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ТОП-7 
ВЫ КЛІ КАЎ:
што ча каць сё ле та 
ад між на род ных ад но сін

На ва год ні на строй уся ляў па зі тыў, але 2018 год 
ус ту піў у за кон ныя пра вы, таму не аб ход на ана лі-
за ваць, якія вы клі кі ён мо жа пры нес ці і як нам на 
іх рэ ага ваць.

Пер шым па зна чэн ні для Бе ла ру сі з'яў ля ец ца ўкра ін-
скі кры зіс. Ад яго раз віц ця мно гае за ле жыць. Пры гэ тым 
га лоў ны мі для Бе ла ру сі з'яў ля юц ца два кі рун кі: раз віц цё 
ва ен най сі ту а цыі на ўсхо дзе Укра і ны і ста біль насць кра і ны
ў цэ лым. Най боль шыя ры зы кі дэ ста бі лі за цыі ў ва ен най сфе-
ры пры па да юць на прэ зі дэнц кія вы ба ры ў Ра сіі. Ка лі гэ ты 
пе ры яд удас ца прай сці спа кой на, то ры зы кі змен шац ца. 
Што да ты чыц ца ста біль нас ці кра і ны ў цэ лым, то з ёй усё 
бу дзе інакш — ры зы кі бу дуць на рас таць з кож ным ме ся-
цам. Спра ва ў тым, што кра і на ру ха ец ца да прэ зі дэнц кіх 
і пар ла менц кіх вы ба раў 2019 го да, ма ец ца вя лі кі шанц 
спроб да біц ца да тэр мі но вых вы ба раў з бо ку асоб ных сіл, 
якія рвуц ца да ўла ды. Пры гэ тым у ход мо гуць пай сці не 
зу сім цы ві лі за ва ныя ар гу мен ты.

На дру гім мес цы па зна чэн ні для Бе ла ру сі вы сту пае 
ста біль насць су свет най эка но мі кі. Еў ра са юз усё блі жэй 
да вы ха ду Вя лі ка бры та ніі з ар га ні за цыі, на су свет ным 
рын ку шмат дыс ба лан саў, і ўжо за над та даў но ста біль на 
рас туць цэ ны ак цый на за ход ніх бір жах. На гэ та на клад-
ва ец ца сі ту а цыя з су свет най па лі тыч най сіс тэ май, якая 
ўсё больш раз ладж ва ец ца і ры зы кі ў якой па ста ян на па-
вя ліч ва юц ца з-за рас ту чых су пя рэч нас цяў па між цэнт ра мі 
сі лы. На бі рае сі лу пра тэк цы я нізм, што цяг не ры зы кі для 
эка но мік, ары ен та ва ных на экс парт, да лі ку якіх ад но-
сіц ца і Бе ла русь.

На трэ цім мес цы — раз віц цё сі ту а цыі з эка но мі кай у 
ЕА ЭС. У 2017 го дзе ад на віў ся эка на міч ны рост на ўсёй 
тэ ры то рыі, ахоп ле най пра цэ са мі еў ра зій скай ін тэ гра цыі. 
Га лоў нае пы тан не ў тым, на коль кі ста біль ны ён бу дзе да-
лей, ці ўдас ца пе ра сяг нуць па ра мет ры 2017 го да? Як бу дзе 
раз ві вац ца ра сій ская эка но мі ка, якая з'яў ля ец ца га лоў ным 
рын кам збы ту бе ла рус кіх та ва раў? Ці атры ма ец ца прый сці 
да но вых важ ных па гад нен няў, вы гад ных для Бе ла ру сі?

На чац вёр тым мес цы — ры зы кі, звя за ныя з лё сам 
ад но сін За ха ду з КНДР. Па зі тыў ныя сіг на лы аб га тоў нас ці 
да пе ра га во раў з бо ку КНДР мо гуць быць ус пры ня тыя За-
ха дам як пры знан не сла бас ці, з-за ча го ён мо жа пад во іць 
на ма ган ні, каб да біць пра ціў ні ка, які па ка заў сла бі ну. Ка лі 
ўлі чыць вя ліз ную ар мію Паў ноч най Ка рэі і, што больш важ-
на, ядзер ную зброю, у вы пад ку не аб ду ма ных ра шэн няў свет 
мо жа до ра га за пла ціць за над та агрэ сіў ную стра тэ гію Ва-
шынг то на. Ры зы кі па вя ліч ва юц ца тым, што прэ зі дэнт ЗША 
До нальд Трамп ма ла што ра зу мее ў азі яц кай спе цы фі цы і 
імк нец ца вы ра шаць усе праб ле мы ў каў бой скім сты лі. Та-
кая ж так ты ка з бо ку Джор джа Бу ша-ма лод ша га пры нес ла 
све ту ня ма ла сур' ёз ных праб лем.

На пя тым мес цы ры зы кі, звя за ныя з сі ту а цы яй ва кол 
Іра на. У 2015 го дзе асноў ныя пы тан ні да Іра на з бо ку За ха-
ду бы лі ўрэ гу ля ва ны ў вы ні ку па гад нен ня. До нальд Трамп 
спра буе гэ тае па гад нен не пе ра гле дзець. На фо не ня даў-
ніх пра тэс ных вы ступ лен няў у Іра не ўрад не мо жа іс ці яму 
на су страч, та му што гэ та мо жа быць рас цэ не на ў кра і не
як сла басць і вы клі каць ўжо сур' ёз ную дэ ста бі лі за цыю. 
У вы ні ку, ка лі па па тра ба ван ні До наль да Трам па ЗША вый-
 дуць з па гад нен няў 2015 го да, мо жа ад на віц ца ра ней шая 
не ста біль ная сі ту а цыя да 2015 го да — Іран ад но віць сваю 
ядзер ную пра гра му, што вы клі ча рост су пя рэч нас цяў у рэ-
гі ё не, дзе і так праб лем ха пае.

На шос тым мес цы па зна чэн ні сі рый скі і ірак скі кры зі сы. 
У 2017 го дзе на ма ган ня мі Ра сіі на сі рый скай тэ ры то рыі і 
на ма ган ня мі За ха ду на ірак скай уда ло ся раз гра міць тэ ра-
рыс тыч ную гру поў ку «Іс лам ская дзяр жа ва». Але зда вац ца 
яна не збі ра ец ца. У тэ ра рыс таў па-ра ней ша му ёсць дзя сят кі 
ты сяч трэ ні ра ва ных ба е ві коў, част ка з якіх пе рай шла на 
не ле галь нае ста но ві шча, а част ка спра буе ўзяць рэ ванш. 
Пры гэ тым ры зы кі для Еў ра зіі да дае тое, што яшчэ ад на 
част ка, якая на ву чы ла ся за га ды вай ны спра ве тэ ро ру, 
па чы нае раз' яз джац ца па ўсёй Еў ра зіі ў по шу ках ці ха га 
мес ца, дзе мож на ней кі час ад наў ляць свае сі лы, а по тым 
узяц ца за ста рое. Спа дзя вац ца, што поў ны раз гром «Іс-
лам скай дзяр жа вы» на тэ ры то рыі Сі рыі і Іра ка пры вя дзе 
да поў най лік ві да цыі гру поў кі, не пры хо дзіц ца. Яна ста не 
яшчэ ад ной Аль-Ка і дай, сет ка вай струк ту рай, якая мае 
дзя сят кі ты сяч ба е ві коў па ўсёй пла не це і якая шу кае маг-
чы мас ці за бі ваць.

На сё мым мес цы бу дзе сі ту а цыя ў ЕС. 2017 год упер-
шы ню даў над зею, што эка но мі ка Еў ра са ю за па чы нае 
апры том ні ваць пас ля кры зі су 2008 го да. Вы со кія тэм пы 
рос ту, якія пе ра вы сі лі два пра цэн ты ў 2017 го дзе, па-
чы на юць на гад ваць сі ту а цыю па спя хо ва га пе ры я ду да 
су свет на га фі нан са ва га кры зі су. Бы ло б вель мі ня дрэн-
 на, ка лі б эка но мі ка ЕС за ха ва ла вы со кія тэм пы і 
ў 2018 го дзе, а сі ту а цыя з Брэк сі там не на шко дзі ла па зі-
тыў най ды на мі цы. Ка лі яна пра цяг нец ца, у нас з'я вяц ца 
шан цы па вы сіць тэм пы рос ту бе ла рус кай эка но мі кі, пе-
ра сяг нуў шы вы ні кі 2017 го да.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук



АПО РА Ў ЦЭНТ РЫ ЕЎ РО ПЫ

Між на род нае су пра цоў ніц тваМіж на род нае су пра цоў ніц тва  

ПАД РЫХ ТОЎ КА 
ДА КРА СА ВІ КА

У Мін ску су стрэ нуц ца чле ны Са ве та 
па ста ян ных прад стаў ні коў СНД

У на ступ ны аў то рак бе ла рус кая ста лі ца пры ме 
гас цей з усёй пост са вец кай пра сто ры. Пер шае 
ў гэ тым го дзе па ся джэн не Са ве та па ста ян-
ных паў на моц ных прад стаў ні коў дзяр жаў — 
удзель ніц СНД пры ста тут ных і ін шых ор га нах 
Са друж нас ці ад бу дзец ца 30 сту дзе ня.

Чле ны Са ве та сфар мі ру юць пра ект па рад ку дня 
чар го ва га па ся джэн ня Са ве та мі ніст раў за меж ных 
спраў СНД, якое ад бу дзец ца ў Мін ску 6 кра са ві ка. 
У пры ват нас ці, у яго ўклю ча ны пы тан ні па лі тыч на га 
ўза е ма дзе ян ня, да ку мен ты, якія да ты чац ца су пра цоў-
ніц тва ў ба раць бе са зла чын ства мі ў сфе ры ін фар-
ма цый ных тэх на ло гій, су праць дзе ян ня ле га лі за цыі 
да хо даў, атры ма ных зла чын ным шля хам, фі нан са-
ван ня тэ ра рыз му і рас паў сюдж ван ня зброі ма са ва га 
зні шчэн ня. Кі раў ні кам знеш не па лі тыч ных ве дам стваў 
бу дуць так са ма прад стаў ле ны пра ек ты да ку мен таў у 
га лі не аду ка цыі і ма ла дзёж най па лі ты кі.

Так са ма пла ну ец ца аб мер ка ваць перс пек ты вы 
раз віц ця да га вор на-пра ва вой ба зы СНД у бя гу-
чым го дзе і ўзгад ніць кан ды да ту ры кі раў ні коў мі-
сій на зі раль ні каў ад ін тэ гра цый на га аб' яд нан ня на 
вы ба рах прэ зі дэн та Ра сіі і дэ пу та таў пар ла мен та 
Турк ме ні ста на. У па ся джэн ні пры ме ўдзел стар шы-
ня Вы ка наў ча га ка мі тэ та — вы ка наў чы сак ра тар 
СНД Сяр гей Ле бе дзеў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Бе ла русь як пад трым ка для АБ СЕ, як 
пля цоў ка для згладж ван ня су свет-
ных кан флік таў, як плат фор ма для 
мір ных пе ра га во раў. Учо ра Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

аба зна чыў ме на ві та та кую па зі цыю 

на су стрэ чы са спе цы яль ным прад-

стаў ні ком Пар ла менц кай асамб леі 

АБ СЕ па Ус ход няй Еў ро пе Кен там 

Харс тэ дам.

Кі раў нік дзяр жа вы па дзя ка ваў спец-
прад стаў ні ку за тое ра зу мен не, якое ён 
пра яў ляе ў ад но сі нах да на шай кра і ны, 
і за пэў ніў, што Бе ла русь бу дзе мець 
вель мі доб рыя ста сун кі з ар га ні за цы яй 
і га то ва да аб мер ка ван ня лю бых праб-
лем. Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на-
ваў за меж на му гос цю за да ваць ула дам, 
прад стаў ні кам дзяр жаў ных струк тур 
лю быя па трэб ныя пы тан ні.

— Умо ва ад на — мы су ве рэн ная, не-
за леж ная кра і на, і як лю бая ін шая кра і на, 
як і ва ша род ная Шве цыя, мы не мо жам 
па га дзіц ца ці да пус ціць, каб нас дзесь ці 

штур ха лі ў спі ну, па нук ва лі на мі, па ву ча лі 
нас. Мы га то вы ву чыц ца. А вось па ву-
чаць — мы гэ та ўспры ма ем, яшчэ раз 
пад крэс лі ваю, як і лю бая ін шая кра і на, 
не га тыў на, — ска заў бе ла рус кі лі дар. — 
Што да ты чыц ца еў ра пей скай рэ гі я наль-
най бяс пе кі — вы ве да е це на ша стаў лен-
не да мно гіх рэ чаў, да мно гіх тэн дэн цый 
у Еў ро пе. Вы ве да е це на ша стаў лен не 
да пы тан няў бяс пе кі, вай ны і мі ру. Мы і 
на да лей бу дзем пры трым лі вац ца гэ тай 
па зі цыі. І па вер це, для АБ СЕ мы бу дзем 
доб рай апо рай тут, у цэнт ры Еў ро пы, і бу-
дзем ра біць усё, каб у на шым агуль ным 
еў ра пей скім до ме бы лі мір і па ра дак.

Прэ зі дэнт за клі каў тэр мі но ва ажыц-
ця віць дзе ян ні, каб не га тыў ная тэн дэн-
цыя, якая ха рак та ры зуе на пру жа насць 
у Еў ро пе, бы ла зні жа на. Як ва ры янт 
пра вя дзен не ў Бе ла ру сі «Хель сін кі-2», 
пад час якіх вя ду чыя кра і ны пла не ты, 
што ўва хо дзяць у АБ СЕ, се лі б за стол 
пе ра га во раў і аб мер ка ва лі б да лей шыя 
дзе ян ні па зні жэн ні на пру жа нас ці на Еў-
ра пей скім кан ты нен це.

Кент Харс тэд у на шай кра і не не пер-
шы раз. «Па ві нен пры знаць, што я вель мі 
пры яз на стаў лю ся да ва шай кра і ны і да ва-
ша га на ро да. І, азі ра ю чы ся на мі ну лы год, 
я ха цеў бы ў пер шую чар гу па дзя ка ваць 
вам за пра вя дзен не лет няй се сіі Пар ла-
менц кай асамб леі АБ СЕ. Гэ та бы ло якас-
на пра ве дзе нае ме ра пры ем ства з доб рым 
вы ні кам для ўсіх нас», — ад зна чыў ён.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Кент ХАРС ТЭД, спе цы яль ны 
прад стаў нік Пар ла менц кай асамб-
леі АБ СЕ па Ус ход няй Еў ро пе:

— Бе ла русь мае доб рыя маг чы-
мас ці для пра соў ван ня роз ных іні цы я-
тыў. Што да ты чыц ца «Хель сін кі-2», то 
тут не без цяж кас цяў, та му што ёсць 
шмат роз ных мер ка ван няў, якія да-
ты чац ца па чат ку та ко га пра цэ су. На-
пэў на, на ця пе раш нім эта пе ў мно гіх 
ста лі цах ін шых дзяр жаў раз ва жа юць 
над гэ тай іні цы я ты вай.

Дзяр жа ва і біз несДзяр жа ва і біз нес  

Коль касць ра мес ні каў рас це
А з 12 сту дзе ня сё ле та гэ тыя «адзі ноч кі» пра цу юць па но вых 

пра ві лах. З важ ных змя нен няў — ім да зво лі лі не рэ гіст ра ваць ІП, 
ганд ля ваць у май стэр нях і рэ кла ма вац ца ў ін тэр нэ це

Да рэ чы, з 2005 го да коль касць фі зіч ных асоб, якія 
вы плач ва юць збор за ажыц цяў лен не ра мес най дзей нас ці, 
вы рас ла ў кра і не больш чым у сто ра зоў, ад зна чы лі 
ў Мі нэ ка но мі кі. Да дзе ная ды на мі ка пра цяг ва ец ца 
і ця пер. На 1 сту дзе ня 2018 го да збор за ажыц цяў лен не 
ра мес най дзей нас ці за пла цілі 29 381 ча ла век, як па ве да мі лі 
ў Мі нэ ка но мі кі. Для па раў на ння: на ана ла гіч ны пе ры яд 
мі ну ла га го да іх бы ло 23 359 ча ла век.

Больш за ўсё ра мес ні каў на 
па ча так гэ та га го да бы ло ў Мін-
ску — 6674 ча ла ве кі. На дру-
гім мес цы па гэ тым па каз чы ку 
зна хо дзіц ца Брэсц кая воб ласць 
(5055), а на трэ цім — Ві цеб ская 
(3780). Менш за ўсё «са ма туж ні-
каў» на па ча так гэ та га го да бы-
ло ў Мін скай воб лас ці — 3375 
ча ла век. «Больш за 70 % ра мес-
ні каў зна хо дзіц ца ў рэ гі ё нах», — 
ад зна чы лі ў Мі нэ ка но мі кі.

Пры нам сі, ра мес ні кі не вы-
плач ва юць па да ход ны па да так 
і адзі ны па да так з ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў і ін шых 
фі зіч ных асоб, а так са ма не вя-
дуць дзяр жаў ную ста тыс тыч ную 
спра ва здач насць, мо гуць са ма-
стой на вы плач ваць уз но сы ў 
фонд са ца ба ро ны.

Для ра мес ні каў так са ма па-
шы ры лі спіс ві даў дзей нас ці, якія 
мож на ажыц цяў ляць па за яў ным 
прын цы пе без дзяр жаў най рэ-
гіст ра цыі ў якас ці ін ды ві ду аль-
ных прад пры маль ні каў. У спіс 
уклю чы лі, на прык лад, усе ві ды 
твор час ці, якія ажыц цяў ля юц ца 
на асно ве руч ной пра цы. «Са-
ма туж ні кам», да та го ж, да зво-
лі лі браць вуч няў на на ву чан не 
сва ёй дзей нас ці. Але іс нуе аб-
ме жа ван не: ад на ча со ва мож на 
на ву чаць не больш за тры ча-
ла ве кі. Ра ней мож на бы ло на-
ву чаць толь кі ад на го ча ла ве ка. 
Пры гэ тым тэр мін на ву чан ня не 
мо жа пе ра вы шаць два га ды.

Сяр гей КУР КАЧ



ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У ЦРУ НА ЗВА ЛІ ТЭР МІ НЫ 
ЯДЗЕР НА ГА ЎДА РУ КНДР ПА ЗША

Ды рэк тар ЦРУ Майк Пам пеа ў эфі ры тэ ле ка на ла СBS 
за явіў, што Паў ноч най Ка рэі спат рэ біц ца «не каль кі ме ся-
цаў», каб пад рых та ваць ядзер ны ўдар па ЗША. Гэ та час, за 
які КНДР змо жа на за па сіць не аб ход ны па тэн цы ял. Ча со-
піс Nеwswееk, ка мен ту ю чы сло вы Пам пеа, ад зна чае, што 
факт ва ло дан ня Пхень я нам маг чы мас цю на нес ці ўдар па 
ма це ры ко вай част цы ЗША не азна чае, што гэ та са праў ды 
ад бу дзец ца на пра ця гу «не каль кіх ме ся цаў».

ДЖОРДЖ ВЕА АФІ ЦЫЙ НА ЎСТУ ПІЎ НА ПА СА ДУ 
ПРЭ ЗІ ДЭН ТА ЛІ БЕ РЫІ

Ле ген дар ны фут ба ліст Джордж Веа, які 
атры маў пе ра мо гу на прэ зі дэнц кіх вы ба-
рах у Лі бе рыі, афі цый на ўсту піў на па са ду 
кі раў ні ка дзяр жа вы. Цы ры мо нія інаў гу ра-
цыі, ся род га на ро вых гас цей якой бы ла 
спе цы яль ная дэ ле га цыя ФІ ФА, прай шла 
на ста ды ё не ў ста лі цы Лі бе рыі Ман ро віі. 
Ця пе раш няя зме на ўла ды ў кра і не — пер-
шая з 1944 го да, якая ад бы ва ец ца дэ ма кра тыч ным шля хам. 
Веа атры маў пе ра мо гу ў дру гім ту ры вы ба раў, які прай шоў 
26 каст рыч ні ка, атры маў шы 61,5 % га ла соў. Пад час сва ёй 
пе рад вы бар чай кам па ніі ён па абя цаў зма гац ца з га ле чай, вы-
со кім уз роў нем бес пра цоўя і ка руп цы яй.

БЕР ЛУС КО НІ ВЯР ТА ЕЦ ЦА Ў ВЯ ЛІ КУЮ ПА ЛІ ТЫ КУ
Бы лы італь ян скі прэм' ер Сіль віё Бер лус ко ні вяр нуў ся ў 

вя лі кую па лі ты ку. У Бру се лі ён за пэў ніў кі раў ніц тва ЕС: у 
вы пад ку пе ра мо гі на вы ба рах яго пар тыя «На пе рад, Іта лія!» 
бу дзе па дзя ляць прын цы пы і пра гра му ін шых еў ра пей скіх 
кан сер ва та раў. Сіль віё Бер лус ко ні су стрэў ся з ге не раль ным 

сак ра та ром Еў ра пей скай на род най пар тыі Ан то ніа Ло пэ сам 
Іс ту ры сам і Мі шэ лем Барнье, га лоў ным пе ра моў шчы кам ЕС 
па «брэк сі це». Так са ма ён пра вёў су стрэ чы са стар шы нёй 
Еў ра ка мі сіі Жан-Кло дам Юн ке рам і яго на мес ні кам Ан то ніа
Та я ні, аб мер ка ваў шы з тым праб ле му міг ра цыі, у пры ват-
нас ці, ме ры па яе ска ра чэн ні шля хам уз мац нен ня жорст кас ці 
па меж на га кант ро лю. Міг ра цый ны кры зіс зру шыў па лі тыч-
ныя пе ра ва гі італь ян цаў упра ва, і шан цы на пе ра мо гу пар тыі 
«На пе рад, Іта лія!» вя лі кія. Сам Бер лус ко ні, праў да, не мае 
пра ва зай маць дзяр жаў ныя па са ды, але вось ады граць вы-
ра шаль ную ро лю ў пры зна чэн ні прэм' ер-мі ніст ра здо лее.

У КІ ТАІ ВЫ КРЫ ЛІ НАЙ БУЙ НЕЙ ШУЮ Ў СВЕ ЦЕ 
ФІ НАН СА ВУЮ ПІ РА МІ ДУ

Кі тай скія ўла ды спы ні лі ра бо-
ту най буй ней шай у гіс то рыі кра і -
ны фі нан са вай пі ра мі ды Qbао, 
якая, цал кам ве ра год на, ста ла і 
са май маш таб най у гіс то рыі ча-
ла вец тва, па ве дам ляе Аsіа Tіmеs. Qbао (ад кіт. Qіаnbао — 
«скарб») абя ца ла пры бы так у па ме ры да 80 % га да вых і 
змаг ла пры цяг нуць ка ля 200 млн клі ен таў. За сна валь нік 
кам па ніі Чжан Ся а лу сам здаў ся па лі цыі не за доў га да Но-
ва га го да. Яго па да зра юць у не за кон ным пры цяг нен ні ад 
ін вес та раў 70 млрд юа няў (11 млрд до ла раў). Qbао дзей-
ні ча ла па прын цы пе кла січ най схе мы: гро шы і пра цэн ты 
ста рым ін вес та рам вы плач ва лі ся за кошт срод каў но вых 
уклад чы каў. Пра ца сай та кам па ніі бы ла спы не ная яшчэ ў 
кан цы мі ну ла га го да, ка лі ён стаў на столь кі па пу ляр ны, што 
пры цяг ваў да 2 млн но вых ка рыс таль ні каў што дня. За раз 
усе за рэ гіст ра ва ныя на Qbао ра хун кі за ма ро жа ныя. Уклад-
чы кі пі ра мі ды ад маў ля юц ца ве рыць у тое, што зда ры ла ся, і 
лі чаць тра гіч най па мыл кай арышт Чжа на, вя до ма га ў Кі таі 
як «гу ру ін вес ты цый». Ка лі аб ві на ва чан ні па цвер дзяц ца, 
яму мо жа па гра жаць па жыц цё вае зня во лен не.


