
2 10 кастрычніка 2020 г.НАДЗЁННАЕ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Для па доб ных рэ ва лю цый па-

 вiн ны быць асно вы, пры чы ны. 

Я пра iх не адзiн раз ка заў. У Бе ла-

 ру сi нам уда ло ся не да пус цiць та-

го, што ад бы ло ся ў Кыр гыз ста не з 

бо ку пры чын рэ ва лю цый най сi ту а-

цыi», — рэ зю ма ваў тэ му Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Но вая хва ля пан дэ мii
Дру гая тэ ма на ра ды — пан дэ мiя. 

Прэ зi дэнт ска заў, што дру гая хва ля 

ка ра на вi ру са, якая на кры вае свет, 

толь кi ўзмоц нiць са цы яль ную не-

за да во ле насць. «Боль шасць кра iн 

не мо жа да зво лiць са бе но вы

ка ран цiн, а на сель нiц тва, ме ды-

цы на i эка но мi ка ўсё роў на прай-

гра юць, што аб умо вiць кры ты ку 

лю бой ула ды, — пад крэс лiў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Ка ра на вi рус 

пры но сiць у гра мад ства псi хоз, 

а за тым па нi ку. Гэ та страш ней, 

чым ка ра на вi рус».

Ён на га даў, што ў нас вы пра ца-

ва ны ал га рытм дзе ян няў у гэ тай 

сi ту а цыi. Стар шы нi абл вы кан ка маў 

па вiн ны ўзна ча лiць ра бо ту па кант-

ро лi за рэа лi за цы яй мер пра фi лак-

ты кi «ко вi ду», ар га нi за цыi ля чэб на га 

пра цэ су. «Па пра шу гу бер на та раў 

вяр нуц ца да вы ка нан ня сва iх функ-

цы я наль ных аба вяз каў у част цы

«ко вi ду» пер шай хва лi. Мы вель мi 

доб ра та ды пра ца ва лi, гу бер на та-

ры сыг ра лi сваю ар га нi за цый ную i 

матэрыяльназабеспячальную ро-

лю», — да даў Прэ зi дэнт.

Лю дзi так са ма па вiн ны ад чу ваць 

сваю ад каз насць — бе раг чы ся бе, 

род ных, не ства раць да дат ко выя 

ры зы кi.

«Я нi ў якiм ра зе на ват з-за пан-

дэ мii не за клi каю тых, хто хо дзiць 

па ву лi цах, не вы хо дзiць на гэ тыя 

ак цыi. У кож на га ёсць га ла ва на 

пля чах, кож ны па сту пае ад па-

вед на свай му мыс лен ню. Хо ча 

ха дзiць, хай хо дзiць. З усi мi на-

ступ ства мi, якiя з гэ та га вы нi ка-

юць», — ска заў Лу ка шэн ка.

За лiш няй жорст кас цi 
не бу дзе

Прэ зi дэнт за явiў, што пра цяг-

ва юц ца спро бы За ха ду рас хiс таць 

кра i ну, на зi ра ец ца па лi тыч ны, эка-

на мiч ны i асаб лi ва iн фар ма цый ны 

цiск. Ён ад зна чыў, што МЗС ак тыў-

на па ча ло пра ца ваць, але за клi каў 

ве дам ства яшчэ больш жорст ка 

ад стой ваць па зi цыю дзяр жа вы.

«Трэ ба па каз ваць лi тоў цам, 

ла ты шам, па ля кам, укра iн цам i iн-

шым, што iх па лi ты кi пра вод зяць 

ня пра вiль ны курс. Яны мо гуць 

пры вес цi да та го, што ад бы ва ец-

ца на Каў ка зе», — ад зна чыў лi дар 

кра i ны.

Па яго сло вах, Ры га ста iць пе-

рад ня прос тым вы ба рам па мiж 

iм гнен най кан' юнк ту рай i вы га да мi 

ад су пра цоў нiц тва з Бе ла рус сю.

«Са рваў шы сцэ на рый «ка ля-

ро вай рэ ва лю цыi», мы тры ма ем 

сi ту а цыю пад кант ро лем. Нi я ка га 

са ма су па ка ен ня быць не па вiн-

на, аб гэ тым я ка жу па ста ян на. Не 

трэ ба мець ней кiх iлю зiй: ад спроб 

са рваць сi ту а цыю ў кра i не нi хто не 

ад мо вiў ся. За ня лi цi ча каль ную па-

зi цыю, цi гэ та но вы этап «ка ля ро-

вай рэ ва лю цыi», — упэў не ны Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ён да даў, што мно гiя ўжо пры-

вык лi да ня дзель ных ха джэн няў, 

мар шаў жан чын i та му пе ра ста лi 

да iх сур' ёз на ад но сiц ца.

«Але гэ та так са ма тэх на ло гii, на-

кi ра ва ныя не толь кi на ўсып лен не 

пiль нас цi, але i на фар мi ра ван не 

но вых ра ды каль ных фор маў ар га-

нi за цыi пра тэс таў. I мы гэ та на зi-

ра ем, — ска заў кi раў нiк кра i ны. — 

З'я вi ла ся ўзмац нен не ра ды каль-

най плы нi, з'я вiў ся боль шы ра ды-

ка лiзм».

Па яго сло вах, ра ды ка лы спра-

бу юць уцяг нуць мо ладзь у пра ва-

ка цыi. «Iдзi це да да моў АМА Па,

па лi це ма шы ны, вы зва ляй це 

«па лiт вяз няў» на Акрэс цi на, бла куй-

це да ро гi, кi дай це ся пад служ бо вы 

транс парт ДАI» — вы гэ тыя за клi кi 

i ло зун гi ве да е це не горш за мя не. 

Зра зу ме ла, ча го яны да бi ва юц ца. 

Ка мусь цi вi да воч на не ха пае кры вi i 

сак раль най ах вя ры», — пад крэс лiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт на га даў гiс то рыю, 

якую рас каз ваў ра ней. У дзень 

вы ба раў пад час пра тэс таў да яго 

звяр ну лi ся са шта ба Цi ха ноў скай, 

каб за бяс пе чы лi iм ахо ву. Па сло-

вах Аляк санд ра Лу ка шэн кi, Свят-

ла ну Цi ха ноў скую па яе жа дан нi, 

пад аба ро най, з людзь мi, з якi мi 

па жа да ла, вы вез лi ў Лiт ву.

«I ка лi яна ска за ла, што ў яе ня-

ма гро шай, каб там жыць, я рас па-

ра дзiў ся — з дзярж прад пры ем ства 

ўзя лi 15 ты сяч до ла раў i ёй ад да лi. 

«Вя лi кi дзя куй вам!» — на шыi пла-

ка ла. Больш за тое, я даў рас па ра-

джэн не на ша му па соль ству ў Лiт ве, 

каб да па маг лi ёй ва ўсiм. Але яе 

хут ка ўзя лi пад кант роль спец служ-

бы Лiт вы. Усё ас тат няе вы ве да е це. 

Гэ тай сак раль най ах вя ры не ад бы-

ло ся», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Як ён за пэў нiў, удзель нi кi ак цый 

на ву лi цах га во раць пра дыя лог, а 

са мi на стой ва юць на не вы ка наль-

ных па тра ба ван нях. Прэ зi дэнт пры-

знаў ся, што яму «ня ма ла сiл пры-

хо дзiц ца тра цiць, стрым лi ва ю чы 

лю дзей у па го нах».

«Ка лi б па гэ тай фор му ле ста лi 

вай скоў цы з iмi раз бi рац ца, то там 

бы ка ме ня на ка ме нi не за ста ло ся. 

Ка го-ка го, а ся бе яны змо гуць аба-

ра нiць — АМА Паў цы, унут ра ныя 

вой скi, бай цы ар мii. Мно гiя лю дзi 

па тра бу юць жорст ка на вес цi па-

ра дак. Я ха чу за пэў нiць лю дзей: 

у гэ тай жорст кас цi сён ня ня ма 

не аб ход нас цi. Ка лi та кая не аб-

ход насць бу дзе, яна бу дзе за дзей-

нi ча на. Кра i ну не аб ход на за ха-

ваць, ка лi мы не хо чам та го, што 

ад бы ва ец ца па пе ры мет ры (ад 

Укра i ны праз Каў каз у Цэнт раль-

ную Азiю). I цi тое яшчэ бу дзе. 

За лiш няй жорст кас цi, не адэ кват-

най жорст кас цi не трэ ба», — да даў 

кi раў нiк кра i ны.

Як ак цэн та ваў ён ува гу, пра ва-

 ахоў нi кi на ву чы лi ся пра ца ваць

у гэ тай сi ту а цыi. Пе рад усi мi ор-

га на мi пра ва па рад ку ён па ста вiў 

за да чу — аба ра нiць за ко на па слух -

мя ных гра ма дзян, але лю бое пра ва-

 па ру шэн не трэ ба спы няць.

Ган даль, гра мад скае 
хар ча ван не 
i цэ на ўтва рэн не — 
праф са юзам

Прэ зi дэнт звяр нуў ува гу, што 

ўла ды вы пус ка юць з по ля зро ку 

нейт раль ную част ку гра мад ства, 

якая зна хо дзiц ца па мiж ула дай i 

апа зi цы яй. «Гэ тыя лю дзi жа да-

юць ста бi лi за цыi. I, на жаль, не-

ка то рыя з iх зна хо дзяц ца ў ней-

кiм ста не ня вы зна ча нас цi, та му 

iм не аб ход на даць дак лад ныя 

ары ен цi ры да лей ша га раз вiц ця 

гра мад ска-па лi тыч най сi ту а цыi ў 

Бе ла ру сi», — ска заў Прэ зi дэнт.

Ёсць у яго пы тан нi да су поль нас-

цi вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў. 

Пэў ная част ка сту дэн таў, на дум ку 

Аляк санд ра Лу ка шэн кi, па каз вае 

ня дбай насць да вы шэй шай аду ка-

цыi, што мо жа пры вес цi да стра ты 

яе каш тоў нас цi ў гра мад стве.

Асоб на ён ад даў ува гу праф са-

юзам — боль шая част ка ар га нi за-

цыi не пад да ла ся па лi тыч на му ажы я -

та жу. «Але ёсць лi да ры «пяр вi чак»,

якiя на прад пры ем ствах па вiн ны бы-

лi быць на пе ра да вой. Не ка то рыя 

сыш лi ў цень, цi сха ва лi ся «пад плiн-

тус». Трэ ба рэ ка мен да ваць на шым 

праф са юзам вы цяг нуць iх «з-пад 

плiн ту са», — пра па на ваў Прэ зi дэнт 

пе ра гле дзець па ды хо ды да ра бо ты 

праф са юз най вер ты ка лi.

Гэ тай су по лцы, як i ма ла дзёж-

ным ар га нi за цы ям, на дум ку кi раў-

нi ка кра i ны, не аб ход на па ка заць 

на сель нiц тву сваю рэ аль ную ра-

бо ту.

Праф са ю зы, па вод ле слоў Прэ-

зi дэн та, не аб ход на за дзей нi чаць у 

кант ро лi за ганд лем, гра мад скiм 

хар ча ван нем i га лоў нае — цэ-

на ўтва рэн нем. «I на род бу дзе iм 

апла дзi ра ваць. Гэ та ад на са скла-

да ных праб лем. Дру гая за да ча — 

ка му нал ка. Хай возь муць на ся бе 

дзве, тры функ цыi. Гэ та бу дзе iх 

кан крэт ная спра ва», — пра па на ваў 

Аляксандр Лу ка шэн ка.

Пра iн фар ма цый ны 
су ве рэ нi тэт 
i яго аба рон цаў

«Ня ма ла не да хо паў за ста ец ца 

сён ня ў сфе ры срод каў ма са вай iн-

фар ма цыi. Та му я па тра бую ў най-

блi жэй шы час за вяр шыць фар мi ра-

ван не ка лек ты ваў асноў ных срод-

каў ма са вай iн фар ма цыi лi та раль на 

пай мен на пад ад каз насць iх кi раў-

нi коў, — даў за дан не ме дыя Прэ-

зi дэнт. — За тых, хто «пе ра аб уў-

ся», бу дуць ад каз ваць кi раў нi кi 

пер са наль на — да кi раў нi ка Ад-

мi нiст ра цыi Прэ зi дэн та. I кант роль 

у гэ тым пла не за Ад мi нiст ра цы-

яй Прэ зi дэн та. Па вiн на за стац ца 

ма гут нае яд ро, якое ад стой вае 

гэ ты са мы iн фар ма цый ны су ве-

рэ нi тэт».

Па сло вах Прэ зi дэн та, жур на-

лiс ты ка па вiн на пе ра стаць быць 

па мяр коў най, як гэ та бы ло ра ней 

у кра i не.

Асоб на пра ак тыў насць у iн тэр-

нэ це. Кi раў нiк кра i ны ра iць не ства-

раць мност ва ка на лаў. Да стат ко ва 

i не каль кiх, якiя бу дуць па во дзiць 

ся бе на сту паль на, пра ца ваць без 

«фэй каў» i iн фар ма ваць гра мад-

ства як тое мае быць у се цi ве.

Су се дзi i кад ры
Кi раў нiк кра i ны за явiў, ня ма 

пры чы ны на строй ваць гра мад ства 

на ства раль ны лад, бо i ў вёс цы, i ў 

ма лых i буй ных га ра дах лю дзi пра-

цу юць, нягледзячы на ўсе цяж кас ці. 

Ён да даў, што ка та стро фы ў кра i не 

ня ма, але ўла ды не iг на ру юць факт, 

што част ка гра мад ства прэ тэн дуе 

на больш ак тыў ны ўдзел у жыц цi 

кра i ны.

«Не бу дзе ў нас iн шай кра i ны. 

Не бу дзе таго, што ў Кыр гыз ста-

не, Укра i не i На гор ным Ка ра ба ху. 

Не бу дзе. Не хва люй це ся за гэ та. 

Асно вы для гэ та га ня ма. Не та му 

што я та кi ге рой. А тое, што па ля кi 

по сцяц ца i «хай пу юць» на Бе ла ру сi 

сён ня, па ча кай це ты дзень i ўба чы-

це, што бу дзе ў Поль шчы. I ча му 

яны ле зуць да нас — лi тоў цы, па ля-

кi i ўкра iн цы? Бо ў iх ка та стра фiч-

ная сi ту а цыя i трэ ба на сель нiц тва 

ад цяг нуць i паль цам па ка заць, што 

мы ў гэ тым вi на ва тыя», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Асаб лi вую ўва гу ён звяр нуў на 

кад ра вую па лi ты ку. Тут, па вод-

ле яго слоў, трэ ба ўмець ба чыць 

iнi цы я тыў ных лю дзей з ак тыў най 

дзяр жаў най па зi цы яй i здоль нас-

цю вес цi дыя лог з гра ма дзя на мi. 

«Най важ ней шае пы тан не, якое за-

раз пе рад на мi ста iць, — на дзей-

насць. Мы ўжо за над та воль на ся бе 

ад чу ва лi ў пад бо ры i пры зна чэн нi 

кад раў. А по тым не ка то рыя «пе ра-

аб улi ся». I «пе ра аб улi ся» тыя, якiх 

мы вы рас цi лi на сва iх ру ках. Та му 

на дзей насць, па тры я тызм, ад да -

насць iдэ ям на ро да ставяц ца на 

пер шае мес ца», — пад крэс лiў кi-

раў нiк дзяр жа вы.

Га лоў нае — 
эка но мi ка i лю дзi

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што сён ня ўсе са цы яль ныя iн сты ту-

ты пра цу юць спраў на, без збо яў: 

са бра ны доб ры ўра джай, служ бы 

ЖКГ рых ту юц ца да ацяп ляль на га 

се зо на, пра цуе ме ды цы на. Ня гле-

дзя чы на гла баль ныя шо кi, эка но мi-

ка за хоў вае ўстой лi васць, вы кон вае 

аба вяз кi i зна хо дзiць маг чы мас цi 

для на рошч ван ня па тэн цы я лу.

«Га лоў нае — за бяс пе чыць 

год ны ўзро вень жыц ця на сель-

нiц тва. Пры ўсiх праб ле мах, якiя 

я пе ра лi чыў, га лоў нае — эка но мi-

ка», — ад зна чыў кi раў нiк кра i ны.

Ён да даў, што Кан сты ту цыю 

зро бяць, як i абя ца лi, па ра iў шы ся з 

усi мi. Але на ват у рам ках iс ну ю чай 

Кан сты ту цыi Прэ зi дэнт за пэў нi вае, 

што пе рад ае ўсё больш паў на моц-

тваў гу бер на та рам i ўра ду.

«Па сту по ва, спа кой на, па чы на-

ю чы ад ме та даў i фор мы кi ра ван ня і 

заканчваючы ра шэн нем зя мель ных 

пы тан няў. Ка лi мы вы зна чы лi ме жы 

Мiн ска цi ра ён ных га ра доў у ге не-

раль ным пла не, то вы там i раз бi-

рай це ся, дзе што бу да ваць. Не трэ-

ба да мя не звяр тац ца. Той пе ры яд, 

ка лi ўсё гэ та трэ ба бы ло тры маць 

у ру ках i кант ра ля ваць, скон чыў ся. 

Ра шай це, так бу дзе хут чэй, але i 

ад каз насць ня сi це», — сцвяр джае 

Прэ зi дэнт.

Пер шы этап, як ад зна чыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, на якім на сель-

нiц тву па вiн ны да ла жыць па ра бо це 

над но вай Кан сты ту цы яй, — Усе бе-

ла рус кi на род ны сход. Ён аза да чыў 

пры сут ных, што ўжо не аб ход на ду-

маць, якiм чы нам i дзе яго бу дуць 

пра во дзiць, ства рыць арг ка мi тэт.

«Дыя ло га выя пля цоў кi па вiн-

ны быць максімальна на блi жа-

ны да на ро да. Сён ня пар ла мент 

збi рае пра па но вы па Кан сты ту цыi, 

доб ра. Хай дэ пу та ты збi ра юць, але 

гэ та ра бо та не дасць та ко га вы нi ку, 

як ра бо та, якую вы раз горт ва е це ў 

аб лас цях. За пра шай це ту ды роз-

ных лю дзей у за леж нас цi ад та го, 

якую пра пор цыю гэ тыя лю дзi зай-

ма юць у на шым гра мад стве. Вы 

па вiн ны слу хаць i чуць роз ныя 

пунк ты гле джан ня», — пад крэс лiў 

Прэ зi дэнт.

Па вод ле яго слоў, мы зна хо-

дзiм ся ва ўмо вах бес прэ цэ дэнт най 

знеш няй тур бу лент нас цi. «Толь кi 

ўнут ра ная ста бiль насць з'яў ля-

ец ца га ран ты яй вы жы ван ня Бе-

ла ру сi. За ха ва ем ста бiль насць 

унут ры Бе ла ру сi — вы жы вем, не — 

нас па дзе ляць», — ска заў кi раў нiк 

дзяр жа вы.

Ён звяр нуў ува гу на тое, што 

яшчэ на эта пе пе рад вы бар чай 

кам па нii пе ра сце ра гаў аб шмат лi-

кiх не бяс пе ках i вы клi ках, з якi мi 

су тык нец ца кра i на. «Па мя та е це, я 

ка заў, што вы ба ры бу дуць вель мi 

цi ка выя, а пас ля вы ба раў бу дзе 

яшчэ цi ка вей? Вы па слу ха лi — 

Прэ зi дэнт пры го жа ска заў, i доб-

ра. А сён ня ўсе ка жуць: так... Я вам 

ка заў: пан дэ мiя прой дзе, ка ра на вi-

рус прой дзе, але дзе бу дзем мы? 

Па мя та е це, я ка заў, што Бе ла русь 

на раз рыў? Усё гэ та ад бы ло ся. I ад-

бы ва ец ца. А мы па вiн ны вы ста яць. 

Ка лi мы хо чам звац ца на ро дам, 

ка лi мы на цыя, мы па вiн ны згур-

та вац ца i вы ста яць», — пад крэс-

лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«КА ЛI МЫ ХО ЧАМ ЗВАЦ ЦА НА РО ДАМ, 
КА ЛI МЫ НА ЦЫЯ, МЫ ПА ВIН НЫ 
ЗГУР ТА ВАЦ ЦА I ВЫ СТА ЯЦЬ»

Iн тэ гра цыяIн тэ гра цыя

ПЕР ШЫ ЭТАП 
АГУЛЬ НА ГА 

РЫН КУ ГА ЗУ — 
УЖО СЁ ЛЕ ТА

Та кую за да чу аба зна чыў 
Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА 

на са мi це ЕА ЭС у Ерэ ва не
Клю ча вой тэ май уча раш ня-

га па ся джэн ня Еў ра зiй ска га 

мiж ура да ва га са ве та ста лі 

са нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч ная 

сi ту а цыя i пы тан нi ад наў-

лен ня па са жыр скiх зно сiн 

у ЕА ЭС. Бы лi раз гле джа ны 

па зi цыi па стра тэ гii раз вiц-

ця еў ра зiй скай iн тэ гра цыi 

да 2025 го да, якiя ра ней 

за ста лi ся ня ўзгод не ныя, i 

шэ раг iн шых пы тан няў.

Ра ман Га лоў чан ка на зваў па-

ра дак дня раз на стай ным i на сы-

ча ным, а маг чы масць ад наў лен-

ня транс парт ных зно сiн — ад ной 

з най важ ней шых мер пад трым кi 

эка но мiк кра iн «пя цёр кi». На яго 

дум ку, на спе ла не аб ход насць 

адзi ных i ўсiм зра зу ме лых пра-

вi лаў рэ гу ля ван ня транс гра нiч-

на га ганд лю ў Еў ра зiй скiм эка-

на мiч ным са ю зе. «Гэ ту за да чу 

нам дык туе сфе ра мiж на род на-

га элект рон на га ганд лю, якая iн-

тэн сiў на раз вi ва ец ца», — цы туе 

бе ла рус ка га прэм' е ра Бел ТА.

На па ся джэн нi Еў ра зiй ска га 

мiж ура да ва га са ве та ў па шы ра-

ным скла дзе Ра ман Га лоў чан ка 

за явiў пра тое, што пер шы этап 

ства рэн ня агуль на га рын ку га зу 

ў Еў ра зiй скiм эка на мiч ным са ю-

зе па вi нен быць за вер ша ны ўжо 

сё ле та.

«Фар мi ра ван не агуль ных энер-

ге тыч ных рын каў у ЕА ЭС, звя за-

нае з за бес пя чэн нем не дыс кры-

мi на цый ных па ды хо даў у га лi не 

цэ на ўтва рэн ня, та ры фаў, до сту пу 

да па слуг на ту раль ных ма на по-

лiй, мы раз гля да ем у якас цi най-

важ ней шай за да чы для ства рэн-

ня са праў ды эка на мiч на га са ю за. 

У су вя зi з гэ тым на га даю, што ў 

ад па вед нас цi з пра гра май фар-

мi ра ван ня агуль на га рын ку га зу 

пер шы этап ад па вед най ра бо ты 

(а гэ та фар мi ра ван не ме та дыч-

най i ар га нi за цый най асно вы) па-

вi нен быць за вер ша ны ў бя гу чым 

го дзе», — ска заў ён.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га 

прэм' ер-мi нiст ра, у iс ну ю чай геа-

па лi тыч най сi ту а цыi, вы клi ка най 

не толь кi ка ра на вi рус най iн фек-

цы яй, але i шэ ра гам iн шых фак-

та раў, «у све це зноў на зi ра ец ца 

рост на цы я наль на га пра тэк цы я-

нiз му, аб ме жа ван не транс фер ту 

най ноў шых тэх на ло гiй, iмк нен не 

най больш раз вi тых кра iн за ха-

ваць сваё да мi на ван не на су пе-

рак кра i нам, якiя ста лi на шлях 

раз вiц ця, i кра i нам з пе ра ход най 

эка но мi кай».

«Та му нам трэ ба па ско ра на 

да бi вац ца поў на маш таб на га вы-

ка нан ня мэт i за дач, за кла дзе ных 

у Да га во ры аб ЕА ЭС, ства раць 

са праў ды агуль ныя без бар' ер-

ныя рын кi та ва раў, па слуг, ка пi-

та лу, ра бо чай сi лы. Пры чым яны 

па вiн ны ахоп лi ваць усе та вар ныя 

гру пы i пе ра важ ную боль шасць

сек та раў па слуг», — лi чыць 

кi раў нiк бе ла рус ка га ўра да.

Ра ман Га лоў чан ка мяр куе, 

што ў лiк вi да цыi бар' е раў, вы-

клю чэн няў i аб ме жа ван няў на 

ўнут ра ным рын ку ЕА ЭС ужо да-

сяг ну ты пэў ныя вы нi кi. У той жа 

час, на яго дум ку, «алiч боў ка» 

бар' е раў, ацэн ка iх не га тыў на-

га ўплы ву на ўза ем ны ган даль 

дадуць маг чы масць вы дзя ляць 

пры яры тэ ты ў гэ тым пра цэ се.

Прэм' ер-мi нiстр так са ма вы-

ка заў ся за ак ты вi за цыю ра бо-

ты па за пус ку ў ЕА ЭС су мес ных 

пра мыс ло вых пра ек таў з вы со-

кiм iн тэ гра цый ным эфек там, а 

так са ма за аб' яд нан не на ма ган-

няў у iм парт аза мя шчэн нi.


