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ТРЭ ЦІ ШАТ ДАЎН
Па вод ле ня даў ня га апы-

тан ня гра мад скай дум кі, 

кры ху больш за па ло ву 

(51 пра цэнт) аме ры кан цаў 

ус кла да юць ад каз насць за 

шат даўн на Трам па. Пры гэ-

тым ся род пры хіль ні каў рэс-

пуб лі кан цаў 77 пра цэн таў 

пад трым лі ва юць па тра ба-

ван не прэ зі дэн та вы лу чыць 

фі нан са ван не на бу даў ніц-

тва сця ны. З-за шат даў ну 

фі нан са ван ня па зба ві ла-

ся чвэрць дзярж ор га наў, у 

пры ват нас ці мі ніс тэр ствы 

ўнут ра най бяс пе кі, ганд лю, 

МУС і мін фін. За кры лі ся на-

цы я наль ныя пар кі і му зеі 

Сміт са наў ска га ін сты ту та, 

а ў не аплат ны ад па чы нак 

сыш лі 800 ты сяч дзярж слу-

жа чых.

Гэ ты шат даўн — трэ ці за 

час прэ зі дэнц тва Трампа. Ён 

пра цяг ва ец ца ўжо 19 дзён і 

мо жа стаць са мым доў гім у 

гіс то рыі кра і ны. На пры кан-

цы мі ну ла га тыд ня пас ля 

без вы ні ко вых пе ра гавораў 

з вы со ка па стаў ле ны мі прад-

стаў ні ка мі Дэ ма кра тыч най 

пар тыі Трамп за явіў, што га-

то вы да шат даў ну на ме ся-

цы і га ды, па куль кан грэс не 

ўхва ліць фі нан са ван не сця-

ны. Дэ ма кра ты ж ад ка за лі, 

што на сця ну не вы лу чаць ні 

цэн та. Па вы ні ках вы ба раў, 

якія прай шлі ў ліс та па дзе, 

ця пер у Па ла це прад стаў ні-

коў го да боль шасць у дэм-

пар тый. Се нат кант ра лю юць 

рэс пуб лі кан цы, але без дэ-

ма кра таў Трамп не змо жа 

на браць 60 га ла соў са 100, 

не аб ход ных для пры няц ця 

бюд жэ ту.

Ра ней прэ зі дэнт ЗША не 

вы клю чаў увя дзен ня ў краі-

не над звы чай на га ста но ві-

шча з мэ тай фі нан са ван ня 

сця ны. Гэ та да зво лі ла б яму 

па бу да ваць за га ро ду сі ла мі 

вай скоў цаў, не атрым лі ва-

ючы ад аб рэ ння Кан грэ са. 

Між тым дня мі пе рагаворы 

кі раў ні ка дзяр жа вы з дэ ма-

кра та мі за вяр шы лі ся без вы-

ні ко ва. Спі кер Па ла ты прад-

стаў ні коў Нэн сі Пэ ла сі і лі дар 

дэ ма кра таў у се на це Чак Шу-

мер у ад каз за клі ка лі Трам па 

спа чат ку спы ніць шат даўн, а 

по тым па чы наць дэ ба ты па 

бу даў ніц тве сце ны. Трамп 

па ве да міў у «Тві тэ ры», што 

сы шоў з су стрэ чы, па коль-

кі гэ та, на яго дум ку, пус тая 

тра та ча су. «Я спы таў, што 

бу дзе праз 30 дзён, ка лі я 

хут ка ад крыю ўсё [урад], ці 

пад тры ма юць яны бяс пе ку 

на гра ні цы, якая ўклю чае 

сця ну або ме та ліч ную за га-

ро ду? Нэн сі ска за ла «не», 

я ад ка заў «па куль-па куль», 

ні чо га дру гое не спра цуе», — 

на пі саў прэ зі дэнт ЗША.

ШТО РА БІЦЬ 
З ВА ТЫ КА НАМ?

На мно гіх участ ках гра-

ні цы сця на ў тым ці ін шым 

вы гля дзе ўжо іс нуе, ад зна-

чае Бі-бі-сі. Але сам Трамп 

сцвяр джае, што ў рэа лі за-

цыі гэ та га пра ек та ўжо да-

сяг ну ты знач ны пра грэс. Ён 

на пі саў у «Тві тэ ры», што 

боль шая част ка сця ны ўжо 

ма дэр ні за ва на або па бу да-

ва на.

Уз вя дзен не гэ та га аб' ек-

та бы ло ад ным з клю ча вых 

абя цан няў кан ды да та До-

наль да Трам па. «Я па бу-

дую вы дат ную сця ну, ні хто 

не бу дуе сцен лепш, чым 

я», — за явіў ён пад час пе-

рад вы бар най кам па ніі. Бе лы 

дом сцвяр джае, што за га ро-

да не аб ход ная для та го, каб 

пра ду хі ліць пра нік нен не ў 

кра і ну не ле галь ных міг ран-

таў і нар ко ты каў. «Кошт не-

ле галь ных нар ко ты каў (якія 

трап ля юць у ЗША. — Аўт.) 

пе ра вы шае 500 міль яр даў 

до ла раў. Сця на так са ма 

бу дзе апла ча на апа срод ка-

ва на за кошт но ва га ганд-

лё ва га па гад нен ня, якое мы 

пад пі са лі з Мек сі кай», — за-

явіў Трамп.

Гра ні ца па між ЗША і 

Мек сі кай пра цяг ну ла ся на 

3145 кі ла мет раў. Больш 

за ты ся чу кі ла мет раў ужо 

ага ро джа на пло там — на 

ўчаст ках, якія мя жу юць са 

шта та мі Ка лі фор нія, Ары зо-

на, Нью-Мек сі ка і част ко ва 

на мя жы з Тэх асам. Па вод-

ле да ку мен таў, атры ма ных 

тэ ле ка на лам CNN у па чат ку 

2018 го да, прад стаў ні кі ад-

мі ніст ра цыі за яві лі кан грэ-

су, што бу даў ніц тва «сця ны 

Трам па» азна чае ўзвя дзен-

не бар' е ра пры клад на на 

ўчаст ку ў 1400 кі ла мет раў, 

а так са ма пе ра бу до ву за га-

ро ды агуль най пра цяг лас цю 

ка ля 1900 кі ла мет раў. Па-

вод ле са мых пры бліз ных 

пад лі каў, на гэ та спат рэ біц-

ца ка ля 33 міль яр даў до ла-

раў.

Па меж ныя ўла ды за яў-

ля юць, што па ча ла ся ра-

бо та па ўдас ка на лен ні інф-

ра струк ту ры па гра ніч най 

бяс пе кі. Атры ма ныя да гэ-

та га ча су гро шы ў знач най 

сту пе ні звя за ны з ужо іс ну-

ючы мі кан струк цы я мі бар' е-

раў. Ганд лё вае па гад нен не 

ЗША з Мек сі кай і Ка на дай 

(USMCA) пад пі са на прэ зі-

дэн та мі трох кра ін, але яшчэ 

не ра ты фі ка ва на, у тым лі-

ку і аме ры кан скім кан грэ сам 

(да ра ты фі ка цыі дзей ні чае 

ста рое па гад нен не NAFTA), 

і не зра зу ме ла, што гэ та не-

па срэд на пры вя дзе да атры-

ман ня да хо даў ад Мек сі кі за 

сця ну, сцвяр джае ВВС.

Трамп так са ма сцвяр-

джаў, што мо жа звяр нуц ца 

да «па тры я тыч на га за ко-

на» (Patrіot Act) і спы ніць 

пе ра вод гро шай міг ран та мі 

з ЗША ў Мек сі ку. Па вод ле 

звес так Banco de Mexіco, 

гэ тыя пе ра во ды да ся га юць 

25 міль яр даў до ла раў у год. 

Але, як сцвяр джа юць ана-

лі ты кі, па доб ную за ба ро ну 

бу дзе над звы чай скла да на 

ар га ні за ваць на прак ты цы, 

акра мя та го, яна мо жа абяр-

нуц ца су до вы мі пра цэ са мі.

«Па слу хай це, ка лі яны 

ка жуць, што сця на — гэ та 

ама раль на, то та ды ім трэ ба 

неш та зра біць з Ва ты ка нам: 

у яго са мая вя лі кая сця на. 

Зір ні це на ўсе кра і ны, у якіх 

ёсць сце ны, яны на 100 пра-

цэн таў вы кон ва юць свае 

функ цыі. Бес пі лот ні кі — гэ та 

вы дат на, мы атрым лі ва ем 

доб рую кар цін ку, але сця на 

ёсць сця на. Толь кі яна спы-

няе», — ска заў Трамп.

СТАЛЬ 
ЗА МЕСТ БЕ ТО НУ

Прэ зі дэнт ЗША за явіў, 

што га то вы па га дзіц ца са 

сталь ным бар' е рам за мест 

бе тон най сця ны. Вы кон ва-

ючы аба вяз кі кі раў ні ка апа-

ра та Бе ла га до ма Мік Мал-

вэ ні ў ін тэр в'ю пра гра ме 

«Су стрэ ча з прэ сай» на ка-

на ле NBC ска заў, што та кая 

са ступ ка кан струк тыў ная. 

«Гэ та па він на да па маг чы 

нам ру хац ца ў пра віль ным 

кі рун ку», — ска заў Мал вэ ні, 

які так са ма з'яў ля ец ца кі раў-

ні ком ад мі ніст ра цый на-бюд-

жэт на га ўпраў лен ня Бе ла га 

до ма.

Дэ ма кра ты да ва лі зра-

зу мець, што яны га то выя 

пры няць па гад нен не, якое 

вы клю чае ўзвя дзен не бе-

тон най сця ны, і вы лу чыць 

гро шы на бу даў ніц тва сталь-

но га бар' е ра. Але хут чэй за 

ўсё яны за па тра бу юць і ін-

шых са сту пак, на прык лад, 

аба ро ны іміг ран таў, пры ве-

зе ных у ЗША ў дзі ця чым уз-

рос це, так зва ных ле ту цен-

ні каў, або змя нен няў ін шых 

ар ты ку лаў вы дат каў.

Тое, што ад бы ва ец ца ця-

пер у па лі ты цы кра і ны, — 

гэ та па ча так сур' ёз на га су-

праць ста ян ня дэ ма кра таў і 

рэс пуб лі кан цаў, пе ра ка на ны 

экс пер ты. Сам па са бе шат-

даўн, звя за ны з бюд жэ там, 

не такі знач ны, як спрэч ка 

двух ба коў па дро бяз най, 

зда ва ла ся б, на го дзе. Як 

ад зна чае Polіtіco, што год на 

дзей насць ура да ЗША сы хо-

дзіць $3,8 трлн. Та кім чы нам, 

у цэнт ры сё лет ня га «шат даў-

ну» — спрэч ка аб 0,005 % 

агуль на га бюд жэ ту.

«Гэ та спро ба дэ ма кра таў 

па чаць больш сур' ёз ны ціск 

на Трам па і яго ка бі нет», — 

за ўва жыў у гу тар цы з news.ru 

ды рэк тар ра сій ска га Інсты-

ту та су час на га дзяр жаў на га 

раз віц ця Дзміт рый Са ло ні-

каў. Па вод ле яго слоў, гэ та 

не пер шы вы па дак, ка лі Кан-

грэс ЗША не мо жа за цвер-

дзіць бюд жэт. І га лоў нае ў 

сі ту а цыі не са ма на го да для 

спрэч кі, а той факт, што 

спра чаль ні кі ця пер «спра-

бу юць сі лы» на пя рэ дад ні 

бу ду чых кан флік таў. І за раз 

не зра зу ме ла, ці за ста нец ца 

Трамп на па са дзе прэ зі дэн-

та да афі цый на га за кан чэн-

ня тэр мі ну.

«У ЗША ства ра ец ца сі-

туа цыя не ста біль нас ці, сі-

туа цыя ча кан ня гла баль ных 

змен. Вось гэ та мо жа ад біц-

ца на су свет най па лі ты цы і 

су свет най эка но мі цы. Эка-

но мі ка лю біць прад ка заль-

насць, пэў насць. І тое, што 

ЗША бу дуць зна хо дзіц ца 

не ка то ры час у не раў на важ-

ным ста не, бу дзе ўплы ваць 

на су свет ныя эка на міч ныя 

рын кі, якія бу дуць па каз-

ваць рэз кія ско кі ўверх і 

ўніз», — пад крэс ліў су раз-

моў ца news.ru. Як вя до ма, 

улет ку 2017 го да ў ЗША ўжо 

ўзды ма ла ся пы тан не аб ім-

піч мен це ў да чы нен ні да 

Трам па. Яго ўнес лі на раз-

гляд Па ла ты прад стаў ні коў 

Кан грэ са дэ ма кра ты Брэд 

Шэр ман і Эл Грыг. Ад нак 

та ды іх іні цы я ты ва не атры-

ма ла пад трым кі.

НО ВАЯ ЭПО ХА
Дзяр жаў ны доўг ЗША пад-

час прэ зі дэнц тва До наль да 

Трам па па вя лі чыў ся больш 

чым на два трыль ё на до ла-

раў. Да кан ца мі ну ла га го да 

ён склаў амаль 22 трыль ё на. 

Пра гэ та па ве да мі ла тэ ле кам-

па нія CNN са спа сыл кай на 

звест кі Мі ніс тэр ства фі нан саў 

ЗША. Тэ ле ка нал на га даў, што 

пад час пе рад вы бар най кам-

па ніі Трамп абя цаў ска ра ціць 

дзярж доўг на пра ця гу вась мі 

га доў — за два прэ зі дэнц кія 

тэр мі ны. Прэ зі дэнт сцвяр-

джаў, што рэ фор мы, якія ён 

пра вя дзе, і пе ра гляд ганд-

лё вых да моў пры вя дуць да 

рос ту эка но мі кі. Гэ та па він на 

бы ло да зво ліць апла ціць доўг 

на яў ны мі срод ка мі.

Тым ча сам Бе лы дом аца-

ніў стра ты эка но мі кі ЗША з-за 

ча со ва га пры пы нен ня ра бо ты 

фе дэ раль на га ўра да. Як па-

ве дам ляе Bloomberg, аб' ём 

вы твор час ці ў кра і не бу дзе 

ска ра чац ца на 0,1 пра цэн та 

кож ныя два тыд ні. Фран цуз-

скі эка на міст Да від Кай ла 

лі чыць, што прэ зі дэнт ЗША 

вя дзе свет да гла баль на га 

кры зі су, на бліз касць яко га 

па каз вае ўсё больш пры кмет. 

Дзе ян ні Трам па ўжо па ча лі 

па ру шаць сіс тэ му кі ра ван ня 

су свет най эка но мі кай, за ўва-

жыў экс перт га зе це Le Fіgaro. 

Кай ла ад зна чае, што су час-

ныя тэн дэн цыі з вя лі кай до-

ляй ве ра год нас ці пры вя дуць 

да эка на міч на га кры зі су, ад-

нак но вы кры зіс не бу дзе па-

доб ны ні на адзін з па пя рэд-

ніх, да да ючы, што па лі ты ка 

за кра ну ла боль шасць су свет-

ных пра ва вых ін сты ту таў, у 

пры ват нас ці СГА, якая ўжо 

не ў ста не спра віц ца з усі мі 

спрэч ка мі і праб ле ма мі.

Кай ла за явіў, што но вы 

эка на міч ны кры зіс ста не па-

чат кам но вай эпо хі, у якой 

на зме ну між на род на му рэ-

гу ля ван ню прый дзе мност-

ва су ве рэн ных эка на міч ных 

па лі тык. «Све та па ра дак, які 

на ра джа ец ца сён ня, грун ту-

ец ца ўжо на «пра ве моц на-

га», ён пад штур хоў вае кож-

ную кра і ну да вы ка ры стан ня 

эка на міч ных ін стру мен таў ва 

ўлас ных ін та рэ сах», — пад-

крэс ліў экс перт. І аме ры кан-

скі шат даўн — яск ра вая пра-

ява гла баль най тэн дэн цыі.

За хар БУ РАК.

СЦЯ  НА 
РАЗ ЛА  ДУ

Ча му ў ЗША раз га рэў ся ўра да вы кры зіс?
З-за ад мо вы дэ ма кра таў вы лу чыць 5,7 міль яр да 

до ла раў на бу даў ніц тва па гра ніч ных збу да ван няў з 

Мек сі кай у ЗША з 22 снеж ня пра цяг ва ец ца так зва-

ны шат даўн (у да слоў ным пе ра кла дзе з анг лій скай 

азна чае «за крыц цё» або «ад клю чэн не») — част ко-

вае спы нен не ра бо ты ўра да вых струк тур. Ця пе раш-

ні кры зіс мо жа стаць са мым доў гім у гіс то рыі ЗША. 

Урад па зба віў ся фі нан са ван ня з-за та го, што се нат не 

па га джа ец ца ўхва ліць но вы бюд жэт, які пра ду гледж-

вае ў тым лі ку вы дзя лен не срод каў на за га ра джаль-

ны бар' ер уз доўж гра ні цы. Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп ад маў ля ец ца пад піс ваць фі нан са вы да ку мент 

без гэ та га ар ты ку ла вы дат каў. У сва ім тэ ле зва ро це 

да на цыі ён за клі каў пад тры маць бу даў ніц тва ме та-

ліч на га бар' е ра на гра ні цы, каб спы ніць не ле галь ную 

міг ра цыю, па ток нар ко ты каў і гу ма ні тар ны кры зіс.

Чым для ЗША не бяс печ ны шат даўн?


