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МВФ па пя рэдж вае: па ні ка не за га ра мі
Су свет ная эка но мі ка на мя жы но вай фі нан са вай па ні кі, 

лі чаць у Між на род ным ва лют ным фон дзе. Су мар ны доўг 

ужо на 60 пра цэн таў пе ра вы сіў уз ро вень 2008-га — го да 

апош ня га фі нан са ва га кры зі су. Ён да сяг нуў аст ра на міч-

най су мы — 182 трыль ё ны до ла раў. Ня здоль насць рэ-

фар ма ваць бан каў скую сіс тэ му мо жа стаць тры ге рам, 

які за пус ціць фі нан са вы кры зіс у маш та бах усёй пла не ты. 

МВФ кан ста туе, што ўра ды мно гіх кра ін і рэ гу ля та ры не 

змаг лі пра вес ці ў поў ным аб' ёме рэ фор мы, не аб ход ныя 

для аба ро ны фін сіс тэ мы ад без раз важ ных і не аб ду ма-

ных учын каў, якія здзяйс ня юц ца бан кі ра мі і фі нан сіс та-

мі. Экс-прэм' ер Вя лі ка бры та ніі Гор дан Браўн за ўва жыў у 

ве рас ні, што гла баль ная эка но мі ка, як лу на цік, ру ха ец ца 

на ўпрост у фі нан са вы кры зіс. Не бяс пе ка но ва га кры зі су, 

на дум ку Браў на, у тым, што ця пер з ім ня ма ка му спраў-

ляц ца. У асоб ным ана лі зе МВФ праг на зуе, што су свет-

най эка но мі цы для пра ду хі лен ня дру гой Вя лі кай дэ прэ сіі 

прый дзец ца пе ра адо лець мно гія вы клі кі. Ве лі зар ны рост 

за па зы чан няў, якія ро бяц ца кар па ра цы я мі і ўра да мі пад 

ніз кія пра цэнт ныя стаў кі, аб ме жа ваў па тэн цы ял раз віц ця 

ўсіх кра ін, а не толь кі дзяр жаў, якія па цяр пе лі ад кры зі су 

най больш моц на.

Fоrbеs апуб лі ка ваў рэй тынг 
най леп шых ра бо та даў цаў све ту

Аме ры кан скі фі нан са ва-эка на міч ны ча со піс Fоrbеs 

апуб лі ка ваў тра ды цый ны рэй тынг най леп шых ра бо та-

даў цаў све ту. Пер шае мес ца ў топ-500 гэ та га прэ стыж на га 

спі са зай мае хол дынг Аlрhаbеt Іnс (ЗША). Як вя до ма, ме-

на ві та яму на ле жыць кам па нія Gооglе, пе рад ае «Га зе та.

Ru». Дру гое мес ца ў кар па ра цыі Mісrоsоft, а трэ цяе — 

у кам па ніі Аррlе. Боль шасць прад стаў ні коў рэй тын га — 

ра бо та даў цы з ЗША.

Sіngароrе Аіrlіnеs ад на ві ла 
са мы пра цяг лы пра мы рэйс

Са ма лёт Аіrbus А350-900ULR авія кам па ніі Sіngароrе 

Аіrlіnеs вы ле цеў з Сін га пу ра ў Нью-Ёрк, ажыц цяў ля ючы 

са мы пра цяг лы пра мы рэйс у све це, пе рад ае ТАСС. 

Па да ных тэ ле-

кам па ніі СNBС, 

са ма лёт пе ра адо-

леў ка ля 16,7 ты-

ся чы кі ла мет раў і 

пры зям ліў ся праз 

18 га дзін і 50 хві-

лін пас ля вы ле ту. 

На шля ху на зад у 

Сін га пур лай не ры бу дуць зна хо дзіц ца ў па вет ры 18 га дзін 

45 хві лін. У са ма лё це 67 мес цаў біз нес-кла са і 94 мес цы 

прэ мі ум-эка ном-кла са, чыс та га эка ном-кла са на рэй се 

ня ма. Па лё ты бу дуць вы кон вац ца на са ма лё тах Аіrbus 

А350-900ULR, якія здоль ныя браць на борт да дат ко ва 

24 то ны па лі ва. 

Cа мым да лё кім бес па са дач ным пе ра лё там да гэ та га 

ча су лі чыц ца рэйс з Ган кон га ў Лон дан, здзейс не ны на са-

ма лё це Bоеіng 777-200 у 2005 го дзе. Пра цяг ласць па лё ту 

та ды скла ла 21 602 кі ла мет ры, а час у шля ху — 22 га дзі ны 

40 хві лін, але рэ гу ляр ным ён так і не стаў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Знай сці і пра пра ца ваць
У па чат ку свай го вы ступ лен-

ня на пле нар ным па ся джэн ні 

Аляк сандр Лукашэн ка ад зна чыў, 

што ме ра пры ем ства ста ла доб-

рай тра ды цы яй для прэ зі дэн таў 

дзвюх кра ін, кі раў ні коў рэ гі ё наў, 

прад стаў ні коў біз нес-су поль нас ці 

і экс пер таў, пля цоў кай для аб мер-

ка ван ня клю ча вых пы тан няў між-

дзяр жаў ных ад но сін.

Па вод ле яго слоў, ба кі ўваж лі ва 

вы ву чы лі, як на мяс цо вым уз роў-

ні рэа лі зу юц ца агуль ныя пла ны ў 

са цы яль най па лі ты цы, аграр най і 

пра мыс ло вай сфе рах. Акра мя та-

го, азна ё мі лі ся з перс пек тыў ны мі 

на прам ка мі раз віц ця вы со кіх тэх-

на ло гій, іна ва цый і ін фар ма цый най 

су поль нас ці.

«Сён ня нам не аб ход на пра ана-

лі за ваць і вы зна чыць тыя сфе ры, 

у якіх між рэ гі я наль нае ўза е ма дзе-

ян не маг ло б ака заць да дат ко вы 

ста ноў чы ўплыў на ін тэ гра цый-

ныя пра цэ сы ў рам ках на ша га 

са ю за», — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар.

Да па мо га сяб ра
Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 

што ў ця пе раш ні час больш за во-

сем ты сяч прад пры ем стваў дзвюх 

дзяр жаў звя за ны вы твор чай ка-

апе ра цы яй, а ў Бе ла ру сі ка ля трох 

ты сяч ар га ні за цый з ра сій скім ста-

тут ным ка пі та лам.

У той жа час у Ра сіі за рэ гіст-

ра ва на ка ля пя ці дзе ся ці су мес ных 

збо рач ных вы твор час цяў, ство ра-

на ка ля ста шас ці дзе ся ці суб' ек таў 

та ва ра вы твор чай сет кі з бе ла рус-

кім ка пі та лам — і гэ та пэў нае да-

сяг нен не, па коль кі з'я ві лі ся сот ні 

ты сяч ра бо чых мес цаў.

«Ме на ві та ў рэ гі ё нах на шых 

кра ін па чы на ец ца мност ва вы твор-

чых, тэх на ла гіч ных лан цуж коў па 

вы пус ку су мес най пра дук цыі, — 

кан ста та ваў Прэ зі дэнт. — Прак-

тыч на ў кож ным бе ла рус кім вы ра-

бе — ці гэ та бу дзе трак тар, ці ве лі-

ка груз ны аў та ма біль або лег ка вы, 

ці бы та вы пры бор — ёсць ра сій скі 

кам па нент».

Ён так са ма да даў, што аб уза-

ем най за ці каў ле нас ці ў раз віц ці 

між рэ гі я наль ных су вя зяў свед чыць 

вы со кая ін тэн сіў насць аб ме ну ві зі-

та мі дэ ле га цый роз на га ўзроў ню. 

Ба ка мі пад пі са на ка ля вась мі дзе-

ся ці да га во раў аб су пра цоў ніц тве 

з трыц цац цю шас цю суб' ек та мі 

Ра сіі.

Аб парт нё рах 
і перс пек ты вах

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў асноў ных ганд лё вых парт нё-

раў Бе ла ру сі ў Ра сіі — гэ та Маск-

ва, Санкт-Пе цяр бург, Та тар стан, 

Баш кар та стан, Перм скі край, 

а так са ма Бран ская, Ка луж ская, 

Мас коў ская, Сма лен ская і Цю мен-

ская воб лас ці. Аб' ём ганд лю з да-

дзе ны мі рэ гі ё на мі скла дае больш 

за 70 % бе ла рус ка-ра сій ска га та-

ва ра аба ро ту.

«Гэ та вы со кі вы нік, але важ на 

на ла дзіць та кі ж тэмп су пра цоў ніц-

тва і з ін шы мі суб' ек та мі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Лі чу, што ў нас ёсць 

усе не аб ход ныя ін стру мен ты», — 

ска заў бе ла рус кі лі дар.

Ён ад зна чыў, што ў ця пе раш ні 

час амаль з 60 рэ гі ё на мі Ра сіі ство-

ра ны су мес ныя ра бо чыя гру пы і 

са ве ты па дзе ла вым су пра цоў ніц-

тве. Так са ма ў ра сій скіх парт нё раў 

ёсць маг чы масць ад пра цоў ваць у 

Бе ла ру сі ўсё ак ту аль ныя пы тан ні 

не па срэд на са служ бо вы мі асо ба-

мі ў бе ла рус кім ура дзе і мяс цо вых 

ор га нах ула ды.

Не ўста наў лі ваць 
бар' е ры, 
а па шы раць пра цу

Акра мя та го, па-ра ней ша му 

ак ту аль най за ста ец ца тэ ма пра-

вя дзен ня ўзгод не най па лі ты кі ў 

пра мыс ло вай сфе ры і па глыб лен-

ня ка а пе ра цыі.

«Най важ ней шым пры яры тэ там 

між рэ гі я наль на га ўза е ма дзе ян ня 

з'яў ля ец ца рэа лі за цыя вы твор ча-

ка а пе ра цый ных пра ек таў у ма-

шы на бу да ван ні, дрэ ва ап ра цоў цы, 

хар чо вай, лёг кай пра мыс ло вас-

ці, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Вар-

та за бяс пе чыць не аб ход ную за-

груз ку прад пры ем стваў, якія ўжо 

дзей ні ча юць, шля хам ства рэн ня 

су мес ных пра грам па ім парт аза-

мя шчэн ні. Та ды на шы вы твор час-

ці змо гуць раз ві вац ца ў ін та рэ сах 

дзвюх кра ін».

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

на су стрэ чы ў Со чы гэ тае пы тан не 

дэ та лё ва аб мяр коў ва ла ся. «Я спа-

дзя ю ся, не ўза ба ве пры мем ра шэн-

ні, якія зды муць усе пе ра шко ды 

ў раз віц ці су мес ных вы твор час-

цяў», — за явіў ён.

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 

пры ваб насць лю бо га ін тэ гра цый-

на га аб' яд нан ня вы зна ча ец ца 

ўмо ва мі эка на міч на га су пра цоў-

ніц тва яго суб' ек таў. Га вор ка ідзе 

пра ства рэн не ўмоў для кам форт-

на га вя дзен ня ганд лю, а так са ма 

маг чы мас ці су мес на рэа лі за ваць 

пры быт ко выя пра ек ты ў роз ных 

сфе рах.

«На шы мі га лоў ны мі за да ча мі 

пра цяг ва юць за ста вац ца лік ві да-

цыя ўся ля кіх аб ме жа ван няў ва ўза-

ем ным ганд лі і за бес пя чэн не роў-

ных умоў дзей нас ці гас па дар чых 

аб' ек таў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы шчы ра ад-

зна чыў, што яму ха це ла ся б, каб 

гэ ты мі праб ле ма мі, якія па він ны 

вы ра шац ца на ўзроў ні ве дам стваў 

і мі ніс тэр стваў, менш зай ма лі ся 

прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Ра сіі.

Аб сель скай гас па дар цы, 
бу даў ніц тве і тэх ні цы

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

най больш ад чу валь нае пы тан не — 

гэ та су пра цоў ніц тва ў аг ра пра мыс-

ло вым комп лек се.

У мно гіх рэ гі ё нах Ра сіі бе ла ру-

саў ве да юць як доб ра сум лен ных 

і на дзей ных парт нё раў, а бе ла-

рус кія пра дук ты цэ няць і лю бяць. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што ня рэд ка су мес ная ра бо та па 

па вы шэн ні якас ці экс пар та ва на га 

хар ча ван ня пад мя ня ец ца аб ме жа-

валь ны мі ме ра мі.

Па вод ле яго слоў, на пя рэ дад-

ні фо ру му на рэш це да мо ві лі ся, 

як бу дуць вы ра шаць гэ тыя праб-

ле мы, пры тым да мо ві лі ся ад на-

знач на, гэ та бы ло пад тры ма на 

ўра да мі.

Перс пек тыў ным на прам кам 

су пра цоў ніц тва ён на зваў уза е ма-

дзе ян не ў бу даў ні чай сфе ры. Бе ла-

рус кія спе цы я ліс ты мо гуць якас на 

ўзвес ці лю быя аб' ек ты са цы яль-

на-эка на міч най інф ра струк ту ры, 

у шэ ра гу га ра доў Цэнт раль най 

фе дэ раль най акру гі та кія пра ек-

ты рэа лі за ва ны, ёсць па зі тыў ны 

во пыт і на Са ха лі не.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: Бе ла русь 

га то ва ўдзель ні чаць у ства рэн ні ў 

Ра сіі та кіх пра ек таў, як клас та ры, 

ін дуст ры яль ныя пар кі, тэ ры то рыі 

апе рад жаль на га раз віц ця.

На яго дум ку, ба кі па він ны 

эфек тыў на за дзей ні чаць ве лі зар-

ны на ву ко вы, пра мыс ло вы і кад-

ра вы па тэн цы ял дзвюх кра ін для 

ства рэн ня су мес най пра дук цыі.

Яшчэ Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на га даў, што ў нас ёсць ста ноў-

чыя пры кла ды ў стан ка бу да ван ні, 

рас пра цоў цы ру ха ві ка для кар' ер-

ных са ма зва лаў, па стаў цы кам па-

не нтаў для прад пры ем стваў аў та-

пра ма.

Да рэ чы, у Бе ла ру сі ўжо вы-

раб ля юц ца роз ныя мар кі тэх ніч-

на га вуг ля ро ду на за вод зе «Омск 

Кар бон Ма гі лёў», а гру пай кам-

па ній «Са друж насць» ство ра ны 

вы твор ча-ла гіс тыч ны комп лекс 

і алей на эк страк цый ны за вод па 

вы пус ку пра дук цыі з соі і рап су ў 

Смар гоні.

«Усе гэ тыя пра ек ты рэа лі за ва-

ны і пра цу юць пры не па срэд най 

пад трым цы бе ла рус кіх і ра сій скіх 

гу бер на та раў. Шмат у чым ме на ві-

та дзя ку ю чы іх мэ та на кі ра ва нас ці 

ўва саб ля юц ца ў жыц цё па зі тыў ныя 

па чы нан ні, якія зблі жа юць на шы 

дзяр жа вы, на паў ня юць кан крэт-

ным сэн сам бе ла рус ка-ра сій скія 

ад но сі ны», — да даў бе ла рус кі лі-

дар.

Ра сія — у пры яры тэ це
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў: раз віц цё су пра цоў ніц тва з рэ-

гі ё на мі Ра сіі з'яў ля ец ца ад ным з 

най важ ней шых знеш не эка на міч-

ных пры яры тэ таў Бе ла ру сі.

«Пе ра ка на ны, што і ця пе раш-

ні фо рум да зво ліць нам у хо дзе 

ад кры тай дыс ку сіі аб мер ка ваць 

шля хі па вы шэн ня эфек тыў нас ці 

між дзяр жаў на га су пра цоў ніц тва. 

Мы змо жам на ме ціць маг чы мыя 

пра рыў ныя на прам кі, вы зна чыць 

кан крэт ныя за да чы і на перс пек ты-

ву, — ска заў Прэ зі дэнт. — Ад нак 

не толь кі эка но мі ка ля жыць у асно-

ве на шых уза е ма ад но сін. На ступ-

ныя два га ды з'яў ля юц ца зна ка вы-

мі для брац кіх на ро даў. Мы ра зам 

бу дзем ад зна чаць 75 га доў з дня 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад фа шыс-

таў і 75 га доў Вя лі кай Пе ра мо гі — 

на шай су мес най Пе ра мо гі».

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, і 

для бе ла ру саў, і для ра сі ян свя тое 

ўсё, што звя за на з Вя лі кай Ай чын-

най вай ной. «На пры кла дзе подз ві гу 

са вец кіх сал дат, якія аба ра ня лі та ды 

на шу агуль ную Ра дзі му, мы па він ны 

вы хоў ваць но вае па ка лен не гра ма-

дзян Бе ла ру сі і Ра сіі са праўд ны мі 

па тры ё та мі», — да даў ён.

Шос ты фо рум — мо ла дзі
Акра мя та го, Прэ зі дэнт звяр нуў 

ува гу, што для нас важ на ства-

рыць усе ўмо вы, каб ма ла дыя лю-

дзі атры ма лі якас ную аду ка цыю і 

маг чы масць сум лен на пра ца ваць. 

Ча му? Та му што яны, мэ та на кі ра-

ва ныя і та ле на ві тыя, па трэб ныя 

ўсю ды: на вы твор час ці, у па лі-

ты цы, біз не се, на ву цы, аду ка цыі, 

дзяр жаў ным кі ра ван ні.

У су вя зі з гэ тым Аляк сандр 

Лука шэн ка пра па на ваў на ступ ны 

фо рум пры свя ціць раз гля ду пы-

тан няў, звя за ных з ма ла дзёж най 

тэ ма ты кай. На яго дум ку, трэ ба 

зра біць усё, каб мо ладзь Бе ла ру-

сі і Ра сіі ў пер шую чар гу гля дзе ла 

ад но на ад на го, ву чы лі ся ў пер шую 

чар гу ў гэ тых кра і нах.

Вар та аб мер ка ваць роз ныя ас-

пек ты аду ка цыі, куль ту ры, твор ча-

га раз віц ця, па тры я тыч на га вы ха-

ван ня і фар мі ра ван ня зда ро ва га 

ла ду жыц ця ма ла дых лю дзей.

У кан цы свай го вы ступ лен ня 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што на ша му ма ла до му па ка лен-

ню не аб ход на пры ві ваць жа дан не 

жыць і пра ца ваць на род най зям лі, 

бо ме на ві та ад мо ла дзі за ле жыць 

бу ду чы ня Бе ла ру сі і Ра сіі.

Сло ва ра сій ска му лі да ру
У сва ім вы ступ лен ні Ула дзі мір 

Пу цін ад зна чыў, што на ра сій скі 

ры нак па стаў ля ец ца па ло ва ўсёй 

бе ла рус кай экс парт най пра дук-

цыі. У мі ну лым го дзе та ва ра аба-

рот па вя лі чыў ся амаль на чвэрць 

і да сяг нуў 32,4 міль яр да до ла раў. 

У сту дзе ні — жніў ні бя гу ча га го-

да да даў яшчэ 14,5 %. Ён вы ка заў 

мер ка ван не, што ба кам па сі лах 

вы вес ці ўза ем ны ган даль на ўзро-

вень у 50 міль яр даў до ла раў.

Акра мя та го, Прэ зі дэнт Ра сіі 

ад зна чыў, што ба кі ўдзя ля юць 

вя лі кую ўва гу ўма ца ван ню ін вес-

ты цый на га су пра цоў ніц тва. Аб'ём 

ра сій скіх ка пі та лаў кла дан няў у 

Бе ла русь пе ра вы сіў 4 міль яр ды 

до ла раў, бе ла рус кія ін вес ты цыі — 

716,8 міль ё на до ла раў.

Най буй ней шым ра сій ска-бе-

ла рус кім пра ек там Ула дзі мір Пу-

цін лі чыць бу даў ніц тва атам най 

элект ра стан цыі. Ён за пэў ніў, што 

пер шы энер га блок бу дзе за пу шча-

ны ў ад па вед нас ці з гра фі кам — 

у кан цы 2019 го да, а ўся стан цыя 

бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю 

ў 2020-м.

Пра ду гле джа на ўзвя дзен не ў 

Бе ла ру сі і ін ша га важ на га аб' ек-

та — цэнт ра ядзер най на ву кі і тэх-

на ло гій. Та кім чы нам, ства ра ец ца 

не толь кі адзін пра мыс ло вы аб' ект, 

але і га лі на ў цэ лым, да даў Прэ зі-

дэнт Ра сіі.

Акра мя та го, у рам ках Са юз най 

дзяр жа вы ажыц цяў ля ец ца рэа лі за-

цыя не каль кіх дзя сят каў га лі но вых 

пра грам, асаб лі вы ўпор зроб ле ны 

на ства рэн не пе ра да вой на ву ка-

ёміс тай пра дук цыі, сты му ля ван не 

біз не су абедз вюх кра ін, на ўка ра-

нен не іна ва цый у рэ аль ны сек тар 

эка но мі кі.

Па лі ніі ЕА ЭС фар мі ру ец ца адзі-

ны ры нак та ва раў, па слуг, ра бо чай 

сі лы, ка пі та лаў. «Вя до ма, у нас 

шмат спрэ чак па гэ тых пы тан нях, 

шмат ін та рэ саў, якія пе ра ся ка юц-

ца, ча сам і не су па да юць. Але мы 

цвёр да ма ем на мер іс ці па гэ тым 

шля ху, ру ха ем ся на пе рад, ня гле-

дзя чы на ўсе спрэч кі, да агуль най 

мэ ты», — пад крэс ліў ён.

Па сло вах Пу ці на, сён ня пе рад 

Ра сі яй і Бе ла рус сю ста яць шмат у 

чым па доб ныя праб ле мы і вы клі-

кі: за бес пя чэн не доў га тэр мі но ва-

га ўстой лі ва га рос ту, па вы шэн не 

кан ку рэн та здоль нас ці на знеш ніх 

рын ках. Ся род пры яры тэт ных га-

лін, дзе ба кі раз ліч ва юць на мак-

сі маль ны эка на міч ны эфект, — ім-

парт аза мя шчэн не, пра мыс ло вая 

ка а пе ра цыя, сель ская гас па дар ка, 

бу даў ніц тва, фар ма цэў ты ка і дзяр-

жаў ныя за куп кі.

Ён так са ма за клі каў звяр нуць 

ува гу на на ву ку і аду ка цыю, іна-

ва цый ныя пра ек ты, звя за ныя з 

ліч ба вай эка но мі кай.

Яшчэ Прэ зі дэнт Ра сіі вы ка заў ся 

з на го ды ма ла дзёж най па лі ты кі: 

трэ ба пад трым лі ваць гра ма дзян-

скую ак тыў насць ма ла до га па ка-

лен ня, уцяг ну тасць у са цы яль ныя 

і гу ма ні тар ныя пра гра мы.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

РЭ АЛЬ НЫЯ СЛО ВЫ — У РЭ АЛЬ НЫЯ СПРА ВЫ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)


