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СКА ЛА РАЗ ЛА ДУ
Лон дан апуб лі ка ваў кан чат ко-

вы план «брэк сі ту» 15 ліс та па да. 

У асноў ным гэ та ра мач ныя па гад-

нен ні, якія па тра бу юць больш дэ та-

лё вай пра пра цоў кі. Так, за ста ец ца 

ня вы ра ша ным пы тан не аб мя жы 

Паў ноч най Ір лан дыі, якое вы клі ка-

ла больш за ўсё спрэ чак. Мяр ку ец-

ца, што ў пе ра ход ны пе ры яд Паў-

ноч ная Ір лан дыя за ха вае адзі ную 

мыт ную тэ ры то рыю з ЕС, у су вя зі 

з чым у Мыт ным са ю зе ў гэ ты час 

бу дзе зна хо дзіц ца і ўся Вя лі ка бры-

та нія. Ка лі ж Бру сель і Лон дан да 

кан ца пе ра ход на га пе ры я ду не 

змо гуць знай сці ін шы спо саб вы-

ра шэн ня гэ та га пы тан ня, ка ра леў-

ства за ста нец ца ў Мыт ным са ю зе 

на заўж ды.

На са мі це ЕС да 585 ста ро нак 

асноў на га тэкс ту пры кла да лі ся 

тры пра та ко лы: па бры тан скіх ва-

ен ных ба зах на Кіп ры, а так са ма па 

Паў ноч най Ір лан дыі і Гіб рал та ры 

(за мор скай тэ ры то рыі Вя лі ка бры-

та ніі, якая мя жуе з Іс па ні яй). Да рэ-

чы, апош ні з пра та ко лаў па ста віў 

пад су мнеў усю здзел ку: іс пан скі 

прэм' ер Пэд ра Сан чэс па гра жаў 

не пры ехаць на са міт у Бру сель. 

Бры тан скія СМІ пі са лі, што па зі-

цыя Мад ры да мо жа аб ця жа рыць 

за цвяр джэн не да ку мен та, па коль кі 

для ЕС важ на адзін ства ў пры няц ці 

ра шэн няў.

Мад рыд не за да валь ня ла, што 

ў да мо ве ад сут ні ча лі вы раз ныя 

фар му лёў кі па ўмо вах пе ра моў 

па Гіб рал та ры (Ска ле, як яго яшчэ 

на зы ва юць). Іс па ніі бы ло важ на 

за ха ваць сва бо ду пе ра мя шчэн ня 

для сва іх пад да ных і за бяс пе чыць 

умо вы для доб ра сум лен най кан-

ку рэн цыі іс пан скіх і гіб рал тар скіх 

кам па ній. Роз на га лос сі з Мад ры-

дам уда ло ся пе ра адо лець у са мы 

апош ні мо мант, пас ля та го як за 

дзень да са мі ту, у мі ну лую су бо ту, 

Вя лі ка бры та нія пра вя ла пе ра мо вы 

з Іс па ні яй пры па ся рэд ніц тве прад-

стаў ні коў ЕС.

У вы ні ку прэм' ер Сан чэс пад-

тры маў вы ні ко вы ва ры янт «брэк-

сі ту». Гіб рал тар быў вы клю ча ны 

з агуль ных пе ра мо ў па між Вя лі ка-

бры та ні яй і ЕС, а зна чыць, умо вы 

яго ганд лю з ЕС мо гуць ад роз ні-

вац ца ад пра ві лаў, якія дзей ні ча-

юць для ас тат няй част кі Злу ча на га 

Ка ра леў ства. Пры гэ тым лю быя 

па гад нен ні бу дуць не маг чы мыя без 

па пя рэд няй зго ды Іс па ніі. Прэм' ер-

мі ністр Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ за Мэй, 

у сваю чар гу, рас тлу ма чы ла, што 

кан сты ту цый ны ста тус Гіб рал та ра 

не зме ніц ца пас ля «брэк сі ту» і га-

вор ка аб «су мес ным су ве рэ ні тэ це» 

Вя лі ка бры та ніі і Іс па ніі над гэ тай 

тэ ры то ры яй не ідзе.

ФРЭ ДЗІ FОRЕVЕR
Кі раў нік Еў ра пей ска га са ве та 

на пя рэ да да ні са мі ту ў ак ту аль ным 

кан тэкс це зга даў Фрэ дзі Мэрк' ю ры, 

які пай шоў з жыц ця 24 ліс та па да 

1991-га. До нальд Туск у сва ім «Тві-

та ры» пра цы та ваў сло вы з пес ні 

гур та Quееn пад наз вай Frіеnds wіll 

bе Frіеnds («сяб ры за ста юц ца сяб-

ра мі»). «Не за леж на ад та го, як усё 

гэ та за вер шыц ца, ві да воч на ад но: 

мы за ста нём ся сяб ра мі да кан ца 

дзён і на адзін дзень даў жэй», — 

за ўва жыў Туск. «Для ЕС гэ та не час 

свят ка ван няў. Гэ та сум ны мо мант. 

Гэ та тра ге дыя», — аха рак та ры за-

ваў пры ня тае ў Бру се лі ра шэн не 

па «брэк сі це» кі раў нік Еў ра ка мі сіі 

Жан-Клод Юн кер. З дру го га бо ку, 

ён быў вы му ша ны пры знаць, што 

да сяг ну тае па гад нен не — «най леп-

шае з маг чы мых». Па доб ныя дум кі 

агуч ва лі шмат лі кія еў ра пей скія лі-

да ры: яны шка да ва лі аб сы хо дзе 

Вя лі ка бры та ніі, але ад зна ча лі, што 

трэ ба па ва жаць вы бар бры тан цаў. 

На прык лад, прэм' ер-мі ністр Іс па-

ніі Пэд ра Сан чэс на зваў «раз вод» 

Злу ча на га Ка ра леў ства з ЕС «сум-

ным днём для ўсіх пры хіль ні каў 

адзі най Еў ро пы».

А вось кі раў нік бры тан ска га 

ўра да Тэ рэ за Мэй поў ная ап ты міз-

му з на го ды бу ду чы ні сва ёй кра і-

ны і не па дзя ляе су му сваіх ка лег. 

Яна пад крэс лі ла, што ўхва ле ная ў 

ня дзе лю ў Бру се лі здзел ка з'яў ля-

ец ца най леп шай з тых, якіх бы ло 

маг чы ма да маг чы ся, і «ўва саб ляе 

ў жыц цё тое, за што бры тан цы 

пра га ла са ва лі на рэ фе рэн ду ме». 

Мэй так са ма паў та ры ла свае тэ-

зі сы пра тое, што, па кі нуў шы ЕС, 

Вя лі ка бры та нія вер не поў ны кант-

роль над сва і мі ме жа мі, спы ніць 

усе вы пла ты Еў ра са ю зу і больш 

не бу дзе аба вя за ная пры маць 

за ко ны, што вы пра цоў ва юц ца ў 

Бру се лі. Акра мя та го, «брэк сіт» 

па ві нен за бяс пе чыць най леп шыя 

ўмо вы для сель ска гас па дар чай 

і ры ба ла вец кай га лін Злу ча на га 

Ка ра леў ства.

КА ПЯ ЛЮШ МІ СІС МЭЙ
Ад нак да лё ка не ўсе па дзя ля-

юць ап ты мізм бры тан ска га прэм' е-

ра. Рын кі з на рас та ю чай тры во гай 

ча ка юць 11 снеж ня, ка лі ў бры тан-

скім пар ла мен це па він на ад быц ца 

га ла са ван не па «брэк сі це». Прад-

ка заць вы ні кі вель мі скла да на. Ад-

нак ана лі ты кі ўпэў не ныя, што сюр-

пры зы аба вяз ко ва бу дуць — з тым 

ці ін шым зна кам, ад зна чае vz.ru. 

Ка лі ў дру гі сне жань скі аў то рак 

бры тан скія за ка на даў цы пра га ла-

су юць за пра па на ва ны прэм' ер-мі-

ніст рам Тэ рэ зай Мэй план вы ха ду 

з Еў ра са ю за, то «раз вод» Злу-

ча на га Ка ра леў ства і аб' яд на най 

Еў ро пы прой дзе «па важ на і вы са-

ка род на». Пры ня ўда лым для Мэй 

га ла са ван ні маг чы мы цэ лы шэ раг 

сцэ на ры яў, уклю ча ю чы паў тор нае 

га ла са ван не, «бур ны» вы хад і на-

ват пра вя дзен не паў тор на га рэ-

фе рэн ду му аб член стве ка ра леў-

ства ў Еў ра са ю зе. Ну і, вя до ма, не 

вар та за бы ваць і аб да тэр мі но вых 

пар ла менц кіх вы ба рах.

Да рэ фе рэн ду маў фі нан са вы 

свет Бры та ніі ста віц ца вель мі на-

сця ро жа на. Так, у чэр ве ні 2016 го-

да, ка лі ад быў ся пер шы рэ фе рэн-

дум аб член стве Злу ча на га Ка ра-

леў ства ў ЕС, фунт стэр лін гаў упаў 

на 13 пра цэн таў. За раз, ка лі мер-

ка ваць па на стро ях ін вес та раў, то, 

на іх дум ку, Тэ рэ за Мэй прай грае. 

Фунт, які мно гія ана лі ты кі лі чаць 

да во лі дак лад ным ба ро мет рам на-

стро яў бры тан цаў, мля ва рэ ага ваў 

ў апош нія тыд ні на шэ раг гуч ных 

за яў, уклю ча ю чы за яву аб зго дзе 

пад пі саць чар на вік да мо вы. Ця пер 

ён, да рэ чы, зна хо дзіц ца на вель мі 

ніз кім уз роў ні. Мэй, да рэ чы, не-

аб ход на прос тая арыф ме тыч ная 

боль шасць пры га ла са ван ні. Ад нак 

боль шасць рас кла даў у пар ла мен-

це да зва ляе зра біць вы сно ву, што 

атры маць яе бу дзе цяж ка. Дзя сят-

кі кан сер ва та раў, ад на пар тый цаў 

прэм' е ра, не ха ва юць, што бу дуць 

га ла са ваць су праць яе пла на. За-

раз, на га да ем, яна кі руе кра і най 

дзя ку ю чы вель мі крох кай пар ла-

менц кай боль шас ці — уся го толь кі 

ў 13 га ла соў.

Як ад зна чы ла аў та ры тэт ная Thе 

Тіmеs, у Тэ рэ зы Мэй не так шмат 

шан цаў (на дум ку мно гіх ана лі ты-

каў, ве ра год насць та го, што яна 

пе ра мо жа, не да цяг вае і да 50 пра-

цэн таў). У па доб ных то нах ма люе 

най блі жэй шую перс пек ты ву ка бі-

не та Мэй і кан ты нен таль ная еў ра-

пей ская прэ са, ка жу чы аб «па чат ку 

кан ца каш ма ру», які за хоп лі вае ўсю 

па лі тыч ную энер гію Вя лі ка бры та ніі 

на пра ця гу двух з па ло вай га доў. 

З ін ша га бо ку, фран цуз ская га зе та 

Lе mоndе за клі кае ад даць на леж-

нае ўпарт асці Тэ рэ зы Мэй. «Рэд ка 

кі раў нік ура да пры маў столь кі ўда-

раў, пад вяр гаў ся та кім зня ва гам, 

су ты каў ся з та кой коль кас цю сар-

каз му і здра д. Па чуц цё аба вяз ку 

дач кі па ста ра ака за ла ся мац ней-

шае: гэ та не маг чы мае па гад нен не, 

ад нак мі сіс Мэй у кан чат ко вым вы-

ні ку вы цяг ну ла яго з ка пе лю ша», — 

за ўва жы ла вы дан не.

ТРЫ ВО ГА 
ПЕ РАД СВЯ ТА МІ

Іс нуе мер ка ван не, што ў вы пад-

ку па ра жэн ня пры пер шым га ла са-

ван ні, якое ад бу дзец ца 11 снеж ня, 

аб ста ноў ка на рын ках пры му сіць 

па лі ты каў змя ніць сваё стаў лен не 

і пра га ла са ваць на дру гім га ла-

са ван ні, якое па він на прай сці не 

паз ней, чым праз 21 дзень пас ля 

пер ша га, за план прэм' е ра. Пры-

нам сі, па доб ная сі ту а цыя скла ла-

ся 10 га доў та му, у каст рыч ні ку 

2008-га, па ін шы бок Ат лан ты кі, 

ка лі аме ры кан скія кан грэс ме ны 

спа чат ку пра га ла са ва лі су праць 

Пра гра мы вы ку пу дрэн ных ак ты-

ваў (TАRР), але пад час дру го га га-

ла са ван ня пас ля аб ва лу рын каў 

ўсё ж яе пры ня лі.

Ад нак мно гія фі нан сіс ты су мня-

ва юц ца ў тым, што сі ту а цыя, ка лі 

бры тан скія рын кі на ват па хіс нуц ца, 

ака жа ціск на па лі ты каў. Да стат ко-

ва ска заць, што рэз кае па дзен не 

фун та пас ля га ла са ван ня ў 2016 

го дзе ма ла паў плы ва ла на па лі-

тыч ны ланд шафт Вя лі ка бры та ніі. 

Ад на з пры чын гэ та га за клю ча-

ец ца ў тым, што па дзен не фун та 

пры во дзіць да... рос ту на рын ках. 

У FTSЕ 100 (вя ду чы ін дэкс, які раз-

ліч ва ец ца па кур сах ста кам па ній 

з най боль шай ка пі та лі за цы яй) 

до сыць шмат транс на цы я наль-

ных кам па ній, што ка ці ру юц ца на 

Бры тан скай фон да вай бір жы, якія 

пра цу юць з до ла ра мі і якім ідзе на 

ка рысць сла бы фунт стэр лін гаў. 

У да чы нен ні да ўплы ву на па лі ты-

каў ку ды важ ней шы ры нак аб лі га-

цый, бо ён на пра мую ўплы вае на 

фі нан сы ўра да. Ры нак аб лі га цый 

ад нак усе два з ліш нім «брэк сі-

таў скія» га ды па каз вае дзіў ную 

ўстой лі васць. Іс ну юць асця ро гі і 

на конт та го, каб коль касць пра ціў-

ні каў пла на прэм' е ра па вы ха дзе 

ка ра леў ства з ЕС у пер шым га-

ла са ван ні не ака за ла ся на столь кі 

вя лі кая, што пра во дзіць дру гое бу-

дзе бес сэн соў на. Ка лі вяр нуц ца да 

ча кан няў, то мож на ска заць, што 

пе ра мо га Тэ рэ зы Мэй хут чэй за 

ўсё ста не са мым вя лі кім сюр пры-

зам. Якім бы ні быў вы нік га ла са-

ван ня, тая ака ліч насць, што яно 

пройдзе ў звы чай на спа кой ныя пе-

рад свя точ ныя дні, мо жа ўзмац ніць 

яго ўздзе ян не на рын кі. Так што 

апош нія дні гэ та га го да, магчыма, 

стануц ца для бры тан скай фі нан са-

вай сіс тэ мы вель мі бур ны мі.

І яшчэ. Як ста ла вя до ма Sundау 

Tіmеs, на вы па дак аб васт рэн ня 

ўнут ры па лі тыч най сі ту а цыі ў Вя лі-

ка бры та ніі Мі ніс тэр ства аба ро ны 

пад рых та ва ла план пад клю чэн ня 

вай скоў цаў для па тру ля ван ня ву-

ліц і спы нен ня бес па рад каў. Ме-

ра пры ем ствы рас пра ца ва ны афі-

цэ ра мі, якія ку ры ру юць апе ра цыю 

Tеmреrеr, згод на з якой вай скоў-

цы вы хо дзяць на ву лі цы ў вы пад-

ку буй но га тэ рак ту. Мі на ба ро ны 

раз гля дае ўжо ў пер шыя су ткі над-

звы чай най сі ту а цыі ма бі лі за цыю 

ка ля 1200 вай скоў цаў, з на ступ-

ным па ве лі чэн нем іх да 10 ты сяч. 

Ад ным з ра ё наў, ку ды мо гуць быць 

пе ра кі ну ты сал да ты, на зы ва ец ца 

граф ства Кент, ад куль жы ха ры 

Злу ча на га Ка ра леў ства мо гуць 

па тра піць у Еў ра са юз.

За хар БУ РАК.

У мі ну лую ня дзе лю ад быў ся па за чар го вы са міт Еў ра пей ска га 
са ю за. Эк стран ная су стрэ ча кі раў ні коў кра ін Ста ро га Све ту 
бы ла пры све ча ны здзел цы Бру се ля і Лон да на аб вы ха дзе 
Вя лі ка бры та ніі са скла ду ар га ні за цыі. Лі да ры 27 кра ін — 
чле наў Еў ра са ю за за цвер дзі лі па гад нен не аб умо вах 
«брэк сі ту» і па лі тыч ную дэк ла ра цыю, якая вы зна чае рам кі 
бу ду чых ад но сін па між Злу ча ным Ка ра леў ствам і ЕС. Кі раў нік 
Еў ра пей ска га са ве та До нальд Туск па вы ні ках са мі ту па ве да міў, 
што ця пер ча ка ец ца скла да ны пе ры яд «ра ты фі ка цыі гэ тых 
да моў ле нас цяў і да лей шых пе ра мо ваў». На дум ку стар шы ні 
Еў ра ка мі сіі Жан-Кло да Юн ке ра, асноў ным да сяг нен нем ста ла 
за ха ван не адзін ства ся род 27 кра ін Еў ра са ю за. А што ча кае 
Вя лі ка бры та нію, якім чы нам вы ра шыц ца га лоў ная інт ры га 
Ста ро га Све ту?

ПАЙ СЦІ ПА-БРЫ ТАН СКУ
Як раз горт ва ец ца «брэк сіт»?Як раз горт ва ец ца «брэк сіт»?


