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Дня мі ў Літ ве па ве да мі лі аб рэ корд най 

коль кас ці но вых вы пад каў ка ра на ві-

ру са. Ад нак аб вя шчаць лак даўн на шы 

су се дзі не збі ра юц ца. Прэ зі дэнт Літ-

вы Гі та нас На ўсе да пад крэс ліў, што ў 

да дзе ны мо мант бы ло б ня пра віль на 

спы няць эка но мі ку. Па вод ле яго слоў, 

ме ры, якія ўжы ва юц ца ў кра і не па су-

праць ста ян ні «ко ві ду», бу дуць ла каль-

ныя пры апе ра тыў най ідэн ты фі ка цыі 

ача гоў, па ве дам ляе га зе та «Лі тоў скі 

кур' ер». Прэ зі дэнт Літ вы пад крэс ліў, 

што не маг чы ма цал кам спы ніць жыц-

цё і за крыць аду ка цый ны пра цэс. Да 

та го ж, па сло вах На ўсе ды, не зра зу ме-

ла, ці пры но сіць поў ны лак даўн вя лі кі 

эфект. Як пад крэс лі ва юць экс пер ты, 

пан дэ мія аб васт ры ла клу бок сур' ёз-

ных праб лем, якія вы спя ва лі ў эка но мі-

цы, са цы яль най сфе ры і дзяр жаў ным 

кі ра ван ні Літ вы. Што ад бы ва ец ца ў су-

сед няй кра і не?

У ДАЎ ГАХ
Да хо ды да во лі ад чу валь на згорт ва юц ца. 

На фо не кры зі су з-за COVІD-19 кам па ніі ска-

рыс та лі ся маг чы мас цю ад клас ці пад атко выя 

пла ця жы. У вы ні ку ў сту дзе ні — жніў ні гэ та-

га го да па ступ лен ні ў дзяр жаў ны бюд жэт 

і бюд жэ ты са ма кі ра ван ня Літ вы па сту пі ла 

на 911,6 міль ё на еў ра (12 пра цэн таў) менш, 

чым пла на ва ла ся, па ве да мі ла прэс-служ ба 

Мі ніс тэр ства фі нан саў. Больш ніз кі, чым пла-

на ва ла ся, збор быў аб умоў ле ны па каз чы ка мі 

рын ку пра цы, на якія не га тыў на паў плы ваў 

кры зіс COVІD-19, і па ве лі чэн нем за па зы ча-

нас ці з-за ад тэр мі на ва ных пла ця жоў па па-

да ход ным па да тку. Пад час ка ран ці ну ў Літ ве 

ў дру гім квар та ле го да ка ля 33 пра цэн таў 

на сель ніц тва кра і ны не пра ца ва ла або пра-

ца ва ла менш га дзін, чым звы чай на, пе рад ае 

baltnews.lt.

Дзяр жаў ны доўг Літ вы да кан ца гэ та га го-

да мо жа склас ці 49,8 пра цэн та ВУП, а на ле та 

ён мо жа вы рас ці і да сяг нуць 54,5 пра цэн та. 

Да та кой вы сно вы прый шоў Дзяр жаў ны кант-

роль Лі тоў скай Рэс пуб лі кі ў сва ім пра гно зе 

на 2020—2025 га ды на фо не эка на міч най ня-

пэў нас ці, вы клі ка най пан дэ мі яй. Пры гэ тым, 

як ад зна ча ец ца, па каз чык у 54,5 пра цэн та 

ВУП па каз ва ец ца ў ба за вым сцэ на рыі. Уся го 

ў спра ва зда чы Дзярж кант ро лю апі са на пяць 

ва ры ян таў раз віц ця сі ту а цыі. У пры ват нас-

ці, адзін са сцэ на ры яў пра ду гледж вае, што 

дзярж доўг на блі зіц ца да 60 пра цэн таў ВУП. 

«Мы па він ны не толь кі ста бі лі за ваць рост 

дзяр жаў на га доў гу, але і пра ду гле дзець яго 

зні жэн не», — за ўва жы ла ды рэк тар Дэ пар-

тамен та па ма ні то рын гу бюд жэт най па лі ты кі 

Ру та Рук шэ най це. Толь кі вось на конт та го, ці 

атры ма ец ца рэа лі за ваць гэ та на прак ты цы, 

паў стае вя лі кае пы тан не.

КА МУ ПРА ДАЦЬ УРА ДЖАЙ?
Не менш важ нае — «хлеб ная» праб ле-

ма. У Літ ве ў гэ тым се зо не доб ры ўра джай 

збож жа вых, а пра да ваць ня ма ка му — 

з-за пан дэ міі ка ра на ві ру са ўпаў по пыт на 

сель ска гас па дар чую пра дук цыю. Па да ных 

Лі тоў скай аса цы я цыі вы твор цаў збож жа, 

ура джай насць, па вод ле па пя рэд ніх зве-

стак, на 18 пра цэн таў вы шэй, чым у мі ну-

лым го дзе. Агуль ны ка ра вай ацэнь ва ец ца 

ў 6,5 міль ё на тон.

Апош нія не каль кі га доў ва ла вы збор 

не апраўд ваў ча кан няў — у 2018-м і 2019-м 

не ўра джай быў вы клі ка ны за су хай, а ў 

2017 го дзе — даж джом. Сё ле та ліч бы ра-

ду юць, але на даб ра бы це вяс коў цаў гэ та 

не ад бі ла ся. «Ужо мі на юць тэр мі ны пла ціць 

за збож жа, раз лі кі ідуць, але мы ба чым, што 

за куп кі за па во лі лі ся. Прад пры ем ствы, якія 

ганд лю юць збож жам, імк нуц ца мак сі маль на 

ад клас ці за клю чэн не но вых да га во раў, раз-

мер ка ваць раз лі кі на пра ця гу больш доў га га 

пе ры я ду», — за ва жыў ды рэк тар аса цы я цыі 

вы твор цаў збож жа Іг нас Ян каў скас.

Па вод ле яго слоў, па воль ная за куп ка 

збож жа вы клі кае лан цу го вую рэ ак цыю. Без 

на леж на га атры ман ня да хо ду ад вы раб ле най 

пра дук цыі па чы на юць за трым лі вац ца вы пла-

ты са міх фер ме раў (па па дат ках, лі зін га вых 

пла ця жах). Урад мае на мер вы лу чыць сель-

гас вы твор цам 40 міль ё наў еў ра ў вы гля дзе 

ль гот ных крэ ды таў. Ад нак, на дум ку Іг на са 

Ян каў ска са, гэ та не да стат ко вая су ма для 

вы ра шэн ня скла да най сі ту а цыі.

НЯ МА ЖА ДАН НЯ 
ПРА ЦА ВАЦЬ

На фо не тры вож ных на ві н пра ўсплёск 

за хва раль нас ці на COVІD-19 про філь ныя 

ве дам ствы Літ вы па ве да мі лі аб бес прэ цэн-

дэнт ным рос це бес пра цоўя. Рэс пуб лі ка б'е 

ан ты рэ кор ды. Як свед чыць ста тыс ты ка, Літ-

ва апы ну ла ся ся род кра ін Еў ра са ю за з са-

май вя лі кай коль кас цю бес пра цоў ных. Гэ тая 

сі ту а цыя — сур' ёз ны вы клік для дзяр жа вы і 

на цы я наль най эка но мі кі, аслаб ле най пад час 

пан дэ міі, за ўва жае baltnews.lt.

Па вод ле да дзе ных Служ бы за ня тас ці, 

па ста не на па ча так ве рас ня ўзро вень бес-

пра цоўя склаў 13,7 пра цэн та. Та кім чы нам, 

235,6 ты ся чы ча ла век не ма юць ра бо ты. Рост 

іс тот ны — яшчэ на пры кан цы лі пе ня ўзро вень 

бес пра цоўя скла даў не больш за 9,4 пра цэн-

та. Экс пер ты ад зна ча юць: і 13,7 % — не мя-

жа. Пры чым ся рэд ні па каз чык — вер ха ві на 

ай сбер га, па коль кі ў шэ ра гу мес цаў сі ту а цыя 

знач на гор шая. Так, на прык лад, у пра він цый-

ным мяс тэч ку Кель ме ўзро вень бес пра цоўя 

па ды шоў да ад зна кі 20 %.

Ча му коль касць прэ тэн дэн таў на бір жы 

пра цы пра цяг вае імк лі ва рас ці? Мер ка ван-

ні экс пер таў на гэ ты конт ра зы шлі ся, але 

боль шасць спе цы я ліс таў ві на ва цяць ула ды, 

пры чым сут насць па про каў да во лі не звы-

чай ная — маў ляў, яны «за кі да лі лю дзей 

гра шы ма» і ад бі лі ў на сель ніц тва жа дан не 

пра ца ваць.

Мі ністр са цы яль най аба ро ны і пра цы Літ вы 

Лі нас Ку ку рай ціс рас па вёў, што з-за вы плат 

па бес пра цоўі ў 200 еў ра лі тоў цы пе ра ста лі 

ўлад коў вац ца на ніз ка аплат ныя мес цы. «Гэ-

тай ула дзе па шан ца ва ла. У іх яшчэ поў ныя 

кі шэ ні гро шай. Яны прак тыч на ак ты ву юць 

бес пра цоўе, пра ва ку юць яго, — рас казаў дэ-

пу тат Еў ра пар ла мен та Вік тар Ус па скіх пар-

та лу baltnews. — Но выя пра цоў ныя мес цы не 

ства ра юц ца. Мі ні маль ны за ро бак фак тыч на 

ад па вя дае «бес пра цоў ным» вы пла там, та-

му са цы яль ная па лі ты ка пе ра кру ча ная: яна 

не ма ты вуе лю дзей пра ца ваць».

Пры гэ тым у су сед ніх кра і нах сі ту а цыя 

леп шая, чым у Літ ве. Так, па вод ле да ных 

мяс цо вых ста тыс тыч ных ве дам стваў, на пры-

кан цы жніў ня ўзро вень бес пра цоўя ў Лат віі 

скла даў 8,4 %, у Эс то ніі — 7,8 %, а ў Поль-

шчы — 6,1 %.

БЕД НЫХ ПА БОЛЬ ШАЕ
Уз ро вень бед нас ці ў Літ ве ў 2020 го дзе 

мо жа па вы сіц ца, асаб лі ва сі ту а цыя па гор-

шыц ца ў ка тэ го рыі лю дзей пен сі ён на га 

ўзрос ту, лі чаць у Дэ парт амен це ста тыс ты кі 

рэс пуб лі кі. Ва ўзрос та вай гру пе ста рэй шых 

за 65 га доў ад па вед ны па каз чык cёлета 

скла дзе ка ля 40 пра цэн таў (афі цый ная ліч-

ба ле тась — 31,6 %).

Ка ран цін з-за ка ра на ві ру са зро біць ма-

ла ма ём ных лі тоў цаў жаб ра ка мі, а да па мо га 

ЕС да іх не дой дзе. Аб гэ тым за яві ла ў пе ра-

да чы «Дзень на Delfі» ды рэк тар На цыя наль-

най сет кі аса цы я цый па ска ра чэн ні бед нас ці 

Ай стэ Адо ма ві чэ не. Па вод ле яе слоў, на ват 

пас ля вы ха ду з ка ран ці ну мно гія су ты ка юц-

ца з сур' ёз ны мі фі нан са вы мі цяж кас ця мі, 

та му лю дзі вы каз ва юць вя лі кую не за да во-

ле насць рос там цэн і тэм па мі ад наў лен ня 

эка но мі кі.

«Ёсць та кая га лі на, як авія цыя, якая цал-

кам за кры ла ся, і сцю ар дэ сы стра ці лі свае 

ра бо чыя мес цы. Гэ та ў тым лі ку жан чы ны ва 

ўзрос це ка ля 50 га доў, якія ні ко лі не пра ца-

ва лі на якой-не будзь ін шай ра бо це і па він ны 

ду маць пра тое, дзе пра ца ваць на пра ця гу 

не каль кіх га доў да вы ха ду на пен сію. За раз 

яны ча со ва жы вуць на да па мо гі», — рас-

каза ла Ада ма ві чэ не. Яна ад зна чы ла, што 

па доб ныя гіс то рыі ня рэд кія. Пры гэ тым ёсць 

і лю дзі, якія атрым лі ва юць вель мі ніз кі да-

ход — ся рэд няя сац падт рым ка скла дае ўся-

го 85 еў ра.

Па вод ле слоў стар ша га эка на міс та бан ка 

Lumіnor Жы гі мон та са Маў ры ца са, вя лі кі вы-

клік ча кае і прад стаў ні коў ся рэд ня га кла са: 

«Гэ та на ват мо жа вы ліц ца ў не за да во ле-

насць і ў хва лю эміг ра цыі». Ма са вы ад' езд 

маг чы мы, ад нак усё бу дзе за ле жаць ад эка-

на міч най сі ту а цыі ў кра і не, лі чыць экс перт. 

«Ка лі ка заць пра тое, што бу дзе ў на ступ-

ным го дзе, то та кая ры зы ка ёсць, асаб лі ва 

гэ та да ты чыц ца ра бот ні каў па цяр пе лых сек-

та раў, а так са ма мо ла дзі, бо пад час пан дэ міі 

пра цу знай сці скла да ней», — цы туе Delfі 

Маў ры ца са.

Ра ней экс пер ты па дзя лі лі ся мер ка ван-

нем аб маг чы мым ма са вым ад то ку лі тоў-

скіх гра ма дзян. Так, пра фе сар Каў нас ка га 

тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та Віл мат не Кум-

пі кай тэ-Ва лю не не ад зна чы ла, што эміг-

ра цыя раз гор нец ца не ад ра зу. «На са май 

спра ве хва ля пач нец ца. Я ду маю, во сен ню, 

у па чат ку 2021-га, ка лі лю дзі не змо гуць 

знай сці ра бо ту і ўба чаць, што інакш вы-

жыць не атры ма ец ца», — за яві ла яна. Па 

сло вах Кум пі кай тэ-Ва лю не не, па куль ра на 

праг на за ваць, коль кі лі тоў скіх гра ма дзян 

збі ра ец ца эміг ра ваць, ад нак ёсць ве ра год-

насць, што ліч бы бу дуць па доб ныя да тых, 

што бы лі ў 2010 го дзе, ка лі з'е ха лі амаль 

100 ты сяч жы ха роў Літ вы. Усё бу дзе за ле-

жаць «ад уз роў ню бес пра цоўя, але кры вая 

бу дзе па доб ная. Па ме ры рос ту коль кас ці 

бес пра цоў ных бу дзе рас ці эміг ра цыя», — 

за ўва жы ла пра фе сар.

ВАК ЦЫ НА І ТЭС ТЫ
Ба раць ба з ка ра на ві ру сам «пад свят лі ла» 

праб ле мы ў дзярж кі ра ван ні. Ва ўлад ных ка-

бі не тах пра цяг ва ец ца дыс ку сія аб за куп цы 

вак цы ны ад ка ра на ві ру са. Прэм'ер-мі ністр 

Літ вы Са ўлюс Сквер ня ліс за клі каў прэ зі-

дэн та рэс пуб лі кі Гі та на са На ўсе ду раз гле-

дзець гэ та ак ту аль нае пы тан не на ўзроў ні 

Дзярж са ве та па аба ро не. Сваю пра па но ву 

кі раў нік ура да аб грун та ваў тым, што на быц-

цё вак цы ны су мес на з ін шы мі кра і на мі з'яў-

ля ец ца пы тан нем дзяр жаў най важ нас ці. Па-

вод ле яго слоў, фарм кам па нія AstraZeneca, 

якая зай ма ец ца рас пра цоў кай вак цы ны, 

падазра ец ца ў ха бар ніц тве і рас паў сюдж-

ван ні не эфек тыў ных ле каў.

Ад нак у ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та лі чаць, 

што па доб ным пы тан нем па він ны зай мац ца ў 

Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя на ча ле з прэм' е-

рам, а раз гляд тэ мы вак цы ны ў Дзярж са ве це 

па аба ро не з'яў ля ец ца спро бай пе ра клас ці 

сваю ад каз насць на ін шы дзярж ор ган.

«Гэ та прос та лух та — гэ та не кам пе тэн-

цыя мі ніст ра, на ват не кам пе тэн цыя ўра да. 

Гэ та за кра нае стра тэ гіч ныя пы тан ні, ка лі 

мы менш важ ныя пы тан ні аб мяр коў ва ем у 

та кім фар ма це — ней кія чы гун кі, рэй кі і да 

та го па доб на га. А да дзе ная праб ле ма звя-

за ная не толь кі з пы тан нем жыц ця і зда роўя 

на шых жы ха роў на шмат га доў на пе рад, 

але і з эка но мі кай, гас па дар кай. Бо гэ та не 

прос та кры зіс у сфе ры ахо вы зда роўя, ён 

за кра нае ўсе сег мен ты жыц ця гра мад ства: 

ад эка но мі кі да ахо вы зда роўя», — ад ка заў 

Сквер ня ліс.

У аба ро ну прэм' е ра вы сту піў мі ністр ахо-

вы зда роўя Аў рэ лі ус Вя ры га. «Ні хто не спра-

буе па збег нуць ад каз нас ці, фі нан са выя і 

ін шыя пы тан ні бу дзе вы ра шаць сам урад. 

І я ду маю, што вы шэй шыя кі раў ні кі кра і-

ны аба вя за ны ўсве дам ляць гэ ту сі ту а цыю, 

аба вя за ны ве даць кан тэкст і ра зу мець, што 

ад бы ва ец ца, ча му ад бы ва ец ца, у су вя зі з 

чым пры ма юц ца тыя ці ін шыя ра шэн ні», — 

за ўва жыў Вя ры га.

Ра ней у Літ ве раз га рэў ся скан дал з за-

куп кай экс прэс-тэс таў. Пас ля ўвя дзен ня ка-

ран ці ну ў са ка ві ку бы ло вы ра ша на на быць 

ка ля 510 ты сяч экс прэс-тэс таў на ка ра на ві-

рус у кам па ніі Profarma на су му звыш шасці 

мільёнаў еў ра. Ад нак вы свет лі ла ся, што не 

ўсе вы дат ка ва ныя срод кі па сту пі лі аў стрый-

ска му вы твор цу Ameda Labordіagnostіk, які 

ад каз ваў за па стаў ку экс прэс-тэс таў. У кам-

па нію бы ло пе ра ве дзе на толь кі 1,5 млн 

еўра.

Больш за тое, паз ней вы свет лі ла ся, што 

тэс ты бы лі на бы тыя не па ры нач най ца не. 

Урад за пла ціў 12 еў ра за шту ку, у той час 

як ін шы лі тоў скі пра да вец экс прэс-тэс таў — 

Pro Arіs — пра па на ваў пра даць іх менш чым 

за 4 еў ра. У вы ні ку срод кі бы лі вы дат ка-

ва ныя, а боль шую част ку экс прэс-тэс таў 

так і не вы ка рыс та лі. Да кан ца лі пе ня бы ло 

пра ве дзе на ўся го ка ля 20 ты сяч экс пер тыз. 

Скан дал у Мі ніс тэр стве ахо вы зда роўя пры-

вёў да аб ві на вач ван няў на ад рас кі раў ні ка 

ве дам ства Аў рэ лі у са Вя ры гі і ад стаў кі яго 

на ме сні ка Лі ны Яру ша ві чэ не.

ПРЫ ЧЫ НА КРЫ ЗІ СУ
Кры зіс у Літ ве мае сіс тэм ны ха рак тар і 

стаў ві да воч ны ва ўмо вах пан дэ міі ка ра на-

ві ру са, лі чыць экс-мі ністр за меж ных спраў 

рэс пуб лі кі Па ві лас Гі ліс. «Мы жы вём ва 

ўмо вах па лі тыч на га, пра ва во га, ма раль на-

га і эка на міч на га кры зі су, і, маг чы ма, га-

лоў най яго пры чы най з'яў ля ец ца іды я тызм 

на шай «элі ты». Ма быць, невы пад ко ва, што 

ў апош ні час у на шай пуб ліч най пра сто ры 

па час ці лі ся раз мо вы пра яго», — за явіў Гі ліс 

пар та лу Pozіcіja.

Па вод ле яго слоў, пан дэ мія, як і вай на, 

уяў ляе вя лі кую па гро зу для на цы я наль най 

бяс пе кі Літ вы, а дзяр жа ва з усі мі сва і мі ін-

сты ту та мі па він на рэ ага ваць на гэ тыя па-

гро зы, вы зна ча ю чы ме ры ў ад каз. Пры чым 

у са мым па чат ку, ка лі па гро за ві ру са толь-

кі аба зна чы ла ся, лі тоў скія дзярж уста но вы 

спаз ні лі ся і не рас па зна лі яе на леж ным чы-

нам, ад зна чыў Гі ліс.

Ён асу дзіў дзе ян ні лі тоў ска га ўра да і іх ра-

шэн ні, звя за ныя з рэ ага ван нем на па гро зы 

пан дэ міі. «Пры кмет стра тэ гіч на га мыс лен ня 

на мак ра ўзроў ні па куль не на зі ра ец ца», — 

пад крэс ліў экс-кі раў нік МЗС Літ вы. На яго 

дум ку, ка лі лі тоў скія ўла ды не «ад рэ агу юць 

на сі ту а цыю», то «кры зіс у эка но мі цы бу дзе 

пра цяг вац ца і па глыб ляц ца».

Ня ўжо ў та кой сі ту а цыі вар та бес пар дон-

на ўмеш вац ца ў спра вы су сед няй дзяр жа-

вы? Ад каз — ві да воч ны. Ён шмат у чым 

вы ні кае з эма цы я наль най пра мо вы экс-мі-

ніст ра за меж ных спраў, зга да най вы шэй.

Пётр ДУНЬ КО.

Пра гэ та мі ністр за меж ных спраў 

Бела ру сі за явіў пад час за пі су свай-

го вы ступ лен ня да агуль най дыс ку сіі 

75-й се сіі Ге не раль най асамб леі ААН, 

па ве да мі ла Бел ТА.

«Здзіў ля ю ся не ка то рым за явам май го 

ка ле гі (га вор ка пра кі раў ні ка МЗС Літ-

вы. — Бел ТА). У нас быў ня бож чык на-

мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Пётр Бя-

ля еў, які ка заў: «Яшчэ асноў ныя гуль цы 

на сцэ ну не вый шлі, а ма лец ужо ча чот ку 

б'е». Мой ка ле га, хай ён мне да руе, на-

гад вае мне маль ца, які ця пер са ску ры 

вылазіць, каб больш за ўсіх вы ліць бру ду 

на Бе ла русь. Мы ра зу ме ем, ча му гэ та 

ад бы ва ец ца, хут ка ў іх пар ла менц кія вы-

ба ры. Та му там на вы пе рад кі ўсе бя гуць у 

пла не та го, каб ускуб нуць больш ба лю ча 

Бе ла русь. Пе ражы вём і гэ та», — ска заў 

мі ністр.

Па вод ле яго слоў, лі тоў скае МЗС не-

адэ кват на ацэнь вае сі ту а цыю і ро біць 

ад па вед ныя за явы. «Ка лі яны ду ма юць, 

што тым са мым ума цоў ва юць су ве рэ ні тэт 

і не за леж насць Бе ла ру сі, то глы бо ка па-

мы ля юц ца. Вя до ма ж, гіс то рыя рас ста віць 

усё на свае мес цы. Ве даю, што гэ та не 

спа да ба ец ца, бу дзе кры ты ка з яго бо ку, 

але я ка жу гэ та аб са лют на свя до ма, та-

му што мы шмат ра зоў га ва ры лі на гэ-

ту тэ му — і адзін на адзін, і ў па шы ра ных 

скла дах. Ха це ла ся б, каб усё ж та кі мае 

ка ле гі спы ні лі ся, за ду ма лі ся і па спра ба ва-

лі аб' ек тыў на, ра зум на аца ніць сі ту а цыю 

і не да во дзіць яе да той мя жы, ка лі ўжо 

вяр нуц ца на зад бу дзе не маг чы ма», — пад-

су ма ваў Ула дзі мір Ма кей.

ПАН ДЭ МІЯ ПРАБ ЛЕМ
Што ад бы ва ец ца ў Літ ве?

• Да слоў на

Ула дзі мір МА КЕЙ: 
«Кі раў ніц тва лі тоў ска га МЗС вы ла зіць са ску ры, 
каб больш за ўсіх вы ліць бру ду на Бе ла русь»
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