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БЕЛАРУСКАЯ ПТУШКА
ЗАВАЁЎВАЕ КІТАЙСКІ РЫНАК

Беларускі экспарт сельгаспрадукцыі і прадук таў харчавання
летась узрос на 5,3 % у параўнанні з 2017 годам і склаў 5235
мільёнаў долараў ЗША.
Мінулы год быў удалым для вытворцаў мясных прадуктаў (цэны былі
вышэйшымі за пазалеташнія) і больш
складаным для «малочнікаў». Але, як
паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення знешнеэканамічнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі
і харчавання Аляксей БАГДАНАЎ,
гэта не перашкодзіла мясной і малочнай прадукцыі прынесці краіне больш
за тры мільярды долараў.
Галоўным спажыўцом застаецца
наша ўсходняя суседка: у 2018 годзе
ў Расію пастаўлена 79 % беларускіх
сыравіны і прадуктаў, што ўсё ж на 6,3 %
менш, чым у папярэднім.
Аграпрамысловы комплекс дыверсіфікуе экспарт, захоўвае стратэгічныя
пазіцыі і набывае новых прыхільнікаў.
«Беларускае», а значыць, «якаснае».
Гэты факт пацверджаны чэргамі ў замежных крамах і пустымі складамі ў
Беларусі, але ён жа дадае і адказнасці
прамыслоўцам.
Летась беларускія аграрыі гандлявалі на рынках 95 краін свету. Заклік
«Купляйце беларускае!» дарэчны нават у Кітаі. Сёння 51 малочнае прад-

Супрацоўніцтва

прыемства, два мясакамбінаты і пяць
птушкафабрык маюць сертыфікаты на
экспарт у КНР.
Аляксей Багданаў падкрэсліў, што
гэта заслуга кіраўніцтва краіны, вытворцаў і перапрацоўшчыкаў, а таксама эканамічных кірункаў абедзвюх
краін. Бо ў той час, як Беларусь зацікаўлена ў пашырэнні экспарту, Кітай
імкнецца да пашырэння імпарту.
Пастаўкі ў Кітай у 2018 годзе павялічыліся ў 4,4 раза і склалі 82,4 мільёна
долараў ЗША. «Малочных» у гэтай суме — 60,5 мільёна (186,5 тысячы тон).
Такім чынам, экспарт малочнай прадукцыі ў грашовым выражэнні ўзрос у дзевяць разоў, а ў натуральным — у 13. Сярод дасягненняў мінулага года Аляксей
Багданаў назваў і старт паставак мяса
птушкі. Стратэгічная задача — сертыфікацыя на права паставак субпрадуктаў,
якія карыстаюцца поспехам у Кітаі.
У краіны Афрыкі пастаўлена прадукцыі ў пяць разоў больш (8,7 мільёна
долараў), дзвюх Амерык — на 48 %
(9,1 мільёна). Асноўныя спажыўцы —
ЗША і Венесуэла. Усяго экспарт у краіны далёкага замежжа ў мінулым годзе
ўзрос на 66,7 % і склаў 519 мільёнаў
долараў, у краіны Азіі і Акеаніі — у 2,2
раза (151,4 мільёна долараў).
Здаецца, прасцей і зручней арыентавацца на еўрапейскі рынак, але, калі
мытная пошліна, напрыклад, на малоч-

Міжнародны вектар

ную прадукцыю, складае 50 %, зручнасць гэта неапраўданая. Разам з тым
экспарт у краіны ЕС летась узрос на 66,6 %
і склаў 233,5 мільёна долараў ЗША.
Беларусь мае намер наладзіць яшчэ
больш сур'ёзнае супрацоўніцтва з краінамі СНД, Азіі і Акеаніі, Персідскага
заліва, Афрыкі, ЕС і Амерыкі.
У міністэрстве сёлета ставяць мэту
павялічыць экспарт да 5,7 мільярда долараў ЗША. У прыватнасці, на расійскі
рынак плануецца паставіць 3710 тысяч
тон малака і малочнай прадукцыі,
320 тысяч тон мяса і мясной прадукцыі.
Да таго ж Беларусь настойліва
прапануе пазбавіцца ад прадукцыі
з заменнікамі малочнага тлушчу ва
ўзаемным гандлі Саюзнай дзяржавы.
Наяўнасць «пальмавага» тлушчу ці
сапраўднага — гэта пытанне даверу,
а на ім заснаваны выбар пакупнікоў.
Малако павінна быць «сумленным»,
упэўнены Аляксей Багданаў.
Акцэнт у АПК робіцца не толькі на
павелічэнні аб'ёмаў, але і на вытворчасці тавараў з максімальнай дабаўленай
вартасцю. Як паведаміў Аляксей Багданаў, пакуль што надвор'е дазваляе
спадзявацца на добры ўраджай, а значыць, і на лепшую кармавую базу. І калі
ўсё пойдзе па плане, Беларусь здолее
павялічыць прысутнасць на рынках і
бліжніх суседзяў, і далёкіх сяброў.
Варвара МАРОЗАВА.

Які ён, крытэрый
дастатковасці?
МЗС расчаравана рашэннем нарады
Канвенцыі Эспа адносна БелАЭС
«Мы глыбока расчараваныя рашэннем жэнеўскай нарады бакоў Канвенцыі Эспа аб тым, што беларускі бок
нібыта не даў грамадскасці «дастатковай» інфармацыі ў падтрымку абгрунтавання выбару астравецкай
пляцоўкі для будаўніцтва БелАЭС», — каментуе сітуацыю прэс-служба Міністэрства замежных спраў.
Рашэнне было прынята па ініцыятыве дэлегацыі Еўрапейскага саюза, дагаджаючы Літве. «Відавочна, што вынік
галасавання быў загадзя вызначаны «блокавай дысцыплінай» краін ЕС, якія складаюць большасць членаў Канвенцыі», — адзначае ў афіцыйным каментарыі знешнепалітычнае ведамства Беларусі.
Профільны камітэт Канвенцыі нават не растлумачыў,
наколькі недастатковай была інфармацыя. Пры гэтым крытэрыяў дастатковасці няма як у самой Канвенцыі, так і ў
дакументах, якія вызначаюць правілы работы камітэта па
яе выкарыстанні.
Заключэнне Канвенцыі Эспа ніякім чынам не датычыцца пытанняў бяспекі БелАЭС. Гэтая тэма знаходзіцца па-за
мандатам дадзенай супольнасці.
Нарада бакоў Канвенцыі аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў трансгранічным кантэксце (Канвенцыя Эспа) праходзіла з 5 да 7 лютага ў Жэневе. Удзел у ёй
прымала дэлегацыя Беларусі на чале з першым намеснікам
міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Іяй Малкінай.
Марыя ДАДАЛКА.

ЦІ ЗАЦВІЦЕ САКУРА Ў БЕЛАРУСІ?
У Мінск прыбудзе Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Японіі

Цяпер дыпламатычная місія
гэтай краіны прадстаўлена ў
Беларусі часовым павераным.
Чакаецца, што падзея надасць
новае дыханне ўзаемадзеянню дзвюх краін. Тым больш,
развівацца ёсць куды. Кропак для росту досыць — гэта
культура, мастацтва, турызм.
Асабліва перспектыўнымі падчас сустрэчы з журналістамі ў
Нацыянальным прэс-цэнтры
дыпламат Хірокі ТАКУНАГА
назваў эканоміку, бізнес, сферу ІT і высокіх тэхналогій.

Ад аўтазапчастак
да транспланталогіі
Тавараабарот дзвюх краін летась
склаў 49 мільёнаў долараў. Японія
пастаўляе ў Беларусь у асноўным
абсталяванне — аўтамабільныя запчасткі, шыны, аптавалакно. Асноўныя
складнікі беларускага экспарту —

калійныя ўгнаенні, медыцынскае абсталяванне, алюміній. Але, на жаль,
айчынныя тавары амаль невядомыя
ў Японіі.
— Мне б хацелася, каб Беларусь скарыс талася магчымасцю
прадставіць для Японіі і іншых азіяцкіх краін свае тавары і паслугі на
сусветнай выстаўцы «Экспа-2025», —
ад значыў Хі ро кі Та ку на га, паведаміўшы, што форум пройдзе ў
горадзе Осака.
Цікавымі з'яўляюцца і інвестыцыйныя праек ты. Пасол упэўнены: калі японскія бізнесмены на
ўласныя вочы ўбачаць Беларусь,
яны скарыс таюцца магчымасцю
рэалізоўваць сумесныя праекты.
Інтарэс для японскіх прадпрымальнікаў уяўляюць кампанія БелАЗ і
Беларускі металургічны завод.
Хірокі Такунага звярнуў увагу,
што ў Японіі вядомы высокі ўзровень беларускай медыцыны. Некаторыя японцы звяртаюцца ў нашы

медцэнтры па дапамогу, напрыклад, для трансплантацыі печані.
Супрацоўнічае Японія з Беларуссю па праграме «Карані травы»,
асноўная мэта якой — дапамога
людзям, пацярпелым ад аварыі
на ЧАЭС. У асноўным, праекты ў
рамках гэтай праграмы датычацца
рамонту і закупкі тэхнікі для школ і
медыцынскага абсталявання.

фічнай гімназіі складаюць больш
за 10 % ад агульнай колькасці
японскіх грамадзян, якія пражываюць у Беларусі.
Сёлета Японію чакае значная
культурная падзея — узыходжанне на прастол новага імператара. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка запрошаны на святочную цырымонію.

Культура і традыцыі

Як зацікавіць
турыстаў?

На будучым тыдні выкладчык
Беларускай дзяржаўнай гімназіікаледжа Клара Малышава будзе
ўзнагароджана ордэнам Узыходзячага сонца за значны ўнёсак у выхаванне японскіх артыстаў балета.
Гэта адзін з самых старажытных
ордэнаў Японіі. На працягу многіх
гадоў Клара Малышава курыравала адукацыю японскіх студэнтаў,
сярод якіх былі будучыя прафесіянальныя артысты балета, кіраўнікі
студый. Сёння студэнты харэагра-

Па словах спецыялістаў, асаблівы паказчык высокага ўзроўню турыстычнай сферы любой краіны —
наяўнасць там японскіх вандроўнікаў.
Павышэнню колькасці ўзаемных візітаў паспрыяла спрашчэнне
атрымання японскай візы і бязвізавы рэжым у Беларусі. Па звестках
на 2017 год, нашу краіну наведала
больш за 620 японцаў.

— Я стараюся прыкладаць намаганні (для папулярызацыі Беларусі. — Аўт.) са свайго боку. Важна, каб беларускія дыпламаты,
прадстаўнікі бізнесу і студэнты па
абмену таксама прыцягвалі ўвагу
японцаў да прыгажосці сваёй краіны, — сказаў пасол. — Пры гэтым
Беларусі неабходна ўзмацніць турыстычную інфраструктуру ў такіх
момантах як транспартныя паслугі
і пражыванне ў рэгіёнах. Таксама
японскім турыстам было б зручней,
калі б больш выкарыс тоўвалася
англійская мова.
Звязваюць Беларусь і Японію
важныя спартыўныя падзеі. На Еўрапейскіх гульнях у Мінску ў некаторых відах спорту будуць разыграны пуцёўкі на Алімпіяду ў Токіа
ў 2020 годзе. Цяпер сталіца Японіі
ак тыўна рыхтуецца да галоўнай
спартыўнай падзеі.
Марыя ДАДАЛКА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
СМІ: Токіа не будзе адказваць на пытанне,
ці з'яўляецца поўдзень Курыл
спрадвечнымі землямі Японіі

Паліцыя Украіны адкрыла крымінальную
справу аб подкупе выбаршчыкаў
штабам Парашэнкі

Урад Япо ніі будзе
ўстрымлівацца ад адказу на пытанне аб тым,
ці з'яўляецца паўднёвая
частка Курыльскіх астравоў спрадвечнай тэрыторыяй краіны, каб не
пашкодзіць перагаворам
з Расіяй аб мірным дагаворы. Як паведамляе тэлеканал
NHK, пра гэта гаворыцца ў афіцыйным дакуменце, зацверджаным у пятніцу на пасяджэнні кабінета міністраў.
Ён падрыхтаваны ў адказ на пісьмовы запыт незалежнага дэпутата верхняй палаты парламента Хіраюкі Канісі,
які пацікавіўся стаўленнем урада да тэрміна «спрадвечныя
тэрыторыі» ў дачыненні да астравоў паўднёвай часткі
Курыл.
«Урад, — гаворыцца ў адказе, — мае намер устрымлівацца ад адказу на пытанне, ці з'яўляюцца чатыры паўночныя астравы (так у Японіі называюць паўднёвую частку
Курыл. — заўв. Рэд.) спрадвечнымі тэрыторыямі Японіі,
паколькі ёсць небяспека, што гэта створыць перашкоды
для правядзення перагавораў з Расіяй».

Гэта адбылося пасля таго, як лідар партыі «Бацькаўшчына» і кандыдат у прэзідэнты Юлія Цімашэнка абвінаваціла
ў гэтым перадвыбарчы штаб дзеючага кіраўніка дзяржавы
Пятра Парашэнкі, паведаміў кіраўнік МУС Арсен Авакаў.
Паводле яго слоў, нацпаліцыя чакае тлумачэнняў ад
Артура Герасімава, кіраўніка фракцыі «Блок Пятра Парашэнкі» ў Вярхоўнай Радзе.
4 лютага Цімашэнка заявіла, што дзеючы прэзідэнт
«стварае сетку подкупу і раздае па адной тысячы грыўняў
за голас». Тады яна звярнулася да кіраўніка МУС і генеральнага пракурора Украіны і папрасіла іх не дапусціць
масавых фальсіфікацый і подкупу выбаршчыкаў.
Усяго на цяперашні момант адкрыта 19 крымінальных
спраў аб парушэннях падчас перадвыбарнай кампаніі,
дадаў Авакаў.
Паводле яго слоў, паліцыя мае намер фіксаваць парушэнні, называць іх і перадаваць у Цэнтрвыбаркам, дзе
могуць выносіць санкцыі — папярэджваць, здымаць кандыдата і г. д. Усяго дакументы на рэгістрацыю здаў
91 прэтэндэнт, 42 з іх на вечар чацвярга атрымалі «дабро»
ад ЦВК, паведамляе ТАСС.
Выбары ва Украіне пройдуць 31 сакавіка.

Індыец вырашыў судзіцца з бацькамі.
Яны нарадзілі яго, не атрымаўшы яго згоды
27-гадовы індыец збіраецца падаць судовы іск супраць
уласных бацькоў за тое, што яны нарадзілі яго, не атрымаўшы яго згоды. Бізнесмен з Мумбаі Рафаэль Самуэль
кажа, што лічыць несумленным той факт, што дзеці з'яўляюцца на свет супраць сваёй волі і вымушаныя пераносіць
пакуты на працягу ўсяго жыцця.
Ён выдатна разумее, што спытаць аб згодзе будуча га дзі ця ці на яго на ра джэн не да яго з'яўлен ня на
свет немагчыма. Аднак яго цікавіць менавіта тое, што
чалавек з'яўляецца на свет супраць сваёй волі. Індыец
упэўнены, што чалавек павінен пажыццёва атрымліваць кампенсацыю за тое, што ён нарадзіўся, хоць не
прасіў пра гэта.
Самуэль сцвярджае, што ў яго цудоўныя адносіны з
бацькам (яны абодва — юрысты), яны выдатна ладзяць.
Бацькі ставяцца да планаў сына падаць іск супраць іх з
істотнай доляй гумару. Яго маці, Кавіта Карнад Самуэль,
назвала тое, што адбываецца, яшчэ адным новым бунтам,
які зладзіў яе сын.
«Калі Рафаэль зможа прадставіць рацыянальнае тлумачэнне таго, якім чынам мы маглі б даведацца да яго нараджэння аб яго згодзе ці нязгодзе з'явіцца на свет, то мы
прызнаем сваё паражэнне», — кажа Кавіта Самуэль.

