
Вы ні кі прэ зі дэнц кіх вы ба раў 
у Аў стрыі ста лі са праўд най сен са-
цы яй. На пэў на, ні ко лі ўвесь свет не 
са чыў з та кой ці ка вас цю за са мі мі 
прэ зі дэнц кі мі вы ба ра мі ў гэ тай кра і-
не, па коль кі здзейс не на ўжо трэ цяя 
спро ба іх пра вес ці. Пер шыя вы ба ры 
ад бы лі ся ў кра са ві ку (пер шы тур) і ў 
маі (дру гі тур) 2016 го да, але іх вы-
ні кі бы лі ану ля ва ныя Кан сты ту цый-
ным су дом па за пы це кан ды да та, які 
прай граў, з-за маг чы мас ці фаль сі-
фі ка цыі. Дру гі раз яны па він ны бы лі 
ад быц ца 2 каст рыч ні ка, але ўла да не 
змаг ла іх пра вес ці, па коль кі бы ло вы-
яў ле на, што для за клей кі вы бар чых 
бю ле тэ няў у кан вер ты, якія да сы ла-
лі ся па по шце гра ма дзя на мі, што 
пры ня лі ўдзел у га ла са ван ні, вы ка-
рыс тоў ваў ся клей, тры ва ласць яко-
га не ад па вя да ла не аб ход ным стан-
дар там. І вось на рэш це вы ба ры бы лі 
пра ве дзе ны ў мі ну лую ня дзе лю.

Стаў кі бы лі до сыць вы со кія. Ня гле-
дзя чы на тое, што прэ зі дэнц кі пост у 
Аў стрыі не дае знач ных паў на моц тваў 
у па лі тыч ным жыц ці кра і ны, на ко не 
бы ло над звы чай ак ту аль нае пы тан-
не — на фо не бры тан ска га Brexіt, пра 
на строі аў стрый скіх вы бар шчы каў у
бок за ха ван ня член ства ў ЕС або 

аб маг чы мас ці ру шыць услед шля хам 
Вя лі ка бры та ніі. Кан ды да ту ры прэ тэн-
дэн таў бы лі ўза е ма вы клю чаль ны мі. 
Пер шую па зі цыю пад трым лі ваў кан-
ды дат ад зя лё ных, Ван дэр Бе лен, 
дру гую — кан ды дат край не пра вых 
ад Аў стрый скай пар тыі сва бо ды Нор-
берт Хо фер. 22 мая роз ні ца па між імі 
скла ла толь кі 0,3 пра цэн та га ла соў. 
Вы ні кі но вых вы ба раў, якія на рэш це 
ад бы лі ся, зу сім ін шыя. Па да дзе ных 
МУС Аў стрыі Ван дэр Бе лен атры-
маў 60,4 пра цэн та га ла соў, а Нор берт 
Хо фер толь кі 39,6 пра цэн та. Вы ні кі 
вы ба раў да юць маг чы масць ад чуць 
ся бе больш упэў не на тым па лі ты кам, 
якія вы сту па юць за за ха ван не ЕС, і ў 
ін шых кра і нах Еў ра са ю за. Тым больш 
што до сыць хут ка ўжо бу дуць пра хо-
дзіць вы ба ры ў най буй ней шых з іх.

Прай ме рыз у Фран цыі, вы ні кі 
якіх абнародавалі 27 ліс та па да, 
так са ма ста лі до сыць не ча ка ны мі. 
Ад на з са мых важ ных пар тый Фран-
цыі — «Рэс пуб лі кан цы» — вы бі ра-
ла кан ды да та для ма ю чых ад быц ца 
прэ зі дэнц кіх вы ба раў. У ад роз нен не 
ад Аў стрыі, у фран цуз ска га прэ зі-
дэн та до сыць вя лі кія паў на моц твы. 
У прай ме рыз бы ло ад ра зу не каль-
кі інт рыг. Пер шая з іх — хто з не-

каль кіх да стат ко ва аў та ры тэт ных і 
во пыт ных па лі ты каў змо жа іх вый-
граць. Са праўд най сен са цы яй ста ла 
пе ра мо га Фран суа Фі ё на, які за не-
каль кі тыд няў да прай ме рыз вель мі 
моц на ад ста ваў ад фа ва ры таў, а по-
тым здо леў атры маць пе ра мо гу над 
та кі мі во пыт ны мі кан ды да та мі, як 
Ні ка ля Сар ка зі і Ален Жу пэ. Дру гой 
інт ры гай стаў век тар ад но сін да Ра-
сіі ў кан ды да та ад рэс пуб лі кан цаў. 
Мож на ад зна чыць, што пе ра мо гу 
атры маў кан ды дат, які най больш 
доб ра ад но сіц ца да Ра сіі. Фран суа 
Фі ён так са ма пры трым лі ва ец ца той 
ры то ры кі, якая ра бі ла па пу ляр ным 
дэ Го ля, — ка жу чы аб Фран цыі як 
мос це між За ха дам і Ус хо дам, а не 
як пра вер на га чле на НА ТА. Шан-
цы Фран суа Фі ё на вый граць прэ-
зі дэнц кія вы ба ры до сыць вя лі кія, 
уліч ва ю чы, што дзе ю чы прэ зі дэнт 
ад Са цы я ліс тыч най пар тыі вель мі 
не па пу ляр ны і, ра зу ме ю чы гэ та, на-
ват ад мо віў ся ад удзе лу ў на ступ ных 
вы ба рах, каб не пад ры ваць аў та ры-
тэт пар тыі яшчэ больш.

Не менш на пру жа най інт ры гай 
стаў пра ве дзе ны ў ня дзе лю кан сты -
ту цый ны рэ фе рэн дум у Іта ліі, іні цы я -
ва ны ўра дам. Яго сут насць до сыць 

прос тая — па лі тыч ная сіс тэ ма Іта-
ліі вель мі не ста біль ная, а пры няц це 
за ко наў за над та за цяг ва ец ца, што 
да стат ко ва не га тыў на ад бі ва ец ца 
на маг чы мас цях ажыц цяў ляць па-
зі тыў ныя рэ фор мы. Прэм' ер-мі ністр 
Іта ліі Ма тэа Рэ нцы іні цы я ваў зме ны 
ў асноў ны за кон, якія бы лі за клі ка-
ны спрас ціць гэ тыя ас пек ты і зра біць 
па лі тыч ную сіс тэ му кра і ны больш 
эфек тыў най. Пра па ноў ва ла ся зні зіць 
ро лю верх няй па ла ты пар ла мен та і 
за браць част ку паў на моц тваў у рэ-
гі я наль ных улад. Але вы бар шчы кі 
не па га дзі лі ся з ім. Па па пя рэд ніх 
да дзе ных эк зіт по лаў, пра ект рэ фор-
маў пад тры ма лі толь кі 39—45 пра-
цэн таў, а ад хі лі лі — 57—61 пра цэнт. 
Ма тэа Рэ нцы ужо аб вяс ціў аб сва ёй 
ад стаў цы.

Па ча лі спраў джвац ца мер ка ван ні 
ана лі ты каў з на го ды та го, што До-
нальд Трамп, які пе ра мог на вы ба-
рах 2016 го да, ста не прэ зі дэн там, які 
бу дзе вес ці ак тыў ную ан ты кі тай скую 
па лі ты ку, што мо жа не га тыў на ад біц-
ца на су свет най эка но мі цы, якая і так 
пе ра жы вае цяж кія ча сы. До нальд 
Трамп пра вёў тэ ле фон ныя пе ра-
мо вы з Тай ва нем, што ка тэ га рыч на 
не да пу шчаль на з пунк ту гле джан ня 

КНР, якая імк нец ца вяр нуць з ця гам 
ча су поў ны кант роль над сва ёй пра-
він цы яй, якая спра буе ад дзя ліц ца 
з мо ман ту пры хо ду ка му ніс таў да 
ўла ды на кан ты нен це. Так са ма ён 
вы сту піў з чар го вы мі па про ка мі ў 
ад рас эка на міч най па лі ты кі Кі тая, 
аб ві на вач ва ю чы кра і ну ў тан най ва-
лю це і бар' е рах на шля ху па ста вак 
аме ры кан скай пра дук цыі.

АПЕК змаг ла да маг чы ся даў но 
ча ка на га ра шэн ня аб ска ра чэн-
ні зда бы чы наф ты. 30 ліс та па да 
дзяр жа вы — чле ны АПЕК за клю чы-
лі па гад нен не аб ска ра чэн ні зда бы чы 
наф ты на 1,2 міль ё на ба ра ляў у су-
ткі — да 32,5 міль ё на. Да моў ле нас ці 
на бу дуць сі лу са сту дзе ня 2017 го да 
і бу дуць доў жыц ца паў го да. Ад ным 
з клю ча вых фак та раў пос пе хаў пе-
ра моў ста ла зго да Ра сіі, якая не 
ўва хо дзіць у аль янс, ска ра ціць вы-
твор часць на 300 ты сяч ба ра ляў у 
дзень. У вы ні ку ў па чат ку снеж ня 
кошт на наф ту пад ня ўся і тры ма ец-
ца на ўзроў ні больш за 50 до ла раў 
за ба раль.

Сяр гей КІ ЗІ МА,

док тар па лі тыч ных на вук
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Дзя ліць нам 
ня ма ча го

Прэ зі дэнт раз ліч вае на па ча так са ма га ак тыў на га 
дыя ло гу па між Бе ла рус сю і Поль шчай

Пра гэ та Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за явіў на су стрэ чы з Мар ша лам 
Се на та Поль шчы Ста ні сла вам 
Кар чэў скім.

«Вель мі спа дзя ю ся і амаль упэў-
не ны, што Ваш ві зіт у Бе ла русь 
бу дзе па чат кам са ма га ак тыў на га 
дыя ло гу па між на шы мі кра і на мі, — 
за явіў бе ла рус кі лі дар. — Пры ўсіх 
ін та рэ сах Поль шчы і Бе ла ру сі, па га-
дзі це ся, дзя ліць нам ня ма ча го. Мы
заў сё ды жы лі ў друж бе і зго дзе. 
У нас вель мі бліз кая, а ча сам агуль ная
гіс то рыя, і па коль кі ін шы раз уз ні ка-
юць пы тан ні з бо ку Поль шчы, мо жа 
быць, і ў нас у част кі на сель ніц тва, 
у да чы нен ні да на шай агуль най гіс-
то рыі, я вас ха чу за пэў ніць, што мы 
заў сё ды бу дзем ад кры тыя. Мы га то-
выя ад каз ваць заўж ды на пы тан ні і 
за пы ты поль ска га бо ку».

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-
ма ад зна чыў прак тыч на па доб ныя 
па ды хо ды ў да чы нен ні да гіс то рыі. 
«Гіс то рыя не па він на змя няц ца пад 
па лі ты ку і па лі тыч ных дзея чаў. Гіс-
то рыю нель га змя няць пад кан' юнк -
ту ру па дзей. І на ша га лоў ная за да ча — 
мак сі маль на дак лад на яе ве даць і
дзей ні чаць так, каб у наш ад рас по-
тым не ска за лі, што мы не ўліч ва ем 
гіс та рыч нае мі ну лае і ўро кі гіс то рыі», 
— ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 
што ў апош ні час па між кра і на мі 
ак ты ві за ваў ся па лі тыч ны дыя лог, 
ад быў ся шэ раг ві зі таў на роз ных 
уз роў нях. Пры гэ тым па між Бе ла рус-
сю і Поль шчай уста ля ваў ся да во лі 
вы со кі ўзро вень ганд лё ва-эка на міч-
ных ад но сін. «Але гэ та аб са лют на 
не ад па вя дае на шым маг чы мас цям. 
Ду маю, што нам тут ёсць над чым 

пра ца ваць. Вы аб са лют на мо жа це 
раз ліч ваць на тое, што за кры тых тэм 
і сфер у на шых ад но сі нах быць не 
мо жа. Мы заў сё ды бу дзем ад кры-
тыя, га то выя аб мяр коў ваць лю бую 
праб ле му», — за явіў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

Ён да даў, што Бе ла ру сі і Поль шчы 
не аб ход на па ды маць па лі тыч ныя ад-
но сі ны на ўзро вень эка на міч ных. 

У сваю чар гу Мар шал Се на та 
Поль шчы Ста ні слаў Кар чэў скі пад-
крэс ліў, што між пар ла менц кае су-
пра цоў ніц тва вель мі важ нае, та му 
што яно ўплы вае на па ляп шэн не 
са мой ат мас фе ры ад но сін па між 
кра і на мі.

На су стрэ чы так са ма аб мяр коў-
ва лі ся перс пек ты вы раз віц ця ганд-
лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва 
Бе ла ру сі і Поль шчы, па ве дам ляе 
прэс-служ ба Прэ зі дэн та. Ад ным з 
эфек тыў ных ін стру мен таў у гэ тым 
пы тан ні мо жа стаць пра вя дзен-
не маш таб ных ме ра пры ем стваў з 
удзе лам прад стаў ні коў рэ гі я наль ных
ула д і біз не су. Поль скія дзе ла выя 
ко лы так са ма га то вы на рошч ваць 
уза е ма дзе ян не з бе ла рус кі мі парт-
нё ра мі ў ін вес ты цый най сфе ры. 
Знач ны па тэн цы ял кры ец ца і ў су-
мес ным удзе ле Бе ла ру сі і Поль шчы 
ў шэ ра гу інф ра струк тур ных пра ек-
таў. Гэ та асаб лі ва ак ту аль на з улі-
кам рэа лі за цыі кан цэп цыі эка на міч-
на га по яса Шаў ко ва га шля ху.

Як бы ло ад зна ча на на су стрэ чы, 
ці ка васць поль ска га бо ку да раз-
віц ця су пра цоў ніц тва пра дык та ва-
на яшчэ і тым, што Бе ла русь пра-
во дзіць па лі ты ку спа кою і раў на ва гі 
як у між на род ных ад но сі нах, так і ва 
ўнут ры дзяр жаў ных пы тан нях.

Кад ра выя ра шэн ні 
Прэ зі дэн та

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

ТА ВА РА АБА РОТ, ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ, ЕС
Верх нія па ла ты Бе ла ру сі і Поль шчы да мо ві лі ся аб су мес най ра бо це

З АК ЦЭН ТАМ НА ЭКА НО МІ КУ
Спі кер ніж няй па ла ты ра іць пар ла мен та ры ям абедз вюх кра ін 

на да ваць больш ува гі сфе ры ганд лю

СЛУ ХАН НІ Ў СА ВЕ ЦЕ РЭС ПУБ ЛІ КІ
Та кую фор му ра шэн ня пы тан няў у верх няй па ла це вы ка рыс та юць упер шы ню

Аляк сандр Ко сі нец вы зва ле ны 
ад па са ды кі раў ні ка Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь у су вя зі з пе ра хо дам на 
ін шую ра бо ту. Ад па вед ны ўказ 
кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў 5 снеж ня, 
па ве да мі лі ў прэс-служ бе бе ла-
рус ка га лі да ра.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са ма 
вы зва ліў Кан стан ці на Мар ты нец-
ка га ад па са ды пер ша га на мес ні ка 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у су вя зі з пе ра-
хо дам на ін шую ра бо ту.

Вы кон ва ю чым аба вяз кі кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та на зна ча ны 
Ва ле рый Міц ке віч.

Увесь уча раш ні дзень на Чыр во на ар мей скай, 9 
у Мін ску прай шоў пад зна кам ві зі ту Мар ша ла поль-
 ска га Се на та Ста ні сла ва Кар чэў ска га. Та му цал кам 
ла гіч на, што пад час чар го ва га па ся джэн ня се сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі 
асоб ным пы тан нем ста ла ра ты фі ка цыя па гад нен-
ня па між ура да мі на шых кра ін у га лі не аду ка цыі 
(ухва ле на адзі на га лос на) і ўдзел у се сіі за меж на га 
гос ця. Па сло вах поль ска га гос ця, га ла са ван не па 
за ко на пра ек це — ка та лі за тар та го, што ўза е ма ад-
но сі ны па між на шы мі кра і на мі на ладж ва юц ца.

Мі ха іл ЖУ РАЎ КОЎ, мі ністр аду ка цыі, прад стаў ля ю-
чы за ко на пра ект, па ве да міў, што дзя ку ю чы па гад нен ню 
бу дуць на ла джа ны пра мыя су вя зі па між уста но ва мі аду-
ка цыі Бе ла ру сі і Поль шчы, уза е ма аб ме ны, ста жы роў кі, 
су мес ныя ме ра пры ем ствы, што да па мо жа на да лей су-
мес на раз ві ваць сфе ру.

Акра мя та го, ад на з га лоў ных пра па ноў з бо ку се на-
та раў, што пра гу ча ла на па ся джэн ні, — пра вес ці пар ла-
менц кія слу хан ні. Яны бу дуць пры све ча ны важ най тэ ме 

для кож на га бе ла ру са — жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар цы. Мі ха іл Мяс ні ко віч, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, 
пра па на ваў па кі нуць ад кры тай да ту іх пра вя дзен ня, а 
Ма ры я на Шчот кі на, на мес нік стар шы ні, на га да ла, што 
пры ня тыя ра шэн ні — гэ та пра ца кож на га з чле наў верх-
няй па ла ты. У пры ват нас ці, асаб лі вую ўва гу вар та звяр-
нуць на ро лю Са ве таў дэ пу та таў на ўсіх уз роў нях.

«Сён ня тэ ма ЖКГ — над звы чай ак ту аль ная тэ ма, яна 
ў кож на га на вус нах. Мы рас пра ца ва лі па мят ку — свое-
асаб лі вы да вед нік, у які па спра ба ва лі ўклю чыць увесь 
спектр пы тан няў, якія час цей за ўсё хва лю юць лю дзей. 
Нам ха це ла ся б, каб слу хан ні на сі лі кан струк тыў ны ха-
рак тар і мы ад шу ка лі вый сце з іс ну ю чых праб лем», — 
ад зна чыў Аляк сандр ПА ПКОЎ, стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні.

Так са ма пад час ме ра пры ем ства бы лі абра ны на-
мес ні кі Па ста ян ных ка мі сій Са ве та Рэс пуб лі кі і пры ня та 
ра шэн не аб скла дзе Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры верх няй па ла це.
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Ад па вед ную за яву пад час двух-
ба ко вай су стрэ чы зра бі лі Стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-
наль на га схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ і Мар шал Се на та 
Рэс пуб лі кі Поль шча Ста ні слаў 
КАР ЧЭЎ СКІ. Ад па вед на ёй, ба кі 
па га дзі лі ся ўста ля ваць па ста ян-
ныя су вя зі па між верх ні мі па ла-
та мі, сфар мі ра ваць пар ла менц кія 
гру пы сяб роў ства, па шы рыць су-
пра цоў ніц тва ў сфе рах эка но мі кі, 
ганд лю, ін вес ты цый, на ву кі і тэх-
ні кі, аду ка цыі, куль ту ры, ахо вы 
зда роўя...

«Бе ла русь з вя лі кім за да валь нен-
нем ад зна чае ін тэн сі фі ка цыю па лі тыч-
на га дыя ло гу з Поль шчай. Пры ўза-
ем най за ці каў ле нас ці ў гэ тым го дзе 
атры ма ла ся пра су нуц ца ў воб лас ці 
па лі тыч ных кан так таў ды і эка на міч-
на га су пра цоў ніц тва так са ма. І га то вы 
да яго па шы рэн ня ва ўсіх сфе рах», — 
ад зна чыў бе ла рус кі спі кер.

Пар ла мен та рый пад крэс ліў, што 
асаб лі ва ста ноў ча па цяп лен не ад бі-
ла ся на ўза ем ным та ва ра аба ро це. 
Па вы ні ках сту дзе ня—ве рас ня гэ та га 
го да ён склаў 1,52 міль яр да до ла раў 
(у па раў на нні з гэ тым жа пе ры я дам 

мі ну ла га го да па каз чык боль шы амаль 
на 10%). У гэ ты ж тэр мін вы рас ла 
коль касць пры цяг ну тых поль скіх ін-
вес ты цый у бе ла рус кую эка но мі ку на 
су му 174,5 міль ё на до ла раў (124% да 
мі ну ла га го да).

Па вод ле слоў Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча, 
у Бе ла ру сі ха це лі б, каб «кан струк тыў-
нае ўза е ма дзе ян не бе ла рус кіх і поль-
скіх пар ла мен та ры яў аказ ва ла па зі-
тыў ны ўплыў на раз віц цё кан так таў 
На цы я наль на га схо ду з пар ла мен та мі 
ўсіх кра ін Еў ра пей ска га са ю за».

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
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У апош ні час бе ла рус ка-поль-
скія кан так ты зна хо дзяц ца на 
ўзды ме. На гэ та звяр нуў ува гу 
стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Ула дзі мір 
АНД РЭЙ ЧАН КА пад час су стрэ-
чы са Ста ні сла вам КАР ЧЭЎ СКІМ, 
Мар ша лам Се на та Поль шчы.

Па сло вах Ула дзі мі ра Анд рэй чан-
кі, толь кі сё ле та ві цэ-спі кер ніж няй 
па ла ты на ша га пар ла мен та не каль кі 
ра зоў на ве даў Поль шчу. Дэ ле га цыя 
з га лоў на га за ка на даў ча га ор га на 
гэ тай кра і ны так са ма ўжо бы ла ў нас 
у гэ тым го дзе.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
ад зна чыў, што кан струк тыў ныя і доб-
ра су сед скія ад но сі ны з Поль шчай 
заў сё ды бы лі і за ста юц ца пры яры тэ-
там для Бе ла ру сі. Наш бок ві тае па зі-
тыў ныя тэн дэн цыі, якія на зі ра юц ца ў 
апош ні час у раз віц ці ўза е ма дзе ян ня 
па між Бе ла рус сю і Поль шчай, па між 
пар ла мен та мі абедз вюх кра ін.

«Мы лі чым, што вель мі шмат 
упус ці лі ў раз віц ці на ша га су пра цоў-
ніц тва — у га лі не ту рыз му, ча ла ве-
чых ад но сін, у раз віц ці пры гра ніч на-
га су пра цоў ніц тва, ганд лё ва-эка на-
міч на га, ін вес ты цый на га. Гэ ты ві зіт 
на дасць но вы да дат ко вы ім пульс 

на шым ад но сі нам», — пад крэс ліў 
Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Акра мя гэ та га, спі кер Па ла ты прад-
стаў ні коў за пра сіў поль скіх і бе ла рус-
кіх за ка нат вор цаў пры маць удзел у 
ра бо це бе ла рус ка-поль скай ка мі сіі па 
ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц-
тве. Ула дзі мір Анд рэй чан ка анан са ваў 
аб наў лен не ў блі жэй шы час скла ду 
пар ла менц кай гру пы друж бы з Поль-
шчай, па коль кі ў рэс пуб лі цы па чаў 
пра цу но вы пар ла мент.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevіch@zvіazda.by
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