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Та кое мер ка ван не вы ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на су стрэ чы з Прэ зі дэн-

там Рэс пуб лі кі Ар ме нія Ар ме нам Сар-

кі ся нам.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад зна-

чыў, што яму пры ем на ба чыць Ар ме на Сар-

кі ся на ў Бе ла ру сі. Ён на га даў, што дня мі 

ад бу дуц ца ме ра пры ем ствы ў рам ках су-

стрэ чы Асноў най гру пы Мюн хен скай кан-

фе рэн цыі па бяс пе цы. На дум ку бе ла рус-

ка га лі да ра, гэ та вель мі важ нае і сур' ёз нае 

пы тан не, а ві зіт Прэ зі дэн та Ар ме ніі і ўдзел 

у гэ тым ме ра пры ем стве свед чыць аб тым, 

што Ар ме нію не прос та хва люе гэ тая ак ту-

аль ная праб ле ма.

«На шу па зі цыю ў гэ тым пла не ве да е це, — 

пад крэс ліў ён. — Ня гле дзя чы на роз на га

ро ду раз ва жан ні ў дэ ма кра тыч най Ар ме ніі, 

у асо бе Бе ла ру сі вы заў сё ды ме лі і бу дзе це 

мець доб рых і на дзей ных сяб роў. Мы з ва мі 

пра цу ем і ў эка на міч най адзі най пра сто ры, 

ува хо дзім у склад Еў ра зій ска га са ю за, мы 

з ва мі пра цу ем у ва ен на-па лі тыч ным са ю-

зе, АДКБ. Як бы там ні га ва ры лі і ні пі са лі, 

мы свя та вы кон ва ем на шы да моў ле нас ці 

і ўсё, што па кла дзе на ў рам кі гэ тых ар га-

ні за цый».

Што да ты чыц ца асно вы двух ба ко вых 

уза е ма ад но сін — та ва ра аба ро ту, — Аляк-

сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што гэ ты па-

каз чык рас це, пры рост больш за 30 %. Кі-

раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы да даў, што 

ка лі пры няць да ўва гі, што не каль кі га доў 

та му на огул ні чо га не бы ло, то гэ та вы нік. 

«Але ка лі ка заць пра наш па тэн цы ял, пра 

та ва ры, якія за па тра ба ва ны ва шы ў нас, то, 

вя до ма, гэ та не та ва ра аба рот. Мы сён ня 

па прос ту маг лі б мець 150 міль ё наў до ла-

раў та ва ра аба ро ту, і гэ та знач на пад ня ло б

на шы ад но сі ны на больш вы со кі ўзро вень», — 

за явіў Прэ зі дэнт.

Ён да даў, што ба кі ве да юць маг чы мас-

ці адзін ад на го, та му лю быя пра па но вы, 

якія бу дуць вы лу ча ны Ар ме ні яй, Бе ла русь 

раз гле дзіць у ка рот кія тэр мі ны і пры ме ад-

па вед ныя ра шэн ні.

«Ве даю, што вы пе ра жы ва еце скла да-

ныя чар го выя дэ ма кра тыч ныя пе ра ме ны, 

ні ку ды ад гэ та га не па дзец ца. І вя до ма, 

атры маць ін фар ма цыю, што на зы ва ец ца,

з пер шых вус наў ад свай го сяб ра і ка ле гі — 

для мя не гэ та вель мі важ на», — ска заў

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Акра мя та го, бе ла рус кі лі дар па дзя ка ваў 

Ар ме ну Сар кі ся ну за пад трым ку гру пы ай-

чын ных жур на ліс таў, якія асвят ля лі па дзеі ў 

Ар ме ніі. Па вод ле слоў кі раў ні ка бе ла рус кай 

дзяр жа вы, ён аса біс та тэ ле фа на ваў Прэ зі-

дэн ту Ар ме ніі і пра сіў, каб іх пры ня лі для 

па ка зу аб' ек тыў най кар ці ны па дзей. Ар мен 

Сар кі сян даў ін тэр в'ю бе ла рус кай прэ се, 

якое ра зы шло ся вель мі шы ро ка.

«Мы зра зу ме лі, што ад бы ва ец ца ў Ар-

ме ніі. Гэ та вель мі важ на для на ша га на-

ро да. Та му мы ў ва шай асо бе ба чым та го 

ча ла ве ка, які аб' ек тыў ны, рэ аль ны і га то вы 

пад трым лі ваць з Бе ла рус сю ад но сі ны. Мы 

ад ка жам уза ем нас цю», — за пэў ніў бе ла-

рус кі лі дар.

У ад каз Ар мен Сар кі сян па дзя ка ваў кі-

раў ні ку Бе ла ру сі за пад трым ку і сяб роў ства 

ў дра ма тыч ныя для Ар ме ніі дні ў кра са ві ку 

і маі. Ён да даў, што ні ко лі не за бу дзе — як 

Прэ зі дэнт і як ча ла век — тую ўва гу, якую 

ар мян скі лі дар атры маў ад Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі. Па вод ле яго слоў, зван кі бе ла-

рус ка га лі да ра бы лі не прос та дып ла ма-

тыч ны мі, гэ та бы лі зван кі ад сяб ра, які хо ча 

ве даць сі ту а цыю і да па маг чы.

Прэ зі дэнт Ар ме ніі на зваў Бе ла русь уні-

каль най і ад ной з рэд кіх кра ін, па коль кі 

воб раз на шай дзяр жа вы — гэ та воб раз 

ста біль нас ці і прад ка заль нас ці. «У но вым 

све це, у якім мы жы вём, гэ тыя якас ці рэд ка 

мож на ўба чыць», — кан ста та ваў ён.

На яго дум ку, за гэ та Бе ла русь вы со ка 

цэ ніц ца су свет най гра мад скас цю.

Да рэ чы, ся род перс пек тыў ных на прам-

каў двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва Прэ зі дэнт 

Ар ме ніі на зваў но выя тэх на ло гіі, уклю ча ю чы 

на ву ку, ІT, элект рон ныя тэх на ло гіі, а так са-

ма хар чо вую пра мыс ло васць.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

БУ ДЗЕ ПРА ПА НО ВА — 
БУ ДЗЕ І РА ШЭН НЕ

Па тэн цы ял та ва ра аба ро ту Бе ла ру сі з Ар ме ні яй — 150 міль ё наў до ла раў

Гла баль ны Гла баль ны 
кан тэксткан тэкст

МЮН ХЕН СКІ 
ФАР МАТ

Ці дасць 
«паў та рач ная» дып ла ма тыя 

рэ аль ныя вы ні кі?
Сён ня ў Мін ску па ча ла работу Асноў ная 

гру па Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс-

пе цы. Бе ла рус кая ста лі ца ўпер шы ню пры-

мае су стрэ чу гэ та га фо ру му. Мюн хен скі 

фар мат за рэ ка мен да ваў ся бе як адзін з 

най буй ней шых і най аў та ры тэт ней шых 

фо ру маў у све це па су пра цоў ніц тве ў ва-

ен на-па лі тыч най сфе ры.

Та му, без умоў на, гэ та су стрэ ча — з шэ ра гу 

са мых знач ных па лі тыч ных па дзей за год у Бе-

ла ру сі. У фо ру ме пры ма юць удзел прэ зі дэн ты 

Бе ла ру сі, Ар ме ніі, прэм' ер-мі ніст ры Мал до вы, 

Сер біі, кі раў ні кі знеш не па лі тыч ных ве дам стваў, 

прад стаў ні кі між на род ных ва ен ных ар га ні за цый 

і, ка неш не, вя ду чыя спе цы я ліс ты ў сфе ры бяс-

пе кі. Фар мат дыя ло гу, у якім су поль на за дзей-

ні ча ны і экс пер ты, і афі цый ная ўла да, атры маў 

наз ву «паў та рач на га ўзроў ню» дып ла ма тыі. Уні-

каль насць яе ў тым, што афі цый ныя пе ра га во-

ры ўла ды знач на фар ма лі за ва ныя, а дыс ку сіі 

экс пер таў ча сам ада рва ныя ад рэ аль нас ці. Ад 

су мя шчэн ня двух гэ тых трэ каў ча ка юц ца най-

больш якас ныя і пра дук цый ныя вы ні кі.

Сек цыі Асноў най гру пы пра во дзі лі ся ў раз-

на стай ных пунк тах све ту — Пе кі не, Ве не, Нью-

Дэ лі, Тэ ге ра не, апош ні раз — у Ва шынг то не. 

Ра шэн не здзейс ніць су стрэ чу ў Мін ску — па-

пер шае, пры знан не на пра цо вак Бе ла ру сі ў да-

сяг нен ні мі ру ў «га ра чых кроп ках» рэ гі ё на (тут 

да рэ чы ўспом ніць пра Трох ба ко вую кан такт ную 

гру пу па Укра і не і Мін скую гру пу АБ СЕ па ўрэ-

гу ля ван ні Ка ра бах ска га кан флік ту). Па-дру гое, 

мае зна чэн не і зна хо джан не кра і ны — па між 

За ха дам і Ус хо дам, та му ўза е ма ад но сі ны гэ тых 

рэ гі ё наў ста нуць вя ду чай тэ май для аб мер ка-

ван ня.

Гра дус су стрэ чы, на дум ку спе цы я ліс таў-між-

на род ні каў, да дае ра шэн не Злу ча ных Шта таў 

вый сці з да га во ра аб ра ке тах ма лай і ся рэд няй 

даль нас ці і пла ны раз мяс ціць у Поль шчы ва ен-

ную ба зу, якая атры мае наз ву «Форт Трам па».

З на го ды ві зі ту на «мін скую» Мюн хен скую 

кан фе рэн цыю прэ зі дэн та Ар ме ніі Ар мэ на Сар-

кі ся на маг чы ма, што ў пэў ных ко лах бу дзе аб-

мяр коў вац ца і Ка ра бах скі кан флікт.

Як вя до ма, эка но мі ка з па лі ты кай заў сё ды 

хо дзяць ра зам, та му ад на з тэм су стрэ чы бу дзе 

за кра наць эка на міч ную сі ту а цыю ва Ус ход няй 

Еў ро пе. У гэ тым ра кур се най больш ак ту аль на 

гу чыць праб ле ма ты ка санк цый, уза е ма ад но сі-

ны ЕА ЭС і Еў ра пей ска га са ю за.

Важ нае да сяг нен не су стрэ чы ў Мін ску — уво-

гу ле з'яў лен не дыя ло гу. Як ад зна ча юць экс пер-

ты, мы жы вём у той час, ка лі сам факт раз мо вы, 

дыс ку сіі су праць лег лых ба коў — ужо на ві на. 

«Адзі нае, што мы сён ня мо жам зра біць для та го, 

каб сі ту а цыя не па гор шы ла ся, а па маг чы мас ці 

і па ляп ша ла ся, — на брац ца цяр пен ня і сфа-

ку са вац ца на тым мі ні му ме па зі тыў ных ідэй, 

якія пры маль ныя для ўсіх ба коў і да па мо гуць 

ад су нуць на дру гі план той ве лі зар ны не да вер 

і су пя рэч нас ці. У цэ лым зра зу ме ла, ка лі раз-

бу ра ец ца сіс тэ ма кант ро лю над збро яй і сіс тэ-

ма стра тэ гіч най ста біль нас ці, якая на пра ця гу 

дзе ся ці год дзяў бы ла кра е ву голь ным ка ме нем 

мі ру і бяс пе кі на ўсёй пла не це, гэ та і па він на 

стаць тым сі нер гіч ным эфек там», — та кім ба-

чыць прак тыч ныя вы ні кі ра бо ты Асноў най гру пы 

кі раў нік экс перт най іні цы я ты вы «Мін скі дыя лог» 

Яў ген Прэй гер ман.

Ці зной дуць агуль ную мо ву афі цый ныя ўла ды 

і экс пер ты, ці вы пра цу юць пры маль ныя для ўсіх 

ба коў ідэі бяс пе кі і су пра цоў ніц тва, уба чым па 

вы ні ках фо ру му, якія пад вя дуць ужо заўт ра. Па-

цвяр джэн не та го, што дыс ку сіі бу дуць на са мрэч 

на сы ча ны мі і плён ны мі, — шэ раг аў та ры тэт ных 

гас цей. Ся род іх за яў ле ны ге не раль ны сак ра-

тар АБ СЕ То мас Грэ мін гер, еў ра ка мі сар па еў-

ра пей скай па лі ты цы су сед ства і пе ра га во рах 

аб па шы рэн ні ЕС Ёха нес Хан, пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Азер бай джа на Ягуб Эй ю баў.

Пад ра бяз ней пра су стрэ чу Асноў най гру пы 

Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе цы чы тай це 

ў на ступ ных ну ма рах «Звяз ды».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Быў ад зна ча ны рост эка но-

мі кі вы шэй шы за за пла на ва ны 

ўзро вень — 103,7 %, пры пра-

гно зе на гэ ты пе ры яд 103,3 %. 

Больш та ва раў і па слуг па стаў-

ле на на экс парт. Пры чым рост 

на зі ра ец ца па ўсіх гру пах та ва-

раў. У вы ні ку саль да знеш ня га 

ганд лю на шай кра і ны ста ноў-

чае — 580 міль ё наў до ла раў, 

але яно на 210 міль ё наў до ла-

раў мен шае, чым у ад па вед ным 

пе ры я дзе мі ну ла га го да.

«Ін фля цыя зна хо дзіц ца ў за-

да дзе ных па ра мет рах — 3,7 % 

да снеж ня 2017 го да пры пра-

гно зе на дзе вяць ме ся цаў не 

больш за 4,3 %, — ад зна чыў 

прэм' ер-мі ністр. — У ве рас ні 

ад быў ся рэз кі рост — плюс 0,8 

%, на пе ра дзе яшчэ два ме ся цы 

да кан ца го да, та му я пра шу мі-

ніст ра ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня і ганд лю, усіх кі раў ні коў 

узяць пад уз моц не ны кант роль 

да кан ца го да сі ту а цыю з цэ-

на мі».

За бяс пе ча на да дат ная ды-

на мі ка рэ аль ных гра шо вых да-

хо даў на сель ніц тва. «Як і пла-

на ва лі, рэс пуб лі кан скі бюд жэт 

вы кон ва ец ца з пра фі цы там. 

У сту дзе ні — ве рас ні ён склаў 

3,38 міль яр да руб лёў, ці 3,8 % 

да ВУП. Гэ та да зво лі ла поў нас-

цю і ў тэр мін раз лі чыц ца па даў-

гах. У цэ лым вы ні кі ня дрэн ныя, 

але мы ба чым, што ды на мі ка 

ВУП па ча ла за па воль вац ца. 

У двух рэ гі ё нах не вы ка на ны 

клю ча выя па каз чы кі эфек тыў-

нас ці па ва ла вым рэ гі я наль ным 

пра дук це: у Го мель скай і Ма гі-

лёў скай аб лас цях», — звяр нуў 

ува гу Сяр гей Ру мас. Ён па пра-

сіў кі раў ні коў аб лас цей у сва іх 

дак ла дах скан цэнт ра вац ца на 

вы ні ках го да і ме рах, якія да зво-

ляць вы ка наць па каз чы кі.

Скла да ная сі ту а цыя ў сель-

скай гас па дар цы. З-за ня прос-

тых умоў вяс ны і ле та іс тот на 

не даб ра лі збож жа і зер не ба бо-

вых куль тур. У вы ні ку ў рас лі-

на вод стве пра се лі на 4,1 % да 

ўзроў ню мі ну ла га го да. Кі раў нік 

дзяр жа вы ўста на віў тэр мін за-

кан чэн ня ра бот па ўбор цы —

7 ліс та па да.

За хоў ва юц ца ня дрэн ныя 

тэм пы рос ту ў бу даў ніц тве — 

106,7 % да дзе вя ці ме ся цаў 

2017 го да. Ад на ча со ва тэм-

пы рос ту аб' ёмаў бу даў ніц тва 

жыл ля зні жа юц ца — 91,1 %. 

Так са ма ёсць праб ле мы з вы-

ка нан нем за дан няў па экс пар це 

па слуг.

Сяр гей Ру мас пад крэс ліў, 

што да за вяр шэн ня ка лян дар-

на га го да за ста ло ся два ме ся-

цы, та му ад Са ве та Мі ніст раў 

па тра бу юц ца апе ра тыў ныя ме-

ры, каб «рас шыць вуз кія мес-

цы ў эка на міч ным раз віц ці, не 

па ру ша ю чы зба лан са ва нас ці 

эка но мі кі, і за бяс пе чыць вы ка-

нан не па стаў ле ных пе рад ура-

дам за дач».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

Сі ту а цыю з цэ на мі — 
пад уз моц не ны кант роль

Ся рэд ні за ро бак у ве рас ні зні зіў ся да 963,6 руб ля. 

У су вя зі з гэ тым у мі ну лую су бо ту ва ўра дзе дэ та лё ва 

раз гле дзе лі сі ту а цыю па кож най га лі не і вы пра ца ва лі 

шля хі да сяг нен ня за пла на ва на га ўзроў ню. На гэ тым 

ак цэн та ваў ува гу кі раў нік ура да Сяр гей РУ МАС 

на ўча раш нім па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў. 

Бы лі пад ве дзе ны вы ні кі са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця за дзе вяць ме ся цаў гэ та га го да. У цэ лым 

кра і на ру ха ец ца ў рам ках пра гноз ных па каз чы каў.

Суд усё ж аба вя заў Асан жа пла ціць за ін тэр нэт 
і чыс ціць ка ці ны ла ток

Эк ва дор скі суд вы нес ра шэн не су праць за сна валь ні ка 

WіkіLeaks Джу лі я на Асан жа, які спра ба ваў аспрэ чыць но выя 

пра ві лы яго на га пра жы ван ня на тэ ры то рыі па соль ства гэ тай 

кра і ны ў Лон да не, па ве да мі ла Бі-бі-сі.

Суд аба вя заў Асан жа пла ціць за ка ры стан не ін тэр нэ там і пры-

 бі раць ла ток за сва ім ка том, які жы ве ра зам з ім у па соль стве. 

У лі ку но вых пра ві лаў бы ло так са ма па тра ба ван не па кі даць пас ля 

ся бе ван ную ў чыс ці ні і пла ціць за ежу і праль ню.

Як ад зна чае агенц тва Reuters са спа сыл кай на эк ва дор ска-

га генп ра ку ро ра Ін гі га Саль ва до ра, Асанж мо жа зна хо дзіц ца 

ў па соль стве Эк ва до ра ў Вя лі ка бры та ніі да та го ча су, па куль 

вы кон вае ўмо вы зна хо джан ня там.

«Ка лі спа дар Асанж хо ча за стац ца і жыць па пра ві лах, ён 

мо жа за ста вац ца ў па соль стве так доў га, на коль кі ён сам гэ та га 

за хо ча», — ска заў генп ра ку рор, пад крэс ліў шы, што пра жы ван-

не за сна валь ні ка WіkіLeaks у бу дын ку дып мі сіі ўжо каш та ва ла 

Эк ва до ру 6 міль ё наў до ла раў.

У Бель гіі знік лі міль яр ды Ка да фі
З бель гій скіх бан каў знік ла част ка срод каў бы ло га лі вій ска-

га лі да ра Му а ма ра Ка да фі. Пра гэ та па ве дам ляе тэ ле ка нал 

RTBF.

До ступ да фі нан саў Ка да фі быў за ма ро жа ны ў 2011 го дзе па 

ра шэн ні Са ве та Бяс пе кі ААН. На той мо мант у роз ных бан ках 

зна хо дзі ла ся больш за 14 міль яр даў еў ра.

З-за та го, што ра шэн не СБ ААН не рас паў сюдж ва ла ся на 

пра цэн ты, якія на ліч ва лі ся, за во сем га доў гэ тая су ма па вя лі чы-

ла ся на 3-5 міль яр даў еў ра, і ме на ві та гэ тыя да хо ды ака за лі ся 

вы ве дзе ны мі. Як мяр ку ец ца, гро шы пай шлі гру поў кам, якія 

ва ю юць у Лі віі. Рас па ча та рас сле да ван не.

Му а мар Ка да фі быў за бі ты паў стан ца мі 20 каст рыч ні ка 

2011 го да. Пас ля яго смер ці ў кра і не па ча ла ся гра ма дзян ская 

вай на.

Клін тан да пус ці ла свой удзел 
у на ступ ных прэ зі дэнц кіх вы ба рах у ЗША

Хі ла ры Клін тан, экс-кан ды дат у 

прэ зі дэн ты ЗША і са пер ні ца Трам па на 

вы ба рах 2016 го да, у ін тэр в'ю Recode 

не вы клю чы ла маг чы масць свай го 

ўдзе лу ў на ступ ных вы ба рах. Ра зам 

з тым ад на знач на га ва рыць аб сва ім 
вы лу чэн ні яна не ста ла, ад зна чыў шы, 
што ця пер цал кам скан цэнт ра ва на на 
«пра меж ка вых вы ба рах» 6 ліс та па да.

«Гэ тыя вы ба ры па він ны вы зна чыць, ці са праў ды ў нас ёсць 
эфек тыў ная сіс тэ ма стры мак і про ці ваг, каб пры цяг нуць гэ тую 

ад мі ніст ра цыю да ад каз нас ці», — рас тлу ма чы ла яна.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


