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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Япо нія хо ча па вы сіць пен сій ны ўзрост

Япо нія, са мая ўзрос та вая 

кра і на ў све це, за ду ма ла-

ся над пен сій най рэ фор май. 

Прэм' ер-мі ністр Сін дза Абе 

пра па нуе япон цам вы хо дзіць 

на пен сію пас ля 70 у аб мен на 

па вы ша ныя вы пла ты.

Сін дза Абе ўзна чаль вае ўрад ужо шэсць га доў, і ў ве рас ні 

ён, хут чэй за ўсё, атры мае яшчэ адзін трох га до вы ман дат. 

Гэ ты тэр мін ён хо ча ска рыс таць для рэ фор мы са цы яль най 

сфе ры і вы ра шэн ня га лоў най праб ле мы кра і ны — дэ ма гра-

фіч най, пі ша вя ду чая япон ская га зе та Nіkkeі.

За час яго праў лен ня эка но мі ка Япо ніі вы рас ла больш 

чым на 8 %, ня гле дзя чы на імк лі вае ста рэн не і ска ра чэн не 

на сель ніц тва. Шмат у чым гэ та ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 

ўклю чэн ню пен сі я не раў у эка но мі ку: ка лі ў 2012 го дзе ся-

род за ня тых пра цай до ля лю дзей ста рэй шых за 65 га доў 

не пе ра вы ша ла 20%, то ця пер яна скла дае 23,5 %.

Гэ тую тэн дэн цыю трэ ба за ма ца ваць і раз ві ваць, лі чыць 

Абе. Ён хо ча да зво ліць япон цам ад маў ляц ца ад пен сій ных 

вы плат і пас ля 70 га доў, але за тое по тым атрым лі ваць 

больш.

Кі раў нік МУС ФРГ на зваў пы тан не міг ра цыі 
«кры ні цай усіх па лі тыч ных праб лем» у кра і не

Мі ністр унут ра ных спраў ФРГ Хорст Зе е хо фер лі чыць, 

што па дзен не рэй тын гаў вя ду чых ня мец кіх пар тый, у тым 

лі ку кан сер ва тыў на га бло ка ХДС/ХСС, звя за на з праб ле-

май міг ра цыі. Пра гэ та ён за явіў у апуб лі ка ва ным у чац вер 

ін тэр в'ю га зе це Rheіnіsche Post.

«Пы тан не міг ра цыі — гэ та кры ні ца ўсіх па лі тыч ных 

праб лем у кра і не, я паў та раю гэ та ўжо тры га ды, і гэ та 

па цвяр джа юць мно гія апы тан ні», — ад зна чыў Зе е хо фер.

«У нас упер шы ню з'я ві ла ся пар тыя «больш пра вая, чым 

ХДС/ХСС», якая мо жа ў ся рэд не тэр мі но вай перс пек ты ве 

ўма ца ваць свае па зі цыі. Мы ма ем рас ко ла тую кра і ну і 

не да стат ко вую пад трым ку на род ных пар тый у гра мад-

стве», — ска заў ён, гаворачы пра ўзмац нен не на па лі тыч-

ным не ба схі ле ФРГ пра ва па пу лісц кай «Аль тэр на ты вы для 

Гер ма ніі». Па сло вах Зе е хо фе ра, мно гія нем цы звяз ва юць 

свае са цы яль ныя асця ро гі з міг ра цый ным пы тан нем.

Кі раў нік МУС так са ма ад зна чыў скла да нас ці пры по-

шу ку агуль на еў ра пей ска га вы ра шэн ня праб ле мы бе-

жан цаў. «Возь мем, на прык лад, па гад нен не з Іта лі яй: 

за кож на га бе жан ца, яко га вяр та ем, мы па він ны ўзяць 

ін ша га. Гэ та гуль ня з ну ля вым вы ні кам, гэ та, праў да, 

спры яе ўста ля ван ню па рад ку, але не аб ме жа ван ні міг-

ра цыі», — лі чыць ён.

WP: у ад мі ніст ра цыі ЗША шу ка юць аў та ра 
ар ты ку ла аб «ру ху су пра ціў лен ня» ў Бе лым до ме

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп і яго па моч ні кі пры сту пі лі 

да по шу каў аў та ра ар ты ку ла ў га зе це The New York Tіmes, 

су пра цоў ні ка аме ры кан скай ад мі ніст ра цыі вы со ка га ран гу, 

які на пі саў пра «рух су пра ціў лен ня» ў Бе лым до ме. Пра 

гэ та па ве да мі ла га зе та The Washіngton Post.

Па звест ках вы дан ня, ар ты кул вы клі каў у прэ зі дэн та 

пры ступ «вул ка ніч на га гне ву» і «пры вёў яго ў бяз мер ную 

лю тасць». Ён рас ца ніў ар ты кул як здра ду і па ве да міў да-

ве ра ным асо бам, што па да зрае су пра цоў ні каў, якія зай ма-

юц ца пы тан ня мі на цы я наль най бяс пе кі або якія пра цу юць 

у Мі ніс тэр стве юс ты цыі. Ар ты кул ура зіў шмат ка го з су пра-

цоў ні каў Бе ла га до ма, ад зна чае WP, яны ад мя ні лі свае пра-

цоў ныя су стрэ чы і за ня лі ся по шу ка мі яго аў та ра. Па моч ні кі 

ана лі зу юць моў ныя кан струк цыі, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ў 

ма тэ ры я ле га зе ты, каб па спра ба ваць рас па знаць асо бу 

аў та ра ці ха ця б вы свет ліць ве дам ства, дзе ён пра цуе.

Па сло вах кры ні цы га зе ты, «праб ле ма прэ зі дэн та скла-

да ец ца ў тым, што мно гія лю дзі» ў яго ад мі ніст ра цыі маг лі б 

на пі саць гэ ты ар ты кул.

Вы дан не Polіtіco са спа сыл кай на свае кры ні цы па-

ве да мі ла, што ма тэ ры ял у NYT пры вёў да «са праўд на га 

ка лап су» ў ад мі ніст ра цыі.

Пра гэ та па ве да міў жур на ліс там стар шы ня След-

ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь Іван НА СКЕ ВІЧ 

па вы ні ках на ра ды ў кі раў ні ка дзяр жа вы, на якой 

бы ло да ло жа на пра стан зла чын нас ці ў кра і не.

У па чат ку ра бо чай су стрэ чы Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па пра сіў Іва на На ске ві ча вы клас ці ў агуль ных ры сах 

сі ту а цыю, якая скла ла ся ў ра бо це След ча га ка мі тэ та. 

Бе ла рус кі лі дар ад зна чыў, што піль на со чыць за ра бо-

тай ве дам ства.

Дру гое пы тан не — кры мі наль ныя спра вы, якія зна хо-

дзяц ца на кант ро лі ў Прэ зі дэн та. «Як ідзе след ства па 

гэ тых кры мі наль ных спра вах? — за пы таў кі раў нік дзяр жа-

вы. — Ці ўсё там сум лен на, аб' ек тыў на і спра вяд лі ва?»

Акра мя та го, Прэ зі дэнт па пра сіў вы клас ці сі ту а цыю 

пра ўза е ма ад но сі ны След ча га ка мі тэ та з ра сій скі мі 

ка ле га мі.

Жур на ліс там Іван На ске віч па ве да міў ліч бы, якія 

бы лі агу ча ны Прэ зі дэн ту: за во сем ме ся цаў бя гу ча га 

го да ўзро вень зла чын нас ці ў па раў на нні з ана ла гіч ным 

пе ры я дам мі ну ла га го да зні зіў ся на 3 %, пры клад на на 

6 % змен шы ла ся коль касць цяж кіх і асаб лі ва цяж кіх 

зла чын стваў, за бой стваў — пры клад на на 5 %.

Па сло вах кі раў ні ка След ча га ка мі тэ та, змя ні ла ся 

струк ту ра зла чын стваў: на 70 % у па раў на нні з мі ну лым 

го дам вы рас ла коль касць па ру шэн няў за ко на ў сфе ры 

вы со кіх тэх на ло гій. Пры чы ны ў тым, што ста ла больш 

срод каў ка му ні ка цый — ноў тбу каў, план шэ таў, тэ ле фо-

наў, а так са ма ў не вы со кім уз роў ні пра ва вой куль ту ры 

лю дзей. Ра зам з тым у пра ва ахоў ні каў з'я ві лі ся но вая 

тэх ні ка і маг чы мас ці. У ас тат нім, да даў ён, струк ту ра 

зла чын нас ці тая ж, што і ў мі ну лыя га ды.

Акра мя та го, Іван На ске віч ін фар ма ваў Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку пра рэ за нанс ныя спра вы, якія зна хо дзяц ца 

на кант ро лі ў Прэ зі дэн та. У пры ват нас ці, пра кры мі наль-

ную спра ву па фак це гі бе лі ра да во га Аляк санд ра Кор жы-

ча, су до вае след ства па якім пра во дзіц ца ў ця пе раш ні 

час. «Не прад вы зна ча ю чы ра шэн не су да, мною да ло жа-

на аб усіх аб ста ві нах спра вы, аб пры чы нах і ўмо вах, якія 

спры я лі гэ та му вы пад ку», — рас тлу ма чыў ён.

Так са ма Прэ зі дэнт за слу хаў спра ва зда чу па спра вах 

ка руп цый най на кі ра ва нас ці. Асоб ную ўва гу кі раў нік 

дзяр жа вы на даў пы тан ням рас сле да ван ня кры мі наль-

ных спраў мі ну лых га доў, асаб лі ва — за бой ствам. Па 

сло вах Іва на На ске ві ча, з улі кам но вых маг чы мас цяў 

кры мі на ліс тыч най тэх ні кі і су до вых экс пер тыз што год 

да дзесяці кры мі наль ных спраў па фак тах за бой стваў 

мі ну лых га доў на кі роў ва ец ца ў суд.

Кі раў нік дзяр жа вы быў пра ін фар ма ва ны, што ма тэ-

ры ял пра вер кі па фак це гі бе лі дзі ця ці пас ля пры шчэп кі 

ў Ган ца віц кім ра ё не пры ня ты ў вы твор часць га лоў-

ным след чым упраў лен нем цэнт раль на га апа ра ту СК. 

Вы свят ля ец ца пры чы на смер ці, акра мя та го, след чыя 

звер нуць ува гу на пы тан ні за куп кі гэ тай вак цы ны. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка да ру чыў Іва ну На ске ві чу ўзяць гэ тую 

спра ву пад пер са наль ны кант роль. «Вы сно вы яшчэ 

ра біць, вя до ма ж, заў час на. На ват аб пры чы нах смер-

ці мож на па куль толь кі ў мер ка ва ным ва ры ян це вес ці 

раз мо ву. За клю чэн не экс пер таў мы яшчэ не атры ма-

лі», — да даў кі раў нік СК.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



На вар це кі бер бяс пе кіНа вар це кі бер бяс пе кі  

ВЫ РАС ЛА 
КОЛЬ КАСЦЬ ЗЛА ЧЫН СТВАЎ 

У СФЕ РЫ ВЫ СО КІХ ТЭХ НА ЛО ГІЙПрэ зі дэнт па пра сіў ко рат ка вы-

клас ці сі ту а цыю па гэ тым го дзе: 

як раз ві ва ец ца эка но мі ка Бе ла ру сі 

з улі кам тых вы клі каў, якія ёсць і 

якія маг чы мыя. «На ту раль на, з вы-

ха дам на фі нан сы, па коль кі вы, як 

ужо да свед ча ны бан кір, сі ту а цыю, 

на пэў на, змо жа це аца ніць, асаб лі-

ва на гэ тай па са дзе», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Дру гі мо мант — гэ та пла на ван не 

бюд жэ ту на на ступ ны год. Бе ла рус кі 

лі дар ад зна чыў, што «чуе» срод кі ма-

са вай ін фар ма цыі, якія па ве дам ля юць 

аб тым, што па куль ідуць спрэч кі па між 

но вым ура дам і бы лы мі яго чле на мі з 

на го ды не аб ход нас ці вярс таць бюд жэт 

на два-тры га ды, а то і на пяць га доў 

на пе рад. Кі раў нік дзяр жа вы па пра сіў 

вы клас ці пункт гле джан ня ця пе раш ня га 

скла ду ўра да на конт гэ та га.

«Тым не менш, па куль мы тут раз-

ва жа ем пра ней кія больш пра цяг лыя 

тэр мі ны, у нас на пе ра дзе 2019 год, мы 

тра ды цый на яго пла ну ем. Як ра бо та ва 

ўра дзе вя дзец ца? — па ці ка віў ся Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Трэ цяе: у мя не 

быў Ка чы ян чыч (прэ зі дэнт Еў ра пей скіх 

алім пій скіх ка мі тэ таў. — «Зв.»), мы з ім 

аб мяр коў ва лі праб ле мы на шай еў ра-

пей скай алім пі я ды. Яшчэ раз ха чу пад-

крэс ліць: мы не па він ны за мах вац ца на 

вя лі кія вы дат кі, як гэ та бы ло, да пус цім, 

у Азер бай джа не. У нас ня ма та кіх гро-

шай, ды і не па трэб на».

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, Бе ла-

русь па він на вы зна чыц ца сва ёй «ду шэў-

нас цю, ад кры тас цю дзяр жа вы і на ро да і 

пра вес ці пры го жыя Еў ра пей скія гуль ні». 

«Як ідуць спра вы ў гэ тым ас пек це?» — 

та кое пы тан не ад ра са ваў ён Сяр гею 

Ру ма су.

Прэ зі дэнт за даў пы тан ні прэм' е ру і як 

кі раў ні ку Бе ла рус кай фе дэ ра цыі фут бо-

ла: «На род ная гуль ня, са мая маш таб-

ная гуль ня, якая пры цяг вае больш за 

ўсё на сель ніц тва. Ра да вац ца асаб лі ва 

тут ня ма чаму, але, тым не менш, якія 

там у нас ёсць перс пек ты вы?»

У раз мо ве бы лі за кра ну тыя пы тан ні 

фар мі ра ван ня ўра да.

У ад каз Сяр гей Ру мас яшчэ раз па-

дзя ка ваў Прэ зі дэн ту ад пры зна ча ных 

чле наў ура да і ся бе аса біс та за ака за-

ны да вер. Па вод ле яго слоў, усе но выя 

лю дзі без раз ва руш ван ня ўклю чы лі ся ў 

пра цу і сён ня ўрад функ цы я нуе ў штат-

ным рэ жы ме, вы ра ша ю чы вы зна ча ныя 

для яго за да чы.

Прэм' ер-мі ністр да ла жыў Аляк санд ру 

Лу ка шэн ку аб вы ні ках ра бо ты эка но мі кі 

кра і ны за сту дзень — лі пень бя гу ча га 

го да, а так са ма аб пра гно зе па клю ча-

вых па зі цы ях да кан ца го да, які ма ец-

ца ва ўра дзе. «Сён ня асноў ная за да ча 

ўра да — гэ та пад рых тоў ка пра гноз ных 

да ку мен таў на 2019 год. Мы раз гле дзе лі 

на мі ну лым тыд ні на па ся джэн ні Саў мі-

на пра ект пра гно зу, пра ект бюд жэ ту 

ў комп лек се са зме на мі ў Пад атко вы 

ко дэкс, і ўсё гэ та, вя до ма, ва ўвяз цы з 

асноў ны мі на прам ка мі гра шо ва-крэ дыт-

най па лі ты кі. Мы пры ня лі не аб ход ныя 

ра шэн ні і ўжо па він ны бы лі ўнес ці да-

ку мен ты, але трош кі за цяг ну ла ся ў нас 

уз гад нен не з Ка мі тэ там дзярж кант ро-

лю», — ад зна чыў Сяр гей Ру мас.

Па вы ні ках су стрэ чы з Прэ зі дэн-

там прэм' ер-мі ністр па гу та рыў з жур-

на ліс та мі.

«Кі раў ні ку дзяр жа вы бы ло да ло жа-

на, што ўсе асноў ныя па каз чы кі, якія 

вы зна ча ны пра гно зам і бюд жэ там на 

2018 год, бу дуць вы ка на ны. І ўрад усе 

свае на ма ган ні пры кла дае на тое, каб 

шэ раг па каз чы каў ака заў ся вы шэй шы 

за пра гноз», — пад крэс ліў прэм' ер-мі-

ністр.

Ён на га даў, што сён ня рост ВУП пе-

ра вы шае па каз чы кі, уста ноў ле ныя ў 

пра гно зе, хоць на пра ця гу апош ніх ме-

ся цаў — дру го га і трэ ця га квар та лаў — 

азна чы ла ся пэў нае за па во лен не, звя за-

нае ў асноў ным са знеш ні мі фак та ра мі. 

Ад нак урад сён ня пра цуе над тым, каб 

вы ка рыс тоў ваць ін шыя рэ зер вы і змя-

няць гэ ту не га тыў ную тэн дэн цыю, да даў 

Сяр гей Ру мас.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, бе-

ла рус кі лі дар пад ра бяз на ці ка віў ся 

2019 го дам у кан тэкс це скла да ных уза-

е ма ад но сін з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. 

Ён ад зна чыў, што на пра ця гу не каль кіх 

дзён па кет да ку мен таў (пра гноз на на-

ступ ны год, пра ект бюд жэ ту са зме на мі 

ў Пад атко вы ко дэкс, гра шо ва-крэ дыт-

ная па лі ты ка) бу дзе ўне се ны ў Ад мі ніст-

ра цыю кі раў ні ка дзяр жа вы.

На фар му ля ван не пра па ноў па змя-

нен ні струк ту ры ўра да Сяр гей Ру мас 

па пра сіў у Прэ зі дэн та час. «Ёсць пэў ныя 

по гля ды, якая струк ту ра па він на быць. 

У нас 36 чле наў ура да, на пэў на, гэ та для 

ма лень кай, кам пакт най кра і ны вель мі 

вя лі кая коль касць», — ска заў ён.

У ад каз на пы тан не пра тое, ці аб-

мяр коў ва лі ся з Прэ зі дэн там бу ду чыя 

пе ра га во ры з Ра сі яй, Сяр гей Ру мас на-

га даў, што ў па ня дзе лак ад бы ла ся яго 

раз мо ва з Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым. 

У цэ лым ура ды ак тыў на рых ту юц ца да 

су стрэ чы 21 ве рас ня. «У нас вель мі шы-

ро кі па ра дак дня, тых пы тан няў, якія 

мы ха це лі б аб мер ка ваць, і, га лоў нае, 

па ста віць кроп ку, а не шмат кроп'е, — 

пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр. — Мы да-

мо ві лі ся з Дзміт ры ем Ана толь е ві чам, 

што ві цэ-прэм' е ры па на прам ках пра-

пра цу юць гэ тыя пы тан ні для та го, каб 

ней кія дроб ныя і зра зу ме лыя для абод-

вух ба коў пы тан ні не вы но сіць на суд 

Прэ зі дэн таў як ня вы ра ша ныя, а ад ра зу 

па іх пры няць ра шэн не».

Ён пад крэс ліў: вы ка нан не за да чы кі-

раў ні ка дзяр жа вы па ды вер сі фі ка цыі 

на ша га экс пар ту і вы ха дзе на рын кі 

трэ ціх кра ін не аб ход на для та го, каб 

за леж насць ад ад на го парт нё ра не бы-

ла та кая знач ная.

Акра мя та го, прэм' ер-мі ністр рас-

ка заў жур на ліс там, што ў пла нах на 

2019 год — рэ фі нан са ваць адзін міль-

ярд до ла раў, гэ та ад но з пы тан няў вя-

лі ка га па рад ку дня, якія ёсць з Ра сі яй. 

Вя дзец ца аб мер ка ван не гэ та га ас пек-

ту, па цвер дзіў Сяр гей Ру мас. Што да-

ты чыц ца тран шаў па лі ніі Еў ра зій скай 

фон ду ста бі лі за цыі, то, па сло вах прэм'-

е ра, шос ты і сё мы не па сту пі лі, гэ тыя 

пы тан ні так са ма на па рад ку дня 21 ве-

рас ня.

Так са ма на су стрэ чы аб мер ка ва лі 

ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Па сло вах Ру ма са, 

пад яго кі раў ніц твам ужо пра ве дзе на 

пер шае па ся джэн не ар га ні за цый на га 

ка мі тэ та. Ён ад зна чыў, што ўсе ме ра-

пры ем ствы ідуць па пла не, ёсць пэў ныя 

скла да нас ці з ча со вай інф ра струк ту-

рай, не да кан ца вы пра ца ва на схе ма, як 

яна бу дзе ўзве дзе на ў Бе ла ру сі. Тым не 

менш про філь ны ка мі тэт пад кі раў ніц-

твам мэ ра Мін ска ве дае гэ тыя пы тан ні і 

ў най блі жэй шы час з гэ тым вы зна чац ца, 

за пэў ніў Ру мас.

Што да ты чыц ца фут бо ла, то кі раў нік 

дзяр жа вы па пра сіў прем' е ра да пра ца-

ваць тэр мін на ча ле з Бе ла рус кай фе-

дэ ра цы яй.

Сяр гей Ру мас так са ма пра ка мен та ваў 

сі ту а цыю ў бе ла рус кім фут бо ле ў цэ лым: 

«Вя до ма, мы ўсе знер ва ва лі ся, ка лі «Ды-

на ма-Мінск» прай гра ла «Зе ні ту» з та кім 

буй ным лі кам і не здо ле ла прай сці да лей, 

але ў су бо ту на цы я наль ная збор ная пра-

во дзіць пер шы матч на ста ды ё не «Ды на-

ма». Я за пра шаю ўсіх заў зя та раў прый сці 

і пад тры маць на шу на цы я наль ную збор-

ную ў вель мі важ ным для нас тур ні ры, у 

Лі зе на цый, якая са праў ды дае маг чы-

масць бе ла ру сам, прай шоў шы не вель мі 

скла да ны ад бор у звы чай най гру пе на 

чэм пі я нат Еў ро пы, пры сут ні чаць у якас ці 

ўдзель ні ка гэ тых спа бор ніц тваў», — да-

даў Сяр гей Ру мас.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

БЮД ЖЭТ, 
ЕЎ РАПЕЙСКІЯ  ГУЛЬ НІ І ФУТ БОЛ

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з дак ла дам прэм' ер-мі ніст ра Сяр гея Ру ма са


