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У вы дан ні Modern 

dіplomacy па ра і лі Літве 

за няц ца ўнут ра ны мі 

праб ле ма мі, а не вы лу-

чаць ве лі зар ныя срод кі 

на аба ро ну рэс пуб лі кі.

Кі раў ніц тву гэ тай бал тый-

скай кра і ны вар та не ад клад-

на за ся ро дзіц ца на лік ві да-

цыі на ступ стваў COVІD-19, 

лі чаць экс пер ты. «Пан дэ мія 

COVІD-19 ме ла да лё ка іду-

чыя вы ні кі, акра мя рас паў-

сюдж ван ня са мой хва ро бы і 

на ма ган няў па яе ка ран ці не. 

Та му ўла дам Літ вы трэ ба пе-

ра раз мер ка ваць бюд жэт ныя 

срод кі. Не аб ход на пе ра на кі-

ра ваць гро шы, вы дзе ле ныя 

на аба ро ну па за пы це НА ТА, 

на пад трым ку сіс тэ мы ахо-

вы зда роўя, вы твор час ці і 

сель скай гас па дар кі, якія 

больш за ўсё па цяр пе лі пад-

час пан дэ міі. Хоць у гэ тым 

вы пад ку ўла ды Літ вы, не су-

мнен на, су тык нуц ца з рэз кім 

асу джэн нем з бо ку аль ян су, 

але яны вы ра ту юць эка но-

мі ку», — за ўва жае Modern 

dіplomacy.

ГРА ШО ВАЯ 
ЗА ЛЕЖ НАСЦЬ

У дру гім квар та ле 

2020 го да ВУП Літ вы ска-

ра ціў ся на 3,7 пра цэн та ў 

па раў на нні з та кім жа пе-

ры я дам ле тась. Між тым 

аба рон ны бюд жэт пра цяг-

вае рас ці. Асіг на ван ні для 

мі ніс тэр ства на цы я наль най 

аба ро ны скла да юць звыш 

міль яр да еў ра — больш чым 

два пра цэн ты ВУП. У Modern 

dіplomacy лі чаць, што част ка 

гэ тых срод каў мо жа знач на 

да па маг чы ста бі лі за ваць 

эка но мі ку пас ля пан дэ міі.

Лі тоў скі дэ пу тат Еў ра-

пар ла мен та Ста сіс Яке лю-

нас на зваў Літ ву за над та 

за леж най ад еў ра пей ска га 

фі нан са ван ня. З гэ тым мер-

ка ван нем мно гія згод ныя і 

вы каз ва юць за кла по ча-

насць у да чы нен ні да бу ду-

чы ні кра і ны. У эфі ры ра дыё 

LRT дэ пу тат Еў ра пар ла мен-

та Ста сіс Яке лю нас за явіў, 

што лі тоў ская эка но мі ка 

за леж ная ад шмат га до ва-

га па ке та ЕС і срод каў, якія 

па сту па юць з Фон ду эка-

на міч на га ад наў лен ня. На 

дум ку па лі ты ка, не ка то рыя 

га лі ны эка но мі кі Літ вы ста лі 

лі та раль на «пры вя за ныя да 

гэ тых гро шай».

«Я ка заў ужо шмат га доў, 

пра цу ю чы ў сей ме, што Літ-

ва ста ла за над та за леж най 

ад пэў ных кры ніц фі нан са-

ван ня, а ме на ві та ад шмат-

га до ва га бюд жэ ту ЕС. Не-

ка то рыя га лі ны, бу даў ніц тва 

або ін фар ма цый ныя тэх на-

ло гіі бы лі за над та за леж ныя 

ад гэ тых гро шай. І гэ тыя 

праб ле мы бач ныя», — цы-

туе сло вы Яке лю на са пар-

тал Delfі.

Між тым Літ ве ўда ло ся 

да маг чы ся ад Еў ра са ю за 

па ве лі чэн ня фі нан са ван ня 

сва ёй эка но мі кі да 14,5 млрд 

еў ра, пі ша BaltNews.lt. Пра 

гэ та ста ла вя до ма па вы-

ні ках са мі ту ў Бру се лі, які 

быў пры све ча ны аб мер ка-

ван ню бюд жэ ту ар га ні за цыі 

на 2021—2027 га ды і ад наў-

лен ню пас ля пан дэ міі ка ра-

на ві ру са.

У па раў на нні з па пя рэд-

нім бюд жэ там на 2014—

2020 га ды Літ ва атры мае на 

1,7 млрд еў ра больш. Прэ зі-

дэнт Гі та нас На ўсе да на зваў 

вы дзе ле ныя срод кі «ўні каль-

най маг чы мас цю для Літ вы 

ін вес та ваць срод кі ў ма дэр-

ні за цыю дзяр жа вы і ў на шу 

агуль ную бу ду чы ню».

Асноў ная ўва га на пе-

ра гаворах бы ла ад да дзе на 

фі нан са ван ню ў сфе рах кан-

вер ген цыі (вы раў ноў ван ня 

з больш раз ві тай За ход няй 

Еў ро пай) і сель ска гас па-

дар чай па лі ты цы. На рэа лі-

за цыю кан вер ген цыі Літ ве 

вы дзе ле на 6,2 млрд, а на 

раз віц цё сель скай гас па-

дар кі — 5 млрд еў ра. Атры-

ма ныя срод кі да па мо гуць, 

на дум ку На ўсе ды, вы раў-

на ваць кан ку рэнт ныя ўмо вы 

для лі тоў скіх фер ме раў на 

ўнут ра ным рын ку ЕС.

НЯ МА ПЛА НА
Ад нак тут ёсць пэў ныя 

ню ан сы. Ко ліш ні еў ра дэ пу-

тат ад Літ вы Ва лян ці нас Ма-

зу ро ніс лі чыць, што сі ту а цыя 

з вы дзе ле ны мі Еў ра са ю зам 

срод ка мі не та кая ад на знач-

ная. «Ёсць та кі штамп, што 

чым больш гро шай атрым лі-

вае кра і на, тым лепш. Але ў 

рэ аль най эка но мі цы не зу-

сім так. Па він ны атрым лі-

ваць столь кі гро шай, коль кі 

гэ тая кра і на ці суб' ект мо жа 

за сво іць. Та му што бу дзе 

толь кі на пам поў ка так зва-

ных пус тых гро шай, і гэ та 

так са ма вя лі кае пы тан не, па 

якім эка на міс ты спра ча юц-

ца», — рас ка заў Ма зу ро ніс, 

па ве да міў eadaіly.com.

Ра ней член Еў ра пей-

скага пар ла мен та Аў шра 

Мал дзей ке не ад зна чы ла, 

што ў Літ ве ад сут ні чае план 

па эфек тыў ным ін вес та ван-

ні за ня тых срод каў, што, 

як яна лі чыць, не па збеж на 

пры вя дзе да яшчэ боль шай 

ня роў на сці ў кра і не. На дум-

ку Мал дзей ке не, у кі раў ніц-

тва Літ вы так са ма ня ма ўяў-

лен ня пра тое, якім чы нам 

бу дуць па га шац ца за ня тыя 

крэ ды ты.

«Ра ней ужо ўзды ма ла-

ся пы тан не аб апраў дан ні 

фі нан са ван ня ЕС. Іс ну юць 

асця ро гі, што па куль да кан-

ца не зра зу ме ла, як ме на ві-

та бу дуць вы ка рыс тоў вац ца 

гро шы і ці вар та ўво гу ле іх 

браць», — ад зна чы ла ста-

рас та фрак цыі Лі тоў скай са-

цы ял-дэ ма кра тыч най пар тыі 

Ра са Буд бер гі це, па ве да міў 

Delfі. Па вод ле яе слоў, у лі-

тоў ска га ўра да іс ну юць па-

куль толь кі «агуль ныя мер-

ка ван ні», на што ме на ві та 

па він ны быць на кі ра ва ны 

срод кі. Ад нак ёсць асця ро гі, 

што пры ад сут нас ці кан крэт-

ных пла наў, яны, як звы чай-

на, бу дуць «з'е дзе ны», а не 

ін вес та ва ны ў бу ду чы ню.

ПРАБ ЛЕ МЫ ЗА МЕСТ 
ДА СЯГ НЕН НЯЎ

У Літ вы за мест да сяг нен-

няў у сфе ры эка но мі кі су-

цэль ныя праб ле мы, лі чыць 

прэ зі дэнт Ра сій скай аса цы я-

цыі пры бал тый скіх да сле да-

ван няў, док тар эка на міч ных 

на вук Мі ка лай Мя жэ віч.

На яго дум ку, уся эка но-

мі ка Літ вы «тры ма ец ца на 

двух ніт ках — на бе ла рус-

кім тран зі це і на пры цягненні 

на таў скіх ін вес ты цый, на кі-

ра ва ных на бу даў ніц тва 

ва ен най інф ра струк ту-

ры», — рас тлу ма чыў Мя-

жэ віч Sputnіk Літ ва. Эка на-

міст ад зна чыў, што ні ад на 

з кра ін Еў ро пы не зве да ла 

ні ў мір ны, ні ў ва ен ны час 

та кой дэ ма гра фіч най ка та-

стро фы, як Літ ва.

«З'е ха ла больш за 

35 пра цэн таў пра ца здоль-

на га на сель ніц тва, ця пер 

на блі жа ец ца да 40. Та ко га 

не бы ло ні ко лі. А ўсё на сель-

ніц тва Літ вы змен шы ла ся на 

чвэрць», — рас ка заў ён. Па 

сло вах Мя жэ ві ча, на ват у па-

раў на нні з ін шы мі бал тый скі-

мі рэс пуб лі ка мі Літ ве па хва-

ліц ца асаб лі ва ня ма чым, і з 

яе бо ку да стат ко ва ня сціп ла 

ехаць у Да вос на Су свет ны 

эка на міч ны фо рум і рас каз-

ваць пра тое, ча го ня ма. На 

дум ку Мі ка лая Мя жэ ві ча, 

у Літ ве — ад ны праб ле мы 

пры ад сут нас ці да сяг нен няў. 

«На гэ тым фо не пра валь ная 

са цы яль ная па лі ты ка ў Літ-

ве, раз вал атам най энер ге-

ты кі, пра мыс ло вас ці, сель-

скай гас па дар кі і эка на міч-

ная ма дэль, ары ен та ва ная 

на бру сель скую да та цыю, 

гэ та ні як не мо жа быць не 

толь кі ары ен ці рам, а на ват 

прад ме там маш таб най кры-

ты кі, та му што тут ня ма ча го 

кры ты ка ваць. Гэ та аб са лют-

ны пра вал», — рэ зю ма ваў 

Мя жэ віч.

Па вод ле асоб ных ацэ нак, 

у 2019 за мя жой бед нас ці ў 

Літ ве зна хо дзі ла ся без ма ло-

га чвэрць на сель ніц тва. З-за 

га ле чы і са цы яль най раз' яд-

на нас ці Еў ра пей ская ка мі сія 

на зы вае сі ту а цыю ў кра і не 

«кры зіс най». Лю дзі пра цяг-

ва юць ад сюль з'яз джаць. 

Пры чым амаль 80 пра цэн-

таў іміг ран таў скла дае мо-

ладзь ва ўзрос це 21—35 га-

доў і лю дзі ад 36 да 49 га доў. 

Што да ты чыц ца дэ ма гра фіч-

най сі ту а цыі, то, па пра гно-

зах Eurostat, да 2050 го да ў 

Літве за ста нец ца ка ля двух 

мільё наў жы ха роў (па ста-

не на 1 сту дзе ня 2020-га — 

2,78 млн), а да 2100-га лі тоў-

цы як на род мо гуць уво гу ле 

знік нуць.

Еў ра пей ская ста тыс ты-

ка свед чыць: Літ ва тры ва-

ла зай мае пер шае мес ца 

ў Еў ра са ю зе па ўжы ван ні 

ал ка го лю на ду шу на сель-

ніц тва (на ад на го жы ха ра 

ста рэй ша га за 15 га доў пры-

па дае, па роз ных звест ках, 

ад 13,13 да 19,96 літ ра чыс-

та га ал ка го лю), па коль кас-

ці са ма губ стваў (32,7 сама -

забой ства на 100 ты сяч 

гра ма дзян), па ава рый нас ці 

на да ро гах і смя рот нас ці ў 

вы ні ку да рож на-транс парт-

ных зда рэн няў (61 гі бель на 

1 млн жы ха роў). Па коль кас-

ці бяз до мных і дзя цей-сі рот 

(3,1 % ад усіх дзя цей) Літ ва 

апя рэдж вае ў Еў ро пе толь кі 

Ру мы нію, па коль кас ці абор-

таў — лі дзі руе ў ЕС.

Член сей ма Літ вы Ге ды-

мі нас Яка во ніс рас ка заў у 

ін тэр в'ю respublіka.lt, што 

за ход нія каш тоў нас ці руй-

ну юць на цы я наль ную са-

ма быт насць рэс пуб лі кі. Па-

вод ле ацэ нак на ву коў цаў 

Віль нюс ка га ўні вер сі тэ та, 

за ча ты ры га ды коль касць 

ама та раў спірт ных на по яў 

у кра і не пры кмет на па вя лі-

чы ла ся, а ся род лю дзей ва 

ўзрос це да 30 га доў та кіх 

ста ла ўдвая больш.

Па вод ле апош ніх да ных, 

афі цый ны ўзро вень бес-

пра цоўя ў Літ ве пе ра вы сіў 

13 пра цэн таў. Па да ных дзяр-

жаў най служ бы за ня тас ці, 

гэ та са мы вы со кі па каз чык 

у гэ тым го дзе, пі ша Delfі.lt. 

Сі ту а цыя на рын ку пра цы 

гэ тым ле там бы ла абу моў-

ле на і аб ме жа ван ня мі дзей-

нас ці прад пры ем стваў з-за 

эк стрэ маль най сі ту а цыі, ка лі 

ра бот ні кі не пра ца ва лі або 

бы лі зволь не ныя.

ДЗЯТ ВЕ НЯ ЎТУЛЬ НА
Ша ка валь ная ста тыс ты ка 

ад ЮНІ СЕФ. Літ ва апы ну ла-

ся на 33-м мес цы (з 38-мі) 

па Еў ро пе па якас ці жыц ця 

дзя цей, апя рэ дзіў шы ін шыя 

кра і ны па коль кас ці са ма-

губ стваў ся род пад лет каў. 

Пра гэ та свед чаць вы ні кі 

спра ва зда чы, апуб лі ка ва най 

ЮНІ СЕФ. Пры чым у спра ва-

зда чы прад стаў ле ны да ныя 

да па чат ку пан дэ міі ка ра на-

ві ру са.

Адзін з най гор шых вы-

ні каў Літ ва атры ма ла ў ка-

тэ го рыі псі хіч ных рас строй-

стваў, раз мяс ціў шы ся на 

36-м мес цы. У гэ тай ка тэ го-

рыі ацэнь ва юц ца за да валь-

нен не жыц цём і коль касць 

са ма губ стваў ся род дзя-

цей. Вар та ад зна чыць, што 

Літ ва за ня ла ад но з пер-

шых мес цаў па коль кас ці 

су іцы даў ся род моладзі ва 

ўзрос це 15—19 га доў. Вы-

ка наў чы ды рэк тар Лі тоў ска-

га на цы я наль на га ка мі тэ та 

ЮНІ СЕФ Эры ка Вэ бе ры це 

лі чыць, што праб ле ма вы со-

ка га ўзроў ню са ма губ стваў 

ся род пад лет каў ста іць у 

Літ ве вель мі вост ра, і яе не-

аб ход на як ма га хут чэй вы-

ра шыць.

Па ўзроў ні на вы каў краі на 

раз мяс ці ла ся на 33-м мес-

цы. Па вод ле да ных 2018 го-

да, ка ля 38 пра цэн таў пят-

нац ца ці га до вых пад лет каў 

не ма юць ба за вых на вы каў 

чы тан ня і ма тэ ма ты кі. На 

ста но ві шча дзя цей уплы ва-

юць здзе кі ў шко лах, баць-

коў скі ал ка га лізм, па мяр-

коў нае стаў лен не да гвал ту 

і бед насць. Ра ней так са ма 

ста ла вя до ма, што Літ ва лі-

дзі руе ся род кра ін Еў ро пы 

і не ка то рых ін шых дзяр жаў 

па бу лін гу ся род дзя цей ды 

пад лет каў.

Як па ве да мі лі ў Дзяр жаў-

най служ бе аба ро ны пра воў 

дзі ця ці, гвалт у да чы нен ні да 

дзя цей сё ле та па вя лі чыў ся 

ў не каль кі ра зоў. У пер шым 

паў год дзі па сту пі ла 1186 па-

ве дам лен няў аб маг чы мым 

па ру шэн ні пра воў дзя цей, 

што ў тры ра зы больш, чым 

за той жа пе ры яд ле тась.

Так што не здар ма Прэ-

зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лука шэн ка пра па на ваў Літ-

ве за няц ца сва і мі праб ле-

ма мі. «Ча му ў та кой раз ві-

той, рэ фар ма ва най кра і не, 

як Літ ва, не за ста ло ся лю-

дзей? Па-мой му, там ку ча 

праб лем, якія не аб ход на вы-

ра шаць. І не трэ ба зай мац ца 

праб ле ма мі су се дзяў, якія 

да ця бе па-доб ра му ста ві лі-

ся і яшчэ ў ней кай сту пе ні 

кар мі лі і кор мяць». Звяр ні-

це спа чат ку ўва гу на «свае 

цэ пе лі ны».

Пётр ДУНЬ КО.

Кан тын гент ЗША ў Іра ку ска ро цяць 
больш чым на трэць

Аб гэ тым па ве да міў кі раў нік 

Цэнт раль на га ка ман да ван ня ЗША 

(CENTCOM) ге не рал Ке нэт Ма кен зі. 

Ён за явіў жур на ліс там, што ў гэ тым 

ме ся цы коль касць аме ры кан скіх вай-

скоў цаў у Іра ку змен шыц ца з пры клад на 5,2 ты ся чы да 3 ты-

сяч, пе рад ала бры тан ская тэ ле ра дыё кар па ра цыя BBC. Па 

сло вах Ма кен зі, тыя аме ры кан скія ва ен ныя, што за ста лі ся, 

пра цяг нуць да па ма гаць ірак скім сі лам бяс пе кі ў вы ка ра нен ні 

апош ніх ача гоў гру поў кі «Іс лам ская дзяр жа ва». На пя рэ дад ні 

прэ зі дэнт ЗША аб ві на ва ціў кі раў ніц тва Пен та го на ў тым, што 

яно не хо ча «ні чо га, акра мя як вес ці вой ны» і та кім чы нам 

уз ба га чаць прад пры ем ствы, што вы раб ля юць уз бра ен ні, 

бо еп ры па сы і ва ен ную тэх ні ку. Трамп не ад ной чы ка заў пра 

сваё імк нен не за вяр шыць па лі ты ку «бяс кон цых вой наў». 

Аме ры кан скі лі дар ад но сіць гэ та да га лоў ных пры яры тэ таў 

у знеш няй па лі ты цы, ка лі яго пе ра абя руць на дру гі тэр мін 

на пры зна ча ных на 3 ліс та па да вы ба рах. Ра зам з гэ тым ён 

так са ма абя цае вяр нуць вай скоў цаў ЗША на ра дзі му.

ВУП ПАР з-за пан дэ міі ў ІІ квар та ле зменшыўся 
больш чым на па ло ву

У эка но мі цы Паўд нё ва-Аф ры-

кан скай Рэс пуб лі кі за фік са ва-

на ў дру гім квар та ле па дзен не 

ў па ме ры 51 % ВУП у га да вым 

вы лі чэн ні. Пра гэ та па ве дам ляе 

ні ге рый ская га зе та The Punch 

са спа сыл кай на да ныя ста тыс тыч на га ўпраў лен ня ПАР. 

Ця пе раш няе па дзен не ВУП ста ла са мым сур' ёз ным за 

апош нія 35 га доў, ад зна ча ец ца ў да ку мен це.

Рэ цэ сія ў ПАР пра цяг ва ец ца ўжо чац вёр ты квар тал, 

ча го не бы ло з 1992-га. Бес прэ цэ дэнт нае ска ра чэн не ад-

бы ло ся з пры чы ны та го, што стро гая іза ля цыя, уве дзе ная 

27 са ка ві ка, пры вя ла да спы нен ня боль шай част кі эка на-

міч най ак тыў нас ці. У пры ват нас ці, рэз кі спад на зі раў ся ў 

бу даў ні чым, вы твор чым і гор на зда быў ным сек та рах, дзе 

ак тыў насць ска ра ці ла ся да 70 %. Па сло вах экс пер таў, 

згорт ван не ВУП ПАР у дру гім квар та ле гэ та га го да з'яў ля-

ец ца больш сур' ёз ным, чым за фік са ва нае ў пер шым квар-

та ле 2009 го да пад час су свет на га фі нан са ва га кры зі су.

Для прэ тэн дэн таў на «Ос ка ры» 
ўвя лі са цы яль ныя стан дар ты

Аме ры кан ская кі на ака дэ мія ўвя-

ла но выя кры тэ рыі для кар цін, якія 

прэ тэн ду юць на «Ос кар» у на мі на-

цыі «Най леп шы фільм». Гэ та па тра-

ба ван ні да тэ ма ты кі, скла ду ге ро яў і 

твор чых ка лек ты ваў, яны звя за ны з 

прад стаў лен ня мі ра са вых, ген дар ных, эт ніч ных мен шас цяў 

і ін ва лі даў. У пры ват нас ці, пер шая гру па кры тэ ры яў мае 

на ўва зе, што стуж ка па він на ад па вя даць ад на му з на-

ступ ных па тра ба ван няў да скла ду пер са на жаў і тэ ма ты кі. 

Хоць бы адзін га лоў ны або за ўваж ны дру га рад ны пер са-

наж па ві нен прад стаў ляць ра са вую ці эт ніч ную мен шасць, 

гэ та зна чыць, быць азі я там, вы хад цам з кра ін Ла цін скай 

Аме ры кі, аф ра а ме ры кан цам, ін дзей цам, іну і там, вы хад цам 

з Бліз ка га Ус хо ду, з Паў ноч най Аф ры кі аль бо вы хад цам з 

ад на го з ці ха акі ян скіх аст ра воў. Гэ тыя стан дар ты бу дуць 

па жа да ныя ўжо з 2022-га, а з 2024-га ўсе прэ тэн дэн ты на 

«Ос кар» у на мі на цыі «Най леп шая кар ці на» па він ны бу дуць 

ад па вя даць як мі ні мум дзвюм з ча ты рох груп кры тэ ры яў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ЦЭ ПЕ ЛІ НЫ З «САК РЭ ТАМ»
Чым за кла по ча на Літ ва?
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