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СЛЯ ПЫЯ КУ РА НЯ ТЫ
Як ад зна ча юць ана лі ты кі, на дзе ян ні 

Віль ню са шмат у чым паў плы ваў «за ла-

ты дождж» ад ЕС. Эка на міч ны экс перт 

Lumіnor Жы гі ман тас Маў ры цас вы сме яў 

на мер Еў ра са ю за ака заць Літ ве буй ную 

фі нан са вую да па мо гу. Ён ад зна чыў, што 

стра ты, на не се ныя рэс пуб лі цы ка ра на ві ру-

сам, не су вы мер ныя з аб' ёмам тых гра шо-

вых срод каў, якія яна атры мае. «Як сля пыя 

ку ра ня ты: Літ ва — ад на з най менш па цяр-

пе лых кра ін з ча су кры зі су COVІD-19, але 

атры мае амаль най боль шае фі нан са ван не 

(4 пра цэн ты ад аб' ёму ва ла во га ўнут ра на-

га пра дук ту) з Еўра пей ска га фон ду ад наў-

лен ня для пост кры зіс на га ад наў лен ня», — 

на пі саў Маў ры цас на сва ёй ста рон цы ў 

Facebook.

На га да ем, Еў ра пей скі фонд ад наў лен ня 

на кі руе да па мо гу кра і нам, най больш па цяр-

пе лым ад пан дэ міі ка ра на ві ру са. Уся го на 

ад наў лен не на цы я наль ных эка но мік бу дзе 

вы дзе ле на 750 міль яр даў еў ра. Так, Віль-

нюс мо жа раз ліч ваць на 70 % да та цый на 

асно ве эка на міч ных па каз чы каў да COVІD-19 

і на 30 % срод каў на асно ве кры зі су COVІD-19 — 

зніжэн не ВУП у 2020—2021 га дах. Эка на міст 

звяр нуў ува гу на тое, што боль шая част ка 

гро шай Еў ра пей ска га фон ду ад наў лен ня бу-

дзе вы ка ры ста на толь кі ў 2022—2024 га дах, 

ка лі кры зіс, хут чэй за ўсё, ужо скон чыц ца.

Гэ та шчод рыя «бо ну сы» за вы ка нан-

не кан крэт ных да ру чэн няў. Як ад зна чыў 

baltnews.lt экс-кан ды дат у прэ зі дэн ты і сяб-

ра ру ху «Аль тэр на ты ва для Літ вы» Ка зі ме-

рас Юрай ціс, Літ ва ўжо даў но ад мо ві ла ся 

ад вя дзен ня не за леж най па лі ты кі, якую ёй 

ця пер дык ту юць за ход нія дзяр жа вы. Гэ тая 

пры бал тый ская кра і на пра цуе ў ро лі «шас-

цёр кі». «Яны (лі тоў скія ўла ды. — Заўв. 

рэд.) прос та вы кон ва юць тое, што ім за га-

да юць», — за ўва жыў Юрай ціс. На яго дум-

ку, Літ ва апы нец ца ў ту пі ку. «Ка лі гра шо вы 

дождж скон чыц ца і гро шы трэ ба бу дзе ад-

да ваць, гэ та абер нец ца кра хам. Але гэ та 

бу дуць вы ра шаць ужо ін шыя па ка лен ні», — 

лі чыць лі тоў скі па лі тык.

СТАЎ КА НА ДА ТА ЦЫІ
Як за ўва жа юць спе цы я ліс ты, да та цыі 

Еў ра са ю за — «штуч нае ды хан не» для эка-

но мі кі пры бал тый скіх кра ін. «Пры бал ты ка 

сваю пра мыс ло васць зні шчы ла, — пі ша ў 

сва ёй кні зе «Ча му Бе ла русь не Пры бал-

ты ка» ка лі нінг рад скі па лі то лаг Аляк сандр 

На со віч. — Са вец кая Пры бал ты ка бы ла для 

Са вец ка га Са ю за ана ла гам «кра мя нё вай 

да лі ны»: пра дук цыя пры бал тый ска га эка-

на міч на га ра ё на за бяс печ ва ла СССР бы та-

вы мі элект ра лі чыль ні ка мі на 80 пра цэн таў, 

тэ ле фон ны мі апа ра та мі на 53 пра цэн ты, 

ва го на мі на 30 пра цэн таў і ра дыё пры ём-

ні ка мі і маг ні та фо на мі на 23 пра цэн ты. Не 

прос та пра мыс ло вы, а вы со ка тэх на ла гіч-

ны пра мыс ло вы рэ гі ён: пры бал тый скія ССР 

па стаў ля лі на ву ка ё міс тую да ра гую пра дук-

цыю. Сён няш нія Літ ва, Лат вія і Эс то нія па-

стаў ля юць у асноў ным пра дук ты хар ча ван ня 

і тан ную ра бо чую сі лу.

Еў ра са юз ад па чат ку раз бу рыў пры бал-

тый скую вы твор часць, па зба віў шы Літ ву, 

Лат вію і Эс то нію маг чы мас ці са ма стой на га 

эка на міч на га іс на ван ня, а за тым пе ра вёў 

кра і ны Бал тыі на «штуч нае ды хан не» пра-

мых і ўскос ных да та цый з еў ра фон даў. У 

вы ні ку га лоў ным бо ну сам ад еў ра пей скай 

ін тэ гра цыі для Пры бал ты кі ака за ла ся сва-

бо да пе ра мя шчэн ня па ЕС: ка лі б не адзі ны 

еў ра пей скі ры нак пра цы, то бес пра цоў ным у 

Пры бал ты цы быў бы кож ны дру гі, а так сот ні 

ты сяч пра цоў ных міг ран таў з'е ха лі пра ца-

ваць у За ход нюю і Паў ноч ную Еў ро пу. Для 

боль шас ці гэ тых лю дзей «еў ра пей скі вы-

бар» іх кра ін апы нуў ся да бром, вось толь кі 

са мі кра і ны Пры бал ты кі са стра тай па ло вы 

пра ца здоль на га на сель ніц тва стра тэ гіч на 

пад пі са лі са бе смя рот ны пры суд».

ВО РАГ ЭКА НО МІ КІ
Адзін з най больш «гра шо вых» кі рун каў 

для Літ вы — тран зіт. Кра і на яго ак тыў на 

асвой вае. Ад нак ня зграб ныя дзе ян ні ўлад 

сё ле та тут уно сяць пэў ныя «ка рэк ты вы». 

На прык лад, ска ра чэн не па гру зак у Клай-

пед скім мар скім пор це ў па раў на нні з ле-

таш ні мі па каз чы ка мі з'яў ля ец ца пра мым 

след ствам знеш няй па лі ты кі Літ вы, лі чыць 

кі раў нік цэнт ра па літ эка на міч ных да сле да-

ван няў Ін сты ту та но ва га гра мад ства Ва сіль 

Кал та шоў.

«Ра бот ні кі Клай пед ска га пор та па він ны 

звяр нуц ца да ўлас на га ўра да і за па тра ба-

ваць пе ра крыць зга да ныя па каз чы кі, па-

коль кі гэ та ў яго сі лах — зра біць так, каб 

па каз чы кі не па да лі кож ны квар тал, а па-

вя ліч ва лі ся, ня гле дзя чы ні на якія між на-

род ныя эка на міч ныя праб ле мы», — за явіў 

Кал та шоў у гу тар цы з baltnews.lt. Экс перт 

пад крэс ліў, што гэ та ра бо та лі тоў скіх улад, 

і ка лі яны тое не ро бяць, то та кі ўрад не-

патрэб ны.

«Та кі ўрад — во раг эка но мі кі. Ка лі ён 

ро біць усё та кім чы нам, што ўвесь час тран-

зіт ная сіс тэ ма кра і ны цер піць стра ту. У ад ва-

рот ным вы пад ку трэ ба пры знаць па дзен не 

тран зі ту за да сяг нен не — за явіць, што па-

зба ві лі ся ад ня доб рых чу жа род ных та ва раў 

і ця пер бу дуць пе ра во зіць толь кі сум лен ныя, 

пры го жыя і доб рыя та ва ры», — да даў эка-

на міст.

Па вод ле яго слоў, вяс на 2020-га бы ла 

не звы чай най для су свет най эка но мі кі, на ват 

з пунк ту гле джан ня гла баль на га кры зі су, 

які раз горт ваў ся з 2008 го да, бо на аб вал 

рын каў на кла ла ся пан дэ мія і па сут нас ці 

паў ста ла пы тан не аб па ска рэн ні па лі ты кі 

пра тэк цы я ніз му і вы бу доў ван ні ганд лё вых 

бло каў па між дру жа люб ны мі эка но мі ка мі.

«І ў гэ тую сіс тэ му ад но сін Клай пед скі порт 

ні як не трап ляе. Та му што ра шэн ні пры мае 

не кі раў ніц тва пор та, а кі раў ніц тва кра і ны. 

А па лі ты ка лі тоў скай дзяр жа вы та кая, што 

па дзен не тран зі ту не па збеж на па він на бы ло 

па ско рыц ца, і яно па ско ры ла ся», — за ўва-

жыў Ва сіль Кал та шоў. Экс перт ад зна чыў, 

што ска ра чэн не аб' ёмаў між на род на га ганд-

лю ў гэ ты пе ры яд асаб лі ва моц на ад бі ла ся 

на ад па вед ным марш ру це, што без су мне-

ву з'яў ля ец ца вы ні кам па лі ты кі мяс цо вых 

ула д.

ГОД НАЯ 
АЛЬ ТЭР НА ТЫ ВА

Бе ла русь тра ды цый на зай ма ла важ нае 

мес ца ся род ганд лё вых парт нё раў Літ-

вы. Асноў ныя на прам кі су пра цоў ніц тва — 

узаем ны ган даль, тран зіт на-транс парт ная 

сфе ра і рэа лі за цыя су мес ных ін вес ты цый-

ных пра ек таў у роз ных сфе рах дзей нас ці. 

Ды на мі ка ўза е ма дзе ян ня бы ла ста ноў чая. 

Та ва ра аба рот ле тась па між кра і на мі склаў 

1,4 міль яр да до ла раў.

На Бе ла русь пры па дае знач ная част ка 

гру за па то ку Клай пед ска га мар ско га пор та. 

Мінск бя рэ на ся бе ка ля трэ ці ўсіх гру заў 

LTG Cargo ў Літ ве. Гру зы з Бе ла ру сі, якія 

пе ра во зі лі ся па лі тоў скай чы гун цы ў порт у 

2019 го дзе, скла лі 17,2 міль ё на тон, а з пор-

та ў Бе ла русь — 585 міль ё наў тон. Больш 

за тое, угна ен ні «Бе ла русь ка лія» скла да юць 

ка ля 98 % уся го аба ро ту тэр мі на ла на-

сып ных гру заў Клай пед ска га пор та Bіrіu 

krovіnіu termіnalas. Бе ла рус кія гру зы важ-

ныя і для лі тоў скай чы гун кі, ад зна ча ец ца 

на пар та ле LRT. Па вод ле да ных кам па ніі, 

вы руч ка гру пы кам па ній Lіetuvos geleіžkelіaі 

ў 2019 го дзе скла ла 505,6 міль ё на еў ра, гэ-

та зна чыць, кам па нія мо жа стра ціць ка ля 

20 % пры быт ку з-за ад сут нас ці бе ла рус кіх 

гру заў.

Тым ча сам ста ла вя до ма, што Ра сія і 

Бе ла русь ак тыў на рых ту юц ца па чаць пе-

ра кід ку на ша га тран зі ту ў ра сій скія пар ты. 

Кра і ны Бал тыі ў сваю чар гу ры зы ку юць 

стра ціць знач ныя су мы гро шай. Мі ністр 

энер ге ты кі РФ Аляк сандр Но вак па вы сіў 

пра гноз па аб' ёме пе ра на кі ра ван няў па-

ста вак наф та пра дук таў Бе ла ру сі з парт оў 

Літ вы ў Ра сію да 4—6 міль ё наў тон, да сяг-

нен не ад па вед ных да моў ле нас цяў ча ка-

ец ца ў най блі жэй шы час. Пра гэ та кі раў нік 

Мі нэ нер га РФ па ве да міў у ін тэр в'ю тэ ле-

ка на лу «Ра сія-24». «Як вя до ма, у на шым 

паў ноч на-за ход нім клас та ры ёсць воль ныя 

ма гут нас ці парт оў Пры морск, Санкт-Пе цяр-

бург, Усць-Лу га. Ця пер ідзе пра пра цоў ка 

ўмоў», — ска заў Аляк сандр Но вак. У па-

чат ку ве рас ня мі ністр ка заў, што Бе ла русь 

змо жа па стаў ляць праз ра сій скія пар ты ка-

ля 3-4 міль ё наў тон.

Ра ней гу бер на тар Ле нін град скай воб-

лас ці Аляк сандр Драз дзен ка па ве да міў, 

што поў нас цю пе ра нес ці наф та па ток 

з Літ вы ў ра сій скія пар ты ў Усць-Лу зе і 

Пры мор ску мож на бу дзе ў 2024 го дзе. Ён 

ад зна чыў, што пры няць бе ла рус кія гру зы 

мо гуць дзве кам па ніі, якія бу ду юць тэр мі-

на лы ў Усць-Лу зе. Ужо прад стаў ле ны два 

буй ныя пра ек ты. Аб' ём пе ра вал кі ў Усць-

Лу зе мо жа да сяг нуць 180 міль ё наў тон да 

кан ца 2024 го да, гэ та бу дзе най буй ней шы 

хаб Еў ро пы.

На дум ку вя ду ча га экс пер та Між на род-

на га ін сты ту та гу ма ні тар на-па лі тыч ных да-

сле да ван няў Аляк сея Кузь мі на, бу даў ніц тва 

мар ско га пор та ў Ра сіі су мес на з Бе ла рус сю 

вый грыш нае не толь кі для Ле нін град скай, 

але і для су сед ніх з ёй аб лас цей. «Для Ра сіі 

гэ та так жа вы гад на, як і для Бе ла ру сі. У нас 

ёсць не каль кі аб лас цей — Пскоў ская, Сма-

лен ская, якія зна хо дзяц ца не ў са мым леп-

шым ста не. Ка лі Бе ла русь ака жац ца пе ра-

ары ен та ва най на ле нін град скі на пра мак, то 

во ляй-ня во ляй гэ тыя воб лас ці ма юць вель мі 

пры стой ны шанц ад на віц ца. А да дат ко выя 

пар то выя ма гут нас ці для Ле нін град скай 

воб лас ці — гэ та па да ру нак», — рас ка заў 

Аляк сей Кузь мін.

САНК ЦЫІ 
СУ ПРАЦЬ СЯ БЕ

На дум ку лі тоў ска га пуб лі цыс та Яра са 

Ва лю ке на са, бе ла рус кія санк цыі мо гуць 

сур' ёз на ўда рыць па гру за а ба ро це най буй-

ней ша га пор та Літ вы ў Клай пе дзе. «Літ ва 

за ле жыць ад Бе ла ру сі. Ця пер, ка лі Бе ла русь 

пе ра ня се свае гру зы ў ін шую кра і ну, увесь 

порт Літ вы за гнец ца. І гэ та ўсё вы дат на ра-

зу ме юць. У бе ла ру саў жа вы бар вя лі кі», — 

ад зна чыў Ва лю ке нас. Ён пад крэс ліў, што 

сва і мі дзе ян ня мі Літ ва мо жа ўвес ці санк цыі 

толь кі су праць ся бе са мой.

З ім згод ны лі тоў скі па лі тык Ка зі ме рас 

Юрай ціс. «Гэ та бу дзе ка та стро фай для Літ-

вы, ка лі Бе ла русь ад вя дзе свае гру зы. На 

Бе ла русь пры па дае вя лі кі гру за па ток у Літ-

ве. Але на шым ула дам гэ та ўсё роў на. Яны 

за раз аслеп ле ны гра шы ма Еў ра са ю за. Ім 

так важ на асво іць гэ тыя срод кі, і тое, што 

пра па дуць бе ла рус кія гру за па то кі, ім зу-

сім абы яка ва», — за явіў Юрай ціс пар та лу 

Вaltnews.

Як за ўва жыў у ка мен та рыі Baltnews прэ-

зі дэнт ра сій скай аса цы я цыі пры бал тый скіх 

да сле да ван няў Мі ка лай Мя жэ віч, стра та 

бе ла рус ка га тран зі ту мо жа каш та ваць Літ-

ве да сямі пра цэн таў ВУП. Ра ней экс перт 

па энер ге ты цы Ба рыс Мар цін ке віч рас тлу-

ма чыў пар та лу, што ка лі Мінск па го дзіц ца 

на пе ра кід ку і наф та пра дук таў, а паз ней і 

ка лій ных угна ен няў у Ле нін град скую воб-

ласць, то Пры бал ты ка — у боль шай сту пе-

ні Літ ва — ры зы куе стра ціць ка ла саль ныя 

срод кі.

Зра зу ме ла, Бе ла русь ад рэ ага ва ла на 

ад кры та ва ро жыя дзе ян ні пры бал тый скіх 

кра ін. «Як і абя ца лі, мы так са ма ўво дзім 

у дзе ян не ў ад каз сі мет рыч ныя аб ме жа-

валь ныя ме ры па кож най з гэ тых кра ін. Мы 

ка за лі, што гэ та сы ход ная спі раль, за пу-

шча ная з па да чы асоб ных лі тоў скіх кі раў-

ні коў. Бу дзем ад каз ваць і да лей, але ні ко лі 

не бу дзем іні цы я ваць па доб ныя кро кі, — ад-

зна чыў у сва ёй за яве прэс-сак ра та р МЗС 

Ана толь ГЛАЗ. — І хто ад гэ та га вый грае? 

Мо жа быць, аса біс та Лін кя ві чус (мі ністр за-

меж ных спраў Літ вы. — Рэд.), яко му трэ-

ба зра біць усё, каб яго за ўва жы лі пе рад 

на ды хо дзя чы мі вы ба ра мі. На яго зар пла ту 

гэ та дак лад на не паў плы вае, у ад роз нен не 

ад да хо даў лі тоў скіх біз нес ме наў і па дат ка-

пла цель шчы каў, якія звя за ны су мес ны мі 

пра ек та мі, здзел ка мі і ін вес ты цы я мі з су сед-

няй кра і най», — звяр нуў ува гу прад стаў нік 

бе ла рус ка га МЗС.

І яшчэ. Па вод ле ня даў на агу ча ных ста-

тыс тыч ных да ных, у Літ ве ў жніў ні за рэ гіст-

ра ва на 42,4 пра цэн та бес пра цоў ных ся род 

гра ма дзян ма ла дзей шых за 30 га доў. Гэ та 

ўдвая больш, чым за ана ла гіч ны пе ры яд мі-

ну ла га го да, па ве да мі ла Служ ба за ня тас ці 

кра і ны. У ве рас ні мо ладзь па ча ла ак тыў на 

звяр тац ца ў Служ бу за ня тас ці, пры гэ тым 

кож ны дру гі за рэ гіст ра ва ны быў ва ўзрос це 

да 29 га доў. З мо ман ту па чат ку ка ран ці ну 

коль касць бес пра цоў ных ма ла дых лю дзей 

у кра і не па вя лі чы ла ся на 18,9 ты ся чы ча-

ла век. Па га дзі це ся, на са мрэч тры вож ная 

тэн дэн цыя. Мо жа на шым су се дзям вар та 

за ду мац ца, што абра ны імі шлях на са мрэч 

вя дзе ў без дань.

Пётр ДУНЬ КО.

ШЛЯХ ШЛЯХ 
У БЕЗ ДАНЬУ БЕЗ ДАНЬ
Чым не бяс печ ныя дзе ян ні Літ вы?

Прэ зі дэнт кан фе дэ ра цыі біз не су Літ вы лі чыць, што сі ту а цыя ў не ка то рых 

сфе рах эка но мі кі за ста ец ца «ка та стра фіч най». Ня гле дзя чы на ліч бы 

эка на міч ных па каз чы каў, якія па каз ва юць на тое, што Літ ва ад нос на ня дрэн на 

спра ві ла ся з пер шай хва ляй ка ра на ві ру са, у не ка то рых сек та рах біз не су 

сі ту а цыя вель мі цяж кая, за явіў прэ зі дэнт Кан фе дэ ра цыі біз не су Літ вы Анд рус 

Ра ма ноў скіс, пе рад ае пар тал baltnews. «Ліч бы, ста тыс ты ка свед чаць, што мы 

не так ніз ка ўпа лі. Але я су стра каў ся з кі раў ні ка мі авія цый ных, ту рыс тыч ных 

кам па ній, і яны ка жуць, што гэ та ка та стро фа. І на ват па тва рах лю дзей бач на, 

не ка жу чы ўжо пра па чуц ці су пра цоў ні каў, што сі ту а цыя ў асоб ных сек та рах 

ка та стра фіч ная. Коль касць лю дзей, якія пра цу юць у сфе ры ту рыз му, скла дае 

55 ты сяч — і гэ ты па каз чык у Літ ве ўраж вае, не ка жу чы ўжо пра коль касць 

спа жыў цоў, якія на бы лі па да рож жа. Тое ж са мае і з ін шы мі сек та ра мі», — 

за явіў Ра ма ноў скіс у эфі ры тэ ле ка на ла Pozіcіja. На гэ тым фо не дзе ян ні 

лі тоў скіх ула д, якія ў вы ні ку пры вод зяць да згорт ван ня су пра цоў ніц тва з 

су сед ні мі кра і на мі, су пэ рэ чаць зда ро ва му сэн су. Гэ та, па трап ным вы ра зе 

экс пер таў, «стрэл ва ўлас ную на гу». Чым жа не бяс печ ныя дзе ян ні Літ вы?
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