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Mоrgаn Stаnlеу ча кае на ле та ад наў лен ня 
тэм паў рос ту су свет най эка но мі кі

Ад наў лен не тэм паў рос ту 

су свет най эка но мі кі ад бу дзец-

ца ў І квар та ле 2020 го да, пі-

ша Blооmbеrg са спа сыл кай 

на эка на міс таў Mоrgаn Stаnlеу. 

Іс тот ны ўплыў на эка на міч ны 

рост аказ вае ганд лё вая вай на 

ЗША і Кі тая. Сты му ля ваць па ляп шэн не па каз чы каў су свет-

най эка но мі кі бу дуць рын кі, якія раз ві ва юц ца. «Па слаб лен-

не ганд лё вай на пру жа нас ці (клю ча вы фак тар гла баль на га 

спа ду) па мен шыць ня вы зна ча насць для біз не су і ство рыць 

спры яль ныя ўмо вы для гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі», — ад-

зна ча ец ца ў гла баль ным пра гно зе Mоrgаn Stаnlеу. Па вод ле 

пра гно заў бан ка, на ле та рост су свет най эка но мі кі скла дзе 

3,2 пра цэн та (сё ле та ча ка ец ца тры пра цэн ты). Ад нак і праб-

лем ха пае — на прык лад, у па чат ку ліс та па да ды рэк тар-

рас па рад чык Між на род на га ва лют на га фон ду Крыс та лі на 

Ге ор гі е ва за яві ла, што су свет ны доўг да сяг нуў рэ корд на га 

зна чэн ня — $188 трлн, ці 230 пра цэн таў су свет на га ВУП.

ЗША ў дзе сяць ра зоў па вя лі чаць 
ва ен ны кан тын гент у Поль шчы

ЗША пры ня лі ра шэн не іс тот на на рас ціць ва ен ную пры-

сут насць у Поль шчы, за явіў прэм' ер-мі ністр рэс пуб лі кі 

Ма тэ уш Ма ра вец кі пад час вы ступ лен ня ў сей ме. Улет ку 

Вар ша ва і Ва шынг тон пад пі са лі су мес ную дэк ла ра цыю аб 

ва ен ным су пра цоў ніц тве. Згод на з ра ней шым да ку мен там, 

коль касць ва ен на га кан тын ген ту па він на бы ла вы рас ці на 

ты ся чу ча ла век з ця пе раш ніх 4,5 ты ся чы. Так са ма ба кі 

ўзгад ні лі мес ца дыс ла ка цыі вай скоў цаў і тэх ні кі на тэ ры то-

рыі рэс пуб лі кі, а мес цам раз мя шчэн ня шта ба вы бра лі Поз-

нань. У Вар ша ве за яві лі, што та кім чы нам ка ман да ван не 

аме ры кан скіх вой скаў 

на ўсход нім флан-

гу НА ТА пе ра е дзе ў 

Поль шчу. У ве рас ні 

кі раў нік кі ру ю чай пар-

тыі «Пра ва і спра вяд-

лі васць» (РіS) Яра слаў 

Ка чынь скі ска заў, што 

пер ша па чат ко ва на тэ-

ры то рыі рэс пуб лі кі не пла на ва ла ся ста лай пры сут нас ці 

аме ры кан цаў у рам ках аль ян су. Ад нак, па вод ле яго слоў, 

геа па лі тыч ная сі ту а цыя ў апош нія га ды «пры вя ла да зме ны 

па зі цыі на шых за ход ніх са юз ні каў, у пры ват нас ці ЗША».

Ка ля са бо ра Са гра да Фа мі лія 
з'я віц ца но вая лес ві ца

Ка ля са бо ра Свя той Сям'і (Са гра да Фа мі лія) у Бар се ло-

не, ня гле дзя чы на пра тэс ты га ра джан, з'я віц ца яшчэ ад на 

пры бу до ва ў вы гля дзе лес ві цы, па ве дам ляе АRTnеws. Дзя-

ку ю чы гэ та му пло шча са бо ра па шы рыц ца, і яго тэ ры то рыя 

па вя лі чыц ца да су сед няй ву лі цы. Даў жы ня лес ві цы скла дзе 

57 мет раў, а шы ры ня — амаль пяць мет раў. У ве рас ні га-

ра джа не па да лі ў суд ка лек тыў ны іск, у якім сцвяр джа юць, 

што ўзвя дзен не пры сту пак за па тра буе пе ра ся лен ня трох 

ты сяч ча ла век. Бар се лон цы так са ма на га да лі, што ў ары гі-

наль ны план ар хі тэк та ра бу дын ка Ан то ніа Гаў дзі гэ тая лес-

ві ца не ўва хо дзі ла. Ад нак, як ад зна чае АRTnеws, стар шы ні 

праў лен ня кам па ніі, якая зай ма ец ца бу даў ніц твам са бо ра, 

Іс ты ву Кэмп су ўда ло ся да ка заць, што сла ву ты ар хі тэк тар 

ухва ліў пры ступ кі на паз ней шым чар ця жы 1916 го да. Як 

вя до ма, бу даў ніц тва Са гра да Фа мі лія вя дзец ца з 1882-

га за кошт гра мад скіх ах вя ра ван няў. За кан чэн не ра бот 

за пла на ва на на 2026 год.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Да лей шая ін тэ гра цыя 

ў Са юз най дзяр жа ве 

маг чы ма толь кі ва ўвяз цы 

з вы ра шэн нем най больш 

вост рых пы тан няў 

двух ба ко ва га бе ла рус ка-

ра сій ска га эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва. Аб гэ тым 

за явіў прэм' ер-мі ністр 

Бе ла ру сі Сяр гей Ру мас 

учо ра ў Маск ве пе рад 

па чат кам па ся джэн ня Са ве та 

Мі ніст раў Са юз най дзяр жа вы, 

па ве дам ля ец ца на сай це 

ўра да.

Сяр гей Ру мас на га даў, што 

6 ве рас ня прэм' ер-мі ніст ры Бе ла ру сі 

і Ра сіі па ра фі ра ва лі пра ект су мес-

най пра гра мы дзе ян няў па рэа лі за-

цыі Да га во ра аб Са юз най дзяр жа-

ве, пас ля ча го па ча ла ся ра бо та па 

пад рых тоў цы 31 да рож най кар ты. 

«Не ўсё іш ло прос та, па шэ ра гу кі-

рун каў ба кі вы каз ва лі дыя мет раль на 

про ці лег лыя ідэі ін тэ гра ван ня, — ад-

зна чыў ён. — Па шэ ра гу да рож ных 

кар таў і ця пер за ста юц ца ня вы ра ша-
ныя пы тан ні. На ша па зі цыя ў пе ра-
га во рах бы ла вы раз ная і пас ля доў-
ная: да лей шая ін тэ гра цыя маг чы ма 
толь кі ва ўвяз цы з вы ра шэн нем най-
больш вост рых пы тан няў двух ба ко-
ва га эка на міч на га су пра цоў ніц тва. 
Сю ды мы ад но сім фар мі ра ван не цэн 
на наф ту і газ, на ступ ствы рэа лі за-
цыі пад атко ва га ма неў ру, бар' е ры 
па до сту пе та ва раў на ўнут ра ныя на-
цы я наль ныя рын кі, не ад ноль ка выя 
ўмо вы пад трым кі вы твор цаў, у тым 
лі ку за кошт суб сі дый, і ін шыя».

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі, па куль не ўсе гэ тыя пы-
тан ні знай шлі сваё ад люст ра ван не 

ў пад рых та ва ных да рож ных кар тах. 

«А ка лі і знай шлі, то мы па куль ма-

ем роз ныя тэр мі ны іх вы ка нан ня, — 

кан ста та ваў ён. — У той жа час для 

Бе ла ру сі асаб лі вую знач насць на-

бы ва юць умо вы функ цы я на ван ня 

на цы я наль най эка но мі кі ўжо ў 2020 

го дзе, бо на ступ ствы рэа лі за цыі ў 

Ра сіі пад атко ва га ма неў ру ма юць 

на рас та ю чы ад моў ны эфект».

«Та му сён ня, пад вод зя чы вы ні кі 

пра ве дзе най ра бо ты па пад рых тоў-

цы да рож ных кар таў, мы на цэ ле ны 

на вы ра шэн не тых пы тан няў, якія да 

гэ та га ча су за ста юц ца, умоў на ка-

жу чы, за дуж ка мі. Вы ра шэн не та кіх 

пы тан няў і вы раз насць па зі цый па іх 

вель мі важ ныя для паў на вар тас най 

пад рых тоў кі па ся джэн ня Вы шэй ша-

га Дзяр жаў на га Са ве та Са юз най 

дзяр жа вы, дзе бу дзе, як нам ба чыц-

ца, да дзе ны старт но ва му эта пу па-

бу до вы Са юз най дзяр жа вы», — рэ-

зю ма ваў Сяр гей Ру мас.

Са юз ная дзяр жа ва

ПЫ ТАН НІ 
ЗА ДУЖ КА МІ

Лі лія АНА НІЧ, абра ны дэ пу тат 

Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-

наль на га схо ду сё ма га склі кан-

ня, на мес нік стар шы ні гра мад-

ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі 

са юз жан чын»:

«Гэ тая вы бар чая кам па нія для 

мя не бы ла вель мі змяс тоў ным 

пе ры я дам ча су, ха це ла ся рэа лі-

за ваць ся бе як асо бу, гра ма дзян-

ку Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якае мае 

вя лі кі во пыт дзяр жаў най, гра мад-

скай дзей нас ці. Я лі чу, што вель мі 

важ на пра яў ляць ак тыў насць, ума-

цоў ваць на шу кра і ну. Я ба ла та-

ва ла ся па Ба ры саў скай сель скай 

вы бар чай акру зе № 63. Для мя не 

гэ та ад мет ны рэ гі ён — мая ма лая 

ра дзі ма. Я ні ко лі ад яе не ад ры ва-

ла ся, та му ме ла вя лі кае жа дан не 

пра ца ваць так, каб кож ны, з кім 

я су стра ка ла ся, зна хо дзіў у ма ёй 

пра гра ме тое, што ад па вя дае яго 

за пы ту. Да рэ чы, мая пра гра ма 

«Ума цоў ва ем сям'ю — ума цоў ва-

ем кра і ну» бы ла скла дзе на ме на-

ві та з пунк ту гле джан ня во пы ту 

ра бо ты ў гра мад скім аб' яд нан ні 

«Бе ла рус кі са юз жан чын».

Су раз моў ца ад зна чае, што 

пад час вы бар чай кам па ніі ад чу-

ла пры яз нае стаў лен не зем ля-

коў. Яны ве да юць і па мя та юць 

на ват баць коў Лі ліі Ана ніч, якія 

пра ца ва лі на стаў ні ка мі. Ме на ві-

та зем ля кі пада лі ёй ідэю іс ці ў 

пар ла мент і са дзей ні ча лі пад час 

збо ру под пі саў.

Но ва абра ны дэ пу тат ад зна чае 

ак тыў насць і ці каў насць жы ха-

роў да пра цэ су вы бар чай кам па-

ніі. «Маг чы ма, ка мусь ці зда ец ца, 

што сель ская акру га ад роз ні ва-

ец ца па сва іх по гля дах: маў ляў, 

лю дзі ці шэй шыя, ня шмат чым ці-

ка вяц ца. Я з гэ тым не згод на. Я 

пра вя ла больш за сто су стрэч у 

роз ных ка лек ты вах і ў раз на стай-

ных фор мах. І лю дзі пры хо дзі лі, 

каб па ба чыць свай го кан ды да та. 

Мая за да ча бы ла — па чуць гра-

ма дзян, па слу хаць іх на ка зы, каб 

да па маг чы вы ра шыць праб ле-

мы», — рас каз вае Лі лія Ана ніч. Па 

сло вах дэ пу та та, гэ тыя су стрэ чы 

да лі ёй упэў не насць у тым, што ў 

нас не абы яка вае гра мад ства, якое 

імкнецца да да лей шага раз віц ця.

На по гляд Лі ліі Ана ніч, тыя 

не га тыў ныя ін цы дэн ты, якія ад-

бы ва лі ся пад час вы бар чай кам-

па ніі, не ха рак тэр ныя на огул для 

на ша га гра мад ства і мен та лі тэ ту. 

«Гэ та тое, што не з'яў ля ец ца для 

нас на ту раль ным. Мы ба чы лі доб-

ра спла на ва ныя ак цыі, якія ме лі 

мэ тай ней кую дэ ста бі лі за цыю сі-

ту а цыі і пад вя дзен не гра мад скай 

дум кі да та го, што вы ба ры не спра-

вяд лі выя. А вы пра вя дзі це сто су-

стрэч у сва ёй акру зе, пай дзі це да 

лю дзей, а пас ля раз ва жай це пра 

спра вяд лі васць. Лю дзі ад чу ва юць 

фальш. І тое, што нас каш та ва лі 

на зуб, доб ра ра зу мее бе ла рус-

кае гра мад ства», — ад зна чае Лі-

лія Ста ні сла ваў на.

Яна рас ка за ла пра вы па дак, 

ка лі на ад ну з яе су стрэч (з пра-

цаў ні ка мі аг ра гас па дар кі) пры еха лі 

на зі раль ні кі АБ СЕ: «Яны, ві даць, 

здзі ві лі ся, што не бы ло поў най 

за лы лю дзей. Ні хто не зга няў, не 

пры му шаў іс ці на су стрэ чы, а бы-

ла звы чай ная аб вест ка. Су стрэ ча 

атрымалася сціп лая па ча се, але 

лю дзі бы лі за да во ле ныя, што ўба-

чы лі свай го кан ды да та. На зі раль-

ні кі амаль паў га дзі ны ме лі гу тар ку 

са мной, ча му я іду ў дэ пу та ты, чым 

важ ная мая пра гра ма пра сям'ю 

і кра і ну. Прагучала і пытанне на-

конт датэрміновага галасавання, — 

маўляў, могуць быць злоўжыванні. 

Адказала: навошта адразу прагна-

заваць негатыў? Нацыянальным 

выбарчым заканадаўствам, як,  да-

рэчы, і ў іншых краінах датэрміновае 

галасаванне прадугледжана, таму 

мы, грамадзяне Рэспублікі Бела-

русь, маем права на сваё ўласнае 

развіццё і гатовы да далейшага 

дыялогу».

Алег БУ ХА ВЕЦ, пра фе сар ка-

фед ры па лі та ло гіі Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га эка на міч на га ўні-

вер сі тэ та:

«Я са лі дар ны з на зі раль ні ка-

мі ад Са друж нас ці Не за леж ных 

Дзяр жаў, Шан хай скай ар га ні за цыі 

су пра цоў ніц тва, якія кан ста та ва лі 

спа кой ны, кан струк тыў ны ход вы-

бар чай кам па ніі.

Я на пя рэ дад ні вы ба раў на ват 

пабіўся аб за клад са сва і мі сту дэн-

та мі аб тым, ці бу дзе хоць не каль кі 

прад стаў ні коў апа зі цый ных пар тый 

у ніж няй па ла це пар ла мен та. Дык 

я прай граў — сцвяр джаў, што бу-

дуць. Му шу на за ня тках пры знаць 

сваю па мыл ку. Нех та з паэтаў 

ём ка ска заў: «Без ме ня на род не 

по лон». Хоць яны (сі лы, про ці лег-

лыя дзе ю чай ула дзе. — «Зв.») і 

не іс тот ныя ве лі чы ні, але так са ма 

част ка на ро да. Трэ ба быць больш 

пе ра ка наў чы мі. На мой по гляд, іх 

сіс тэм ныя па мыл кі вы ра шы лі вы-

нік не на іх ка рысць».

Ся род па мы лак Алег Ры го ра-

віч на зваў та кія ха рак та рыс ты кі ў 

бія гра фіі кан ды да таў, як «бес пра-

цоў ны» ці «на ўтры ман ні баць коў». 

«Зра зу ме ла, якія ад но сі ны ў ся-

рэд не ста тыс тыч на га бе ла ру са гэ-

та вы клі кае! Мы, ка неш не, не та кія 

пра ца го лі кі, як япон цы, але дак лад-

на не абі бо кі. І для бе ла ру саў та кія 

ха рак та рыс ты кі — неш та ана маль-

нае», — лі чыць па лі то лаг.

Не па кі нуў па-за ўва гай су раз-

моў ца і сю жэт на ка на ле «Еў ра-

ньюс», у якім па каз ва лі ся кры тыч-

ныя вы каз ван ні ад на го з прад стаў-

ні коў апа зі цый ных сіл, які ла яў на-

шу па лі тыч ную сіс тэ му. «Ве да е це, 

у гіс то рыі быў вы па дак, ка лі ней кі 

шах ці эмір за га даў адлупцаваць 

акі ян, та му што ён за гу біў ка раб-

лі. Мне гэ та вы каз ван не на га да ла 

яго. Што ж на ра каць на элек та-

рат? Не ка то рым, ві да воч на, не па-

да ба ец ца наш на род. Ім бы ха це-

ла ся пе ра вы браць на род, але гэ та 

зра біць не маг чы ма...» — жар туе 

Алег Бу ха вец.

Па сло вах па лі то ла га, яго па-

ра да ва ла, што па вя лі чы ла ся коль-

касць удзель ні каў га ла са ван ня. 

Па куль ня ма дак лад ных да ных 

па струк ту ры вы бар шчы каў, але 

ён мяр куе, што яў ка ў цяперашніх 

вы ба рах па вя лі чы ла ся за кошт мо-

ла дзі. «Гэ та зра зу ме ла, што мо-

ладзь ак ты ві зу ец ца ад вы ба раў да 

вы ба раў. Мо ладзь — са мая перс-

пек тыў ная част ка гра мад ства, 

яна ўкам плек туе бу ду чыя элі ты 

біз не су, па лі ты кі, куль ту ры», — 

за клю чыў пра фе сар ка фед ры па-

лі та ло гіі.

Кі раў нік мі сіі на зі раль ні каў ад 

Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр-

жаў, вы ка наў чы сак ра тар СНД 

Сяр гей ЛЕ БЕ ДЗЕЎ ад зна чыў: 

на зі раль ні кі ад СНД прый шлі да 

вы сноў, што вы ба ры пра ве дзе ны 

ў ад па вед нас ці з Кан сты ту цы яй, 

Вы бар чым ко дэк сам Бе ла ру сі.

«Мы па ча лі сваю ра бо ту чац-

вёр та га ве рас ня гэ та га го да. На 

доў га тэр мі но вай асно ве пра ца ва лі 

48 на зі раль ні каў, апош нія тры дні 

гэ тая мі сія ўзрас ла да 475 ча ла век. 

У кож най з аб лас цей пры сут ні ча ла 

пры клад на 50 на зі раль ні каў, — па-

ве да міў Сяр гей Ле бе дзеў. — У нас 

скла ла ся мер ка ван не, што кам па-

нія бы ла ар га ні за ва на да стой на, 

бы лі ўлі ча ны пэў ныя не да пра цоў кі, 

якія пры сут ні ча лі ў мі ну лых вы бар-

чых кам па ні ях».

Асаб лі ва Сяр гей Ле бе дзеў ад-

зна чыў дак лад ную звер ку спі саў вы-

бар шчы каў. На вы бар чых участ ках, 

дзе пры сут ні ча лі на зі раль ні кі СНД, 

не бы ло за фік са ва на вы пад каў, ка лі 

гра ма дзя не не зна хо дзі лі ся бе ў спі-

сах. Плю са мі на зва лі так са ма на яў-

насць ін фар ма цый ных ма тэ ры я лаў 

аб кан ды да тах, вы лу чэн не боль шай 

коль кас ці прэ тэн дэн таў, чым у мі ну-

лай кам па ніі, кан ку рэнт насць і аль-

тэр на тыў насць вы ба ру.

Вы яві лі і за фік са ва лі на зі раль-

ні кі СНД і не да хо пы, якія на сі лі 

тэх ніч ны ха рак тар. На прык лад, на 

не ка то рых участ ках на мес цы раз-

мя шчэн ня на зі раль ні каў не бы лі 

бач ныя скры ні для га ла са ван ня.

«Ха чу ска заць, як пра ві ла, ка лі 

на зі раль ні кі з мі сіі СНД звяр та лі 

ўва гу на гэ тыя не да хо пы, ар га ні-

за та ры вы бар ча га пра цэ су, чле ны 

ўчаст ко вай вы бар чай ка мі сіі, як 

пра ві ла, уно сі лі ка рэк ты вы і лік ві-

да ва лі гэ тыя не да хо пы».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Мер ка ван ні

«ТОЕ, ШТО НАС КАШ ТА ВА ЛІ 
НА ЗУБ, ДОБ РА РА ЗУ МЕЕ 

БЕ ЛА РУС КАЕ ГРА МАД СТВА»
Га лоў ная па лі тыч ная па дзея бя гу чай во се ні — вы ба ры 

дэ пу та таў Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

сё ма га склі кан ня — ад бы ла ся. Але «рэ ха» вы ба раў яшчэ 

доб ра чу ваць, у тым лі ку і да тыч на вы ні каў, ацэ нак, 

скан да лаў, якія пра ва ка ва лі ся прос та на вы бар чых 

участ ках. Што да ты чыц ца кан чат ко вых вы ні каў — пра іх усё 

па ве да міць Цэнт рвы бар кам пас ля па ся джэн ня 22 ліс та па да. 

А вось пра ўра жан ні ад ужо мі ну ла га вы бар ча га пра цэ су 

і ад та го, што ва кол яго ад бы ва ла ся сё ле та, мы за пы та лі 

не па срэд ных удзель ні каў вы ба раў (ка лі ра за брац ца, імі бы лі 

ўсе, хто прый шоў на вы бар чыя ўчаст кі).


