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Мак рон пра па на ваў пра вес ці 
Кан фе рэн цыю для Еў ро пы

Прэ зі дэнт Фран цыі Эма-

ну эль Мак рон лі чыць не аб-

ход ным, каб кра і ны Ста ро-

га кан ты нен та да сяг ну лі да-

моў ле нас ці аб пра вя дзен ні 

Кан фе рэн цыі для Еў ро пы. 

Пра гэ та ён пі ша ў пра-

грам ным ар ты ку ле, апуб лі-

ка ва ным га зе та мі 28 кра ін, а так са ма тры ма дзя сят ка мі 

фран цуз скіх вы дан няў у ну ма рах за аў то рак. Ма тэ ры ял 

на зы ва ец ца «За еў ра пей скае ад ра джэн не».

«Да вай це да кан ца го да, дзей ні ча ю чы на ўзроў ні еў ра-

пей скіх ін сты ту таў і еў ра пей скіх дзяр жаў, за бяс пе чым пра-

вя дзен не Кан фе рэн цыі за Еў ро пу з тым, каб та кім чы нам 

пра па на ваць усім пе ра ўтва рэн ні, не аб ход ныя для раз віц ця 

на ша га па лі тыч на га пра ек та. Та кі дыя лог па ві нен вес ці ся 

без та бу, на ват з пе ра гля дам іс ну ю чых да га во раў», — пі ша 

фран цуз скі прэ зі дэнт.

Fоrbеs на зваў са мую ба га тую жан чы ну све ту
Ча со піс Fоrbеs на зваў спад чын ні цу кас ме тыч най ім пе-

рыі L'Оreаl Фран су а зу Бе тан кур-Ма ерс най ба га цей шай 

жан чы най све ту. Яе сям'і на ле жыць 33 % ак цый кас ме-

тыч на га гі ган та.

Ба гац це Фран су а зы Бе тан кур-Ма ерс ча со піс аца ніў у 

$49,3 млрд. Як ад зна чае вы дан не, у спі се най ба га цей шых 

лю дзей све ту яна раз мяс ці ла ся на 14-м мес цы. За мі ну лы 

год ба гац це Фран су а зы Бе тан кур-Ма ерс вы рас ла на 17 %, 

або на $7,1 млрд.

Ра ней са май ба га тай жан чы най све ту Fоrbеs на зы ваў 

ма ці Фран су а зы і дач ку за сна валь ні ка кам па ніі L'Оreаl 

Эжэ на Шу ле ра — Лі лі ян Бе тан кур. У спіс най ба га цей шых 

лю дзей све ту яна ўпер шы ню тра пі ла ў 1987 го дзе, ка лі 

Fоrbеs стаў пуб лі ка ваць свае рэй тын гі. Лі лі ян па мер ла ў 

ве рас ні 2017 го да ва ўзрос це 94 га доў.

Ча со піс па ве да міў так са ма, што на пер шым мес цы 

зна хо дзіц ца за сна валь нік і ге не раль ны ды рэк тар Аmаzоn 

Джэф Без ас з ба гац цем $131 млрд, што на $19 млрд 

больш, чым го дам ра ней.

Vоlvо аб мя жуе мак сі маль ную хут касць 
сва іх ма шын

Швед скі аў та вы твор ца Vоlvо аб мя жуе хут касць усіх сва-

іх аў та ма бі ляў, вы раб ле ных пас ля 2020 го да. Но выя швед-

скія ма шы ны не змо гуць раз га няц ца больш за 180 км/г, 

пе рад ае Rоаdshоw.

Прад стаў ні кі кам па ніі за яў ля юць, што та кім чы нам яны 

хо чуць пры цяг нуць ува гу да па гроз, якія ня се пе ра вы шэн не 

хут ка сці. «Хоць аб ме жа ван не хут ка сці — зу сім не вы ра шэн-

не праб ле мы, яго вар та ўжыць, ка лі гэ та ўра туе хоць ад но 

жыц цё», — ка жа прэ зі дэнт Vоlvо Саr Grоuр Ха кан Са му эль-

сан. Па куль што не вя до ма, увя дуць аб ме жа ван не на ўсіх 

рын ках Vоlvо або бу дуць вы клю чэн ні. Як, на прык лад, для 

Гер ма ніі, дзе ня ма аб ме жа ван ня хут ка сці на аў та ба нах.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў 

на ра ду па пы тан нях удзе лу 

ў ін тэ гра цый ных струк ту рах 

і су пра цоў ніц тва з еў ра пей-

скі мі ар га ні за цы я мі. Па вод ле 

слоў Прэ зі дэн та, гэ та стра тэ-

гіч на важ ныя пы тан ні. «У на-

шы дні ні ад на кра і на, на ват 

та кія су пер дзяр жа вы, як Злу-

ча ныя Шта ты Аме ры кі, Кі тай, 

Ін дыя, ды і Ра сія, не ў ста не 

за бяс печ ваць сваё ўстой лі вае 

раз віц цё са ма стой на, іза ля ва-

на ад но ад ад ной і ад уся го 

све ту», — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт.

Ён звяр нуў ува гу, што аб' яд-

наль ныя іні цы я ты вы са дзей ні ча-

юць эка на міч на му раз віц цю, га ран-

та ван ню бяс пе кі і за бяс печ ва юць 

за ха ван не жыц цё ва га ўзроў ню 

гра ма дзян. Бе ла русь удзель ні чае 

ў мно гіх та кіх іні цы я ты вах, з ін шы-

мі — су пра цоў ні чае.

УС ХОД НІ НА ПРА МАК
«Гіс та рыч на са мае шы ро кае 

по ле для ўза е ма дзе ян ня скла ла ся 

з Ра сі яй. Але з пры чы ны гэ та га і 

знач ны на бор пы тан няў, якія па-

ста ян на ўзні ка юць і якія не аб ход на 

аб мяр коў ваць і вы ра шаць. Маш таб 

уза е ма дзе ян ня ка ла саль ны, але, 

на ту раль на, і пы тан ні ёсць. І іх ня-

ма ла. Са мыя ак ту аль ныя праб ле-

мы зна хо дзяц ца сён ня ў эка на-

міч най сфе ры. У ін шых праб лем 

прак тыч на не іс нуе», — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў: «Ра сій скае кі раў ніц тва вы-

сту пі ла з іні цы я ты вай пе ра гля ду 

па ды хо даў да ін тэ гра цыі. Мы да 

гэ та га га то выя. На ўзроў ні ўра даў 

ство ра ны гру пы для пад рых тоў кі 

пра па ноў аб да лей шым раз віц ці 

аб' яд наль ных пра цэ саў у рам ках 

двой кі. Трэ ба яшчэ раз па гля дзець 

сён ня, якія вы ні кі гэ тай пра цы, ці 

ёсць яны ўво гу ле. Нам трэ ба яшчэ 

раз пра ана лі за ваць, дзе ёсць ня вы-

ка ры ста ныя рэ сур сы, якія маг чы ма 

за дзей ні чаць».

Ён на га даў, што Бе ла русь за хоў-

вае аб са лют ную пры хіль насць да 

ідэі са юз на га бу да ван ня. «Я ха чу, 

каб гэ та перш за ўсё па чу лі на шы 

пры хіль ні кі і апа не нты ў Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі. Пры гэ тым асноў ны 

прын цып да дзе на га пра ек та — роў-

ныя ўмо вы для на шых су гра ма дзян 

і суб' ек таў гас па да ран ня. На ін шых 

прын цы пах са юз не маг чы мы. І гэ-

ты прын цып роў ных умоў па ві нен 

ня ўхіль на вы кон вац ца. Па сту лат 

су ве рэ ні тэ ту так са ма за ста ец ца 

для Бе ла ру сі не па хіс ным».

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка-

заў ся на конт фэй ка вых на він і вы-

рва ных з кан тэкс ту вы каз ван няў. 

Пас ля «Вя лі кай раз мо вы» не ка-

то рыя ра сій скія СМІ ня пра віль на 

ін тэр прэ та ва лі сло вы Прэ зі дэн та. 

У пры ват нас ці, раз мо ва іш ла пра 

вы каз ван ні на кшталт «Лу ка шэн ка 

па га дзіў ся на ўвя дзен не адзі на га 

руб ля Бе ла ру сі і Ра сіі». Прэ зі дэнт 

рас тлу ма чыў, што та кой пра па но-

вы не бы ло і гэ та бы лі раз ва жан ні 

ў ад каз жур на ліс ту.

На яго дум ку, ка лі та кое пы тан-

не па ўста не, бе ла ру сы не бу дуць 

су праць, але сэнс не ў гэ тым. Пы-

тан не — як рэ гу ля ваць пра цэ сы 

на ва лют на-фі нан са вых рын ках? 

Што з эмі сій ным цэнт рам? Сён-

ня Бе ла русь і Ра сія пры клад на на 

80 % вя дуць ган даль у ра сій скіх 

руб лях. Кі раў нік дзяр жа вы пра па-

ноў ваў пе рай сці на 100 %, ка лі ёсць 

жа дан не, маг чы ма гэ та зра біць і 

ў бе ла рус кіх. Але ні хто на гэ та не 

ідзе. «Зна чыць, Ра сія ад маў ля ец ца 

ад ганд лю з са мым бліз кім парт-

нё рам сва ім у ра сій скіх руб лях, 

раз ліч ва ю чы на цвёр дую ва лю ту, 

«ва ро жыя» до ла ры і еў ра», — рэ-

зю ма ваў Прэ зі дэнт.

Яшчэ ад ным пры кла дам фэй ка 

кі раў нік дзяр жа вы на зваў на ві ну 

пра тое, што 98 % бе ла ру саў бу-

дуць су праць аб' яд нан ня з Ра сі яй. 

Тут ме ла ся на ўва зе — су праць 

уклю чэн ня на шай кра і ны ў склад 

ін шай, і, са праў ды, гра ма дзя не на-

ват больш ка тэ га рыч на пра га ла су-

юць су праць гэ та га, лі чыць Прэ зі-

дэнт. «Пы тан не аб аб' яд нан ні на 

рэ фе рэн дум вы не се на ўво гу ле не 

мо жа быць», — тлу ма чыць Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, бо яно ня вы зна-

ча нае: што гэ та за аб' яд нан не? На 

якіх умо вах?

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, 

што га лоў ная мэ та та кой ін тэр прэ-

та цыі — гэ та аб ві на ва ціць у тар пе-

да ван ні аб' яд наль ных пра цэ саў.

ЕЎ РА ЗІЙ СКІЯ 
ДА ГА ВО РЫ, СНД І АДКБ

Яшчэ ад ной тэ май на ра ды стаў 

Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. Мно-

гія эка на міч ныя пы тан ні з па рад ку 

Са юз най дзяр жа вы пе ра не се ны 

на пля цоў ку ЕА ЭС. Але, на дум ку 

Прэ зі дэн та, пра цэс еў ра зій скай ін-

тэ гра цыі па ва роч ва ец ца на зад.

«Мне дак лад ва юць пра бар' е ры, 

пе ра шко ды, аб ме жа ван ні для на-

шых суб' ек таў гас па да ран ня. А ад-

сут насць кан крэт най ра бо ты па іх 

пры бі ран ні пры кры ва ец ца ней кім 

ліч ба вым па рад кам, — ска заў Прэ-

зі дэнт і да даў: — Але пе рад на шым 

Еў ра зій скім эка на міч ным са юзам 

ста ві лі ся так са ма ін шыя важ ныя 

мэ ты: ства рэн не агуль на га рын ку 

і роў ных умоў».

Кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў 

вяр нуц ца да па кет на га прын цы пу 

ў ра шэн ні вост рых пы тан няў, а так-

са ма пры лік ві да ван ні бар' е раў і 

аб ме жа ван няў.

Клю ча вым рын кам для Бе ла ру-

сі, пад крэс ліў Прэ зі дэнт, за ста ец-

ца рэ гі ён Са друж нас ці Не за леж-

ных Дзяр жаў, дзе доб ра ве да юць 

ай чын ную пра дук цыю. «Сю ды 

я да дам Укра і ну і Гру зію, з які мі 

ў нас вя лі кі маш таб і аб' ём ганд-

лю і доб рыя ад но сі ны», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён звяр нуў 

ува гу, што эка на міч ны склад нік 

з'яў ля ец ца пры яры тэ там пра цы 

ўра да. Да та го ж пля цоў ка СНД 

для мно гіх пост са вец кіх кра ін за-

ста ец ца адзі ным су вяз ным звя ном, 

маг чы мас цю хоць не як вы бу да ваць 

ад но сі ны.

Ін шым сур' ёз ным пы тан нем між-

на род на га ўза е ма дзе ян ня з'яў ля-

ец ца ва ен на-па лі тыч нае су пра-

цоў ніц тва ў рам ках АДКБ. «Ка лі 

жа да е це, гэ та най важ ней шы на-

пра мак за раз, дзе па він ны быць 

за ся ро джа ны на шы на ма ган ні ў 

сі лу тых тэн дэн цый, якія раз ві ва-

юц ца ў ва ен на-па лі тыч най сфе ры 

на пла не це ў цэ лым», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт, да даў шы, што гэ та ста-

ла асаб лі ва важ на пас ля та го, як 

абедз ве най буй ней шыя ядзер ныя 

дзяр жа вы — ЗША і Ра сія — вый-

шлі з Да га во ра аб лік ві да цыі ра кет 

ся рэд няй і мен шай да лё кас ці. На 

дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, з улі кам 

су свет ных тэн дэн цый за па тра ба ва-

насць гэ тай ар га ні за цыі су мнен няў 

не вы клі кае. «Ад нак у ця пе раш ні 

час уз нік ла не зда ро вая сі ту а цыя ў 

АДКБ, вазь мі це хоць бы звы чай нае 

пы тан не на зна чэн ня ге не раль на га 

сак ра та ра», — ска заў ён.

ЕС: ЛЁД КРА НУЎ СЯ, 
АЛЕ ПА КУЛЬ НЕ РАС ТАЎ

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што Бе ла русь па спя хо ва на-

ладж вае дыя лог са сва ім дру гім 

най буй ней шым парт нё рам — Еў-

ра пей скім са юзам. Мі ну лы год стаў 

рэ корд ным па аб' ёме су пра цоў ніц-

тва з Еў ра пей скім ін вес ты цый ным 

бан кам, Еў ра пей скім бан кам рэ-

кан струк цыі і раз віц ця. Рас туць ін-

вес ты цыі, па вя лі чы ла ся да дат нае 

саль да ў ганд лі, раз ві ва юц ца кан-

так ты...

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на пра-

гра му Ус ход ня га парт нёр ства, якая, 

на яго дум ку, ста но віц ца больш 

праг ма тыч най, у ёй з'яў ля ец ца 

больш ці ка вых для на шай кра і ны 

пра ек таў. Ад нак Аляк сандр Лу ка-

шэн ка пад крэс ліў, што лёд у ад но-

сі нах з ЕС яшчэ не рас таў. Бру сель 

пра цяг нуў дзе ян не, ня хай і сім ва-

ліч ных, але ўсё ж аб ме жа валь-

ных мер. Еў ра са юз «тар гу ец ца» 

з Бе ла рус сю на ват па дро бя зях, 

ухі ля ец ца ад раз мо вы аб но вым 

ба за вым па гад нен ні, да гэ туль ня ма 

дак лад ных юры дыч ных ра мак уза-

е ма дзе ян ня, ад зна чае Прэ зі дэнт і 

да дае, што па доб ныя двух ба ко выя 

па гад нен ні пад пі са ны прак тыч на з 

усі мі пост са вец кі мі кра і на мі.

«Най блі жэй шы мі за да ча мі для 

нас з'яў ля юц ца пад пі сан не з Еў ра-

са ю зам пры яры тэ таў парт нёр ства 

і па гад нен няў па рэ ад мі сіі, спра-

шчэн ні ві за вых пра цэ дур. Ад нак 

еў ра пей цы па він ны ра зу мець, што 

лю быя да лё кія ад на ша га на ро да 

ідэі і раз ме ны на шко ду на цы я наль-

ным ін та рэ сам для нас аб са лют-

на не пры маль ныя», — рэ зю ма ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым бе ла рус кі лі дар ад-

зна чыў: «Су пра цоў ніц тва на за ха-

дзе сён ня вы клі кае ней кую алер гію 

і ча сам іс тэ ры ку ў на ша га га лоў-

на га парт нё ра — Ра сій скай Фе-

дэ ра цыі (у асоб ных па лі ты каў)». 

Ён рас тлу ма чыў, што, ка лі на шу 

пра дук цыю на ры нак не пус ка юць 

і на зы ва юць на хлеб ні ка мі, ка лі пе-

рад на мі за чы ня юц ца дзве ры, мы 

вы му ша ны шу каць ін шыя. Ад нак 

і пры гэ тым на ша кра і на ні ад ко-

га не ад ва роч ва ец ца. «Ка лі б бы лі 

нар маль ныя ад но сі ны і дзей ні ча лі 

да моў ле нас ці па сва бод ным ганд лі 

та ва ра мі і па слу га мі, пе ра мя шчэн ні 

лю дзей, не трэ ба бы ло б шу каць 

шчас це за тры дзе вяць зя мель», — 

за ўва жыў Прэ зі дэнт.

АД НО СІ НЫ З НА ТА
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу, што тры дзяр жа вы, якія мя-

жу юць з Бе ла рус сю, з'яў ля юц ца 

чле на мі Паў ноч на ат лан тыч на га 

аль ян су, а Укра і на імк нец ца ту ды. 

«Гэ та пэў ны вы клік і па жыў нае ася-

род дзе для кан фран та цый, асаб лі-

ва ва ўмо вах за клі каў і пла наў па 

ўзмац нен ні ва ен най пры сут нас ці. 

Ні нам, ні на шым су се дзям, упэў не-

ны, но выя раз ме жа валь ныя лі ніі не 

па трэб ны, — ска заў Прэ зі дэнт. — 

Та му трэ ба на ладж ваць уза е ма па-

важ лі выя ад но сі ны з НА ТА, якія ў 

кан чат ко вым вы ні ку ўма цоў ва лі б 

бяс пе ку на шай кра і ны». Уво гу ле 

кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што трэ-

ба больш ак тыў на пе ра адоль ваць 

хо лад бло ка ва га су праць ста ян ня 

пра соў ван нем ідэі «ін тэ гра цыі ін-

тэ гра цый».

Уні каль нае ста но ві шча на сты ку 

ЕА ЭС і Еў ра са ю за аба вя за на пры-

но сіць Бе ла ру сі ка рысць. У ідэа ле 

за ход ні і ўсход ні век та ры бе ла-

рус кай знеш няй па лі ты кі па він ны 

ўраў на важ ваць адзін ад на го. «Да 

ба лан су мы прый дзем толь кі та-

ды, ка лі ры нак Еў ра са ю за для нас 

пе ра ўтво рыц ца ў рэ аль ную аль тэр-

на ты ву ра сій ска му не на па пе ры, 

а на спра ве, па кан крэт ных вы-

ні ках», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 

Лука шэн ка.

ТОЛЬ КІ ПА КАН КРЭТ НЫЯ 
ПЕ РА ВА ГІ

Так са ма Прэ зі дэнт вы ка заў ся 

на конт Су свет най ганд лё вай ар-

га ні за цыі. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

лі чыць, што трэ ба ў яе ўсту паць, 

толь кі ка лі Бе ла русь атры мае ад 

гэ та га кан крэт ныя пе ра ва гі. «У ад-

ва рот ным вы пад ку зноў бу дзем 

праз не ка то ры час га ла сіць і стаг-

наць, як па ЕАЭС», — да даў кі раў-

нік дзяр жа вы.

На на ра дзе вы сту піў на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ігар Пет ры шэн-

ка. Ён ад зна чыў, што, пас ля доў-

на пра хо дзя чы эта пы ін тэ гра цыі, 

Бе ла русь кож ны раз атрым лі ва ла 

ад ра сій ска га бо ку но вы «пер нік» 

у вы гля дзе абя цан няў зра біць 

умо вы ў роз ных сфе рах гас па да-

ран ня роў ны мі. «Апош ні раз нам, 

як свят ло ў кан цы ту нэ ля, бы ло 

абя ца на ў рам ках ЕА ЭС ства рэн не 

агуль ных рын каў энер га нось бі таў, 

кан чат ко вае вы ра шэн не пы тан ня 

за бес пя чэн ня без бар' ер на га ася-

род дзя до сту пу на агуль ны ры нак. 

Што мы ма ем на сён ня? На пэў на, 

са мым пра мым ад ка зам на гэ тае 

пы тан не з'яў ля ец ца саль да ўза ем-

на га ганд лю з Ра сі яй. Па вы ні ках 

мі ну ла га го да ад моў нае саль да 

ганд лю та ва ра мі на блі зі ла ся да 

10 міль яр даў до ла раў», — ад зна-

чыў Ігар Пет ры шэн ка. Прэ зі дэнт 

звяр нуў ува гу, што ле тась кра і на 

ўсё роў на вый шла на да дат нае 

саль да ў 700 міль ё наў до ла раў у 

цэ лым у ганд лі з усі мі кра і на мі. 

«А за кошт ча го мы пе ра кры лі гэ-

тыя 10 міль яр даў? За кошт ганд-

лю з Еў ра пей скім са юзам перш за 

ўсё і ў мен шай сту пе ні з кра і на мі 

да лё кай ду гі. Вось ад каз на пы-

тан не, ча му нам трэ ба су пра цоў ні-

чаць», — рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

ВЕК ТА РЫ СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Ка мен та рый у тэ му
Мі ністр за меж ных спраў Ула дзі мір МА КЕЙ:

— Прэ зі дэнт яшчэ раз пад крэс ліў не па руш насць прын цы пу шмат-

век тар нас ці, які з'яў ля ец ца ас но вай для рэа лі за цыі знеш няй па лі ты кі 

Бе ла ру сі і на шай знеш не эка на міч най дзей нас ці. Зы хо дзя чы з гэ та га 

прын цы пу Прэ зі дэн там да ру ча на раз ві ваць і да лей усе ба ко вае су пра-

цоў ніц тва з Еў ра пей скім са юзам, з кра і на мі да лё кай ду гі, з на шы мі 

парт нё ра мі на За ха дзе ў цэ лым. Пэў ныя зру хі ёсць, але, як ад зна чыў 

кі раў нік дзяр жа вы, гэ та па ча так шля ху. Гэ та да ты чыц ца раз віц ця і 

па лі тыч ных, і ганд лё ва-эка на міч ных ад но сін.

На мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА:

— Для на шай кра і ны, як кра і ны з ад кры тай эка но мі кай, вель мі 

важ на эфек тыў нае су пра цоў ніц тва ў рам ках ін тэ гра цый ных утва рэн-

няў. Мы заў сё ды пас ля доў на вы сту па ем за эфек тыў ную рэа лі за цыю 

ўсіх тых да моў ле нас цяў, якія ёсць у ін тэ гра цый ных аб' яд нан нях. Для 

нас клю ча вое пы тан не — стра тэ гіч ны парт нёр. Гэ та ў пер шую чар-

гу свед чан не та ва ра аба ро ту з Ра сі яй, гэ та су пра цоў ніц тва ў рам ках 

Са юз най дзяр жа вы.


