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Мад рыд мо жа пры пы ніць 
са ма кі ра ван не Ка та ло ніі

Іс па нія па тра буе 
ад кі раў ніц тва Ка та-
ло ніі рас тлу ма чыць, 
што азна чае дэк ла-
ра цыя не за леж нас ці, 
пад пі са ная ў аў то рак 
ве ча рам рэ гі я наль-
ны мі ўла да мі. Пра 
гэ та за явіў стар шы-

ня ўра да ка ра леў ства Ма рыя на Ра хой па вы ні ках эк-
стран на га па ся джэн ня са ве та мі ніст раў. «Іс пан скі ўрад 
за пы тае ў ка та лон ска га ўра да рас тлу ма чэн ня, ці бы ла 
аб ве шча на не за леж насць», — ад зна чыў прэм' ер. «Гэ-
ты за пыт не аб ход ны пры ак ты ва цыі 155-га ар ты ку ла 
кан сты ту цыі», — да даў Ра хой. Да рэ чы, зга да ны ар ты-
кул асноў на га за ко на ні ко лі не пры мя няў ся ў гіс то рыі 
дэ ма кра тыч най Іс па ніі. Ён да зва ляе Мад ры ду пры пы-
ніць са ма кі ра ван не Ка та ло ніі. Пад пі сан не дэк ла ра цыі 
аб не за леж нас ці кі раў ні ком жэ не ра лі та та Кар ле сам 
Пуч дэ мо нам, а так са ма яшчэ не ка то ры мі па лі ты ка мі, 
гэ та сім ва ліч ны акт, за явіў афі цый ны прад стаў нік ура да 
Ка та ло ніі Жор дзі Ту рул. Ён так са ма за клі каў прэм' е ра 
Іс па ніі пры зна чыць «дзень, мес ца і час» для пе ра мо ў 
з ка та лон скімі ўла да мі.

Па мер ка ван ні МВФ, 
су свет ная эка но мі ка пай шла на ўздым

Між на род ны ва лют ны фонд па леп шыў пра гно зы 
рос ту су свет на га ВУП на 2017 і 2018 га ды на 0,1% — да 
3,6% і 3,7% ад па вед на. Спе цы я ліс ты МВФ ад зна ча юць 
«цык ліч ны ўздым, які па ска ра ец ца» ў еў ра зо не, ва 
Ус ход няй Еў ро пе, Азіі і Ра сіі. Але ёсць і фак та ры, якія 
псу юць на строй ін вес та рам, як, на прык лад, «брэк сіт» 
або сі ту а цыя ва кол Ка та ло ніі. МВФ па вы сіў пра гно зы 
рос ту ВУП Ра сіі на 2017 і 2018 га ды на 0,4 і 0,2 пра-
цэнт на га пунк та — да 1,8% і 1,6% ад па вед на. Пра гно зы 
па леп ша ны на фо не агуль на га ўма ца ван ня фі нан са вай 
ста біль нас ці і пры кмет на га за па во лен ня ін фля цыі. У 

кра і нах з вы со кім уз роў нем да хо даў, на ад ва рот, га-
лоў най праб ле май за ста ец ца не да стат ко ва вы со кая 
ін фля цыя, якая не да цяг вае да ап ты маль ных, на дум ку 
МВФ, 2%.

Мек сі ка атры мае $150 млн стра хоў кі 
пас ля зем ля тру су

Мі ніс тэр ства фі нан саў Мек сі кі па ве да мі ла аб вы пла-
це кра і не стра хоў кі за зем ля трус 7 ве рас ня. Маг ні ту да 
штурш коў та ды да сяг ну ла 8,1, за гі ну лі дзя сят кі ча ла век, 
па цяр пе ла інф ра струк ту ра ў шэ ра гу шта таў. Пры гэ тым 
19 ве рас ня ў Мек сі цы ад быў ся яшчэ адзін зем ля трус, ах-
вя ра мі яко га ста лі 369 ча ла век. «Па цвяр джа ец ца ак ты ва-
цыя «ка та стра фіч ных аб лі га цый», па якіх бу дзе атры ма на 
150 міль ё наў до ла раў», — га во рыц ца ў па ве дам лен-
ні Мін фі на. Гэ тая стра хоў ка бы ла на бы та Мек сі кай на 
знеш ніх рын ках за па зы чан няў не каль кі га доў та му пры 
па ся рэд ніц тве Су свет на га бан ка, праз які і бу дуць пе-
ра ве дзе ны срод кі. Ха рак тэр на, што стра хоў ка бы ла 
па доў жа на 4 жніў ня, гэ та зна чыць кры ху больш чым за 
ме сяц да ўда ру сты хіі.

Ва ну а ту ста ла пер шай кра і най, 
чыё гра ма дзян ства мож на ку піць за біт кой ны

Пра гэ та аб вяс ціў кі раў нік 
на цы я наль на га ін фар ма цый-
на га цэнт ра Джэф ры Бонд. 

У кам пе тэн цыю гэ та га цэнт-

ра ўва хо дзіць раз гляд пы тан-

няў аб пра да стаў лен ні гра-

ма дзян ства Ва ну а ту. Кошт 

афарм лен ня гра ма дзян ства 

ці ха акі ян скай рэс пуб лі кі для 

за меж ні каў скла дае $200 тыс., або ка ля 42 біт кой наў 

па бя гу чым кур се. Атры ман не гра ма дзян ства Ва ну а ту 

мо жа быць пры ваб ным перш за ўсё для біз нес ме наў, 

па коль кі гэ тая кра і на мае над звы чай іль гот ную сіс тэ му 
па дат ка аб кла дан ня. Акра мя гэ та га, ула даль ні кі паш-
пар тоў ці ха акі ян скай рэс пуб лі кі мо гуць на вед ваць без 
афарм лен ня 113 кра ін све ту.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

Ін вес ты цый мо жа быць больш
Бе ла русь на ве да ла пар ла менц кая 

дэ ле га цыя з Азер бай джа на
Спі ке ры абедз вюх па лат бе ла рус ка га пар ла мен та су стрэ лі-
ся са стар шы нёй Мі лі Медж лі са (пар ла мен та) Азер бай джан-
скай Рэс пуб лі кі Ак та ем АСА ДА ВЫМ.

Пад час пе ра моў у Са ве це Рэс пуб лі кі cтаршыня верх няй па-
ла ты Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ пра па на ваў больш ак тыў на раз ві ваць 
ін вес ты цый нае су пра цоў ніц тва. Па яго сло вах, азер бай джан скі 
ка пі тал пры сут ні чае ў амаль шас ці дзе ся ці бе ла рус кіх кам па ні ях, 
але гэ та ліч ба мо жа быць боль шай. Са дзей ні чаць гэ та му му сяць і 
пар ла мен ты Бе ла ру сі і Азер бай джа на. Акра мя та го, кі раў ні кі пар ла-
мен таў аб мер ка ва лі перс пек ты ву су мес на га вы ха ду на рын кі трэ ціх 
кра ін, раз віц цё пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, а так са ма на ладж ван не 
кан так таў па між рэ гі ё на мі.

Па вы ні ках пе ра моў ба кі да мо ві лі ся аб ства рэн ні на ву ко ва га 
фон ду пар ла менц кіх струк тур. 

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА 
звяр нуў ува гу на той факт, што сён ня на шы дзяр жа вы ства ры лі ўсе 
ўмо вы для «поў на фар мат най уза е ма вы гад най ра бо ты». Ён ад зна-
чыў ды на міч нае раз віц цё між пар ла менц ка га дыя ло гу.

Ула дзі мір Анд рэ йчан ка сказаў пра кан струк тыў ную ра бо ту дэ-
ле га цыі Азер бай джа на пад час 26-й се сіі Пар ла менц кай асамб леі 
АБ СЕ, якая гэ тым ле там прай шла ў Мін ску: 

— Пар ла менц кая дэ ле га цыя Азер бай джа на ўнес ла пра па но-
ву — а мы з'я ві лі ся так са ма су за сна валь ні ка мі — ства рыць гру пу 
пад трым кі Шаў ко ва га шля ху ў Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ. 
Гэ та, я лі чу, вель мі важ ны пра ект для Рэс пуб лі кі Бе ла русь у эка-
на міч ным пла не.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by



Ва ўра дзеВа ўра дзе  

Фі нан са выя ле кі 
з пер са наль най ад каз нас цю
Пад час па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў быў раз-
гледжаны ход рэа лі за цыі да ру чэн няў кі раў ні ка дзяр жа вы 
па фі нан са вым азда раў лен ні ар га ні за цый АПК. Прэм' ер-
мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ у сва ім вы ступ лен ні ад зна чыў, 
што ў кра і не ства ра юц ца не аб ход ныя ўмо вы для да па-
мо гі пе ра пра цоў чым прад пры ем ствам аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су, якія ма юць па трэ бу ў азда раў лен ні. Але пры 
атры ман ні дзярж пад трым кі не аб ход на вы кон ваць усе ага-
во ра ныя ўмо вы. 

Кі раў нік ура да на га даў, што Прэ зі дэнт пры няў ра шэн не па 
кож най воб лас ці аб рэ струк ту ры за цыі част кі аба вя за цель-
стваў прад пры ем стваў, якія пе ра пра цоў ва юць мя са, ма ла-
ко і збож жа пе рад бан ка мі ў па ме ры больш за 3 млрд руб лёў. 
«У 2016—2017 га дах, дзя ку ю чы рэ струк ту ры за цыі за па зы ча нас ці, 
вы зва ля юц ца аба рот ныя срод кі на су му ў 2,4 млрд руб лёў. 

Акра мя та го, па сло вах прэм' ер-мі ніст ра, Прэ зі дэн там уста ноў-
ле на пер са наль ная ад каз насць кі раў ні коў ар га ні за цый, гу бер на та-
раў, стар шынь рай вы кан ка маў за вы ка нан не зга да ных ра шэн няў. 
«У су вя зі з гэ тым на кож ным прад пры ем стве па він на рэа лі зоў вац ца 
не аб ход ная фі нан са вая па лі ты ка па аку му ля ван ні срод каў для па-
га шэн ня даў гоў, што за бяс пе чыць вы ка нан не ра шэн няў кі раў ні ка 
дзяр жа вы ў поў ным аб' ёме», — ад зна чыў прэм' ер-мі ністр.

Анд рэй Ка бя коў звяр нуў ува гу і на тое, што сён ня не зна хо-
дзяць ак тыў на га пры мя нен ня но выя ін стру мен ты ан ты кры зіс на га 
кі ра ван ня, якія пра ду гле джа ны Ука зам №253. Га вор ка ідзе пра 
кан вер та цыю даў гоў крэ ды то раў у ак цыі, за мя шчэн не ак ты ваў, 
пры цяг нен не трэ ціх асоб. «Па вы ні ках раз гля ду гэ та га пы тан ня 6 
каст рыч ні ка ў Гро дзен скай воб лас ці мной да ру ча на за бяс пе чыць 
рэа лі за цыю пі лот на га пра ек та на ба зе сель ска гас па дар ча га прад-
пры ем ства «Мас таў чан ка», якое зна хо дзіц ца ў са на цыі, па па кро-
ка вай ад пра цоў цы но вых ін стру мен таў ан ты кры зіс на га кі ра ван ня і 
да вес ці да за ці каў ле ных ад па вед ныя рэ ка мен да цыі», — па ве да міў 
кі раў нік ура да.

Акра мя та го, кі раў ні ка мі прад пры ем стваў і мяс цо вых вы кан-
ка маў усё яшчэ не пра во дзіц ца на на леж ным уз роў ні ра бо та з 
крэ ды то ра мі.

Анд рэй Ка бя коў пра ін фар ма ваў, што ў вы ні ку ме ра пры ем стваў 
па фі нан са вым азда раў лен ні сель гас ар га ні за цый сё ле та за пер шае 
паў год дзе ад на ві лі пла це жаз доль насць 32 ар га ні за цыі, або 10% ад 
агуль най коль кас ці, па леп шы ла ка э фі цы ен ты пла це жаз доль нас ці 
131 ар га ні за цыя.

Уз на га ро дзі лі най леп шых
Прэм' ер-мі ністр Анд рэй КА БЯ КОЎ уру чыў дзяр жаў ныя 
ўзна га ро ды най леп шым прад стаў ні кам пра цоў ных ка лек-
ты ваў пад час ура чыс тай цы ры мо ніі ў Па ла цы Рэс пуб лі кі. 
Кож ны са 130 уз на га ро джа ных унёс вя лі кі ўклад у раз віц цё 
кра і ны.

Вы со кіх уз на га род уда сто і лі ся да рож ныя ра бо чыя, дзя ку ючы 
якім па бу да ва на дру гая каль ца вая аў та ма біль ная да ро га ва-
кол Мін ска. Па вод ле слоў Анд рэя Ка бя ко ва, ма гіст раль цал кам 
ад па вя дае еў ра пей скім стан дар там і з'яў ля ец ца пер шай пас ля 
30-га до ва га пе ра пын ку, на якой улад ка ва на бе тон нае па крыц цё 
з вы ка ры стан нем цэ мен ту ай чын най вы твор час ці. Не за бы лі ся і 
пра ра бот ні каў хол дын га «Бел ОМА», якія ўнес лі знач ны аса біс ты 
ўклад у раз віц цё ап тыч на га пры бо ра бу да ван ня. Па дзя кі Прэ зі-
дэн та так са ма бы лі ўру ча ны і ра бот ні кам ляс ной га лі ны, мно гія 
з якіх пры ня лі ак тыў ны ўдзел у лік ві да цыі на ступ стваў ура га ну ў 
Мін скай воб лас ці, ка лі з-за раз гу лу сты хіі за гі ну ла ка ля 3,5 млн 
куб. м ле су.

Анд рэй Ка бя коў сваё вы ступ лен не за вяр шыў сло ва мі Уін ста на 
Чэр чы ля: «Пе сі міст ба чыць цяж касць у кож най маг чы мас ці, ап ты-
міст ба чыць маг чы масць у кож най цяж кас ці».

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Як па ве дам ляе БЕЛ ТА, Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на 
па ся джэн ні ў вуз кім скла дзе Са ве-
та ў Со чы рас ка заў, што ўжо па спеў 
аб мя няц ца з Прэ зі дэн там Ка зах ста на 
Нур сул та нам На за рба е вым мер ка-
ван нем аб ра бо це асоб ных струк тур 
СНД, у пры ват нас ці Між пар ла менц-
кай асамб леі. Яны лі чаць, што дзей-
насць гэ та га ор га на не дае па трэб най 
ад да чы, а на яе ўтры ман не вы дзя ля-
юц ца не ма лыя гро шы.

«Ка лі гэ та струк ту ра не пра цуе, 
мо жа быць, і ад мо віц ца ад яе? Хоць 
мы пра па ноў ва лі на дзя ліць яе пэў ны-
мі, кан крэт ны мі паў на моц тва мі. Мы 
там ней кія ма дэль ныя за ко ны пры-
ма ем, але ні адзін з іх, на прык лад, у 
Бе ла ру сі, не лёг у асно ву пры няц ця 
на цы я наль на га за ка на даў ства. Та-
ко га ў прын цы пе ні ко лі не бы ло», — 
звяр нуў ува гу бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што да гэ-
тых пы тан няў не аб ход на па ды сці 
грун тоў на. Бо на ват на ўзроў ні кі-
раў ні коў дзяр жаў раз гля да юц ца не 
са мыя ак ту аль ныя і на дзён ныя праб-
ле мы. «Шчы ра ка жу чы, мы і са мі тут 
на вы со кім уз роў ні пры ма ем ра шэн ні 
і не заў сё ды рэа лі зоў ва ем іх. Ды і ра-
шэн ні, па гля дзі це, ці на ша га ўзроў ню: 
ней кія за явы і ін шае», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, больш важ ная праб-
ле ма ганд лё ва-эка на міч на га ўза е ма-
дзе ян ня, якую бе ла рус кі бок па ды маў 
не раз, і бяс пе кі. «Пы тан ні бяс пе кі — 
яны ўжо не сту ка юць у дзве ры, яны 
ўжо ў наш дом ува рва лі ся. Мы іх абы-
хо дзім са рам лі ва: ці то мы ба ім ся па-
ста віць гэ тыя пы тан ні, ці то ра зу ме ем, 
што не мо жам іх вы ра шыць», — кан-
ста та ваў бе ла рус кі лі дар.

«Ро бім вы гляд, што ўсё ў нас доб-
ра, збі ра ем ся, за явы ро бім, а па сут-
нас ці эфек тыў насць вель мі ніз кая. 
Мо жа, нам не як вы зна чыць ко ла 
спе цы я ліс таў, якія б аб' ек тыў на нам 
пра па на ва лі сур' ёз ную рэ фор му або 
струк ту ры за цыю ў на шай дзей нас-
ці?» — за пы таў кі раў нік беларускай 
дзяр жа вы.

Па доб ныя праб ле мы іс ну юць і ў 
ЕА ЭС, ад зна чыў ён. Але там больш 
кан крэт ны па ра дак дня і больш кан-
крэт ныя ра шэн ні, па коль кі знач насць 
са ю за вель мі вы со кая. «Я па га дзіў-
ся б з тым, каб у ЕА ЭС бы ло і пар ла-
менц кае вы мя рэн не, бо ёсць што там 
аб мяр коў ваць. Трэ ба да пры том нас ці 
пры во дзіць на шы пост са вец кія струк-
ту ры», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. Ён вы ка заў упэў не насць, што яго 
па зі цыю пад трым лі ва юць кі раў ні кі 
ін шых кра ін.

На дум ку кі раў ні ка бе ла рус кай 
дзяр жа вы, за явы аб за па тра ба ва нас ці 
СНД трэ ба пад ма ца ваць кан крэт ны мі 
дзе ян ня мі, перш за ўсё ў эка на міч най 
сфе ры. Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-
даў, што прай шоў год з дня пры няц ця 
ў Біш ке ку ра шэн ня Са ве та кі раў ні коў 
дзяр жаў аб адап та цыі СНД да су час-
ных рэа лій. Да ку мент змя шчае вы-
раз ныя ўста ноў кі па раз віц ці і ўма ца-
ван ні Са друж нас ці. Лі да ры ўсіх кра ін 
па га дзі лі ся з не аб ход нас цю за ха ван ня 
ар га ні за цыі. «Але мы па-ра ней ша му 
топ чам ся на мес цы. За яву аб за па-
тра ба ва нас ці Са друж нас ці трэ ба пад-
ма ца ваць кан крэт ны мі дзе ян ня мі», — 
за клі каў Прэ зі дэнт.

Ён звяр нуў ува гу, што мэ та прак-
тыч на кож на га рэ гі я наль на га аб' яд-
нан ня — уза ем ная ад кры тасць рын-
каў і роў ныя ўмо вы гас па да ран ня. 
«Мы ма ем для гэ та га доб рую асно-
ву — да га вор аб зо не сва бод на га 
ганд лю. Ён пра ду гледж вае, што 
ад ным з на ступ ных кро каў па він на 
стаць за бес пя чэн не роў ных умоў до-
сту пу да дзярж за ку пак. У мі ну лым 
го дзе пяц цю дзяр жа ва мі пад пі са ны 
пра та кол аб пра ві лах і пра цэ ду рах 
рэ гу ля ван ня дзярж за ку пак. Ідзе ра-
бо та па яго рэа лі за цыі. Пад гэ тым 
да ку мен там ня ма под пі саў асоб ных 
кі раў ні коў дзяр жаў: Ка зах ста на, Мал-
до вы і Укра і ны. А гэ та зна чыць, што 
мы зноў бу дзем мець вы ключэнні, — 
кан ста та ваў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. — З ад на го бо ку, за яў ля ем аб 
ад кры тас ці ў ганд лі, з ін ша га — не 
да пус ка ем адзін ад на го да за ку пак у 
дзярж сек та ры, які фар мі руе вя лі кую 
до лю рын ку».

Асоб нае пы тан не — ства рэн не 
зо ны сва бод на га ганд лю па слу га мі. 
«Усе доб ра ве да юць, як ідзе ра бо та 
над ад па вед ным па гад нен нем. Збі ра-
юц ца экс пер ты, бя руць ста ры тэкст, 
мя ня юць мес ца мі аб за цы і на кі роў ва-
юць да ку мент на раз гляд. Праз два-
тры ме ся цы сі ту а цыя паў та ра ец ца. 
І так — га да мі. У пра ек та ка ар ды на та-
ра ня ма, а Вы кан кам, шчы ра ка жу чы, 
з гэ тай ро ляй не спра віў ся», — пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар за клі каў звяр нуць 
асаб лі вую ўва гу на гэ тыя праб ле мы, 
бо ме на ві та ган даль і эка но мі ка з'яў-
ля юц ца пад мур кам лю бых ад но сін: 
«Рэ аль ны рух па двух на прам ках, 
якія я аба зна чыў, удых не ў ар га ні за-
цыю жыц цё. У ад ва рот ным вы пад ку 
СНД так і бу дзе за ста вац ца ў сфе ры 
доб рых на ме раў. Трэ ба даць не аб-
ход ныя да ру чэн ні на шым ка бі не там 
мі ніст раў, каб уз ня тыя тэ мы бы лі раз-
гле джа ны».

Па вы ні ках па ся джэн ня Са вет кі-
раў ні коў дзяр жаў СНД пры няў ра-
шэн не аб раз ме жа ван ні сва іх паў на-
моц тваў з Са ве там кі раў ні коў ура даў. 
Да кам пе тэн цыі прэ зі дэн таў ця пер бу-
дуць ад не се ны пы тан ні вы зна чэн ня 
стра тэ гіі і кі рун каў да лей ша га раз-
віц ця СНД, а так са ма су пра цоў ніц тва 
ў сфе рах аба рон най па лі ты кі, ахо вы 
знеш ніх ме жаў, ба раць бы са зла чын-
нас цю, про ці дзе ян ня тэ ра рыз му і ін-
шым вы клі кам і па гро зам.

Уся го па ра дак дня су стрэ чы ўклю-
чаў 17 пы тан няў. Пад час па ся джэн ня кі-
раў ні кі дзяр жаў пад пі са лі за явы аб пад-
трым цы ін сты ту та сям'і і тра ды цый ных 
ся мей ных каш тоў нас цяў, кан вен цыі аб 
су пра цоў ніц тве ў га лі не да сле да ван ня 
і вы ка ры стан ня кас міч най пра сто ры ў 
мір ных мэ тах, згод на з якой у СНД да 
2025 го да бу дзе ство ра на аб' яд на ная 
сіс тэ ма па вет ра на-кас міч най аба ро ны. 
Акра мя та го, прэ зі дэн ты адоб ры лі Кан-
цэп цыю су пра цоў ніц тва ў сфе ры про-
ці дзе ян ня ле га лі за цыі да хо даў, атры-
ма ных зла чын ным шля хам, фі нан са-
ван ню тэ ра рыз му і рас паў сюдж ван ню 
зброі ма са ва га зні шчэн ня.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by
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