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НА КРЫ ЛА РЭ ЦЭ СIЯ
Пе рад усiм пра фi нан сы. Як 

свед чаць ста тыс тыч ныя да дзе-

ныя, укра iн ская эка но мi ка ўвай-

шла ў рэ цэ сiю. Па вы нi ках дру го га 

квар та ла ВУП кра i ны па ва лiў ся на 

11,4 пра цэн та. I, як ка жуць экс пер-

ты, па дзен не эка но мi кi пра цяг нец-

ца да кан ца го да, што пры вя дзе да 

яшчэ боль ша га рос ту бес пра цоўя i 

ска ра чэн ня за роб каў бюд жэт нi каў. 

Акра мя та го, укра iн цаў мо жа ча-

каць рост па дат каў, бо на паў няць 

бюд жэт у та кiх умо вах не бу дзе 

з ча го.

Пры чы най та ко га моц на га па-

дзен ня, вi да воч на, стаў ка ра на вi-

рус i ўве дзе ны з-за яго ка ран цiн. 

Хоць за раз кры зiс ныя з'я вы на зi-

ра юц ца ва ўсiм све це, па раў ноў-

ваць па дзен не эка но мi кi Укра i ны 

з па каз чы ка мi дзяр жаў ЕС цi ЗША 

не ка рэкт на. Та кое мер ка ван не вы-

дан ню «Вест кi-Укра i на» вы ка заў 

са вет нiк прэ зi дэн та гэ тай кра i ны 

па эка на мiч ных пы тан нях Алег 

Ус цен ка. «11,4 пра цэн та —  гэ та 

вель мi глы бо кае па дзен не. Але так 

ад бы ва ец ца ця пер ва ўсiм све це. 

Для бед ных кра iн па дзен не заў-

сё ды больш скла да нае, чым для 

ба га тых. Бо ў ба га тых ёсць за пас 

тры ва лас цi, а ў нас, як i ў iн шых 

кра iн з эка но мi кай, якая раз вi ва-

ец ца, ён на шмат мен шы», —  рас-

тлу ма чыў экс перт.

На дум ку са вет нi ка прэ зi дэн та, 

сi ту а цыя па гар ша ец ца з-за та го, 

што ўкра iн ская эка но мi ка вель-

мi ад чу валь ная да знеш нiх фак-

тараў.

«Укра iн ская эка но мi ка —  гэ та 

эка но мi ка ад кры та га ты пу, экс-

парт на за леж ная. Та му ка лi па-

чы нае па гар шац ца кан' юнк ту ра 

на знеш нiх рын ках, гэ та ад ра зу ж 

зна хо дзiць сваё ад люст ра ван не ва 

Укра i не. У пер шых двух квар та лах 

мы на зi ра лi не га тыў ную ды на мi ку 

на рын ках ме та лур гii. Толь кi з-за 

гэ та га ўжо па ча ло ся па дзен не. 

У дру гiм квар та ле ста лi раз вi вац-

ца кры зiс ныя з'я вы, звя за ныя з ка-

ра на вi ру сам, на сель нiц тва па ча ло 

мя няць свае па во дзiн скiя стра тэ гii, 

i ак тыў нае спа жы ван не спы нi ла ся. 

Услед сур' ёз ныя праб ле мы па чаў 

ад чу ваць дзярж бюд жэт», —  ад зна-

чыў Алег Ус цен ка.

Боль шасць экс пер таў Укра i ны 

з яго ацэн кай згод ныя i ча ка юць 

да лей ша га па дзен ня на цы я наль-

най эка но мi кi. У пры ват нас цi, у гэ-

тым упэў не ны фi нан са вы ана лi тык 

Васiль Не ўмяр жыц кi. «Ду маю, што 

i ў на ступ ным квар та ле мы ўба-

чым па дзен не, якое яшчэ больш 

ада б'ец ца на да хо дах на сель нiц-

тва», —  за ўва жыў Не ўмяр жыц кi. 

I на га даў пра тое, што па дзен не 

эка но мi кi пры вя дзе да па мян шэн-

ня агуль ных пад атко вых па ступ-

лен няў у бюд жэт. I ў та кiм вы пад ку 

дзяр жа ва зноў ста не пе рад веч ным 

пы тан нем: дзе браць гро шы?

«У нас i так ужо дэ фi цыт да цяг-

вае да 300 мiль яр даў грыў няў (10,5 

млрд до ла раў. — Рэд.). А ва ры ян-

таў, дзе ўзяць гро шы, ня шмат: гэ та 

раз мя шчэн не аб лi га цый унут ра най 

дзяр жаў най пазыкі, па ве лi чэн не 

па дат каў i ска ра чэн не вы дат каў, 

што мае на ўва зе ска ра чэн не са-

цы яль най да па мо гi i за роб каў бюд-

жэт нi кам», —  за ўва жыў экс перт.

Ён да даў, што яшчэ ад ным не-

пры ем ным на ступ ствам эка на мiч-

най рэ цэ сii ста не не па збеж ны рост 

бес пра цоўя ва Укра i не. «Гэ тую не-

га тыў ную тэн дэн цыю ўжо ця пер 

мож на ўба чыць на пры кла дзе бан-

каў ска га сек та ра, дзе на пра ця-

гу дру го га квар та ла пра во дзi лi ся 

ма са выя ска ра чэн нi. Прос та та му, 

што та кой коль кас цi лю дзей у бан-

каў скай сфе ры ра бiць ня ма ча го. 

Мы не крэ ды ту ем бiз нес. Крэ ды ты 

не за па тра ба ва ныя. Ад па вед на, як 

i ў лю бой iн шай вы твор час цi та ва-

раў i па слуг, па чы на ец ца ска ра-

чэн не пер са на лу», —  кан ста та ваў 

Не ўмяр жыц кi.

«ЗА РА БIТ ЧА НЕ» 
НЕ ДА ПА МО ГУЦЬ

Зра зу ме ла, кры зiс ныя з'я вы ва 

ўкра iн скай эка но мi цы паў ста лi не 

ўчо ра. Дэ пу тат Вяр хоў най ра ды 

ад пар тыi «Апа зi цый ная плат фор-

ма —  За жыц цё» (АПЗЖ) Аляк-

сандр Кал ту но вiч лi чыць, што 

мi ну лы год быў пе ра лом ны для 

Укра i ны. Пад час свай го вы ступ-

лен ня ў эфi ры тэ ле ка на ла «112 

Укра i на» па лi тык за явiў, што ме-

на вi та ле тась кра i на па вiн на бы ла 

пе рай сцi да эка на мiч на га рос ту, 

ад нак за мест гэ та га «пра ва лi ла-

ся». «За год у пар ла мен це я зра зу-

меў, што гэ тая ўла да вя дзе Укра i ну 

не ўверх, а ўнiз», —  кан ста та ваў 

пар ла мен та рый.

Як за ўва жыў стар шы ня па лiт-

са ве та пар тыi «Апа зi цый ная плат-

фор ма —  За жыц цё» Вiк тар Медз-

вяд чук, на фо не ка ра на вi рус на га 

ажы я та жу амаль не за ўва жа ным 

за ста ло ся па ве дам лен не Су свет-

на га бан ка аб тым, што ў 2019 

го дзе ўкра iн скiя «за ра бiт ча не» 

пе ра сла лi ва Укра i ну 15,8 мiль яр-

да до ла раў. «Гэ та гi ганц кая для 

кра i ны су ма, якая шмат у чым i за-

бяс пе чы ла вы жы ван не ўкра iн цаў 

у мi ну лым го дзе, ня гле дзя чы на 

ан ты са цы яль ную па лi ты ку дзяр жа-

вы, —  за ўва жыў дэ пу тат. — На га-

даю, што 15,8 мiль яр да до ла раў —  

гэ та больш за дзе сяць пра цэн таў 

ВУП Укра i ны».

Па ка заль на, што су ма, якая ле-

тась па сту пi ла ад укра iн скiх «за-

ра бiт чан», больш чым у 6 ра зоў 

пе ра ўзы хо дзiць пра мыя за меж ныя 

iн вес ты цыi ва Укра i ну за 2019-ы, 

па ве да мiў Медз вяд чук. Ад нак сё-

ле та гэ тыя па ступ лен ні iс тот на 

ска ро цяц ца. Су свет ны банк праг-

на зуе знач нае па дзен не аб' ёмаў 

гра шо вых пе ра во даў пра цоў ных 

мiг ран таў у 2020-м з-за ка ра на-

вi ру са. Больш за ўсё ска ра чэн не 

за кра не дзяр жа вы Еў ро пы i Цэнт-

раль най Азii. Па вод ле ацэн кi Су-

свет на га бан ка, у гэ тых рэ гi ё нах 

све ту аб' ёмы гра шо вых пе ра во даў 

пра цоў ных мiг ран таў змен шац ца 

больш чым на чвэрць —  на 27,5 

пра цэн та.

Што азна ча юць гэ тыя стра ты 

для Укра i ны? «Не менш за пяць 

пра цэн таў ВУП толь кi на са мой су-

ме па ступ лен няў у кра i ну, —  заўва-

жае Вiк тар Медз вяд чук. —  Да гэ-

та га не аб ход на да даць да па мо гi 

па бес пра цоўi (па ацэн цы прэм' е ра 

Шмы га ля, з-за ка ран цi ну ва Укра i ну 

вяр ну лi ся два мiль ё ны «за ра бiт-

чан»), а так са ма знi жэн не спа жы-

вец ка га по пы ту ў кра i не. Гэ тыя i 

iн шыя фак та ры фар мi ру юць яшчэ 

не менш за тры пра цэн ты страт 

ВУП. Та кiм чы нам, ра зам з па дзен-

нем пра мыс ло вай i сель ска гас па-

дар чай вы твор час цяў рэз кае знi-

жэн не па ступ лен няў ад пра цоў ных 

мiг ран таў i вяр тан не «за ра бiт чан» 

ва Укра i ну ў якас цi бес пра цоў ных 

ста но вiц ца яшчэ ад ным фак та рам 

сiс тэм на га ўзмац нен ня эка на мiч-

на га кры зi су ў кра i не».

СЫ РА ВIН НЫ 
ДА ДА ТАК

Укра i на пе ра тва ры ла ся ў «сы-

ра вiн ны да да так» сва iх еў ра пей-

скiх су се дзяў, за явiў у iн тэр в'ю 

тэ ле ка на лу на вi н «Укра i на 24» 

член са ве та На цы я наль на га бан ка 

Укра i ны Ва сiль Фур ман. Па вод ле 

яго слоў, ця пер кра i на больш за 

ўсё за раб ляе на экс пар це збож-

жа, ад нак дзе сяць га доў та му най-

боль шы пры бы так атрым лi ва ла 

ад па ста вак ме та лу за мя жу. Як 

ад зна ча юць экс пер ты, аграр ны 

сек тар Укра i ны не ў ста не «ўтры-

маць усю эка но мi ку кра i ны на 

сва iх пля чах». Ана лi ты кi так са ма 

лi чаць, што да лей шая iн тэ гра цыя 

з Еў ра пей скiм са юзам ста не па гi-

бель най для Кi е ва.

На га да ем, згод на са спра ва-

зда чай МВФ, Укра i на з'яў ля ец ца 

ад ной з най бяд ней шых дзяр жаў 

Ста ро га све ту. Па вод ле да  ных да-

сле да ван ня кам па нii Growth from 

Knowledge, у мi ну лым го дзе яна 

апы ну ла ся на апош нiм мес цы рэй-

тын га кра iн па па куп нiц кай здоль-

нас цi на сель нiц тва ся род 42 еў ра-

пей скiх дзяр жаў. На дум ку ды рэк-

та ра Укра iн ска га iн сты ту та ана лi зу 

i ме недж мен ту па лi ты кi Рус ла на 

Борт нi ка, та кiя тэн дэн цыi —  толь кi 

па ча так па гар шэн ня эка на мiч на га 

ста но вi шча Укра i ны. Экс перт упэў-

не ны, што за мест ума ца ван ня ўза-

е ма дзе ян ня з ЕС Кi е ву «вар та шу-

каць трэ цiя рын кi або да маў ляц ца 

аб вяр тан нi на рын кi СНД». «Ад нак 

гэ та га ма ла. Кi е ву так са ма не аб-

ход на ства рыць ба ланс па мiж пра-

мыс ло вас цю i аграр ным сек та рам. 

Толь кi та ды эка но мi ка пач не раз-

вi вац ца ў пра вiль ным кi рун ку», —  

лi чыць ана лi тык. На дум ку Борт нi-

ка, у ця пе раш нiх умо вах укра iн скiя 

ўла ды не змо гуць за бяс пе чыць гэ-

ты ба ланс, i «жыц цё ў кра i не бу дзе 

толь кi па гар шац ца».

Як лi чыць ды рэк тар Iн сты ту та 
мi ра твор чых iнi цы я тыў i кан флiк-
та ло гii Дзя нiс Дзя нi саў, «экс парт, 
ары ен та ва ны на сы ра вi ну, зу сiм 
не па ляп шае сi ту а цыю ва Укра i-
не. Пры та кiх умо вах кра i на не 
мо жа раз вi вац ца як паў на вар тас-
ная дзяр жа ва, якая маг ла б за бяс-
пе чыць да стой ную бу ду чы ню для 
свай го на сель нiц тва».

ПЕН СII ПЛА ЦIЦЬ 
НЕ БУ ДУЦЬ?

Ва Укра i не праз 15 га доў мо-

гуць пе ра стаць вы плач ваць пен-

сii, за явiў на лек цыi ў Львоў скiм 

по лi тэх нiч ным унi вер сi тэ це прэм'-

ер-мi нiстр кра i ны Дзя нiс Шмы-

галь, па ве да мi ла ukraina.ru. Да 

ад ме ны са цы яль ных вы плат, па 

сло вах па лi ты ка, пры вя дзе зме на 

дэ ма гра фiч на га скла ду на сель-

нiц тва, з-за яко га ў дзяр жа вы 

прос та не бу дзе гро шай на пен-

сii. Як па ка заў Шмы галь, у хут-

кiм ча се на ад на го пра цу ю ча га 

ўкра iн ца бу дуць пры па даць па 

два пен сi я не ры. «Да вя дзец ца ў 

два ра зы па вя лi чыць па да ткi, каб 

мож на бы ло ўтрым лi ваць пен сiя-

не раў. Кам па нii ўжо не хо чуць 

па вя лiч ваць па да ткi. Па ве лi чэн-

не ў два ра зы не маг чы мае. Гэ та 

прос тая ма тэ ма ты ка», —  ска заў 

прэм'ер. Дзяр жа ва бу дзе здоль-

ная вы плач ваць толь кi «не вя лi-

кую са цы яль ную пен сiю», i гра ма-

дзя нам прый дзец ца са ма стой на 

за бяс печ ваць сваю ста расць, да-

даў па лi тык.

Пры та кiм рас кла дзе на строi 

ў гра мад стве зра зу ме лыя. Боль-

шасць укра iн цаў лi чаць, што 

жыц цё ў кра i не па гар ша ец ца 

з кож ным но вым прэ зi дэн там. 

Пра гэ та за явi ла кi раў нiк праў-

лен ня цэнт ра «Са цы яль ны ма-

нi то рынг» Воль га Ба ла кi ра ва 

па вы нi ках пра ве дзе на га апы-

тан ня, —  па ве да мi ла iн фар м-

а генц тва «Iн тэр факс-Укра i на». 

Згод на з да ны мi да сле да ван ня, 

у ве рас нi 64,8 пра цэн та ўкра iн-

цаў бы лi без умоў на або хут чэй 

згод ныя з тым, што з кож ным 

на ступ ным кi раў нi ком дзяр жа вы 

жыц цё ста но вiц ца ўсё горш. Ба-

ла кi ра ва лi чыць, што та кiя вы-

нi кi свед чаць пра кры зiс ула ды. 

Па вод ле яе слоў, рэ спан дэн ты 

вы ка за лi да во лi адзi на душ нае 

мер ка ван не, не за леж на ад рэ гi-

ё на свай го пра жы ван ня. Ра ней 

па ве дам ля ла ся, што, па вод ле 

да  ных са цы ё ла гаў, па ло ва гра-

ма дзян Укра i ны стра цi ла да вер 

да дзе ю ча га прэ зi дэн та Ула дзi-

мi ра Зя лен ска га. Па-мой му, ка-

мен та рыi тут за лiш нiя.

Пётр ДУНЬ КО.

КА ЛЯ КРАЮ
Ча му ўкра iн цы стра цi лi да вер да ўла ды?

Да слоў на

ДЭ ФI ЦЫТ ДА ВЕ РУ
Апош нiя вы каз ван нi прад стаў нi коў афi цый на га Кi е ва пры вя лi да 

вост ра га дэ фi цы ту да ве ру да ўкра iн скiх ка лег. Пра гэ та за явiў на чаль-

нiк упраў лен ня iн фар ма цыi i лiч ба вай дып ла ма тыi —  прэс-сак ра тар 

Мi нiс тэр ства за меж ных спраў Ана толь Глаз у ад каз на прось бу жур-

на лiс таў пра ка мен та ваць вы каз ван нi кi раў нi ка МЗС Укра i ны Дзмiт рыя 

Ку ле бы, па ве да мi ла Бел ТА.

Прад стаў нiк ай чын на га МЗС лi чыць, што раз ва гi ўкра iн ска га дып-

ла ма та на тэ му ле гi тым нас цi бе ла рус ка га кi раў нiц тва больш па доб-

ныя не на дып ла ма тыю, а на «ўдзел у кон кур се на са мыя хвост кiя, 

хоць i пус тыя па вод ле свай го змес ту моў ныя вы ра зы». «На пэў на, 

вель мi хо чац ца да гнаць цi на ват апя рэ дзiць заў зя тых удзель нi каў 

гэ та га шоу з не ка то рых iн шых су сед нiх кра iн, з на дзе яй на вы со кую 

ацэн ку з бо ку яго рэ жы сё раў i жу ры. Пры гэ тым не па кi дае ад чу-

ван не, што жа дан не лю бой ца ной апы нуц ца на сцэ не пры глу шы ла ў 

вы сту поў цаў усе ас тат нiя па чуц цi, у тым лi ку рэ аль насць ус пры ман ня 

на ва коль на га све ту», —  ад зна чыў Ана толь Глаз.

Вы нiк та ко га «спа бор нiц тва», на яго дум ку, бу дзе сум ны. «Слу-

ха ю чы ўсе гэ тыя без ад каз ныя вы каз ван нi, усур' ёз за дум ва еш ся аб 

пра фе сi я на лiз ме асоб ных укра iн скiх ка лег. У Кi е ве то ста вяць ад но-

сi ны з Бе ла рус сю «на паў зу», то пра па ну юць нi бы та «нейт раль нае 

ме ды я тар ства», ад маў ля ю чы пер ша па чат ко ва лю бую маг чы масць 

дыя ло гу з дзе ю чай ле гi тым най ула дай. Хоць са мi пра па но вы «нейт-

раль на га ме ды я тар ства» ад Укра i ны, якая ва юе, вы клi ка юць па мен-

шай ме ры iра нiч ную ўсмеш ку. На жаль, бяс кон цы па ток рэз кiх за яў 

укра iн скiх па лi ты каў, уклю ча ю чы мi нiст ра за меж ных спраў, стаў для 

нас сур' ёз най пад ста вай для аб' ек тыў ных су мнен няў у шчы рас цi iх 

за яў аб друж бе», —  пра цяг нуў прэс-сак ра тар.

У МЗС за пэў нi лi, што Бе ла русь бу дзе цвёр да i не па хiс на ад стой-

ваць свае су ве рэ нi тэт, не за леж насць i на цы я наль ныя iн та рэ сы. 

«Бес сэн соў на раз маў ляць з на мi на мо ве аб раз, па гроз i санк цый. 

Плён ным мо жа быць толь кi ўза е ма па важ лi вы дыя лог, i мы да яго 

га то выя», —  пад крэс лi лi ў знеш не па лi тыч ным ве дам стве.

Дня мi Бру сель зноў пры маў са мiт. У ста лi цы еў ра пей скай су поль-

нас цi з «дру гой спро бы» прай шла кан фе рэн цыя ЕС —  Украi на. 

Спа чат ку ме ра пры ем ства пла на ва ла ся пра вес цi 1 каст рыч нi ка, 

але яго пе ра нес лi, па коль кi ў Бру се лi як раз пра хо дзi ла су стрэ ча 

лi да раў ЕС. 6 каст рыч нi ка прэ зi дэнт Укра i ны Ула дзi мiр Зя лен скi 

су стра каў ся з прэ зi дэн там Еў ра пей ска га Са ве та Шар лем Мi шэ-

лем. Па пя рэд не пла на ва ла ся, што бу дзе пры сут нi чаць i трэ цi 

прэ зi дэнт —  Еў ра пей скай ка мi сii —  Урсу ла фон дэр Ля ен, але 

яна сыш ла на ка ран цiн. Ад па вед на, на су стрэ чу з Зя лен скiм 

пры быў вы со кi прад стаў нiк ЕС па пы тан нях знеш няй па лi ты кi i 

па лi ты кi бяс пе кi, вi цэ-прэ зi дэнт ЕК Жа зэп Ба рэль. Да рэ чы, ён у 

кан цы ве рас ня на ве даў Укра i ну. I за ўва жыў у раз мо ве з прэ зi-

дэн там гэ тай кра i ны, што «Еў ра са юз —  не бан ка мат». «Укра i на 

па каз вае ЕС, што з'яў ля ец ца сур' ёз ным парт нё рам», —  пад крэс-

лiў на пя рэ дад нi са мi ту ў iн тэр в'ю вы дан ню Politico Europe Ула-

дзi мiр Зя лен скi. На коль кi та кая стра тэ гiя да па мо жа па леп шыць 

даб ра быт укра iн цаў, якiя ўсё менш да вя ра юць ула дзе?
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