
 
 
 
 

КУДЫ ІДЗЕ РАСЕЯ І ШТО ГЭТА 
ЗНАЧЫЦЬ ДЛЯ БЕЛАРУСІ 

 
 

«2015 год: Беларусь і рэгіён» 
Штогадовая канфэрэнцыя памяці К. Кандратовіча 

Менск, 27.02.2016 



ЭКАНОМІКА РАСЕІ: 
САМЫ ЦЯЖКІ КРЫЗІС ЗА 25 ГАДОЎ 
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Эканоміка Расеі – у самым  
цяжкім крызысе за 25 гадоў 

• RUB 2,05 трлн дэфіцыт фэдэральнага бюджэту, 2015 

• - 3,3% прамысловая вытворчасьць студзень – кастрычнік 2015 у 

параўнаньні да таго ж пэрыяду 2014 г. 

• - 2,5% прагноз Moody’s па скарачэньні ВУП у 2016 

• - 11,7% раздробавыя продажы (кастрычнік 2015, год да году) 

• - 10,9% сярэдні рэальны заробак (за кастрычнік 2015) 
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Стратэгіі выхаду з крызысу  
ўрад ня мае 

• USD 3 млрд плян разьмяшчэньня дзяржаўных аблігацый на 

2016 г. 

• RUB 800 млрд плян прыцягненьня грошай ад прыватызацыі 

за 2016 г. 

• + 1,5% рост ВУП у 2017 – толькі пры ўмовах росту цаны 

на нафту да USD 57 за барэль (World Bank) 
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ПАДТРЫМКА КІРАЎНІЦТВА РАСЕІ 
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Грамадзтва ў дэзарыентацыі 

• Падтрымка У. Путіна застаецца на вельмі 
высокім узроўні, хаця і пачынае перажываць 
невялікія хістаньні 

• Падтрымка ўраду і Д. Медведева меншая і 
пачала паступова зьніжацца 

• Агульныя настроі ў грамадзтве паступова 
пачынаюць зьмяняцца ў бок дэпрэсіі і роспачы 
на фоне зьніжэньня ўзроўня жыцьця і 
навязанага страха перад вонкавымі ворагамі 
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Крыніца: ФОМ 
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Крыніца: ФОМ 
8 



Крыніца: Левада-центр 9 



Крыніца: Левада-центр 
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Крыніца: ФОМ 
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Крыніца: ФОМ 
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Крыніца: ФОМ 14 



АДНОСІНЫ ДА АПАЗЫЦЫІ 
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Крызыс не дапамагае апазыцыі 

• Узровень падтрымкі расейскай апазыцыі, а 
таксама пратэстныя настроі ўвогуле, 
застаюцца на мінімальным узроўні 

• Ёсьць невялікая верагоднасьць актывізацыі 
пратэстных настрояў з набліжэньнем 
парлямэнцкіх выбараў увосені 2016 г., але 
пакуль што такіх тэндэнцый не назіраецца 

16 



17 



18 



19 



20 



21 



АДНОСІНЫ ДА БЕЛАРУСІ 
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• Сымпатыі расейскага грамадзтва да Беларусі і 
яе палітычнага рэжыму застаюцца на высокім 
узроўні 

• На фоне Ўкраіны, Сырыі і супрацьстаяньня з 
Захадам Беларусь не зьяўляецца 
прыярытэтнай тэмай ані для Крамля, ані для 
расейскага грамадзтва 

• Расейскае кіраўніцтва працягвае разглядаць 
афіцыйны Менск у якасьці свайго хаўрусьніка і 
на дадзены момант не пачало яскравых 
агрэсіўных дзеяньняў у яго дачыненьні 

 
23 



Інфармацыйныя атакі супраць 
Беларусі: што гэта? 

• Інфармацыйныя атакі супраць Беларусі пакуль нясуць выбарачны 
характар і ідуць галоўным чынам праз маргінальныя інтэрнэт-СМІ, а 
не праз цэнтральныя дзяржаўныя СМІ. 

 

• Пры гэтым яны маюць прызнакі арганізаванай кампаніі. Іх магчымыя 
крыніцы, аўдыторыя і мэты – наступныя: 

1. Ціск з боку Крамля на беларускае грамадзтва і беларускія ўлады з 
мэтаю запалохаць, папярэдзіць ад антырасейскіх рухаў, праверыць 
рэакцыю, правесьці выпрабаваньні інструмэнтарыю і тэзісаў; 

2. Спробы антыбеларускі настроеных унутрырасейскіх групаў 
(магчыма, больш ці менш блізкіх да Крамлю) паўплываць на палітыку 
Расеі датычна Беларусі і зрабіць яе больш агрэсіўнаю. У такім выпадку 
аўдыторыя – не Беларусь, а расейскае кіраўніцтва, якое прымае 
рашэньні па «беларускім» накірунку 
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Крыніца: ФОМ 
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