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МЭТЫ ВЯДОМЫЯ, ЗАДАЧЫ ЯСНЫЯ
Новыя твары

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка з самага пачатку тыдня на рабочым месцы. Учарашні дзень ужо
названы гістарычным — для дыпламатычнага корпуса, прынамсі.
Чаго вартае толькі назначэнне
прадстаўніка Беларусі ў ЗША, пасада якога заставалася вакантнай
дванаццаць гадоў.
Аляксандр Лукашэнка назначыў
пяць кіраўнікоў дыпламатычных
прадстаўніцтваў Беларусі — у адпаведнасці з даручэннем Прэзідэнта, сярод іх не толькі кадравыя
дыпламаты, але і ўпраўленцы, якія
добра сябе зарэкамендавалі і маюць досвед работы ў сферы міжнародных адносін.

Важны дзень
для дыпламатычнай
гісторыі
Такога пакета важных краін і
такога высокага ўзроўню назначэнцаў міністр замежных спраў
Уладзімір Макей не памятае.
«Краіны, куды назначаны паслы, адыгрываюць важную ролю і
ў рэгіёне, і ў свеце ў цэлым. Нашы
адносіны з імі развіваюцца дынамічна і паступова. Напрыклад, з
Вялікабрытаніяй мы ў найлепшыя
гады мелі тавараабарот больш за
тры мільярды долараў, з Нідэрландамі — больш за два мільярды.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі,
з Казахстанам летась амаль да
мільярда быў тавараабарот», —
паведаміў журналістам Уладзімір
Макей.

Фота БелТА.

Кадравы панядзелак у Прэзідэнта: каля двух дзясяткаў
чалавек атрымалі новыя пасады, у міністра ўнутраных
спраў новыя намеснікі.

Важнае значэнне з пункту гледжання эканамічнага супрацоўніцтва мае для Беларусі і Аўстрыя, у
тым ліку як штаб-кватэра многіх
рэгіянальных і міжнародных арганізацый, узаемадзеянне з якімі мае
велізарнае значэнне. Уладзімір Макей упэўнены: на ўсе адказныя пасады назначаны людзі, якія будуць
працаваць у інтарэсах дзяржавы.

Не саюзнікі,
але партнёры
Аб аднаўленні дыппрадстаўніцтва на ўзроўні паслоў Мінск і Вашынгтон заявілі летась у верасні,
калі Аляксандр Лукашэнка сустракаўся з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Хэйлам.
«Мы са Злучанымі Штатамі не
станем ваенна-палітычнымі саюзнікамі ў агляднай перспектыве, але
мы можам быць узаемавыгаднымі
партнёрамі», — заявіў журналістам
назначаны Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў ЗША Алег
Краўчанка.
Сярод галін, у якіх інтарэсы
дзвюх краін супадаюць, — у пер-

шую чаргу ўзаемадзеянне ў галіне
прыцягнення фінансавых рэсурсаў,
эканамічны і энергетычны дыялог,
міжнародная бяспека, супрацоўніцтва праваахоўных органаў.
«Тое, што мы належым да розных ваенна-палітычных блокаў, не
выключае, а хутчэй вызначае неабходнасць кантактаў паміж ваеннымі.
Безумоўна, мы пагаджаемся не ва
ўсім, таму важным элементам нашых двухбаковых адносін застанецца дыялог па пытаннях, па якіх нашы
пазіцыі пакуль адрозніваюцца», —
растлумачыў кіраўнік дыпмісіі.
Ён імкнецца да такога ўзроўню
нармалізацыі адносін, які можна будзе ацаніць як устойлівы, калі з'явіцца
ўпэўненасць у тым, што ў найбліжэйшы час не ўзнікне ўскладненняў для
доступу на ёмісты плацежаздольны
амерыканскі рынак, для магчымасцяў вытворчай кааперацыі, прыцягнення фінансавых рэсурсаў.
«Я лічу менавіта наданне ўстойлівага характару дасягненням, нармалізацыі, якіх нам удалося дасягнуць цяпер, прыярытэтнай задачай», — дадаў Алег Краўчанка.

Прэзідэнт назначыў кіраўнікоў
дыпламатычных прадстаўніцтваў
Беларусі: на пасаду Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла ў Нідэрландах — Андрэя Еўдачэнку, дагэтуль першага намесніка міністра
замежных спраў; Надзвычайнага
і Паўнамоцнага Пасла ў Аўстрыі
і па сумяшчальніцтве ў Славеніі,
Пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры міжнародных арганізацыях
у Вене і па сумяшчальніцтве пры
Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе — Андрэя Дапкюнаса, дагэтуль намесніка міністра
замежных спраў.
Надзвычайным і Паўнамоцным
Паслом Беларусі ў ЗША назначаны
Алег Краўчанка, які дагэтуль працаваў намеснікам міністра замежных спраў, у Казахстане — Павел
Уцюпін, які да чэрвеня 2020 года
займаў пасаду міністра прамысловасці. Дыпламатычную місію Беларусі ў Злучаным Каралеўстве Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі
ўзначаліў Максім Ермаловіч, які да
чэрвеня 2020 года працаваў міністрам фінансаў.
Аб на віўся склад кі раў ніц тва
сіс тэмы забеспячэння дзяржаўнай бяспекі: намеснікам старшыні
Камітэта дзяржбяспекі назначаны
Дзмітрый Рэуцкі (ён працаваў начальнікам упраўлення КДБ па Мінску і Мінскай вобласці), начальнікам упраўлення КДБ па Мінску і
Мінскай вобласці — Уладзімір Козыр, які займаў пасаду начальніка
аператыўна-пошукавага ўпраўлення КДБ.
Кіраўнік дзяржавы ўзгадніў кандыдатуру Сяргея Чарткова, намесніка генеральнага дырэктара па камерцыйных пытаннях Магілёўскага

завода ліфтавага машынабудавання, на пасаду генеральнага дырэктара прадпрыемства.
Назначэнні намеснікам старшыні Камітэта дзяржбяспекі Дзмітрыя
Рэуцкага і начальнікам упраўлення
КДБ па Мінску і Мінскай вобласці
Уладзіміра Козыра Прэзідэнт назваў «больш чым сур'ёзнымі».
«Асаб лі ва ў гэ ты пра ме жак
часу», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
У рабочым парадку на пасаду
першага намесніка міністра замежных спраў узгоднена кандыдатура
Аляксандра Гур'янава, які быў Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом
Беларусі ў Італіі і па сумяшчальніцтве на Мальце, у Сан-Марына, Пастаянным прадстаўніком Беларусі
пры Харчовай і сельскагаспадарчай
арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Намеснікам міністра замежных
спраў узгоднены Сяргей Алейнік,
які быў паслом у Вялікабрытаніі,
працаваў у Ватыкане і на Мальце. На пасаду першага намесніка
міністра сувязі і інфарматызацыі
ўзгоднена кандыдатура намесніка
дырэк тара Дэпартамента інфармацыйных тэхналогій Еўразійскай
эканамічнай камісіі Паўла Ткача.
Но вым пер шым на мес ні кам
старшыні Мінскага гарвыканкама стаў Дзмітрый Мікулёнак, які
да чэрвеня 2020-га быў міністрам
архітэктуры і будаўніцтва, намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкама — Сяргей Маслаў, дагэтуль — генеральны дырэк тар
Ма гі лёў абл дар буда, кі раў ні ком
спраў Магілёўскага аблвыканкама — Мікалай Дзядкоў, які працаваў старшынёй Магілёўскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і
аховы навакольнага асяроддзя.
Варвара МАРОЗАВА.

«ТРЭБА ЗНАЙСЦІ, ВЫХАПІЦЬ КОЖНЫ ШАНЦ
І ЛЮБУЮ МАГЧЫМАСЦЬ ДЛЯ РУХУ НАПЕРАД»
З 2021 года трэба прырастаць сярэднесусветнымі
тэмпамі — такую задачу для эканомікі краіны Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка паставіў на сустрэчы з членамі праўлення Нацыянальнага банка.
Ён адзначыў, што ў апошнія тры месяцы Нацбанк сваімі
рашэннямі спрасціў шмат наглядных абмежаванняў. Сярод
такіх рашэнняў — зніжэнне стаўкі рэфінансавання. «Рух у
гэтым кірунку акуратна, спакойна трэба працягваць. Вы
спецыялісты, прафесіяналы, ведаеце, як гэта рабіць, не
горш за мяне. Калі страцім заводы, то наступнымі будуць
банкі. Бягучыя цяжкасці вырашым, але з 2021 года трэба
прырастаць сярэднесусветнымі тэмпамі. Іншага не дадзена. Вы памятаеце, што я прасіў задаць устойлівы трэнд на
змякчэнне фінансавай палітыкі і пастаянны рост крэдытавання эканомікі. Пры гэтым, вядома, будзем стрымліваць
інфляцыю», — сказаў кіраўнік краіны.
Ён паведаміў, што праз пару дзён адбудзецца размова з
урадам і да яго ёсць пытанне наконт росту цэн: «Як можна
так займацца, кантраляваць цэнаўтварэнне — і ў той жа час
цэны на некаторыя тавары (ужо ў сродках масавай інфармацыі праслізгвае) падняліся амаль у два разы?»

«ЖЫВЫЯ» КАНТРАКТЫ — ЗАЛОГ ДАПАМОГІ
Прэзідэнт яшчэ раз нагадаў Нацбанку пра неабходнасць
падтрымкі прадпрыемстваў, якія сапраўды трапілі ў складанае становішча. «І вы ведаеце маю жалезную пазіцыю, —
працягнуў кіраўнік краіны. — Хто склаў рукі або, не дай
бог, людзей пачаў звальняць, на падтрымку дзяржавы
хай не разлічвае. Прытым меры за тое, што выкідваюць
людзей на вуліцу, будуць самыя жорсткія. Тым, у каго ёсць
«жывыя» экспартныя кантракты ці хто запусціў інвестыцыйны праект, трэба дапамагчы абавязкова. Яны вернуць
гэтыя грошы».
Як дадаў Прэзідэнт, ва ўсіх краінах ёсць такія паслабленні. «Не прад'яўляйце залішнія ўмовы, не стаўце бар'еры.
Ідзіце насустрач па рэструктурызацыі даўгоў, хоць бы ў
якасці часовай перадышкі», — падкрэсліў ён.
Аляксандр Лукашэнка параіў прыцягваць да гэтай работы мясцовыя органы ўлады — яны лепш ведаюць сітуацыю
ў сваіх рэгіёнах.
«Банкаўская сістэма — адзін з ключавых элементаў нашай эканамічнай бяспекі, і гэта асабліва адчуваецца ў перыяд бягучага сусветнага крызісу. Прычым не толькі эка-

намічнага. Я сказаў бы, комплекснага, усебаковага крызісу», — упэўнены лідар дзяржавы.
Сёння банкаўскі сектар краіны складаюць 25 банкаў. У іх
статутных фондах не толькі беларускі, але і расійскі, казахскі, аўстрыйскі і швейцарскі капіталы. На думку Аляксандра
Лукашэнкі, гэта «сведчыць аб адкрытасці беларускай эканомікі і ўпэўненасці міжнародных партнёраў у яе будучыні».
Перад новым складам урада кіраўнік краіны паставіў
задачу не проста не дапусціць сёлета падзення нашай эканомікі, а імкнуцца да ВУП, вышэйшага за 100 працэнтаў
ад леташняга: «Трэба знайсці, выхапіць кожны шанц і
любую магчымасць для руху наперад. Ад Нацбанка я таксама чакаю больш актыўнага ўдзелу ў названым працэсе.
Гэта не мары, мы проста не можам сабе дазволіць скаціцца
ўніз, таму што адтуль будзе вельмі складана падымацца.
Наколькі гэта магчыма, мы павінны ўтрымацца пры ўсіх
праблемах у гэтым годзе».

ПРЫЯРЫТЭТЫ НА БЛІЖЭЙШЫ ЧАС
Новыя інвестыцыі, як заявіў Прэзідэнт, абвешчаны прыярытэтам наступнай пяцігодкі. Ён паставіў для банкіраў задачу папоўніць недахоп «доўгіх і танных грошай» для крэдытавання інвестпраектаў, асабліва з тэрмінам акупнасці
7-10 гадоў.
«Вы бачыце, што некаторыя краіны, у тым ліку расіяне,
абмежавалі знешнія ліміты для беларускіх банкаў, таму
найважнейшая задача Нацбанка — знайсці альтэрнатыўныя
магчымасці прыцягнуць рэсурсы (пажадана знешнія і доўгія)
для дыверсіфікацыі базы банкаў», — паведаміў Прэзідэнт.
Такія ж задачы — усім кіраўнікам банкаў. «У вас павінна
быць як ва ўрадзе, дзе кожны адказвае персанальна, што
прадаў на экспарт і колькі валютнай выручкі прынёс у краіну. Кожны банкір павінен персанальна адказваць, якія
ён грошы прыцягнуў са знешніх рынкаў і на якіх лепшых
умовах. Седзячы ў канторы Нацбанка, гэтага не зробіш. У вас
павінны быць шырокія кантакты, і не толькі з расіянамі, але і ў
Еўропе, Амерыцы, Кітаі, іншых месцах для таго, каб прыцягнуць грашовыя рэсурсы», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.
На прыкладзе «Белгазпрамбанка» відаць, на думку
кіраўніка дзяржавы, што «работы непачаты край» у частцы
барацьбы з адмываннем грошай. Па словах Прэзідэнта,
старшыня праўлення і кіраванне банка нясуць персанальную адказнасць за тое, што адбываецца ў камерцыйных
банках.

«Гэтая сітуацыя павінна стаць урокам для абноўленага
кіраўніцтва Нацбанка. Штат у вашай структуры немалы,
але, на жаль, нагляд праваліўся, не спрацаваўшы на апярэджанне. Рабіце высновы, — заявіў беларускі лідар. — Мы
праводзім паступовую, спакойную лібералізацыю фінансавага і валютнага рынкаў. Аднак паслабленні — гэта не
ўсёдазволенасць».
У рабоце кіраўнік краіны параіў абапірацца на міжнародныя стандарты, асабліва ў частцы барацьбы з адмываннем
грошай і фінансаваннем тэрарызму. Беларусь даражыць
21-м месцам у рэйтынгу ФАТФ (група распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай). Пры гэтым
Расія знаходзіцца на 32-м месцы, Швейцарыя — на 35-м,
ЗША — на 37-м, Кітай — на 84-м.

АД КЛАСІКІ ДА ЛІЧБЫ
Прэзідэнт загадаў развіваць лічбавыя тэхналогіі ў банкаўскай сістэме. На яго думку, банкі не павінны быць убаку ад
сучасных тэндэнцый, а маюць стаць лакаматывам інавацый.
Асабліва ў частцы лічбавізацыі.
«Па сутнасці, праз 5-10 гадоў ужо не будзе банкаў у класічным выглядзе. Трэба рыхтавацца цяпер», — прапанаваў
Аляксандр Лукашэнка.
Распрацоўкі рэзідэнтаў нашага Парка высокіх тэхналогій
ужо запатрабаваныя швейцарскімі і амерыканскімі банкамі.
Таму лідар краіны даручыў Нацбанку шырэй задзейнічаць
патэнцыял ПВТ на практыцы.
Усе пастаўленыя на сустрэчы задачы павінны знайсці
сваё адлюстраванне ў абноўленым Банкаўскім кодэксе.
Прэзідэнт папрасіў не зацягваць з актуалізацыяй акта. «Банкаўскі кодэкс не павінен быць сам па сабе, а эканоміка
Беларусі сама па сабе, развівацца ў тым кірунку, як ёй
«хочацца». Банкаўскі кодэкс павінен адпавядаць жыццю
і развіццю нашай эканомікі, жыццю нашых людзей», —
акцэнтаваў увагу кіраўнік дзяржавы.
Ад Нацыянальнага банка ён чакае рашучых крокаў па
далейшым развіцці фінансавай сістэмы, падтрымцы рэальнага сектара эканомікі, узмацненні даверу да нацыянальнай
валюты і павышэнні абароненасці насельніцтва.
У канцы нарады Прэзідэнт назначыў на пасады намесніка
старшыні Праўлення Нацыянальнага банка Ілону Лядніцкую,
членаў Праўлення Нацыянальнага банка Алену Машніну,
Дзяніса Гарагляда, Дзмітрыя Міруна.
Марыя ДАДАЛКА.

