути підтримка створення глобальної структури 
інститутів, стратегій і норм, які вирішують потреби людини. А саме, G20 повинна 
підтримувати світовий порядок, за якого мінливі потреби людини – від найпрос- 
тіших і найневідкладніших – адекватно задовольняються світовою економікою.  
За часів, коли успішність раціонально керованих економік тісно пов’язана з  
успішністю суспільства, G20 доречно зосередитися на глобальному управлінні  
економікою. У ситуаціях розходження економічного і суспільного розвитку, план 
дій G20 повинен поширюватися на питання поза суто економічним контекстом.

В умовах світової фінансово-економічної кризи 2008р. було необхідно запо-
бігти повторенню всесвітньої депресії 1930-х років, щоб уникнути масових соці- 
альних незгод і дестабілізації в усьому світі. Економічні та соціальні заходи були 
раціонально узгоджені.

Сьогодні ж ці обставини змінилися. Економічний успіх, обумовлений взаємо-
пов’язаним впливом глобалізації, технологічного прогресу і фінансіалізацією, 
більше не крокує в ногу із соціальним успіхом. Доказів достатньо. У багатьох про-
мислово розвинутих країнах, збільшення сукупного реального доходу супроводжу-
ється зростанням нерівності і застоєм у рівні життя простого народу. Простір для 
громадянського суспільства суттєво зменшився в деяких частинах світу і транс-
формується в інших. Соціальні протести, які регулярно супроводжують саміти G20, 
демонструють народне невдоволення процесом глобалізації в розвинутих країнах  
і країнах, що розвиваються. Очевидне розділення економічних і соціальних показ-
ників відіграло свою роль у нарощуванні невдоволення, що вплинуло на резуль-
тати нещодавніх виборів у США та рішення Великої Британії вийти з ЄС.

Таким чином, G20 ризикує підірвати свою легітимність, зосереджуючись винят-
ково на своєму традиційному вузькому колі питань – загальному світовому еко-
номічному зростанні та фінансовій стабільності, – і ігноруючи зростаюче занепо- 
коєння щодо глобальних перспектив працевлаштування та стурбованість щодо 
розподілу досягнень глобалізації. Зрештою, зважаючи на унікальну роль G20 як 
гнучкої платформи для прийняття рішень у глобальному контексті, легітимність 
організації залежить від її здатності сприяти глобальному суспільному благо- 
получчю. Отже, вузька спрямованість на економічну сферу доцільна лише доти,  
поки загальне економічне процвітання тісно пов'язане із соціальним процві- 
танням. В умовах зростання нерівності в усьому світі, для G20 стало доцільним 
розширити свою сферу уваги із розвитку до інклюзивного розвитку.

Тим часом, стало очевидно, що прискорення процесів глобального поте-
пління і зростаючий тиск на місцеві й глобальні екосистеми загрожують благо-
получчю нинішнього і майбутніх поколінь, а також міжнародній безпеці. З цієї 
причини існуючі моделі розвитку не можуть бути розширені. Часовий проміжок, 
щоб уникнути глобального потепління більше 2оС, дуже вузький. Встановлення 
порогу у 2о вимагає декарбонізації світової економіки до середини століття,  
щонайпізніше – до 2070р. Світовий обсяг інфраструктури міст, мобільності та 
енергетики буде подвоєно до 2050р., відповідно, необхідна невідкладна декар-
бонізація цих сфер. Так само важливо зупинити деградацію океанів, земель-
них і водних ресурсів. Тому необхідні швидкі заходи світового масштабу для  
побудови глобальної економіки, здатної створювати і підтримувати благополуччя 
людини в рамках нашої планети. Отже, G20 доцільно розширити напрями своєї 
діяльності з інклюзивного розвитку до сталого розвитку в економічній, соціальній 
та екологічній сферах.
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Нарешті, зростання кількості і поширення географії взаємопов’язаних еко-
номічних, екологічних та соціальних потрясінь вимагає від G20 зосередитися  
на розвитку стійкості. Як вплинуть ці зміни плану дій G20 на соціальну та  
політичну сфери наразі невідомо, хоча ми маємо певні орієнтири завдяки ряду  
аналітичних напрацювань T20.

СТВОРЕННЯ НОВОГО БАЧЕННЯ СВІТУ

Для держав-членів G20 настав час прийняти спільне бачення, яке дозволить 
населенню планети досягти економічно процвітаючого, екологічно сталого, соці-
ально інклюзивного майбутнього, стійкого в ситуаціях непередбачених потря-
сінь. Таке спільне бачення є необхідним, адже зараз перед світовою спільнотою 
постають економічні, екологічні та соціальні проблеми, взаємопов’язані на гло-
бальному рівні, – проблеми, з якими жодна країна не зможе впоратися само-
тужки. Ми живемо у світі з високим ступенем економічної, екологічної і техно-
логічної інтегрованості, який одночасно стає дедалі більш фрагментованим у 
соціальному та політичному плані. У цьому контексті G20 повинна підтриму-
вати різноманітність норм і цінностей, а також національних, культурних і релігій-
них належностей як серед країн-членів, так і всередині країн. Різноманітність – 
це найкращий шанс людства розробити творчі та конструктивні відповіді на 
виклики, що постають перед G20, так само, як біорізноманіття – найкращий шанс 
природи на створення творчих і конструктивних відповідей на виклики навко-
лишнього середовища. Держави-члени G20 разом з іншими країнами повинні 
йти власним шляхом розвитку, при цьому створюючи спільне бачення щодо спо - 
собів вирішення глобальних проблем.

Це спільне бачення повинно базуватися на трьох простих ідеях:

1) Майбутнє людства залежить від його здатності навчитися стабілізувати та 
управляти глобальними суспільними благами, такими як світова мережа взаємо- 
залежних фінансових систем, кліматична система, океани, біорізноманіття та 
світові водні й земельні ресурси. Ці ключові глобальні суспільні блага лежать в 
основі добробуту населення і майбутнього людської цивілізації. Загальний доступ 
до освіти, охорони здоров’я і житла також слід розглядати як глобальні суспільні 
блага, адже вони не лише створюють процвітання, але й передумови для миру  
та безпеки, а також потенціалу для вирішення проблем.

2) Управління цими глобальними суспільними благами вимагає інвести-
цій і соціальних інновацій у сфері інтегрованої культури глобального співробіт-
ництва і глобальної системи спільних дій. Цей проект має бути результатом без- 
перервної командної роботи всіх націй. Культура співпраці повинна розвиватися 
як доповнення, а не заміна національних і місцевих культур. G20, як структура, 
що доповнює існуючі багатосторонні організації, повинна відіграти важливу роль  
у формуванні глобальної спільної діяльності, відповідно до національних і міс- 
цевих ініціатив. У сучасному світі конфліктів і терору це бачення може виглядати 
як наївне. Але це єдина реальна зміна парадигми, необхідна для закладення  
основ мирного та заможного об’єднаного людського суспільства.

3) Винятково вертикальне глобальне управління не спрацює. Процес глобалі-
зації і глобального управління повинен стати людиноцентричним. З цього випли-
ває, що програми дій G20, які змінюються та удосконалюються з року в рік,  
повинні бути спрямовані на досягнення глобального добробуту, а пріоритети G20 – 
економічні, соціальні та екологічні – повинні бути похідними від цього головного 
напряму. Програми дій G20 повинні спиратися на спільне бачення, централь- 
ною ідеєю якого є процвітання і розширення прав і можливостей людини.
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Це бачення значною мірою базується на наступних аналітичних записках,  
але відповідальними за його наповнення є Дірк Месснер та Денніс Сноуер,  
співголови робочого процесу T20.

Гельмут Анхайєр, Джек Нотт та Джон Бернз “Виклики громадянському 
суспільству: на шляху до створення сприятливих політичних умов”, Аналі- 
тична записка T20, 15 лютого 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ 
civil-society-challenged-towards-enabling-policy-environment/)

Шон Клірі, “Реконцептуалізація транснаціонального управління: створення 
цільових глобальних інститутів”, Концептуальна записка T20, 22 березня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/reconceptualising-transnational-governance- 
making-global-institutions-fit-purpose/)

Консультативна рада Німеччини з глобальних змін “Розвиток і справед- 
ливість шляхом трансформації: чотири великих І”, Концептуальна записка  
T20, 4 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/development-justice-
transformation-four-big-2/)

Кольм Келлі та Блер Шеппард “Узгодження бізнесу, економіки та суспільства”, 
Концептуальна записка T20, 21 березня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_
briefs/realigning-business-economies-society/)

Амріта Нарлікар “Чи може G20 врятувати глобалізацію?”, Концептуальна 
записка T20, 6 квітня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/can-g20-save-
globalisation/)

Річард Саманс та Ніколас Дейвіс “Сприяння людиноцентричному економіч- 
ному розвитку в період Четвертої промислової революції”, Концептуальна 
записка T20, 9 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/advancing-
human-centred-economic-progress-fourth-industrial-revolution-leadership-agenda-g20-
governments/)

Денніс Сноуер “Виклики, що стоять перед G20”, Концептуальна записка T20,  
11 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/advancing-human-centred- 
economic-progress-fourth-industrial-revolution-leadership-agenda-g20-governments/)

Уалліс, Стюарт, “Створення майбутнього, де ми всі маємо значення – новий 
контекст для більш заможних країн світу”, Концептуальна записка T20, 8 травня  
2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/creatingfuture-valuable-new-narrative- 
richer-countries-world/)

Карл Кайзер, Карлос Ластра-Анадон, Хеннінг Мейер, Мануель Муніз, Мануель 
Торрес “Технологічні зміни, нерівність та крах ліберального порядку”, T20 – 
Стислий огляд, 10 квітня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/technological-
change-inequality-collapse-liberal-order/)

Повний перелік Аналітичних записок можна знайти на веб-сайті: g20-insights.org

Find all Policy Briefs on g20-insights.org
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Нижче наведено вибірку важливих рекомендацій, запропонованих Робочими 
групами T20 в Аналітичних записках, опублікованих на веб-сайті G20 Insights 
Platform (www.g20-insights.org).

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ
Діджиталізація є основоположним механізмом для втілення глобальних змін. Незва- 

жаючи на те, що вона обіцяє загальне зростання добробуту та розвиток у довгостроковій  
перспективі, в короткостроковій перспективі – вона призведе до значних перехідних витрат 
і соціальних протиріч. Наприклад, автоматизація виробництва, зміна географії і концент- 
рація економічної активності, або зміна моделей порівняльних переваг. Держави-члени G20  
є головними агентами цифрової революції. Отже, створення національних і глобальних схем  
для інклюзивної, людиноцентричної і безпечної діджиталізації стає одним з основних завдань 
G20.

 СПІВПРАЦЯ У СФЕРІ СТРАТЕГІЙ ЗАЙНЯТОСТІ Й ОСВІТИ В ЕПОХУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

•  Усунення перешкод до перерозподілу робочих місць для переведення 
працівників на нову роботу.

•  Обмін знаннями про найкращі практики з метою географічної мобільності 
робочої сили.

•  Створення глобальних цифрових платформ для освіти і професійної 
підготовки.

• Оцінка і стандартизація цифрової грамотності в країнах G20.

•  Формування комітету G20 з метою створення звітів по проекту “Internet for 
Everyone” (“Інтернет для всіх”) в країнах G20, з гендерною розбивкою.

•  Врахування соціокультурних гендерних норм у розробці стратегій у сфері 
освіти і професійної підготовки, наприклад, під час становлення термінів 
навчальних курсів.

Карл Бенедикт Фрей “Майбутнє ринку праці і розвиток: як зробити так, щоб 
цифрова революція була корисною широкому загалу”, Аналітичні записка T20,  
18 березня 2017 р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/1899-2/)

Кріш Четті, Нозібеле Гкора, Джайя Джоузі, Венвей Лі, Кігі Ліу, Бен Шенглін 
“Подолання цифрового розриву: оцінка цифрової грамотності”, Аналітична  
записка T20, 6 квітня 2017 р.(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/bridging-digital-
divide-measuring-digital-literacy/)

Денніс Сноуер “Небезпечне розходження”, Концептуальна записка T20,  
11 травня 2017р.(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/the-dangerous-decoupling/)

Урваші Анейя, Кріш Четті, Нозібеле Гкора, Джайя Джоузі, Відіша Мішра 
“Подолання цифрового розриву: уміння для нової епохи”, Аналітична записка  
T20, 25 березня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/bridging-digital- 
divide-skills-new-age/)

РЕКОМЕНДАЦІЇ
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 СПІВПРАЦЯ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ
•  Підвищення безпеки цифрових мереж через запровадження вимог до  

інтернет-провайдерів щодо швидкого попередження про нові віруси та 
надання допомоги клієнтам в усуненні вразливих місць.

•  Запровадження сертифікаційних вимог до зовнішніх постачальників щодо 
обмеження незаконної діяльності.

•  Складання звітів про можливості покращення кібер-захисту на енергетич- 
них об’єктах.

•  Запровадження вимог щодо можливості своєчасного оновлення пристроїв 
Інтернету речей (IoT).

•  Офіційне зобов’язання постачальників послуг та інтернет-провайдерів до 
надання оновлень системи безпеки протягом усього періоду користування.

•  Підтримка прийняття Взаємно узгоджених норм з безпеки маршрутизації 
(MANRS), створених інтернет-суспільством.

•  Координація створення узгодженого на міжнародному рівні Переліку мате-
ріалів для ІР/Програмного забезпечення.

Беррі Карін “G20 створює гарантії захисту вразливих місць цифрової еконо- 
міки, із фокусом на фінансовому секторі”, Аналітична записка T20, 5 квітня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/g20-safeguards-vulnerabilities-digital-economy-
financial-sector-focus/)

Пол Твомі “Вирішення проблеми збоїв ринкового механізму з метою оздоров- 
лення цифрової інфраструктури”, Аналітична записка T20, 22 березня 2017р.  
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/addressing-market-failures-improve-health-
digital-infrastructure/).

 СТВОРЕННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ВІД КІБЕР-АТАК
•  Утримування від використання кібер-атак і зміцнення цифрової інфра- 

структури для забезпечення стійкості глобальної фінансової системи.
•  Регулярне звітування щодо результатів роботи з попередження зловмисного 

використання ІКТ у фінансовій системі.
Тім Морер та Стівен Н’їкос “Щодо глобальних норм протистояння маніпулю- 

ванню достовірністю фінансових даних”, Аналітична записка T20, 5 квітня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/toward-global-norm-manipulating-integrity-
financial-data/)

  ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ТА ОНОВЛЕННЯ  
ПІДХОДУ ДО ПОЛІТИКИ КОНКУРЕНЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОСТІ 
І ПІДЗВІТНОСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

•  Створення дослідницької групи для розробки реформ з метою підвищення 
ефективності, прозорості та підзвітності таких міжнародно-правових меха- 
нізмів як Базельські угоди, СОТ та Паризька угода про зміну клімату.

•  Створення глобального нормативного середовища для перспективних спо- 
собів використання технології блокчейн: фінансові послуги для країн із недо-
статньою поточною кількістю банків, інтеграція глобального ланцюга поста-
вок для малого та середнього бізнесу (МСБ), позамережеве фінансування  
екологічної енергетики та послуги з управління електронними персональ- 
ними даними та конфіденційністю.
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•  Створення і фінансування об’єднання Центральних банків з метою вив- 
чення і оцінки повного обсягу можливостей глобальної фінансової сис- 
теми на основі технології блокчейн.

•  Створення Світової мережі конкуренції з метою побудови ефективної  
законодавчої бази для дотримання закону про конкуренцію в умовах при- 
сутності на ринку цифрових супер-компаній.

Жулі Мопін “Країнам G20 слід почати роботу з технологіями блокчейн для 
побудови спільної інклюзивної, прозорої та підзвітної економічної системи”, 
Аналітична записка T20, 6 квітня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/
g20-countries-engage-blockchain-technologies-build-inclusive-transparent-accountable-
digital-economy/)

Далія Марін “Час переглянути політику конкуренції в цифрову епоху”, Ана- 
літична записка T20, 3 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ 
inclusive-globalization-digital-age-g20-implement-global-competition-authority-address-
superstar-firms/)

ПОБУДОВА СТАБІЛЬНОЇ, НАДІЙНОЇ І ЖИТТЄСПРОМОЖНОЇ  
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Благополуччя людей і загальне процвітання повинні бути засновані на життєспроможній, 
сталій і справедливій системі управління глобальною економікою. Хоча, як і раніше, важливо 
зменшувати фінансову нестабільність і уникати нових торгових бар’єрів, повернення до тра-
диційної системи буде недостатньо. Комплексним завданням, яке стоїть перед G20, є розробка  
архітектури управління глобальною економікою, за якої глобалізація стає інклюзивною і ста- 
лою, створюючи механізми для досягнення цілей Плану до 2030р. У цей момент, ключовою 
необхідністю є посилення міжнародного співробітництва, щоб допомогти урядам мобілізу- 
вати національні ресурси для усунення негативного впливу глобалізації на економіку.

  РОЗРОБКА НОВОГО ОПИСУ КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 
З МЕТОЮ ПОШИРЕННЯ БІЛЬШ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО 
РОСТУ ТА РОЗВИТКУ. ЗАРАДИ СТВОРЕННЯ ГАРАНТІЙ ТОГО, ЩО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГРЕС XXI СТОЛІТТЯ ДОПОВНЮЄ, А НЕ ЗАМІЩУЄ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ І 
РОБОЧІ МІСЦЯ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ, В ЦІЙ МОДЕЛІ ЛЮДИ ТА РІВЕНЬ ЇХ ЖИТТЯ 
РОЗМІЩУЮТЬСЯ В ЦЕНТРІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ, У ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ ЯКОЇ 
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ ЧІТКО ПРОПИСУЄТЬСЯ В НАСТУПНИХ КОНТЕКСТАХ:

•  нормативний контекст, у рамках якого новітні технології Четвертої промис-
лової революції розвиваються і розповсюджуються шляхом широкого вико-
ристання гнучких, неформальних процесів управління – діалогу і зворотного 
зв’язку, – із залученням бізнесу, академічної спільноти, громадянського сус-
пільства та зацікавлених сторін в уряді;

•  центральна ідеологія національних економічних політик і міжнародного еко-
номічного співробітництва – шляхом переосмислення концепції структурних 
економічних реформ у напрямі безперервного процесу покращення і роз- 
витку в усіх 15 сферах структурної політики попиту і пропозиції та інститу- 
ційного потенціалу, вихідним результатом якого має стати більш масштабне 
підвищення рівня можливостей, прибутку, безпеки та якості життя як скла- 
дових процесу розвитку;
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•  сприятливе середовище для розвитку людського капіталу та ринків праці – 
через узгоджений процес модернізації та збільшення інвестицій у п’яти  
сферах: стратегії активного ринку праці; рівний доступ до якісної базової 
освіти; гендерна рівність; нестандартні трудові пільги і захист; перехід ві д 
навчання до роботи.

Річард Саманс та Ніколас Дейвіс “Сприяння людиноцентричному економіч- 
ному розвитку в період Четвертої промислової революції”, Концептуальна 
записка T20, 9 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/advancing-
human-centred-economic-progress-fourth-industrial-revolution-leadership-agenda-g20-
governments/)

  РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ, ЯКІ ОДНОЧАСНО ПОКРАЩУЮТЬ ЕКОНОМІЧНУ 
СТІЙКІСТЬ (ЗМЕНШУЮТЬ РИЗИК СИЛЬНИХ СПАДІВ І ФІНАНСОВИХ КРИЗ) ТА ПІДВИЩУЮТЬ 
РІВЕНЬ ІНКЛЮЗИВНОСТІ (ЗМЕНШУЮТЬ НЕРІВНІСТЬ).

•  Розробка додаткових програм з питань активного ринку праці, які сприяють 
інклюзивному розвитку і зниженню ризику критичних криз.

•   Визначення глобальних ризиків на основі даних про незбалансованість 
цін на нерухомість, глобальне співвідношення обсягів кредитування до 
ВВП, розрив рівня цін на акції, та інших показників, наданих міжнародними 
організаціями – ОЕСР, МВФ та БМР, з метою зниження частоти виник- 
нення криз та пов’язаного з ними росту нерівності.

•  Розробка раціональних стратегій для фінансових ринків (наприклад, стра- 
тегій, заснованих на співвідношенні максимальної заборгованості і при- 
бутку), які знижують частоту виникнення сильних економічних спадів без 
шкоди тенденціям росту.

Казумаса Івата, Себастьєн Жан, Крістіан Кастроп, Кріс Льовальд і Ніколас Верон 
“Стійкість та інклюзивний розвиток”, Аналітична записка T20, 16 травня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/resilience-inclusive-growth/)

  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТІЙКОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

•  Створення Високопоставленої експертної групи для визначення і усунення 
розходжень у фінансово-регуляторних режимах.

•   Створення робочої групи для аналізу несумісних і суперечливих підходів  
до управління процесами в міжнародній валютній системі з метою попе-
редження конфліктів щодо валютних маніпуляцій, конкурентної кредитно- 
грошової лібералізації, макропруденційних стратегій та захисту національних 
банківських і фінансових секторів.

Франклін Аллен Жан Пітер Кранен, Хелен Рей “Новий погляд на фінансову 
стійкість: сучасна ключова роль послідовності в регулюванні – в усіх галузях і 
регіонах, і в довгостроковій перспективі”, Аналітична записка T20, 28 лютого  
2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/financial-resilience-revisited-consistency- 
regulation-now-paramount-across-sectors-regions-time/)

Ліу Донгмінг, Альфредо Гутієррес Жіролт, Мігель Отеро-Іглесіас, Фабріціо 
Саккоманні, Хосе Сіаба Серрате “Більше ніж фінансове регулювання: потреба в 
ширшій і краще скоординованій стратегії управління рухом капіталу”, Аналітична 
записка T20, 27 лютого 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/beyond-
financial-regulation-need-broader-coordinated-capital-flow-management-strategy/).
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  ПІДТРИМКА УЗГОДЖЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
СИСТЕМ З ПЛАНОМ РОЗВИТКУ ДО 2030р.

•  Підписання Глобального пакту про сталу торгівлю з метою запровадження 
мінімальних стандартів захисту довкілля, умов праці і захисту прав людини 
у глобальних виробничо-збутових ланцюгах.

•   Стимулювання членів СОТ до узгодження процесів нормотворчості і вре- 
гулювання суперечок з принципами сталого розвитку, відповідно до Плану  
розвитку до 2030р.

•  Підтримка розробки міжнародних податкових стандартів щодо проце- 
сів і прозорості з метою встановлення довіри між інвесторами та податко-
вими органами, подолання інформаційної асиметрії, визначення взаємних 
обов’язків і зниження затрат на дотримання податкового законодавства та 
податкове управління.

•  Встановлення глобального діалогу з питань соціально відповідальних інвес-
тицій і антикорупційної практики.

Аксель Бергер Йоханнес Бланкенбах, Фернандо Блюменшайн, Клара Бранді, 
Урі Дадуш, Філіп Хармс, Ізабель Яндейсек, Лізе Джонсон, Дієго Наварро,  
Адріана Неліген, Джошуа Уікерхем, Джозеф Уіленд “Сприяння розвитку  
стійкості у глобальних виробничо-збутових ланцюгах (ГВЗЛ)”, Аналітична 
записка T20, 28 березня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/fostering-
sustainability-global-value-chains-gvcs/)

Ненсі Александер Клара Бранді, Рам Упендра Дас, Річард Кляйн, Дженн 
Лей, Імме Шольц, Райнер Тьєле “Узгоджені стратегії G20 в рамках реалізації 
Плану сталого розвитку до 2030 року”, Аналітична записка T20, 4 травня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/coherent-g20-policies-towards-2030-agenda-
sustainable-development/)

Сантьяго Діаз де Сарральде Крістіан фон Хальденванг, Тобіас Хенце, Нара 
Монкам “Податкова визначеність”, Аналітична записка T20, 2 травня 2017р.  
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/tax-certainty/)

Магалі Брозіо Педді Картер, Марк Холлерберг, Сон Хон, Мартіна Нойвірс 
“Податкові витрати”, Аналітична записка T20, 15 березня 2017р. (http://www.g20-
insights.org/policy_briefs/tax-expenditures/)

  ІНІЦІЮВАННЯ ЗМІНИ ПАРАДИГМИ У ВІДНОСИНАХ МІЖ G20 ТА АФРИКОЮ Й 
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ НАД ГЛОБАЛЬНИМ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ

•  Розгляд питання про надання Комісії Африканського Союзу повного і постій-
ного членства у G20, включно з участю в робочих процесах організації.

•   Початок поглиблення співпраці G20 з Африкою у рамках чітко визначе-
них ініціатив (наприклад, Розмивання бази оподаткування та переміщення  
прибутків), де спільність інтересів виявляється найбільше.

•  Поступове розширення спільного плану дій G20 і Африки, з урахуванням 
потреб і бажань африканців (www.afrobarometer.org).
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•  Забезпечення зв’язку договорів з країнами Африки, фокусом якої є при-
ватні інвестиції в інфраструктуру, із зобов’язаннями, визначеними на Саміті 
Ханчжоу у 2016 р. щодо індустріалізації Африки та уникання закріплення 
несталих, високовуглецевих інвестицій.

Нойма Гроббелаар Крістін Хакенеш, Джулія Ляйнінгер, Елізабет Сідіропулос 
“G20 і Африка – готові до постійного партнерства?”, Аналітична записка T20,  
16 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_area/g20-and-africa/)

Майкл Браттон та Еммануель Гйімах-Боаді “G20 і Африка: галузеві стратегії і 
задоволення потреб громадян Африки”, Аналітична записка T20, 16 травня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/g20-africa-sectoral-policies-delivering-african-
citizens-demands/)

Шінгірірай Мутанга Райнер Куітцов, Ян Кріштоф Штекель “Роль G20 у покра- 
щенні якості життя в Африці через сталу енергетику і міську інфраструктуру”, 
Аналітична записка T20, 10 квітня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_ 
briefs/g20s-role-improving-quality-life-sustainable-energy-urban-infrastructure-africa/)

КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА І ФІНАНСИ
З метою реалізації Паризької угоди про зміну клімату необхідні невідкладні швидкі дії на 

глобальному рівні. Запровадження порогу у 2оС Цельсія вимагає декарбонізації світової еко- 
номіки до середини століття, щонайпізніше – до 2070р. Боротьба з глобальним потеплінням  
є інвестицією у розвиток людини, в уникнення серйозної дестабілізації екосистем, на яких 
 побудована людська цивілізація, в модернізацію глобальної економіки, у процеси боротьби з 
нерівністю і в забезпечення миру і безпеки.

  ЗАОХОЧЕННЯ ДО МОБІЛІЗАЦІЇ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ  
ДЛЯ ПІДТРИМКИ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

•  Звернення до Багатосторонніх банків розвитку (ББР) щодо встановлення 
загальносистемної цілі з підтримки розширення масштабів сталої інфраструк-
тури, а також запровадження спільних визначень і стандартів у сфері сталої 
інфраструктури.

•   Запрошення Ради з фінансової стабільності (РФС) до заснування плат-
форми для обміну досвідом і розвитку підходів до розкриття інформації  
про фінансові ризики, пов’язані з кліматом.

•  Стимулювання ББР, установ з фінансування експорту та приватних фінан-
сових установ до запровадження практики тіньового встановлення тари- 
фів на викиди вуглецю як інструмента для зменшення ризиків, пов’язаних з  
кліматичними змінамиу внутрішніх процесах прийняття рішень щодо інвес-
тиційних портфелів.

•  Стимулювання ББР до розробки дорожніх карт для перетворення Паризь- 
кої угоди про зміну клімату в інвестиційні плани.

•  Встановлення 2022р. в якості цільової дати для припинення виплати субси- 
дій на викопні види палива в країнах G20.

•  Запуск платформи з розробки дорожньої карти для зміни механізму вста- 
новлення цін на вуглець у напрямі збільшення вдвічі рівня викидів, що покри-
ваються механізмом встановлення цін на вуглецеві викиди.
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•  Формування Експертної консультативної комісії з підтримки процесів  
енергетичної трансформації G20.

•  Стимулювання до створення спеціалізованих посередників для фінансу-
вання побутової сонячної енергетики, які необхідні для формування рин-
ків сонячної енергетики, та сприяння інвестиціям ББР і глобального приват- 
ного капіталу у діяльність цих посередників.

Селін Бак, Амар Бхаттачарья, Оттмар Еденхофер, Бріджитт Кнопф “Комп- 
лексний підхід до кліматичної політики, сталої інфраструктури і фінансування”, 
Аналітична записка T20, 16 березня 2017р. (http://www.g20-insights.org/wp-content/
uploads/2017/03/

Танг Дао Нгуєн, Оттмар Еденхофер, Жанлука Грімальда, Майкл Якоб,  
Дейвід Кленерт, Грегор Шверхофф, Ян Зігмайєр “Варіанти стратегій для 
соціально збалансованої кліматичної політики”, Аналітична записка T20,  
13 березня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/policy-options-socially-
balanced-climate-policy/)

Мішель Коломб’єр, Ю Конг, Патрік Крікі, Крістоф Фрай, Карл Фрідріх Гетманн, 
Філіп Гросскурт, Джон Гуммер, Лорд Дебен, Баронеса Браун з Кембріджа DBE 
FREng (Джулія Кінг), Франк Лекок, Андреас Льошель, Йоті Парік, Дерк Уве 
Сойер, Роберт Шльогль, Крістоф М. Шмідт, Фрітхьоф Штайсс, Киріл Штефанос, 
Канако Танака, Еберхард Умбах, Метт Уенхем, Ду Сангван, Коічі Ямада,  
Тьян Жу “Формування Експертної консультативної комісії з підтримки процесів 
енергетичної трансформації G20”, Аналітична записка T20, 10 квітня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/establishing-expert-advisory-commission- 
assist-g20s-energy-transformation-processes/)

Річард Саманс та Ніколас Дейвіс “Сприяння людиноцентричному економічному 
розвитку в період Четвертої промислової революції”, Концептуальна записка T20, 
9 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/advancing-human-centred-
economic-progress-fourth-industrial-revolution-leadership-agenda-g20-governments/)

Аміт Бхандарі, Акшай Матур, Пурвайя Модак “Децентралізована модель еко- 
системи сонячної енергетики що спирається на інтереси споживача”, Аналітична 
записка T20, 7 квітня 2017 р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/decentralized-
consumer-driven-model-solar-eco-system/)

 СТИМУЛЯЦІЯ ЗАСНУВАННЯ ТРАНСФОРМУЮЧИХ СУВЕРЕННИХ ФОНДІВ  
ДОБРОБУТУ В КРАЇНАХ G20 ДЛЯ ПІДТРИМКИ ОХОРОНИ КЛІМАТУ

•  Використання трансформуючих суверенних фондів добробуту для мобіліза- 
ції інвестицій в охорону клімату та підтримки працівників, регіонів і секторів 
економіки в процесі адаптації до структурних змін в контексті декарбоніза-
ції шляхом прийняття проактивних стратегій у сфері зайнятості, підготовки  
персоналу та промисової політики.

•   Використання прибутків від тарифів на CO2 та продажу квот на викиди, 
а також зборів за викиди, що накладаються на об’єкти нерухомості, для  
формування фінансових ресурсів з метою комбінованого вирішення питань 
охорони клімату та забезпечення більшої соціальної рівності.

Консультативна рада Німеччини з глобальних змін “Розвиток і справедли- 
вість шляхом трансформації: чотири великих І”, Концептуальна записка T20,  
4 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/development-justice-transfor 
mation-four-big-2/)



14

  СПРИЯННЯ УЗГОДЖЕНОМУ УПРАВЛІННЮ РОЗПОДІЛЬЧИМИ  
ВПЛИВАМИ КЛІМАТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ

•  Систематичний моніторинг регресивного впливу кліматичної політики.
•   Перетворення “вуглецевих дивідендів” (державні доходи від тарифів на 

викиди вуглецю) на інструмент для зниження податків на робочу силу від- 
носно сімей з низьким рівнем доходу.

•  Прийняття стратегій активного ринку праці з метою уникнення негатив-
них наслідків для ринку праці у зв’язку з декарбонізацією, і підвищення рівня 
широкої застосовності вмінь в інших сферах.

Танг Дао Нгуєн Оттмар Еденхофер, Жанлука Грімальда, Майкл Якоб, Дейвід 
Кленерт, Грегор Шверхофф, Ян Зігмайєр “Варіанти стратегій для соціально 
збалансованої кліматичної політики”, Аналітична записка T20, 13 березня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/policy-options-socially-balanced-climate-
policy/)

Консультативна рада Німеччини з глобальних змін “Розвиток і справедливість 
шляхом трансформації: чотири великих І”, Концептуальна записка T20, 4 травня 2017р.  
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/development-justice-transformation-four-big-2/)

  СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ (МСБ)  
У СФЕРІ ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

•  Спостереження за успішністю нових компаній у сфері зелених техноло-
гій, а також за стійкістю фінансових інститутів щодо сценаріїв кліматичних 
стрес-тестів.

•   Поширення систематичного надання спільного доступу до баз даних інте-
лектуальної власності, яка має розглядатися не як “інструмент захисту”, а як 
“ознака” (зелених і сталих) інновацій.

•  Використання державних коштів для зниження ризику більш широкого  
використання низьковуглецевих інновацій МСБ.

Венкатачалам Анбуможі, Селін Бак, Джоел Рует, Елена Вердоліні “Інновативні 
МСБ у сфері зелених технологій як можливість сприяння зниженню фінансових 
ризиків”, Аналітична записка T20, 8 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_
briefs/innovative-green-technology-smes-opportunity-promote-financial-de-risking/)

 СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРАКТИК ЗЕЛЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ

•  Підтримка принципів зеленого фінансування, показники та процедури  
звітування.

•  Розробка “зелених” критеріїв для оцінки облігацій і системи моніторингу для 
оцінки впровадження принципів “зеленої” економіки.

•  Надання повноважень РФС для розробки ефективної нормативно-правової 
бази для зеленого фінансування.

•  Підтримка створення принципів розкриття інформації у сфері екологічних 
ризиків і пов’язаних з ними фінансових ризиків. 

Ізабелла Аллоізіо, Селін Бак, Катрін Беренсман, Амар Бхаттачар’я, Герд  
Леіпольд, Лоуренс МакДоналд, Кінгкінг Янг, Ханна Шиндлер, Тьян Хуіфанг, Ульріх 
Вольц “Сприяння сталому глобальному зростанню через зелене фінансування – 
яка роль G20?”, Аналітична записка T20, 5 травня 2017р. (http://www.g20-insights.
org/policy_briefs/fostering-sustainable-global-growth-green-finance-role-g20/)
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БОРОТЬБА З ГОЛОДОМ, ЗНИЖЕННЯ НЕРІВНОСТІ, УПРАВЛІННЯ 
ВИМУШЕНОЮ МІГРАЦІЄЮ

З рухом глобалізації до зростання і процвітання, протягом останніх двох десятиліть 
число бідних людей в усьому світі постійно зменшувалося, – натомість народжується новий  
світовий середній клас. Але глобалізація і механізми ринкової економіки не є автоматичними 
передумовами збалансованого інклюзивного розвитку та загального достатку. Нерівність у  
різних сферах збільшується в багатьох країнах, дестабілізуючи цілі політичні системи. Зростає 
число біженців, переважно з країн, що розвиваються. Для боротьби з голодом і нерівністю,  
для уникнення виключення вразливих груп населення і для підтримки регіонів, міст і сфер еко-
номіки у їх адаптації до швидкозмінного середовища глобальної економіки необхідне локальне, 
національне і глобальне управління. G20 робитиме свій внесок у боротьбу з нерівністю і  
створення загальнонаціонального і глобального достатку.

  ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ХАРЧОВОЇ СИСТЕМИ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО 
ПОТРЕБ, РЕСУРСІВ І СТРАТЕГІЙ, ЩО ПРИЗВЕДЕ ДО БІЛЬШ ЦІЛЬОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

•  Більш ефективне розподілення фінансових ресурсів країн G20 на забезпе-
чення продовольством і безпеку харчування.

•  Визнання того, що вирішення проблем недоїдання новонароджених і дітей,  
а також біофортифікація, можуть мати значний вплив на здоров’я і май- 
бутню продуктивність праці.

•  Забезпечення довгострокових передбачуваних джерел інвестицій у про- 
дукти і харчування для зменшення негативних ефектів непостійного харак- 
теру продовольчої допомоги. 

Ашок Гулаті, Хоумі Карас, Йоакім фон Браун “Спрямувння сільськогосподар- 
ських інвестицій G20 на ліквідацію голоду в сільській місцевості”, Аналітична 
записка T20, 20 лютого 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/targeting-
g20-investments-agriculture-end-rural-hunger/)

•  Робота над проблемою голоду в Африці та Ємені, вчасне забезпечення  
необхідного фінансування продовольчої допомоги, планування рішучих дій 
у контексті допомоги голодуючим для забезпечення доступу до постраж- 
далого населення. 

Мохаммед Абу-Німер, Коул Дарем, Манодж Курьян, Кетерін Маршалл, 
Ульріх Ніцшке, Раббі Аврахам Сьотендорп, Арнхільд Спенс “Залучення 
релігійних гравців до вирішення надзвичайної ситуації з голодом у Південному 
Судані, Нігерії, Сомалі та Ємені”, Аналітична записка T20, 10 травня 2017р.  
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/engaging-religious-actors-addressing-famine-
emergency-south-sudan-nigeria-somalia-yemen/)

 СТИМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

•  Зосередження стратегій з питань земних і водних ресурсів на добробуті 
населення, в контексті безпеки продуктів, здоров’я і гігієни шляхом мак- 
симально можливого відокремлення водних систем від об’єктів забез- 
печення життєдіяльності.

•  Підвищення ефективності та економності використання води в сільському  
господарстві шляхом реформування національної політики, підтримки та  
розповсюдження технологій раціональної енергетики та розширення сфери  
впливу існуючих міжнародних угод поза рамки добровільно виконуваних  
керівних принципів.
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•  Використання можливостей цифрових технологій для сталого ведення сіль-
ського господарства через запровадження харчових і сільськогосподар- 
ських ІКТ платформ, законодавчої бази, яка підтримуватиме інновації, що 
покращують стійкість фермерських господарств, і підтримку використання 
покращених систем показників і запровадженням відкритих даних для прий-
няття політичних рішень.

•  Трансформація глобальної системи управління сільським господарством і 
харчуванням шляхом спільної роботи над запровадженням раціональних і  
прозорих міжнародних стандартів сталої економіки, і шляхом наполягання  
на чіткому визначенні потенційного позитивного та негативного впливу тор-
гівлі на стале використання земних і водних ресурсів у тексті міжнародних  
торгово-інвестиційних угод країн G20.

•  Організація Міжнародної групи експертів з продуктів харчування і сільського 
господарства – частково наслідуючи схему організації міжурядової групи 
експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) – для трансформації глобальної системи  
управління продовольчим забезпеченням і сільським господарством і кон-
солідації незліченної кількості експертних груп і роздробленої глобальної 
інформації.

Ашок Гулаті, Хоумі Карас, Йоакім фон Браун “Ключові стратегічні дії для  
сталого використання земних і водних ресурсів на благо людей”, Аналітична 
записка T20, 16 січня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/key-policy-
actions-sustainable-land-water-use-serve-people/) 

  РОЗРОБКА І ЗВІТУВАННЯ ПО ДОРОЖНІХ КАРТАХ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ  
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ, ВІДПОВІДНО ДО ІСНУЮЧИХ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
ПОЛІТИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ОЕСР (2017)

Роміна Боаріні, Орсетта Кауза, Марк Фльорбаей, Жанлука Грімальда, Інгрід 
Вулард “Зменшення нерівності і підвищення соціальної згуртованості через інклю- 
зивний розвиток: дорожня карта дій”, Аналітична записка T20, 12 квітня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/reducing-inequalities-strengthening-social-
cohesion-inclusive-growth-roadmap-action/)

  СТВОРЕННЯ РЕЙТИНГІВ НЕРІВНОСТІ ПО ТИПУ ПРОГРАМИ PISA  
(МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ)

•  Публікація періодичного звіту з переліком країн світу відповідно до їх 
успішності в контексті досягнення економічної рівності.

•  Створення форуму стратегічних досліджень для сприяння взаємному 
навчанню з питань політики зменшення нерівності.

Лукас Ченсел, Алекс Хоу, Танкред Уатюр’є “Створення рейтингів нерівності по 
типу програми PISA”, Аналітична записка T20, 22 березня 2017р. (http://www.g20-
insights.org/policy_briefs/towards-pisa-type-ranking-economic-inequality/)

  ПІДТРИМКА ІНТЕГРАЦІЇ ВИМУШЕНИХ МІГРАНТІВ У НАЦІОНАЛЬНІ РИНКИ  
ПРАЦІ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН І РОБОЧИХ ВІЗ

•  Мобілізація приватного сектору з метою розробки сталих рішень для гло-
бальної міграційної кризи і підтримка створення Спеціальних економічних  
зон “Зроблено біженцями” (“Зони ЗБ”) у країнах, які приймають біженців.
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•  Підтримка підприємницької діяльності біженців через швидку процедуру  
видачі робочих віз, підприємницьких віз, і спеціальних візових програм для 
інноваційної підприємницької діяльності.

Омар, Кадкой, Тімур Каймаз, Мурат Кенаногли, Гювен Сак “Вимушені мігранти: 
інтеграція ринку праці і підприємництво” Аналітична записка T20, 6 квітня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/forced-migrants-labour-market-integration-
entrepreneurship/)

   ПІДТРИМКА ПЕРЕХОДУ ВІД ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ  
ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

•  Планування регулярних засідань міністрів освіти з фокусом на освітніх  
послугах для біженців.

•  Стимулювання міжнародних організацій та національних урядів до створення 
механізмів визнання вчительських дипломів біженців.

Фетон Біслімі, Кенан Енгін, Джайя Джоузі, Тімур Каймаз, Ізмаель Ноунс, Барбара 
Сабітцер, Астрід Скала-Куманн, Коносоанг Собане, Деніел Тарас, Владімір Зуєв 
“Освіта і розвиток навичок у контексті вимушеної міграції”, Аналітична записка 
T20, 3 березня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/education-skills-
development-context-forced-migration/)

 ЗАСНУВАННЯ КОМІСІЇ, ЗА УЧАСТІ РЕЛІГІЙНИХ ЛІДЕРІВ,  
ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНОГО  
КОМІСАРА ООН У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ У ДІЙСНО ГЛОБАЛЬНУ СИСТЕМУ

•  Покращення системних механізмів з метою забезпечення співпраці і спільної 
адвокації в активних релігійних спільнотах і державних органах на рівні G20,  
а також у ЄС і національних урядах.

•  Підтримка програм релігійних організацій і діячів, що підвищують рівень  
стійкості переміщених громад.

Роберт Вітільйо, Раббі Аврахам Сьотендорп, Альберто Кватруччі, Азза Карам, 
Аттала Фітцгіббон, Ульріх Ніцшке, і Кетерін Маршалл “Політичні діячі G20 повинні 
підтримати участь більшого числа релігійних діячів у переселенні біженців”, 
Аналітична записка T20, 10 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/
g20-policy-makers-support-wider-religious-roles-refugee-resettlement/)

 СПРИЯННЯ ВКЛЮЧЕННЮ ДІТЕЙ БІЖЕНЦІВ ТА МОЛОДІ В НАЦІОАЛЬНІ СИСТЕМИ ОСВІТИ

•  Підтримка впорядкування освітніх систем світу.

•  Підтримка розробки міжнародно-визнаних механізмів акредитації незалежних 
освітніх структур для забезпечення ефективних дій у сфері освіти на самому 
початку криз вимушеної міграції.

•  Активізація міжнародних зусиль з розвитку акредитованих установ нефор-
мальної освіти для надання можливостей прискореного навчання моло- 
дим людям, які не можуть отримати формальну освіту.

Омар Кадкой, Тімур Каймаз, Мурат Кенаногли, Гювен Сак “Вимушені мігранти: 
інтеграція ринку праці і підприємництво”, Аналітична записка T20, 6 квітня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/forced-migrants-labour-market-integration-
entrepreneurship/)
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  ПІДТРИМКА КРАЇН З НИЗЬКИМ І СЕРЕДНІМ РІВНЕМ ДОХОДІВ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ БІЖЕНЦІВ

•  Заснування масштабної ініціативи багатосторонніх і двосторонніх донорів  
з ретельної оцінки досвіду різних країн, визначення найкращих практик  
програмних заходів і надання додаткової допомоги в розвитку відповідно до 
існуючих потреб.

•  Спільна участь з донорами і приймаючими країнами у “партнерстві заради 
біженців” із чітко визначеними, передбачуваними зобов’язаннями щодо під-
тримки приймаючих країн у середньо- і довгостроковій перспективі відповідно 
до зусиль цих країн з офіційного включення біженців до соціального та еко- 
номічного життя.

Луеке, Маттіас і Клаас Шнайдерхайнце, “Збільшення частки у спільній фінансовій 
відповідальності з країнами що розвиваються, які приймають біженців”, Аналітична 
записка T20, 6 квітня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/financial-burden-
sharing-developing-countries-host-refugees/)

Суед Мунір Касру, Каці Мітул Мамуд, Авіа Нарін “Країни G20 повинні взяти 
на себе роль лідера в ситуації кризи вимушеної міграції і вирішити проблему 
недоліків існуючої системи управління”, Аналітична записка T20, 5 травня 2017р. 
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/g20-countries-assume-leadership-forced-
migration-crisis-mitigate-deficiencies-existing-governance-system/)

 СПРИЯННЯ ПОЛІТИЦІ ПІДТРИМКИ “КЛІМАТИЧНИХ МІГРАНТІВ”

•  Звернення до міжнародних організацій із закликом про щорічне подання 
(спільних) звітів до G20 щодо динаміки глобальних змін навколишнього серед-
овища і тимчасово, довгостроково або постійно переміщених осіб.

•  Сприяння довгостроковим зусиллям для надання допомоги “кліматичним 
мігрантам” у придбанні нових помешкань та інтеграції у громади у місцеві, 
регіональні або загальнонаціональні суспільні структури приймаючої країни.

Сагар, Аарсі, Ллойд Аксворсі, Крістіна Каттанео, Ромі Шевальє, Шіло Фетцек, 
Раджат Катур’я, Суед Мунір Касру, Андреас Кремер, Катріона МакГлейд, Шінгірірай 
Мутанга, Недсон Попхіва, Бенджамін Шрейвен, Патрік Тюссан, Скотт Вон, Емілі 
Уілкінсон “Створення системи глобального управління для “кліматичних біженців”, 
Аналітична записка T20, 8 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/
building-global-governance-climate-refugees/)

ПЛАН РОЗВИТКУ ДО 2030 РОКУ – УНІВЕРСАЛЬНА ОСНОВА 
ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ТА СПІЛЬНОГО 
ПРОЦВІТАННЯ В РАМКАХ ПЛАНЕТИ

План розвитку до 2030р. спрямований на сприяння і підтримку благополуччя людей, їх роз-
витку і процвітання, і побудований на основі інклюзивності, тобто повинен реалізуватися в 
межах планети. План розвитку до 2030р. і його Цілі сталого розвитку (ЦСР) – універсальні.  
План розвитку до 2030р. вимагає ефективного управління на місцевих і національних рівнях, а 
також культури глобальної співпраці з метою захисту глобальних суспільних благ і підтримки 
вразливих груп населення в усьому світі. План розвитку до 2030р. надає всеохоплююче бачення 
майбутньої роботи G20.
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  РІШУЧЕ ПОНОВЛЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ G20 З РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ РОЗВИТКУ  
ДО 2030р. І ПІДКРЕСЛЕННЯ ВАЖЛИВОСТІ РОЛІ СИСТЕМИ  
БАГАТОСТОРОННІХ ВІДНОСИН В ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

•  Затвердження Плану розвитку до 2030р. як всеохоплюючої основополож-
ної концепції майбутньої роботи G20, що береться до уваги в діяльність всіх 
робочих груп G20.

•  Протягом наступних кількох років – розробка (за підтримки T20) дорожньої 
карти реалізації ключових ЦСР в рамках політичного курсу G20 на 2030р.

•  Започаткування п’ятирічного робочого процесу з питань Плану розвитку до 
2030р. в рамках Робочої групи з розвитку (РГР), що дасть початок власне 
роботі, а також обговоренням з іншими робочими та ініціативними групами  
з метою визначення та усунення слабких місць в існуючих рамкових про-
грамах і ініціативах G20 у процесі реалізації Плану розвитку до 2030р. 
Співпраця зі світовими релігійними і світськими моральними лідерами  
задля розробки спільного морального консенсусу з питань сталого роз- 
витку, і перетворення цього консенсусу в практичні дії.

•  Започаткування діалогу з ББР з приводу прийняття ними стандартів і  
стратегій відповідно до ЦСР.

•  Підтримка постійної дискусії щодо докорінної зміни Системи розвитку ООН 
для приведення її у відповідність до реалізації Плану розвитку до 2030р.

•  Започаткування діалогу щодо механізму включення ЦСР в загальну схему 
роботи СОТ.

•  Глобальна співпраця над захисними та відновлювальними заходами у при- 
бережних і морських екосистемах, і використання обережного підходу до 
сталої експлуатації морських ресурсів. 

Венкатачалам Анбуможі, Пауло Естевес, Імме Шольц, Юефен Лі “Реформу- 
вання міжнародної співпраці на шляху до трансформативних змін”, Аналітична 
записка T20, 4 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_briefs/reforming-
international-cooperation-towards-transformative-change/)

Ненсі Александер, Клара Бранді, Рам Упендра Дас, Річард Кляйн, Дженн 
Лей, Імме Шольц, Райнер Тьєле “Узгоджені стратегії G20 в рамках реалізації 
Плану сталого розвитку до 2030р.”, Аналітична записка T20, 4 травня 2017р.  
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/coherent-g20-policies-towards-2030-agenda-
sustainable-development/)

М. Саїт Акман, Аксель Бергер, Урі Дадуш, Саймон Евенетт, Лізе Джонсон, 
Максімільяно Мендез-Парра, Рауль Охоа, Клаудія Шмукер “Основні стратегічні 
альтернативи G20 у 2017р. з метою підтримки відкритої та інклюзивної системи 
торгівлі та інвестицій”, Аналітична записка T20, 31 березня 2017р. (http://www.g20-
insights.org/policy_briefs/key-policy-options-g20-2017-support-open-inclusive-trade-
investment-system/)
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Ентоні Еннетт, Джеффрі Сакс, єпископ Марсело Санчез Сорондо, Уільям 
Вендлі “Мультирелігійний консенсус з питань етики сталого розвитку: роздуми  
на тему етики в реалізації ініціатив”, Аналітична записка T20, 9 травня 2017р.  
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/multi-religious-consensus-ethics-sustainable-
development-reflections-ethics-action-initiative/)

Чен Донсяо, Пауло Естевес, Една Мартінез, Імме Шольц “Реалізація Плану 
розвитку до 2030р. членами G20: як працювати з трансформативними й інтег- 
ративними аспектами ЦСР під час впровадження індивідуальних і колективних 
заходів”, Аналітична записка T20, 20 лютого 2017р. (http://www.g20-insights.org/
policy_briefs/implementation-2030-agenda-g20-members-address-transformative-
integrated-character-sdgs-individual-collective-action/)

Стефані Шмідт, Александер Мюллер, Джульєн Рошетт, Джейн Любченко, Бар- 
бара Нойман, Андреас Кремер, Торстен Тьєлє, Себастіан Унгер та Мартін Візбек, 
“Питання океанів у Плані розвитку до 2030р.”, Аналітична записка, 4 травня 2017р.  
(http://www.g20-insights.org/policy_briefs/ocean-dimension-2030-agenda-conservation- 
sustainable-use-ocean-seas-marine-resources-sustainable-development/)

 ПРИЗНАЧЕННЯ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ G20 З ПИТАНЬ РОБОТИ З МІСТАМИ,  
ЯК ВИКОНАВЦЯМИ ПЛАНУ РОЗВИТКУ ДО 2030р., ІЗ ЗОСЕРЕДЖЕННЯМ  
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ НА ПОЛІТИЧНОМУ ВПЛИВІ, ЗМІЦНЕННІ ІНСТИТУЦІЙНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФІНАНСОВІЙ САМОСТІЙНОСТІ

Марко Контарді, Аня Айкельберг, Фортес Тігре, Катрін Целлер “Міста як час- 
тина глобального рішення проблем – подолання перешкод, вивчення можливос- 
тей”, Аналітична записка T20, 5 травня 2017р. (http://www.g20-insights.org/policy_
briefs/making-cities-part-global-solution-overcoming-obstacles-exploring-opportunities/)
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Усім відома теза про те, що сьогоднішні процеси глобалізації та економічного 
зростання є несталими, несправедливими та нестабільними. Існує достатньо 
доказів того, що коли головні потреби людини задоволені, наполегливе праг- 
нення подальшого матеріального збагачення не призводить до суттєвого під- 
вищення рівня задоволеності життям. Концепція G20 повинна показати напрями, 
рух в яких не перетинає межу можливостей нашої планети. Ці напрями повинні 
не лише задовольняти матеріальні потреби людини, але й розширювати її мож- 
ливості. Люди повинні мати більше можливостей, щоб робити свій внесок у  
спільноти, частиною яких вони є, а також в інтересах загального глобального 
добробуту. Люди, наділені можливостями, можуть робити свій внесок у такі 
загальноважливі справи, як припинення зміни клімату та виснаження ресурсів. 
Вони повинні отримати більші можливості для задоволення своїх базових потреб 
з метою встановлення належного матеріального рівня життя, безпеки, соціальної 
належності та нових досягнень. План розвитку до 2030р. і його Цілі сталого 
розвитку, витлумачені колишнім німецьким президентом Горстом Келером як 
“Декларація взаємозалежності”, містять базовий фундамент для такого підходу. 
Будуючи, розвиваючи та реалізуючи це бачення, G20 має можливість закласти 
основу мирного та перспективного майбутнього.
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