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НАДЗЁННАЕ

6 сакавіка 2019 г.

ВЕКТАРЫ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Аляксандр Лукашэнка правёў
нараду па пытаннях удзелу
ў інтэграцыйных структурах
і супрацоўніцтва з еўрапейскімі арганізацыямі. Паводле
слоў Прэзідэнта, гэта стратэгічна важныя пытанні. «У нашы дні ні адна краіна, нават
такія супердзяржавы, як Злучаныя Штаты Амерыкі, Кітай,
Індыя, ды і Расія, не ў стане
забяспечваць сваё ўстойлівае
развіццё самастойна, ізалявана адно ад адной і ад усяго
свету», — адзначыў Прэзідэнт.
Ён звярнуў увагу, што аб'яднальныя ініцыятывы садзейнічаюць эканамічнаму развіццю, гарантаванню бяспекі і забяспечваюць
за ха ван не жыц цё ва га ўзроў ню
грамадзян. Беларусь удзельнічае
ў многіх такіх ініцыятывах, з іншымі — супрацоўнічае.

УСХОДНІ НАПРАМАК
«Гіс тарычна самае шырокае
поле для ўзаемадзеяння склалася
з Расіяй. Але з прычыны гэтага і
значны набор пытанняў, якія пастаянна ўзнікаюць і якія неабходна
абмяркоўваць і вырашаць. Маштаб
узаемадзеяння каласальны, але,
натуральна, і пытанні ёсць. І іх нямала. Самыя актуальныя праблемы знаходзяцца сёння ў эканамічнай сферы. У іншых праблем
практычна не існуе», — падкрэсліў
Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Расійскае кіраўніцтва выступіла з ініцыятывай перагляду
падыходаў да інтэграцыі. Мы да
гэтага гатовыя. На ўзроўні ўрадаў
створаны групы для падрыхтоўкі
прапаноў аб далейшым развіцці
аб'яднальных працэсаў у рамках
двойкі. Трэба яшчэ раз паглядзець
сёння, якія вынікі гэтай працы, ці
ёсць яны ўвогуле. Нам трэба яшчэ
раз прааналізаваць, дзе ёсць нявыкарыстаныя рэсурсы, якія магчыма
задзейнічаць».
Ён нагадаў, што Беларусь захоў-

вае абсалютную прыхільнасць да
ідэі саюзнага будавання. «Я хачу,
каб гэта перш за ўсё пачулі нашы
прыхільнікі і апаненты ў Расійскай
Федэрацыі. Пры гэтым асноўны
прынцып дадзенага праекта — роўныя ўмовы для нашых суграмадзян
і суб'ектаў гаспадарання. На іншых
прынцыпах саюз не магчымы. І гэты прынцып роўных умоў павінен
няўхільна выконвацца. Пастулат
суверэнітэту таксама застаецца
для Беларусі непахісным».
Аляксандр Лу ка шэн ка вы казаўся наконт фэйкавых навін і вырваных з кантэксту выказванняў.
Пасля «Вялікай размовы» некаторыя расійскія СМІ няправільна
інтэрпрэтавалі словы Прэзідэнта.
У прыватнасці, размова ішла пра
выказванні накшталт «Лукашэнка
пагадзіўся на ўвядзенне адзінага
рубля Беларусі і Расіі». Прэзідэнт
растлумачыў, што такой прапановы не было і гэта былі разважанні
ў адказ журналісту.
На яго думку, калі такое пытанне паўстане, беларусы не будуць
супраць, але сэнс не ў гэтым. Пытанне — як рэгуляваць працэсы
на валютна-фінансавых рынках?
Што з эмісійным цэнтрам? Сёння Беларусь і Расія прыкладна на
80 % вядуць гандаль у расійскіх
рублях. Кіраўнік дзяржавы прапаноўваў перайсці на 100 %, калі ёсць
жаданне, магчыма гэта зрабіць і
ў беларускіх. Але ніхто на гэта не
ідзе. «Значыць, Расія адмаўляецца
ад гандлю з самым блізкім партнёрам сваім у расійскіх рублях,
разлічваючы на цвёрдую валюту,
«варожыя» долары і еўра», — рэзюмаваў Прэзідэнт.
Яшчэ адным прыкладам фэйка
кіраўнік дзяржавы назваў навіну
пра тое, што 98 % беларусаў будуць супраць аб'яднання з Расіяй.
Тут мелася на ўвазе — супраць
уключэння нашай краіны ў склад
іншай, і, сапраўды, грамадзяне нават больш катэгарычна прагаласуюць супраць гэтага, лічыць Прэзідэнт. «Пытанне аб аб'яднанні на
рэферэндум вынесена ўвогуле не

Каментарый у тэму
Міністр замежных спраў Уладзімір МАКЕЙ:
— Прэзідэнт яшчэ раз падкрэсліў непарушнасць прынцыпу шматвектарнасці, які з'яўляецца асновай для рэалізацыі знешняй палітыкі
Беларусі і нашай знешнеэканамічнай дзейнасці. Зыходзячы з гэтага
прынцыпу Прэзідэнтам даручана развіваць і далей усебаковае супрацоўніцтва з Еўрапейскім саюзам, з краінамі далёкай дугі, з нашымі
партнёрамі на Захадзе ў цэлым. Пэўныя зрухі ёсць, але, як адзначыў
кіраўнік дзяржавы, гэта пачатак шляху. Гэта датычыцца развіцця і
палітычных, і гандлёва-эканамічных адносін.
Намеснік прэм'ер-міністра Ігар ПЕТРЫШЭНКА:
— Для нашай краіны, як краіны з адкрытай эканомікай, вельмі
важна эфектыўнае супрацоўніцтва ў рамках інтэграцыйных утварэнняў. Мы заўсёды паслядоўна выступаем за эфектыўную рэалізацыю
ўсіх тых дамоўленасцяў, якія ёсць у інтэграцыйных аб'яднаннях. Для
нас ключавое пытанне — стратэгічны партнёр. Гэта ў першую чаргу сведчанне тавараабароту з Расіяй, гэта супрацоўніцтва ў рамках
Саюзнай дзяржавы.

можа быць», — тлумачыць Аляксандр Лукашэнка, бо яно нявызначанае: што гэта за аб'яднанне? На
якіх умовах?
Аляксандр Лукашэнка лічыць,
што галоўная мэта такой інтэрпрэтацыі — гэта абвінаваціць у тарпедаванні аб'яднальных працэсаў.

ЕЎРАЗІЙСКІЯ
ДАГАВОРЫ, СНД І АДКБ
Яшчэ адной тэмай нарады стаў
Еўразійскі эканамічны саюз. Многія эканамічныя пытанні з парадку
Саюзнай дзяржавы перанесены
на пляцоўку ЕАЭС. Але, на думку
Прэзідэнта, працэс еўразійскай інтэграцыі паварочваецца назад.
«Мне дакладваюць пра бар'еры,
перашкоды, абмежаванні для нашых суб'ектаў гаспадарання. А адсутнасць канкрэтнай работы па іх
прыбіранні прыкрываецца нейкім
лічбавым парадкам, — сказаў Прэзідэнт і дадаў: — Але перад нашым
Еўразійскім эканамічным саюзам
ставіліся таксама іншыя важныя
мэты: стварэнне агульнага рынку
і роўных умоў».
Кіраўнік дзяржавы прапанаваў
вярнуцца да пакетнага прынцыпу
ў рашэнні вострых пытанняў, а таксама пры ліквідаванні бар'ераў і
абмежаванняў.
Ключавым рынкам для Беларусі, падкрэсліў Прэзідэнт, застаецца рэгіён Садружнасці Незалежных Дзяржаў, дзе добра ведаюць
ай чын ную пра дук цыю. «Сю ды
я дадам Украіну і Грузію, з якімі
ў нас вялікі маштаб і аб'ём гандлю і добрыя адносіны», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка. Ён звярнуў
увагу, што эканамічны складнік
з'яўляецца прыярытэтам працы
ўрада. Да таго ж пляцоўка СНД
для многіх постсавецкіх краін застаецца адзіным сувязным звяном,
магчымасцю хоць неяк выбудаваць
адносіны.
Іншым сур'ёзным пытаннем міжнароднага ўзаемадзеяння з'яўляецца ваенна-палітычнае супрацоўніцтва ў рамках АДКБ. «Калі
жадаеце, гэта найважнейшы напрамак зараз, дзе павінны быць
засяроджаны нашы намаганні ў
сілу тых тэндэнцый, якія развіваюцца ў ваенна-палітычнай сферы
на планеце ў цэлым», — адзначыў
Прэзідэнт, дадаўшы, што гэта стала асабліва важна пасля таго, як
абедзве найбуйнейшыя ядзерныя
дзяржавы — ЗША і Расія — выйшлі з Дагавора аб ліквідацыі ракет
сярэдняй і меншай далёкасці. На
думку кіраўніка дзяржавы, з улікам
сусветных тэндэнцый запатрабаванасць гэтай арганізацыі сумненняў
не выклікае. «Аднак у цяперашні
час узнікла нездаровая сітуацыя ў
АДКБ, вазьміце хоць бы звычайнае
пытанне назначэння генеральнага
сакратара», — сказаў ён.

ЕС: ЛЁД КРАНУЎСЯ,
АЛЕ ПАКУЛЬ НЕ РАСТАЎ
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь паспяхова наладжвае дыялог са сваім другім
найбуйнейшым партнёрам — Еўрапейскім саюзам. Мінулы год стаў
рэкордным па аб'ёме супрацоўніцтва з Еўрапейскім інвестыцыйным
банкам, Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Растуць інвестыцыі, павялічылася дадатнае
сальда ў гандлі, развіваюцца кантакты...
Прэзідэнт звярнуў увагу на праграму Усходняга партнёрства, якая,
на яго думку, становіцца больш
прагматычнай, у ёй з'яўляецца
больш цікавых для нашай краіны
праектаў. Аднак Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што лёд у адносінах з ЕС яшчэ не растаў. Брусель
працягнуў дзеянне, няхай і сімвалічных, але ўсё ж абмежавальных мер. Еўрасаюз «таргуецца»
з Беларуссю нават па дробязях,
ухіляецца ад размовы аб новым
базавым пагадненні, дагэтуль няма
дакладных юрыдычных рамак узаемадзеяння, адзначае Прэзідэнт і
дадае, што падобныя двухбаковыя
пагадненні падпісаны практычна з
усімі постсавецкімі краінамі.
«Найбліжэйшымі задачамі для
нас з'яўляюцца падпісанне з Еўрасаюзам прыярытэтаў партнёрства
і пагадненняў па рэадмісіі, спрашчэнні візавых працэдур. Аднак
еўрапейцы павінны разумець, што
любыя далёкія ад нашага народа
ідэі і размены на шкоду нацыянальным інтарэсам для нас абсалютна непрымальныя», — рэзюмаваў
Аляксандр Лукашэнка.
Пры гэтым беларускі лідар адзначыў: «Супрацоўніцтва на захадзе сёння выклікае нейкую алергію
і часам істэрыку ў нашага галоўнага партнёра — Расійскай Федэрацыі (у асобных палітыкаў)».
Ён растлумачыў, што, калі нашу
прадукцыю на рынак не пускаюць
і называюць нахлебнікамі, калі перад намі зачыняюцца дзверы, мы
вымушаны шукаць іншыя. Аднак
і пры гэтым наша краіна ні ад кога не адварочваецца. «Калі б былі
нармальныя адносіны і дзейнічалі
дамоўленасці па свабодным гандлі
таварамі і паслугамі, перамяшчэнні
людзей, не трэба было б шукаць
шчасце за трыдзевяць зямель», —
заўважыў Прэзідэнт.

АДНОСІНЫ З НАТА
Аляксандр Лукашэнка звярнуў
увагу, што тры дзяржавы, якія мяжуюць з Беларуссю, з'яўляюцца
чле на мі Паў ноч на атлан тыч на га
альянсу, а Украіна імкнецца туды.
«Гэта пэўны выклік і пажыўнае асяроддзе для канфрантацый, асабліва ва ўмовах заклікаў і планаў па

ўзмацненні ваеннай прысутнасці.
Ні нам, ні нашым суседзям, упэўнены, новыя размежавальныя лініі не
патрэбны, — сказаў Прэзідэнт. —
Таму трэба наладжваць узаемапаважлівыя адносіны з НАТА, якія ў
канчатковым выніку ўмацоўвалі б
бяспеку нашай краіны». Увогуле
кіраўнік дзяржавы лічыць, што трэба больш актыўна пераадольваць
холад блокавага супрацьстаяння
прасоўваннем ідэі «інтэграцыі інтэграцый».
Унікальнае становішча на стыку
ЕАЭС і Еўрасаюза абавязана прыносіць Беларусі карысць. У ідэале
заходні і ўсходні век тары беларускай знешняй палітыкі павінны
ўраўнаважваць адзін аднаго. «Да
балансу мы прыйдзем толькі тады, калі рынак Еўрасаюза для нас
пераўтворыцца ў рэальную альтэрнатыву расійскаму не на паперы,
а на справе, па канкрэтных выніках», — рэзюмаваў Аляксандр
Лукашэнка.

ТОЛЬКІ ПА КАНКРЭТНЫЯ
ПЕРАВАГІ
Таксама Прэзідэнт выказаўся
наконт Сусветнай гандлёвай арганізацыі. Аляксандр Лукашэнка
лічыць, што трэба ў яе ўступаць,
толькі калі Беларусь атрымае ад
гэтага канкрэтныя перавагі. «У адваротным выпадку зноў будзем
праз некаторы час галасіць і стагнаць, як па ЕАЭС», — дадаў кіраўнік дзяржавы.
На нарадзе выступіў намеснік
прэм'ер-міністра Ігар Петрышэнка. Ён адзначыў, што, паслядоўна праходзячы этапы інтэграцыі,
Беларусь кожны раз атрымлівала
ад расійскага боку новы «пернік»
у вы гля дзе абя цан няў зра біць
умовы ў розных сферах гаспадарання роўнымі. «Апошні раз нам,
як святло ў канцы тунэля, было
абяцана ў рамках ЕАЭС стварэнне
агульных рынкаў энерганосьбітаў,
канчатковае вырашэнне пытання
забеспячэння безбар'ернага асяроддзя доступу на агульны рынак.
Што мы маем на сёння? Напэўна,
самым прамым адказам на гэтае
пытанне з'яўляецца сальда ўзаемнага гандлю з Расіяй. Па выніках
мінулага года адмоўнае сальда
гандлю таварамі наблізілася да
10 мільярдаў долараў», — адзначыў Ігар Петрышэнка. Прэзідэнт
звярнуў увагу, што летась краіна
ўсё роўна выйшла на дадатнае
сальда ў 700 мільёнаў долараў у
цэлым у гандлі з усімі краінамі.
«А за кошт чаго мы перакрылі гэтыя 10 мільярдаў? За кошт гандлю з Еўрапейскім саюзам перш за
ўсё і ў меншай ступені з краінамі
далёкай дугі. Вось адказ на пытанне, чаму нам трэба супрацоўнічаць», — рэзюмаваў Прэзідэнт.
Надзея АНІСОВІЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Макрон прапанаваў правесці
Канферэнцыю для Еўропы
Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон лічыць неабходным, каб краіны Старога кантынента дасягнулі дамоўленасці аб правядзенні
Канферэнцыі для Еўропы.
Пра гэта ён піша ў праграмным артыкуле, апублікаваным газетамі 28 краін, а таксама трыма дзясяткамі
французскіх выданняў у нумарах за аўторак. Матэрыял
называецца «За еўрапейскае адраджэнне».
«Давайце да канца года, дзейнічаючы на ўзроўні еўрапейскіх інстытутаў і еўрапейскіх дзяржаў, забяспечым правядзенне Канферэнцыі за Еўропу з тым, каб такім чынам
прапанаваць усім пераўтварэнні, неабходныя для развіцця
нашага палітычнага праекта. Такі дыялог павінен весціся

без табу, нават з пераглядам існуючых дагавораў», — піша
французскі прэзідэнт.

Fоrbеs назваў самую багатую жанчыну свету
Часопіс Fоrbеs назваў спадчынніцу касметычнай імперыі L'Оreаl Франсуазу Бетанкур-Маерс найбагацейшай
жанчынай свету. Яе сям'і належыць 33 % акцый касметычнага гіганта.
Багацце Франсуазы Бетанкур-Маерс часопіс ацаніў у
$49,3 млрд. Як адзначае выданне, у спісе найбагацейшых
людзей свету яна размясцілася на 14-м месцы. За мінулы
год багацце Франсуазы Бетанкур-Маерс вырасла на 17 %,
або на $7,1 млрд.
Раней самай багатай жанчынай свету Fоrbеs называў
маці Франсуазы і дачку заснавальніка кампаніі L'Оreаl
Эжэна Шулера — Ліліян Бетанкур. У спіс найбагацейшых
людзей свету яна ўпершыню трапіла ў 1987 годзе, калі
Fоrbеs стаў публікаваць свае рэйтынгі. Ліліян памерла ў
верасні 2017 года ва ўзросце 94 гадоў.

Часопіс паведаміў таксама, што на першым месцы
знаходзіцца заснавальнік і генеральны дырэктар Аmаzоn
Джэф Безас з багаццем $131 млрд, што на $19 млрд
больш, чым годам раней.

Vоlvо абмяжуе максімальную хуткасць
сваіх машын
Шведскі аўтавытворца Vоlvо абмяжуе хуткасць усіх сваіх аўтамабіляў, вырабленых пасля 2020 года. Новыя шведскія машыны не змогуць разганяцца больш за 180 км/г,
перадае Rоаdshоw.
Прадстаўнікі кампаніі заяўляюць, што такім чынам яны
хочуць прыцягнуць увагу да пагроз, якія нясе перавышэнне
хуткасці. «Хоць абмежаванне хуткасці — зусім не вырашэнне праблемы, яго варта ўжыць, калі гэта ўратуе хоць адно
жыццё», — кажа прэзідэнт Vоlvо Саr Grоuр Хакан Самуэльсан. Пакуль што невядома, увядуць абмежаванне на ўсіх
рынках Vоlvо або будуць выключэнні. Як, напрыклад, для
Германіі, дзе няма абмежавання хуткасці на аўтабанах.

