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Аб гэ тым за явіў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад-

час на ра ды аб са цы яль-

на-эка на міч ным раз віц ці 

Бе ла ру сі ў 2019 го дзе і 

па ды хо дах да да лей ша-

га раз віц ця ін тэ гра цый-

ных кі рун каў.

«Я мяр кую, ня ма не аб-

ход нас ці сён ня ка заць пра 

тое, што свя ты скон чы лі ся і 

трэ ба ін тэн сіў на ўклю чац ца 

ў ра бо ту. Год бу дзе ня лёг-

кі», — па чаў раз мо ву бе ла-

рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

зна чыў, што падчас на ра ды 

ён ха цеў бы аб мер ка ваць 

пы тан ні эка на міч на га і гра-

мад ска-па лі тыч на га раз віц ця 

на шай кра і ны ў 2019 го дзе. 

«Шмат пра гэ та га во рыц ца. 

І пра тое, што гэ та пе рад-

вы бар чы год, яно са праў ды 

так. Тое, што ў нас да стат-

ко ва пы тан няў, якія трэ ба 

вы ра шаць лепш, чым яны 

вы ра ша юц ца ў ця пе раш ні 

час. І мы ве да ем, як гэ та ра-

біць», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ён пра ін фар ма ваў пры сут-

ных аб апош ніх пе ра га во рах 

з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі-

рам Пу ці ным і звяр нуў ува гу, 

што сён ня іс ну юць пы тан ні, 

звя за ныя з на шым асноў ным 

парт нё рам — Ра сі яй, а так са-

ма ЕА ЭС у цэ лым. Ма юц ца 

пы тан ні і ў ва ен на-па лі тыч-

ным бло ку — АДКБ.

«Што да ты чыц ца Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі, вы ве да-

е це, што ў нас прак тыч на 

ўсе праб ле мы эка на міч на-

га ха рак та ру вы ра ша ны ў 

больш-менш пры маль ным 

ва ры ян це, — за явіў ён, 

звяр та ю чы ся да ўдзель ні каў 

на ра ды. — Ёсць пы тан ні, не-

вя лі кія, пра якія мы заў сё ды 

ра сі я нам ка за лі, — гэ та па-

стаў кі на шай сель ска гас па-

дар чай пра дук цыі, хар чо вай 

і ін шай на рын кі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Але яны не но-

сяць кры тыч на га ха рак та ру, 

і мы з Прэ зі дэн там Ра сіі да-

мо ві лі ся, што гэ тыя га неб ныя 

пы тан ні трэ ба зды маць, каб 

яны больш ні ко лі не ста я лі на 

па рад ку дня на шых пе ра га-

во раў, і не толь кі на вы шэй-

шым уз роў ні».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на-

га даў пра пы тан ні, звя за ныя 

з да зво лам на аў та пе ра воз кі. 

На яго дум ку, у гэ тай сфе ры 

Бе ла русь па стаў ле на ў гор-

шыя ўмо вы, чым Поль шча і 

Літ ва. Шмат «кры ку і гвал-

ту» з на го ды па лі ты кі гэ тых 

дзяр жаў у да чы нен ні да Ра-

сіі, шмат раз моў аб Са юз най 

дзяр жа ве і ЕА ЭС, але пры 

гэ тым эле мен тар ныя пы тан-

ні не вы ра ша юц ца, у су вя зі 

з чым прэ зі дэн ты Бе ла ру сі 

і Ра сіі па лі чы лі іх вы ключ на 

ня вар ты мі для аб мер ка ван ня 

кі раў ні ка мі дзяр жаў.

«Іх, вя до ма, трэ ба вы ра-

шаць, і вы ра шыць іх мож на 

эле мен тар на», — за явіў Прэ-

зі дэнт.

У асно ве — 
раў на праўе

Што да ты чыц ца вя лі кіх і 

ад чу валь ных пы тан няў у ад-

но сі нах з Ра сі яй, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў, што 

сён ня ідзе шмат раз моў пра 

аб' яд нан не дзвюх дзяр жаў. 

Акра мя та го, шмат пы тан няў 

з'я ві ла ся і ў су вя зі з царк вой 

ва Укра і не аб аў та ке фа ліі бе-

ла рус кай царк вы.

«Я на зы ваю гэ тыя пы тан ні 

вель мі дур ны мі, пры цяг ну ты-

мі за ву шы для аб мер ка ван ня 

ў на шым гра мад стве. Га вор кі 

пра аб' яд нан не быць не мо-

жа, — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар. — І мы з Прэ зі дэн там 

Ра сіі ад на знач на, ад на га лос-

на вы зна чы лі, што сён ня на 

па рад ку дня та ко га пы тан ня 

ня ма — аб аб' яд нан ні».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна-

чыў, што ў свой час ба кі іш лі 

стро га па Да га во ры аб са ю-

зе Бе ла ру сі і Ра сіі, па він ны 

бы лі пры няць кан сты ту цый-

ны акт, дзе ўсё мусіла быць 

пра пі са на: і ор га ны кі ра ван-

ня, і адзі ная ва лю та, і гэ так 

да лей. «Ра сія ад мо ві ла ся 

ў свой час іс ці гэ тым шля-

хам. Я гэ та на га даў Прэ зі-

дэн ту Ра сіі, ён ска заў: так, 

так і бы ло», — ад зна чыў 

Лукашэн ка.

І тут паў стае пы тан не: 

што ра біць з са юз ным да га-

во рам? На дум ку Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі, трэ ба са дзіц ца за 

стол і гля дзець, што мы ра-

зам мо жам сён ня, згод на з 

да ку мен там вы ра шыць. На 

што ба кі ра зам, без уся ка га 

ціс ку, мо гуць пай сці.

«Толь кі на раў на праў най 

асно ве мы мо жам фар мі-

ра ваць са юз Бе ла ру сі і Ра-

сіі», — пад крэс ліў ён.

Гэ та звя за на з тым, што 

гэ та фун да мен таль ныя прын-

цы пы па бу до вы лю бо га са-

ю за. Прэ зі дэнт зноў звяр нуў 

ува гу: ня ма раў на праў най 

асно вы — ня ма са ю за. У ін-

шым вы пад ку — гэ та анек сія 

і ін кар па ра цыя. Акра мя та-

го, на ства рэн не аб' яд нан ня 

па він на быць во ля двух на-

ро даў. «Мы ўвесь час, фар-

мі ру ю чы гэ ты са юз, па він ны 

азі рац ца на мер ка ван не на-

шых лю дзей», — да даў бе ла-

рус кі лі дар.

У су вя зі з гэ тым па мно-

гіх пры чы нах аб аб' яд нан ні 

дзвюх дзяр жаў сён ня га вор-

кі не ідзе, рэ зю ма ваў Прэ зі-

дэнт. Ён да даў, што на гэ ты 

крок пай сці не мо жа і са ма 

Ра сія, пра што бе ла рус ка-

му лі да ру ска заў Ула дзі мір 

Пу цін. Та кой маг чы мас ці 

ў Расіі ня ма, уліч ва ю чы на-

ступ ствы.

«Та му трэ ба су па ко іц ца і 

спы ніць гэ тыя раз мо вы, што 

хтось ці ка гось ці на хі ліў або 

на хі ляе. Тут ні хто ні ко га не 

схі ліць, на ват моц ны сла бо-

га», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Не пры ман ня — 
ня ма

Да лей кі раў нік дзяр жа вы 

вы ка заў ся на конт эка на міч-

ных праб лем на шай кра і ны і 

пад атко ва га ма неў ру Ра сіі.

«Ні я ка га не пры ман ня па 

пы тан ні кам пен са цыі не бы-

ло. Не бы ло, што вось, Ра сія 

ка жа не, мы не бу дзем кам-

пен са ваць ва ша па гар шэн не 

сі ту а цыі, стра ты і гэ так да-

лей, — рас ка заў бе ла рус кі 

лі дар. — Больш за тое, Прэ-

зі дэнт Ра сіі пра па на ваў і ў 

но вым го дзе і адзін на адзін, 

і ў скла дах ра бо чых груп 

пра цяг нуць пе рагаворы па 

гэ тым пы тан ні, вы пра ца ваць 

пры маль ныя ра шэн ні».

На дум ку Прэ зі дэн та, гэ та 

пы тан не вар та бы ло вы ра-

шыць да 1 сту дзе ня, ад нак 

ні я кай ка та стро фы на сён-

няш ні дзень ня ма, бо стра ты 

ад ма неў ру ў Бе ла ру сі сё ле та 

скла дуць «смеш ную су му» — 

ка лі кошт наф ты за ба раль 

бу дзе ка ля 70 до ла раў, то гэ-

тая су ма скла дзе пры клад на 

400 міль ё наў до ла раў. «Гэ та 

не ка та стро фа, але мы на гэ-

та пай сці не мо жам, та му што 

з 2015 го да, ка лі быў уве дзе-

ны гэ ты пад атко вы ма неўр, 

мы ўжо стра ці лі 3,6 міль яр-

да до ла раў», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

А да за кан чэн ня гэ та га 

ма неў ру Бе ла русь стра ціць 

10,6 міль яр да до ла раў. Бе-

ла рус кі лі дар звяр нуў ува-

гу, маў ляў, гэ та су пя рэ чыць 

ду ху і «лі та ры» ўсіх уза ем-

ных да моў ле нас цяў, у тым 

лі ку ў рам ках ЕА ЭС. Акра-

мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 

ад зна чыў, што ў Ра сіі час та 

гу чыць па зі цыя, нібыта ў 

рам ках пад атко ва га ма неў-

ру ня ма аба вя за цель стваў па 

кам пен са цыі, гэ та не пра пі-

са на ў са юз ных да га во рах. 

Тут Аляк сандр Лу ка шэн ка 

за даў пра мое пы тан не: «Дык 

што, мы пад пі са лі гэ тыя да-

га во ры — аб Са юз най дзяр-

жа ве, ЕА ЭС — і раз ліч ва лі на 

па ста ян нае па гар шэн не эка-

на міч най сі ту а цыі ў су вя зі з 

ней кі мі ўнут ра ны мі дзе ян ня-

мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі? Не. 

Мы раз ліч ва лі на леп шае, і 

гэ та ўсю ды за пі са на».

Што да са мо га ма неў ру, 

то Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў 

ра сій ска му ка ле гу, што пад-

час пад пі сан ня да ку мен таў і 

га вор кі не бы ло пра па доб-

ныя зда рэн ні. Пры гэ тым 

бы ла агуль ная фар му лёў ка 

аб не да пу шчэн ні па гар шэн-

няў двух ба ко вых ад но сін, у 

тым лі ку ся род удзель ні каў 

ЕА ЭС.

Бе ла рус кі лі дар на га даў, 

што ў Ра сіі іш лі пе рагаворы 

на ўзроў ні ўра да вых экс-

пер таў, бы лі вы пра ца ва ны 

кам пен са цыі Бе ла ру сі, бы лі 

вы зна ча ныя кры ні цы — пра 

ўсё гэ та бы ло аб ве шча на 

пуб ліч на, ад нак по тым рап-

там ра сій скі бок спы ніў пе-

ра гаворы, не ад маў ля ю чы 

са мі кам пен са цыі, і аб умо віў 

гэ та па глыб лен нем ін тэ гра-

цый ных пра цэ саў. Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў: што гэ та за пра-

цэ сы, у ра сі ян ад ка зу ня ма. 

Ад нак бы ло вы ра ша на, што 

гэ тае пы тан не па він на вы ра-

шац ца з да па мо гай су мес-

ных груп.

«Мы не ад маў ля ем ся ад 

гэ тых пе ра гавора ў, яе (бе-

ла рус кую груп пу. — «Зв.») 

уз на ча ліць мі ністр эка но мі кі 

Дзміт рый Кру той. Я аб са-

лют на пад трым лі ваю пра па-

но ву, што там па він ны быць 

най вы шэй ша га ўзроў ню 

служ бо выя асо бы, не толь кі 

спе цы я ліс ты», — ад зна чыў 

бе ла рус кі лі дар.

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, 

што пе ра мо вы па він ны вес-

ці ся па комп лек се пы тан няў, 

якія па зна ча ны ў са юз ным 

да га во ры. На пер шае мес-

ца — гэ та ста ла пра па но вай 

Ула дзі мі ра Пу ці на — не аб-

ход на па ста віць фі нан са ва-

эка на міч ныя пы тан ні.

Да рэ чы, лі та раль на не-

каль кі га доў та му па гэ тых 

ас пек тах ужо бы лі пры ня тыя 

ра шэн ні. «Прос та ўрад Ра сіі 

пра гэ та за быў ся, ін фар му-

ю чы Прэ зі дэн та Ра сіі. Але 

раз ён ста віць гэ тыя пы тан ні 

зноў — ча го мы бу дзем ад-

маў ляц ца ад іх аб мер ка ван-

ня?» — кан ста та ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ён зноў пад крэс ліў: па-

куль бу дуць іс ці гэ тыя пе-

ра мо вы і не вы ра шац ца тыя 

пы тан ні, якія «ля жаць на 

па верх ні бе ла рус ка-ра сій-

скіх ад но сін», тое, што Бе-

ла русь губ ляе з 1 сту дзе ня 

бя гу ча га го да, су пя рэ чыць 

усім да моў ле нас цям, і мы 

нес ці стра ты да ўзроў ню 

мі ну ла га го да не мо жам. 

«Та му ўсе стра ты па він ны 

быць кам пен са ва ны па тых 

ці ін шых кі рун ках су пра цоў-

ніц тва з Ра сій скай Фе дэ ра-

цы яй, — за явіў бе ла рус кі 

лі дар. — Я гэ та і Прэ зі дэн ту 

ска заў, як бы гэ та ні ба лю ча 

і ні сум на бы ло, і паў та раю 

гэ та пуб ліч на, і да вод жу да 

ва ша га ве да ма як да ру чэн-

не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі. Вы 

(удзель ні кі на ра ды. — «Зв.») 

яго па він ны вы ка наць без да-

кор на і з дак лад нас цю. Мы 

ні чо га не мо жам стра ціць».

А ва ры ян ты ёсць
«Пра гноз і бюд жэт на 

2019 год сфар мі ра ва ны з улі-

кам пад атко ва га ма неў ру ў 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі», — ад-

зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

На дум ку бе ла рус ка га 

лі да ра, яго дзе ян не не аб-

мя жоў ва ец ца ад ным го дам 

і не аб ход на мець на дзей ныя 

кры ні цы, якія бу дуць кам-

пен са ваць гэ ты не га тыў ны 

ўплыў ужо сён ня. «Як і за 

кошт ча го бу дзем кам пен-

са ваць стра ты для бюд жэ ту 

і на шых наф та пе ра пра цоў-

чых за во даў? Гэ та пы тан-

не, якое мы сён ня так са ма 

па він ны аб мер ка ваць. Але 

ха чу па пя рэ дзіць: аб та кіх 

ра шэн нях, як пе ра кла дан-

не гэ тых праб лем на пле чы 

на шых лю дзей, бе ла ру саў, 

на ват не ду май це», — пад-

крэс ліў ён.

Бе ла русь не та кая ба га-

тая, па гар шаць ста но ві шча 

бе ла ру саў не да зва ляль на, 

лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. Бе ла рус кі лі дар зноў пад-

крэс ліў: на сель ніц тва не па-

він на ад чуць на са бе ні я ка га 

да дат ко ва га ця жа ру.

У су вя зі з гэ тым ён па-

пра сіў удзель ні каў на ра-

ды вы клас ці комп лекс ную 

ацэн ку ся рэд не тэр мі но ва га 

эка на міч на га рос ту, ста ну 

бюд жэ ту, уз роў няў ін фля цыі 

і зо ла та ва лют ных рэ зер ваў 

ва ўмо вах пад атко ва га ма-

неў ру, гэ та зна чыць вы ха ду 

на су свет ную ца ну на наф-

ту. «І які тут план ва ўра да 

іс нуе?» — па ці ка віў ся Прэ-

зі дэнт.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр-

жа вы, ён не па ві нен гі пер-

ба лі за ваць гэ тую праб ле му, 

па коль кі даў но па стаў ле на 

за да ча скон чыць ма дэр ні за-

цыю наф та пе ра пра цоў чых 

за во даў, каб мож на бы ло 

куп ляць наф ту не толь кі ў Ра-

сіі, пе ра пра цоў ваць і пра да-

ваць. Сё ле та ма дэр ні за цыя 

НПЗ у асноў ным скон чыц ца, 

пад крэс ліў ён.

Я ш ч э  А л я к  с а н д р 

Лукашэн ка на га даў пра ін-

шую па стаў ле ную ра ней 

за да чу: ад крыць аль тэр-

на тыў ную па стаў ку наф ты 

праз пры бал тый скія пар ты. 

За куп ляць наф ту, пе ра пра-

цоў ваць яе на На ва по лац кім 

НПЗ і за бяс печ ваць бал тый-

скія рэс пуб лі кі. На дум ку бе-

ла рус ка га лі да ра, гэ та бу дзе 

для іх жа тан ней.

«Та му не трэ ба лі чыць, 

што гэ та ка та стро фа. Ка лі 

абя рэ кі раў ніц тва Ра сіі та кі 

кі ру нак ру ху і стра ту адзі-

на га са юз ні ка на за ход нім 

на прам ку — ну, гэ та іх вы-

бар. Мы ж іх пры му сіць не 

мо жам», — кан ста та ваў ён.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НА АСНО ВЕ ПА РЫ ТЭ ТУ
Лю бы са юз дзяр жаў мо жа бу да вац ца толь кі на роў ных умо вах

У тэ му
Па вы ні ках на ра ды ў кі раў ні ка дзяр жа вы не ка то рыя 

ўдзель ні кі па гу та ры лі з жур на ліс та мі.

Мі ністр эка но мі кі Дзміт рый КРУ ТОЙ:

— Уліч ва ю чы ка ні ку лы ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, су мес на 

з ра сі я на мі ра бо чая гру па па куль не збі ра ла ся ў шы ро кім 

скла дзе. З бо ку Ра сіі і з на ша га бо ку па куль толь кі фар ма-

лі за ва ны скла ды гэ тых ра бо чых груп. Экс пер ты па ад па-

вед ных кі рун ках за раз фар мі ру юць па ра дак дня бу ду чых 

пе ра гавораў, пра во дзіц ца ана ліз усёй да га вор най ба зы 

Са юз най дзяр жа вы, ЕА ЭС, двух ба ко вых фар ма таў, якія ў 

нас іс ну юць па асоб ных га лі нах і ве дам ствах. Та му ўвесь гэ-

ты ма сіў маг чы мых праб лем ных пы тан няў да аб мер ка ван ня 

ця пер фар мі ру ец ца і па куль ідзе экс перт ная ад пра цоў ка.

Пер шае па ся джэн не яшчэ не пла ну ец ца, уліч ва ю чы, што 

ра сій скія ка ле гі толь кі вый шлі са сва іх на ва год ніх ка ні кул. 

Мы з імі гэ тую тэ му яшчэ не аб мяр коў ва лі.

Па зі цыя бе ла рус ка га бо ку бу дзе фар мі ра вац ца, зра-

зу ме ла, у хо дзе пе рагавораў, та му што ёсць вуз ка сек та-

раль ныя пы тан ні, якія трэ ба ў па чат ку аб мер ка ваць на 

ўзроў ні экс пер таў, а по тым ужо да но сіць ура дам і кі раў ні кам 

дзяр жаў.

Ні я кіх гла баль ных ра зы хо джан няў мы на сён няш ні дзень не 

ба чым, прос та шэ раг праб лем са праў ды вы ра ша ец ца ў та кім 

пер ма нент ным рэ жы ме, і дзесь ці па ней кіх ас пек тах не ха па ла, 

на пэў на, во лі ба коў — сес ці і да мо віц ца кан чат ко ва.

Гэ тыя гру пы — чар го вы шанц усё ж та кі гэ тыя шмат-

гадовыя праб ле мы вы ра шыць.

Стар шы ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га кан цэр на па 

на фце і хі міі Анд рэй РЫ БА КОЎ:

— На сту піў 2019 год. З пунк ту гле джан ня наф та вай га-

лі ны — гэ та чар го вы год пад атко ва га ма неў ру. Яшчэ раз 

паў та ру ся, што гэ та не ў на ві ну, ён па ча ты з 2015 го да. 

Адзі нае ад роз нен не ад па пя рэд ніх га доў — гэ та кам пен са-

цыя сва ім наф та пе ра пра цоў шчы кам Ра сій скай Фе дэ ра цы яй 

пад атко ва га ма неў ру.

Сён ня бы лі аб мер ка ва ны кам пен са цый ныя ме ха ніз-

мы для наф та пе ра пра цоў кі ў Бе ла ру сі. Гэ та са мы шы ро кі 

спектр маг чы мас цяў, які трэ ба бу дзе ў са мы блі жэй шы час 

ад пра ца ваць, па клас ці эка на міч ныя і юры дыч ныя раз лі кі 

на па пе ру.

Пра лік як кры ніц па стаў кі, так і спо са баў па стаў кі наф ты 

вя дзец ца на па ста ян най асно ве. Гэ та роз ныя на прам кі. На 

сён няш ні дзень най больш прэ мі яль ная (але з го ду ў год яна 

бу дзе губ ляць гэ тую прэ мі яль насць і пры хо дзіць да су свет-

най ца ны) — гэ та, вя до ма, ра сій ская наф та.

— З'я ві ла ся ін фар ма цыя, што Ра сія ў якас ці ад на го з 

ва ры ян таў кам пен са цыі раз гля дае куп лю наф та пе ра пра-

цоў чых за во даў Бе ла ру сі. Ці са праў ды гэ та так?

— Афі цый най ін фар ма цыі не па сту па ла, та му ка мен-

та ваць якія-не будзь вы каз ван ні не мае сэн су. Бу дзе афі-

цый ная ін фар ма цыя, афі цый ная пра па но ва — та ды бу дзе 

афі цый ны ка мен та рый.
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