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НАДЗЁННАЕ

12 кастрычніка 2013 г.

«ЯК НIКОЛI ВАЖНА БЫЦЬ РАЗАМ»

ПАТРЫЯТЫЧНАЕ ВЫХАВАННЕ
ПАВIННА БЫЦЬ НОРМАЙ У СЕМ'ЯХ
Адно з пытанняў, адрасаваных Прэзiдэнту,
датычылася арганiзацыi сумесных беларуска-расiйскiх праектаў, прысвечаных Вялiкай
Айчыннай вайне. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што беларускi бок гатовы не толькi
падключыцца да такiх мерапрыемстваў, але
нават стаць галоўным праваднiком i iнiцыятарам iх правядзення. «Для таго, каб захаваць
памяць, старэйшае пакаленне павiнна не проста помнiць i аддаваць данiну Вялiкай Перамозе.
Мы кожны дзень, кожную гадзiну павiнны выхоўваць сваiх дзяцей, унукаў, у каго яны ёсць,
расказваць аб гэтай вайне», — падкрэслiў ён.
Кiраўнiк дзяржавы прывёў прыклад з
асабiстага жыцця. Ён паведамiў аб тым, што
кожны вечар расказвае свайму малодшаму
сыну Мiкалаю гiсторыi, звязаныя з ваеннымi
падзеямi розных гадоў — не толькi з Вялiкай
Айчыннай вайной, але i з Айчыннай вайной
1812 года. «Яго (сына. — Заўвага БЕЛТА)
ужо цяпер не трэба паварочваць да таго, што
была вайна i што фашысты нам нанеслi вялiкi
ўрон, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Гэта
павiнна быць нормай у нашых сем'ях, таму
што цяперашняя моладзь — добрая, цудоўная моладзь, як мы кажам, але гэта моладзь
iншая». Беларускi лiдар таксама адзначыў,
што ў Беларусi вельмi многае робiцца для
захавання гiстарычнай памяцi.
Прэзiдэнт закрануў у гэтай сувязi закрануў
такую важную для Беларусi праблематыку,
як дэмаграфiя. У прыватнасцi, ён паведамiў, што ў блiжэйшы час вызначыць варыянт
рэалiзацыi праекта «Вялiкая сям'я». Выдзяленне неабходных сродкаў на падтрымку нараджальнасцi ў краiне будзе забяспечана,
запэўнiў кiраўнiк дзяржавы.
Што датычыцца праекта «Вялiкая сям'я»,
то размова пакуль што iшла толькi аб прапановах. «Нарадзiў дзiця — вось табе энная сума.
Напрыклад, $10 тыс. або $20 тыс., або $5 тыс.
— будзе залежаць ад эканамiчнай сiтуацыi ў
краiне», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Ён падкрэслiў, што гэта толькi адна з прапаноў. Трэба будзе ў блiжэйшы час выбраць той
варыянт, якi падштурхне людзей нараджаць
дзяцей. «Трое дзяцей у сям'i павiнна быць нормай. Толькi тады мы будзем мець перспектыву
развiвацца як нармальная суверэнная i незалежная дзяржава, — лiчыць беларускi лiдар.
— Цана пытання вялiкая, — магчыма, $1 млрд.,
а магчыма, i $2 млрд. Але i мэта вялiкая. Без
людскога рэсурсу нiякай дзяржавы не будзе».
Аляксандр Лукашэнка пахвалiў Алу Пугачову, якая стала мацi двайнят: «Якая малайчына!
Якое шчасце ў гэтым узросце мець дзяцей».

КАЛIЙНАЯ СПРАВА НЕ ПАВIННА
ШКОДЗIЦЬ АДНОСIНАМ БЕЛАРУСI I РАСII
«Мы не хочам, каб з-за гэтага пацярпелi
нашы адносiны. Калi мы з Пуцiным сустракалiся, я сказаў, што нi адзiн Баўмгертнер
цi Керымаў не вартыя таго, каб мы не толькi
сапсавалi адносiны на дзяржаўным узроўнi,
але нават асабiстыя адносiны былi сапсаваныя. Ён кажа: на 100 працэнтаў згодны», —
сказаў Аляксандр Лукашэнка. Ён адзначыў,
што прэзiдэнты дамовiлiся ў гэтай справе
разабрацца.
Паводле слоў кiраўнiка беларускай дзяржавы, Уладзiслава Баўмгертнера выклiкалi ў
Беларусь не для таго, каб у камеру пасадзiць,
а на назiральны савет (ён старшыня назiральнага савета), каб вырашыць набалелыя пытаннi. «Прыехаў па-чалавечы для вырашэння
пытання, дык вырашай i едзь. Не, ён яшчэ: мы
гэта не будзем, тое не будзем, i вы, паглядзiце,
да нас прыпаўзяце. Ну, адказвай тады, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Нельга так будаваць адносiны i бiзнес». «У чым жа мая вiна
i дзяржавы нашай?» — падкрэслiў Прэзiдэнт.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што беларускi

бок гатовы да аднаўлення адносiн з «Уралкалiем». «Гэта будзе толькi на карысць. Пуцiну я
сказаў: не зацягвайце з прыняццем рашэння.
У крайнiм выпадку, хай выкупiць дзяржава,
цяпер гэта невялiкiх грошай каштуе. Я вам
абяцаю праз год павялiчыць капiталiзацыю
«Уралкалiя» ў два разы. Мы ведаем, як гэта
зрабiць. Што дрэннага? Але гэта справа вашай дзяржавы. Хочаце рынкава — вырашайце рынкава. Як бы я вырашыў? У мяне праз
суткi гэтыя актывы былi б у руках надзейных
людзей», — сказаў Прэзiдэнт, звяртаючыся
да расiйскiх журналiстаў.
«Мы гатовыя аднавiць гэтыя адносiны, таму што гэта выгадна нам. Але яшчэ больш
выгадна вам, таму што гэта прадпрыемства
закрэдытаванае, там пад $10 млрд. крэдыты.
Гэта велiзарная сума! Гэта колькi гадоў трэба
працаваць, каб вярнуць!» — дадаў кiраўнiк
дзяржавы. «Мы з любым выбудуем адносiны,
— падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка. — Але
мы больш не хацелi б бачыць тут жулiкаў».
У час размовы з Прэзiдэнтам расiйскiя
журналiсты выказалi заклапочанасць сiтуацыяй у Беразнiках, назваўшы iх горадам-катастрофай: населены пункт iдзе пад ваду з-за
правалаў грунту. Мясцовыя ўлады спрабуюць
знайсцi грошы на вырашэнне гэтай праблемы, пры гэтым асобныя расiйскiя СМI ўвязваюць небяспечнае становiшча з адсутнасцю
эфектыўнага менеджменту «Уралкалiя», у
прыватнасцi Уладзiслава Баўмгертнера.
На гэта Аляксандр Лукашэнка адказаў:
«Я вам скажу, дзе знайсцi грошы. Забраць у
нягоднiкаў акцыi, якiя незразумела як iм дасталiся, i накiраваць людзям у Беразнiкi. За
$20 млрд., якiя каштавала кампанiя, можна
было пабудаваць квiтнеючы рай, пасёлак,
вывезцi людзей з гэтага балота, з горада, якi
сёння правальваецца пад зямлю».
«Керымаў, керымаўцы i iншыя Баўмгертнеры ўзялi гэта прадпрыемства, яны за яго
гарантавалi сацыяльную адказнасць, работу i
гэтак далей. Я ж ведаю: яны гарантавалi, калi
адбiралi гэта прадпрыемства. Ведаеце, як я
зрабiў бы? Я Керымава i керымаўцаў закрыў
бы ў адну камеру, назаўтра яны прадалi б усе
актывы па самай высокай цане, а калi б не
знайшлi пакупнiка — я iм знайшоў бы. Гэта
$12-13 млрд. (але гэта цяпер, пры спадзе, а
раней было $20 млрд.), i гэта ўсё я адправiў
бы ў Беразнiкi», — падкрэслiў Прэзiдэнт.
«Вы не там шукаеце — вы шукаеце ў Баўмгертнера. Якiя грошы ў Баўмгертнера? Сотая доля таго, што ў керымаўцаў, каб вы ведалi. Ён быў «наёмным», але ён вiнаваты»,
— дадаў Аляксандр Лукашэнка.
«Я атрымаў пiсьмо ад жыхароў Беразнiкоў — вось бачыце, усе звяртаюцца да савецкiх метадаў, сабралi подпiсы ў народа, у
тых, хто працуе. Я хацеў сам туды прыехаць
i расказаць усю праўду людзям, як гэта было.
Але думаю: не так зразумеюць. А адказ мы
людзям дадзiм, мы яго рыхтуем. Але я ж ведаю, як збiралi подпiсы. Рабочаму ўсё роўна,
хто будзе кiраваць, яму патрэбна работа. А
яны загубiлi прадпрыемства! $900 каштавала
тона калiйных угнаенняў на сусветным рынку.
Сёння — $230, i яны яшчэ дэмпiнгуюць, яшчэ
танней прадаюць. Дык адкуль будуць грошы?» — рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.
У гэтай сувязi ён сказаў, што з Баўмгертнерам у Беларусi абыходзяцца гуманна. «Гуманна — у трохпакаёвай кватэры жыве, паводле маiх даных. Куды яго прапануеце яшчэ
адправiць? У Беразнiкi? Ён жа ўчынiў злачынства! Вы маглi б сказаць: аддайце яго нам,
расiянам, мы самi разбяромся. Калi ласка,
няхай прыязджае генеральны пракурор Чайка, i па законе вы забiраеце Баўмгертнера ў
камеру ў Бутырцы або ў якiм-небудзь iншым
месцы, вядзiце расследаванне, мы будзем
дапамагаць. Ён вам больш шкоды нанёс. Пакуль просьбаў такiх не было», — сказаў Прэзiдэнт. «Толькi не думайце, што Лукашэнка
заманiў Баўмгертнера ў Беларусь, пасадзiў
у камеру i кожны дзень здзекуецца з яго. Ды
мне i без Баўмгертнера праблем хапае», —
дадаў кiраўнiк дзяржавы.
Наогул, гаворачы аб магчымасцi продажу буйных актываў у Беларусi, Аляксандр
Лукашэнка падкрэслiў, што ажыццяўляць гэта трэба вельмi акуратна i спакойна, каб не
стварыць ачагоў напружанасцi ў грамадстве.
Пасля гэта напружанне будзе вельмi складана ўстаранiць. «Пасля, калi ў цябе бандыты
захопяць эканомiку, а яны ўжо ў ценi трымаюць сваiх баевiкоў, зброю i iншае, страшная
зброя распаўзлася па свеце — тэрарызм,
яны што хочаш уключаць, каб толькi процiстаяць дзяржаве i захаваць сваё, — сказаў

Прэзiдэнт. — Гэтага нельга дапусцiць. Гэта
нiводная дзяржава дапусцiць не можа».
Аляксандр Лукашэнка лiчыць, што ў Беларусi непрымальная непразрыстая рыначная
эканомiка. У краiне ёсць шмат дзяржаўных
актываў, якiя з'яўляюцца смачнымi кавалкамi
для розных алiгархаў. Але Прэзiдэнт адхiлiў
усе прапановы прадаць iх незаконна.
Ён нагадаў, што акцыi ААТ «Беларуськалiй» былi прапанаваны за $30 млрд., некаторыя лiчылi гэту цану нерэальнай, але пасля
прызналi, што беларускае прадпрыемства
можа столькi каштаваць. «Дык я кажу: вось,
мужыкi, бярыце, вось цана «Беларуськалiя» —
$30 млрд., — расказаў Прэзiдэнт. — I мне прапануюць: давай $15 млрд., з iх $10 млрд. дзяржаве, $5 млрд. — табе. Не праходзiць. Нам
такая рыначная эканомiка не патрэбна».

ПРЭЗIДЭНТ СУПРАЦЬ АБ'ЯДНАННЯ
МАЗА I КАМАЗА I ПРОДАЖУ БЕЛАЗА
Як падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка, каб
прыватызаваць беларускае прадпрыемства
або яго частку, iнвестар павiнен быць гатовы
ўкладаць iнвестыцыi ў яго развiццё, прыўносiць новыя тэхналогii, адкрываць новыя рынкi
для прадукцыi.
«Калi ўзяць гэтыя тры параметры, то грошай (у расiйскага боку. — Заўвага. БЕЛТА )

гатовыя ў любы час», — сказаў Прэзiдэнт.
«Калi гэта будзе магчыма з пункту гледжання
валютнага рынку, мы правядзём. Гэта ж не
аднамомантавая акцыя. Гэта ўсё аб'яўляецца загадзя, падпiсваецца ўказ. Будуць паралельна хадзiць старыя i новыя купюры. Гэта
не нечаканая з'ява, а звычайная тэхнiчная
аперацыя», — адзначыў кiраўнiк дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што ў
Беларусi ўжо ёсць вопыт правядзення дэнамiнацыi. «Гэта не праблема. Мы самi гэта
адчуваем, таму ў нас падрыхтаваны i аддрукаваныя новыя грошы, новыя купюры. Яны
ўжо не адзiн год на складзе ляжаць. Патрэбна адпаведная падрыхтоўка i каб склалася
сiтуацыя. Тады мы аб'явiм людзям пра гэта
загадзя, падпiшам указ i правядзём дэнамiнацыю», — заявiў беларускi лiдар. «Важней
iншае пытанне, — каб у нас стабiльнасць
была на валютным рынку, i шмат у чым гэта залежыць ад работы эканомiкi, экспарту,
ад iмпарту, якога павiнна быць менш, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Але i гэта
для нас не самае галоўнае. Для нас самае
галоўнае — спакой i стабiльнасць насельнiцтва, каб яны не бегалi па закутках i не
спрабавалi перавесцi нацыянальную валюту
ў замежную».
Аляксандр Лукашэнка заявiў, што ў Беларусi па асобных спецыяльнасцях могуць павя-

ЕЎРАСАЮЗ «ЗРЭЗАЎ»
ЗАРПЛАТЫ ЧЫНОЎНІКАМ

СПРАВЫ МIЖНАРОДНЫЯ
Адказваючы на пытанне, чаму Беларусь
дагэтуль не прызнала незалежнасць Абхазii
i Паўднёвай Асецii, кiраўнiк дзяржавы адзначыў: «А гэта трэба? Цi трэба сёння, з пункту
гледжання нават Расii, бударажыць гэтае пытанне?». «Мы прызнаем незалежнасць Абхазii i Паўднёвай Асецii — адразу ўзбудзiцца
Грузiя, узбудзяцца краiны, дзе ёсць тэрытарыяльныя прэтэнзii, адразу Захад усхопiцца.
Гэта трэба Расii? Дзякуй богу, перажылi гэты момант, i так пытанне нiхто не ставiць, а
мы проста не хочам апынуцца каталiзатарам
гэтай непатрэбнай тэндэнцыi. Навошта?» —
падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзiдэнт адзначыў таксама, што Беларусь не адзiн год супрацоўнiчае з Абхазiяй i
Паўднёвай Асецiяй. «Мы дапамаглi iм тэхнiкай, трактарамi, узаемадзейнiчаем у гандлi.
Мы ўсюды дэманструем, што супрацоўнiчаем
з дзяржавай. Але абышлося без палiтычнай
траскатнi. Яна б нямнога дала Расii, а нас
апусцiла б на такое дно, дзе б мы наогул не
бачылi перспектывы. Калi б гэтыя рызыкi Расiя падзялiла з намi, узяла на сябе, я асабiста
падпiсаў бы гэты ўказ. Але такога адказу я не
атрымаў», — заявiў Аляксандр Лукашэнка.
«Так што прайшоў час, навошта сёння з
пункту гледжання нармальнага палiтыка бударажыць гэтую праблему i заяўляць аб прызнаннi, прызнаваць? Калi гэта будзе пытанне
жыцця i смерцi для Расii — мы нават спрачацца
не будзем на гэтую тэму. Але гэта не пытанне
жыцця i смерцi», — рэзюмаваў Прэзiдэнт.
Гэтак жа Прэзiдэнт не бачыць праблем з
падпiсаннем Украiнай пагаднення з Еўрасаюзам. Ён нагадаў, што нядаўна адбылася яго
сустрэча з прэм'ер-мiнiстрам Украiны Мiкалаем Азаравым, дзе ў тым лiку абмяркоўвалася
i гэтае пытанне. «Я паўтарыў тое, што сказаў
пры ўсiх прэзiдэнтах: пры Пуцiне, Януковiчу, —
сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Страху няма
i ў тым, што яны (Украiна. — Заўвага. БЕЛТА)
нешта падпiшуць з Еўрапейскiм саюзам. Небяспека ў тым, што яны ў гэтых дакументах
закрыюць сабе шлях да нас, у Мытны саюз,
АЭП i Еўразiйскi эканамiчны саюз», — сказаў
кiраўнiк беларускай дзяржавы.

«ДОБРЫ НАСТРОЙ ГАСЦЕЙ
ЧЭМПIЯНАТУ СВЕТУ ПА ХАКЕI ВАЖНЕЙ
ЗА АТРЫМАННЕ ЛIШНIХ $10 МЛН»

Фота БЕЛТА.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
«Вось адзiнае, што я магу сабе паставiць
у заслугу. Усё астатняе рабiў народ. I дзяржаву таксама ствараў не я адзiн. Проста мне
выпала шчасце iсцi ў гэтым працэсе наперадзе», — дадаў беларускi лiдар.
Адказваючы на адно з пытанняў, Аляксандр Лукашэнка асаблiва падкрэслiў, што
ў Беларусi адсутнiчаюць канфлiкты на нацыянальнай або рэлiгiйнай глебе: «Нас Бог
мiлаваў. Мы заўсёды, i я ў тым лiку, пачынаючы любыя перамовы, кажам аб гэтым як аб
найвялiкшым дасягненнi».

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

няма, тэхналогii горшыя, чым на МАЗе, таму
што МАЗ вырабляе канкурэнтную прадукцыю,
якая прадаецца не горш, чым КамАЗ, калi iх
паставiць у роўныя ўмовы», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Мiнскi аўтамабiльны завод
— гэта мадэрнiзаванае прадпрыемства. Зараз
тут вядзецца паглыбленая мадэрнiзацыя. Таму цалкам абгрунтаваныя пытаннi да расiйскiх
партнёраў адносна iх удзелу ў гэтым працэсе.
«Калi вы iдзяце — як вы будзеце ўдзельнiчаць
у мадэрнiзацыi? Нiяк? Тады ў мяне ўзнiкае
пытанне: а цi не атрымаецца так, што вы прадпрыемства гэта забераце за бясцэнак (грошай
жа няма) i з часам на МАЗе будуць вырабляць
толькi дыскi для аўтамабiляў. Не можа быць
такое? Можа. Вось вам i адказ на ваша пытанне», — сказаў Прэзiдэнт.
Таксама Аляксандр Лукашэнка адзначыў,
што ён супраць продажу БелАЗа: «БелАЗ
мы нiкому не аддаём. Гэта адзiн з нашых
брэндаў, гэта гонар Беларусi». Паводле слоў
Прэзiдэнта, завод займае больш за 30% сусветнага рынку велiкагрузавых аўтамабiляў.
Прадпрыемства першым у свеце зрабiла аўтамабiль грузападымальнасцю 450 т.
«Калi хто-небудзь хоча iнвеставаць i новыя рынкi адкрыць (таму што тэхналагiчна
мы тут не адстаём — мы на вельмi высокiм
узроўнi, супрацоўнiчаем з вядучымi фiрмамi),
мы з iм пойдзем на кааперацыю, прададзiм
частку акцый. Але пакуль такiх жадаючых
няма. А каб каму-небудзь сплавiць БелАЗ —
выключана! Гэта як з «Беларуськалiем».

ПРА ДЭНАМIНАЦЫЮ, РАЗМЕРКАВАННЕ
ВЫПУСКНIКОЎ I... КАЗIНО
Закрануў Прэзiдэнт i некаторыя iншыя пытаннi сiтуацыi ў Беларусi.
Паводле яго слоў, правесцi дэнамiнацыю
ў Беларусi можна ў любы час, але лепш гэта рабiць ва ўмовах стабiльнай сiтуацыi на
валютным рынку. «Дэнамiнацыя — гэта не
праблема. Гэта чыста тэхнiчны працэс. Мы
блiзка да гэтага пытання зараз не падыходзiлi. Але правесцi такую дэнамiнацыю мы

лiчыць тэрмiн адпрацоўкi па размеркаванні.
«Сёння ў нас калi на бюджэтным аддзяленнi
вучыўся, то па размеркаванні павiнен адпрацаваць два гады. Мы гэта не адмянялi. I цяпер
наадварот думаем аб узмацненнi гэтай нормы хаця б па некаторых спецыяльнасцях. Але
мы не можам чалавеку, якi заканчвае ВНУ,
сказаць, каб ён адпрацоўваў пяць гадоў. Мы
павiнны з iм заключыць дагавор i толькi праз
пяць гадоў можам узмацнiць гэту палiтыку»,
— сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Што датычыць казiно ў Беларусi, то нiхто
не збiраецца iх закрываць, але кантроль за iх
дзейнасцю будзе ўзмоцнены. «Калi ў Расii пачалi забараняць iгральны бiзнес, яны хлынулi
ў Беларусь, асаблiва з Масквы. У некаторых
рукi свярбелi забаранiць гэта. Я сказаў: не,
не рабiце гэтага. Паглядзiм, нанясуць яны
нам урон цi не нанясуць. I мы вельмi жорстка
ажыццяўляем кантроль дзейнасцi казiно, але
не забараняем iх. Мы не хочам iх на кухнi заганяць або яшчэ куды-небудзь. Але кантроль
вельмi жорсткi, каб усё было па правiлах. Я
не думаю, што яны штосьцi дзесьцi не адмыюць. Але яны не сталi ў нас крымiнальнымi
цэнтрамi», — адзначыў кiраўнiк дзяржавы.
Прэзiдэнт падкрэслiў, што кантроль iгральнай дзейнасцi будзе ўзмацняцца. «Мы
ўдасканальваем наш кантроль, спрабуем яго
ўзмацняць аж да таго, што замахнулiся на той
узровень кантролю, якi выкарыстоўваецца ў
Лас-Вегасе. I такiх з'яў, як у Маскве, мы ў нас
не бачым. Хоць, я так адчуваю, што з Масквы
многiя перабралiся ў Мiнск. I многiя багатыя
масквiчы з задавальненнем прылятаюць на
сваiх самалётах i пакiдаюць тут грошы, i немалыя.
Ён расказаў, што нядаўна ў адным казiно
былi затрыманы некалькi чалавек. «Туды прыехалi масквiчы, ну i, падпiўшы, захацелi дзяўчат. У нас гэта вельмi жорстка, мы ў пытаннях
барацьбы з гандлем людзьмi знаходзiмся сярод лiдараў у свеце. У нас вельмi жорсткае заканадаўства адносна гэтага. Дык вось, пабеглi
гэтыя з казiно шукаць дзяўчат — ну прама ў
камеру i забеглi», — расказаў Прэзiдэнт.

«Я ўсiх папярэдзiў — i прыватнiкаў, i дзяржаву: не дай бог, вы краiну зганьбiце цэнамi
на гасцiнiчныя нумары, прадукты харчавання.
Звычайна, ведаеце, цэны падымаюць завоблачныя — гэта ганьба. Украiну да гэтага часу
палошчуць за чэмпiянат Еўропы па футболе»,
— сказаў кiраўнiк дзяржавы. На яго думку,
людзi, якiя прыехалi ў краiну, дзе павышаны цэны на гасцiнiчныя паслугi ўтрая, у любым выпадку будуць плацiць, але «з'едуць з
сапсаваным настроем». «Ну выйграем мы
$3 млн. або $10 млн... Ну што такое для краiны $10 млн»? — задаўся пытаннем Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, больш
важна, з якiм настроем людзi пакiнуць краiну.
«Мы акуратна ў гэтых адносiнах дзейнiчаем,
не дазволiм, каб задзiралi цэны i крыўдзiлi
людзей», — запэўнiў ён.
Аляксандр Лукашэнка ўзгадаў аб сваiх развагах увесцi выязную пошлiну на мяжы для
грамадзян, якiя маюць намер рабiць пакупкi
ў Еўрасаюзе. «Некаторыя нашы таварышы
за восем месяцаў па 700 разоў выязджалi ў
Еўрасаюз: прывозяць адтуль шмаццё, прадаюць, туды вязуць палiва, яшчэ штосьцi. Раней
iх спекулянтамi называлi. Цяпер гэта — бiзнес,
i ён абарочваецца тым, што насельнiцтва ў
пагонi за еўрасаюзаўскiмi анучамi вывозiць
з краiны да $3 млрд — у Лiтву, Польшчу, а
яны нас яшчэ крытыкуюць: жабракi, бедныя
беларусы», — канстатаваў беларускi лiдар i
падкрэслiў, што бачыць у гэтым праблему.
Пры гэтым Прэзiдэнт звярнуў увагу, што
беларуская прадукцыя якасная i запатрабаваная на расiйскiм рынку. «Бялiзну, любую
вопратку, абутак, якія мы прывязём, iмгненна
на любым кiрмашы на працягу трох гадзiн
раскупляюць. I гэта тычыцца Масквы — прасунутага горада», — адзначыў ён. «Былi часы, калi расiяне закрылi ўвоз цi то малочнай
прадукцыi, ці то чаго яшчэ, дык прыязджалi
бранскiя, смаленскiя людзi i самi вывозiлi
ўсё адсюль. I на мяжы iх спынiць нiхто не
мае права. Гэта сведчыць аб якасцi i канкурэнтаздольнасцi», — рэзюмаваў Аляксандр
Лукашэнка.
Паводле матэрыялаў БЕЛТА.

Савет міністраў Еўрапейскага саюза (ЕС) для
эканоміі бюджэту ўнёс змены ў зарплаты і пенсіі
сваіх чыноўнікаў. У прынятай пастанове ўводзіцца
замарожванне аплаты працы і пенсійных выплат
на фінансавы перыяд 2014—2020 гадоў. Новае
палажэнне прадугледжвае, што заработная плата
не павялічваецца, калі валавы ўнутраны прадукт у
ЕС скарачаецца больш чым на 3%», — паведамілі
ў прэс-службе Савета ЕС. Таксама з 1 студзеня
2014 г. на чыноўнікаў інстытутаў Еўрасаюза будзе
накладзены падатак «салідарнасці» ў памеры 6%,
а для афіцыйных асоб вышэйшага звяна ён складзе 7%. Акрамя таго, прадугледжана павелічэнне
без кампенсацыйных выплат працоўнага тыдня
«еўрачыноўнікаў» з 37,5 гадзіны да 40 гадзін, і
з 63 да 65 гадоў павышаецца ўзрост выхаду на
пенсію. Разам з тым, прынята рашэнне аб скарачэнні на 5% у перыяд 2013—2017 гадоў штату
работнікаў інстытутаў ЕС.

ПЕРАХОД НА ЗІМОВЫ ЧАС
ЗА 300 МІЛЬЁНАЎ ДОЛАРАЎ
Пераход Расіі на зімовы
час да правядзення Алімпіяды-2014 у Сочы можа прывесці да ўзнікнення рызыкі
для бюджэту краіны ў суме
300 мільёнаў долараў. Пра
гэта заявіў кіраўнік аргкамітэта Гульняў у Сочы
Дзмітрый Чарнышэнка на слуханнях у Грамадскай палаце. Ён растлумачыў, што ў выпадку
пераводу часу ў міжнародных тэлевяшчальнікаў
могуць змяніцца рэкламныя кантракты, што прывядзе да няўстоек і прэтэнзій з боку тэлекампаній. У выніку федэральны бюджэт павінен будзе
выдзеліць дадатковыя сродкі на ўрэгуляванне
спрэчак з вяшчальнікамі. 11 кастрычніка газета
«Ведамасці» са спасылкай на неназваныя крыніцы напісала, што вяртанне да зімовага часу ў
Расіі адбудзецца ў кастрычніку 2014 года.

У ЦЭНТРАЛЬНАЙ ЕЎРОПЕ
ВЫПАЎ СНЕГ
У многіх краінах Цэнтральнай Еўропы нечакана выпаў снег, і аўтаўладальнікі зусім не былі да
гэтага гатовы. На захадзе Аўстрыі ўсяго за
паўгадзіны на дарогах
вы рас лі су мё ты, па ліцыя зафіксавала дзясяткі ДТЗ, некалькі пацярпелых у аварыях атрымалі
цяжкія траўмы. Падобная сітуацыя склалася і ў
цэнтральных раёнах Швейцарыі. Сіноптыкі паведамілі, што ў бліжэйшы час снег растане. Аднак,
па прагнозах, сёлета Еўропу чакае самая халодная за апошнія дзесяцігоддзі зіма.

 Гандбол

БЕЗ ПРАВА НА ПАРАЖЭННЕ
Мінскае «Дынама» атрымала другую хатнюю
перамогу ў групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў.
27:20 — менавіта з такім лікам «блакітна-белыя» перайгралі швейцарскі «Вакер», каманду задзірлівую, здольную на сенсацыю, але не больш.
Беларусы раскладвалі абарону апанента, як пластыкавы канструктар. Часам хлопцы Барыса Дэніча
наогул феерылі, закідваючы швейцарцам прыгожыя, элегантныя галы. На жаль, другая палова
ўвабрала ў сябе не толькі кураж 39-гадовага варатара Дзімітрыя Пеянавіча, але невялічкі сумбур
і памылкі ў атацы, якія не дазволілі беларусам
дасягнуць адзнакі ў 30 трапных кідкоў. Таму, напэўна, і не дзіўна, што галоўны трэнер «Дынама»
на пасляматчавай сустрэчы з журналістам выглядаў вельмі задуменна, стомлена, нібы перанёс за
дзень не адну, а дзве адказныя сустрэчы.
— Гэта была шчырая гульня, — пазіраючы на карэспандэнтаў, пачаў свой маналог Барыс Дэніч. — У
мяне крыху змешаныя пачуцці ад гэтага матча. Мы
добра згулялі ў абароне, аднак я не вельмі задаволены нашай гульнёй у атацы. Каманда дапусціла
некалькі сур'ёзных тактычных памылак. Праўда, гэта
нармальна, у калектыве шмат новых гандбалістаў. І
на тое, каб наладзіць гульнявыя сувязі, патрэбны час.
Перамога — гэта добра. Але каб паспяхова выступаць у Лізе чэмпіёнаў, неабходна рабіць больш.
Тарас ШЧЫРЫ.

«НЕ ТРЭБА ЧАКАЦЬ АДМЕНЫ ТЭХНIЧНЫХ РЭГЛАМЕНТАЎ...»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— А ў чым роля стандартызацыi?
— Стандарт — гэта ўжо напрацаваныя праз кансэнсус памiж
усiмi зацiкаўленымi бакамi патрабаваннi. I яны аказалiся вялiкай
дапамогай для тэхнiчных рэгламентаў, бо няма сэнсу прыдумляць нейкiя новыя, непатрэбныя
патрабаваннi, калi яны ўжо ёсць
у стандартах. Калi мы спасылаемся ў тэхнiчным рэгламенце на
канкрэтны стандарт i выконваем
яго, то гэта з'яўляецца доказам
таго, што выконваецца тэхнiчны
рэгламент. Але насамрэч роля
стандартызацыi нашмат больш
шырокая, чым толькi сфера бяспекi i сумяшчальнасцi прадукцыi
i гэтак далей. Сёння ў сусветнай
практыцы стандартызацыя выкарыстоўваецца для таго, каб ствараць канкурэнтаздольную прадукцыю, уключаць у яе навуковыя распрацоўкi, самыя апошнiя
даследаваннi, дасягненнi. I яна
становiцца арыенцiрам для тых
прамысловых прадпрыемстваў,
якiя хацелi б канкурыраваць на
ўнут ра ным i знеш нiм рын ках.
Другi напрамак стандартызацыi
— гэта сфера паслуг. Там з'яўляецца шмат новых дакументаў,
якiя дакладна апiсваюць кожны
вiд паслуг i ўзровень iх развiцця.
Гэта вельмi моцны напрамак, якi
яшчэ развiваецца. Яшчэ адзiн
вельмi шырокi блок — стандартызацыя падыходаў эфектыўнага
менеджменту розных накiрункаў:
якасцi, экалогii, энергазберажэння i iншых.

— Цi просты працэс пераходу на адзiныя рэгламенты?
— З'яўленне на заканадаўчым
узроўнi тэхнiчных рэгламентаў у
краiнах СНД, у адрозненне ад Еўрасаюза, прывяло да стварэння
шматлiкiх перашкод у гандлi. Гэтая праблема стала разгортвацца ў велiзарных маштабах. Еўрапейцы з самага пачатку прымалi
дырэктывы для таго, каб зняць
бар'еры ў гандлi. Дырэктыва была адразу адзiнай для ўсiх краiн. I
атрымлiваецца, што праца, якую
распачала кожная з краiн СНД,
аказалася супрацьлеглай той мэце, якую выконвалi еўрапейцы. У
гэтай сiтуацыi вельмi добра дапамагала нашым краiнам стандартызацыя. Бо мiждзяржаўныя
стандарты былi адзiнымi, i краiны
дамовiлiся так: калi прадукцыя
вырабляецца па мiждзяржаўных
стандартах, то давайце прызнаваць сертыфiкаты i пратаколы
вы пра ба ван няў адзiн ад на го.
Але праз пэўны час прыйшлi да
таго, што трэба распрацоўваць
адзiныя тэхнiчныя рэгламенты.
Тэма аказалася непад'ёмнай для
ўсёй тэрыторыі СНД. Гэты праект
пагаднення працягваюць абмяркоўваць. Вельмi цяжка дамовiцца
на адзiныя заканадаўчыя дакументы на ўзроўнi некалькiх краiн.
Са стварэннем Мытнага саюза
такая магчымасць з'явiлася. Тры
краiны дамовiлiся — ствараем
Мытны саюз, прыбiраем тэхнiчныя перашкоды ў гандлi, выходзiм на адзiныя тэхрэгламенты. I
пайшоў працэс нараджэння гэтых
адзiных дакументаў. Ён i цяпер
працягваецца. Ужо прыняты 32

тэхнiчныя рэгламенты. Яшчэ 29
рэгламентаў знаходзяцца ў распрацоўцы. Але i прынятыя рэгламенты трэба адсочваць. Яны не
з'яўляюцца стапрацэнтна завершанай працай. Iх трэба «вычышчаць» i выстройваць, каб праз
год цi два мы сказалi, што цяпер
яны сапраўды адпрацаваны i адпавядаюць сучаснаму ўзроўню i
магчымасцям трох краiн.
— Цi ёсць ужо нейкiя канкрэтныя дасягненнi?
— У межах Мытнага саюза,
акрамя пераходу на адзiныя патрабаваннi, iдзе працэс пераходу
на адзiныя працэдуры, адзiныя
сертыфiкаты i iншыя дакументы ў галiне ацэнкi адпаведнасцi.
Пераход да адзiных дакументаў
дазваляе атрымаць сертыфiкат
у адной краiне, а прадукцыю пастаўляць ва ўсе тры. Гэта вялiкае
дасягненне.
— Бiзнесу здаецца, што працэдуры пацвярджэння адпаведнасцi занадта складаныя. Цi так
гэта?
— Працэдуры не павiнны быць
перагружанымi, непад'ёмнымi для
тых, хто iх прымяняе. Патрабаваннi i працэдуры павiнны быць абаронай для рынку ад небяспечнай
прадукцыi, але разам з тым не
класцiся цяжкiм бярэмем на спiну
бiзнесу. Самы вялiкi крок — максiмальны пераход да дэкларавання,
калi дакументы аб адпаведнасцi
прадукцыi патрабаванням ствараюць самi вытворцы. Пад сертыфiкацыю падпадае толькi найбольш
небяспечная прадукцыя. У гэтым
кiрунку iдзе ўвесь Мытны саюз.
Для яшчэ большага спрашчэння

мы распрацавалi сiстэму электроннай рэгiстрацыi дэкларацыi. Але
трэба разумець, што спрашчэння
да бясконцасцi не можа быць, бо
сертыфiкацыя — гэта гарантыя
трэцяга незалежнага боку. I для
таго, каб органы па сертыфiкацыi
выступiлi гэтым гарантам, iм трэба быць упэўненымi ў бяспечнасцi
прадукцыi, яе якасцi.

ствы павiнны прачнуцца i зразумець, што працэс стандартызацыi прадукцыi, якую яны вырабляюць, — гэта iх iнтарэс. Толькi
адзiнкi нашых арганiзацый прыма юць удзел у га ла са ван нi па
праек тах стандартаў, выступаюць, ездзяць на пасяджэннi розных тэхнiчных камiтэтаў. Шлях
пераходу на мiжнародныя стан-

«Мы iмкнёмся прыйсцi да таго (i гэта будзе самым
правiльным), каб усе дакументы аб бяспечнасцi
прадукцыi афармлялi вытворцы. Гэта разгрузiць
iндывiдуальных прадпрымальнiкаў».
— Што сёння найбольш непакоiць у галiне стандартызацыi?
— Вельмi нiзкая ак тыўнасць
мiж дзяржаўных тэхнiчных камiтэ таў i пра мыс ло вас цi. Апошняя, на нашу думку, недаацэньвае значэнне стандартызацыi ў
сва ёй дзей нас цi. Ка лi зга даць
пачатак фармiравання суверэнных эканомiк, то ўсе хацелi, каб
стандартаў у прынцыпе не было, бо гэта дазволiла б бескантроль на вы пус каць пра дук цыю,
пастаўляць яе на рынкi розных
кра iн. Але з ця гам ча су, ка лi
станавiўся на ногi бiзнес, прыйшло жаданне весцi адкрытую i
зра зу ме лую гуль ню. А для гэтага былi патрэбны стандарты.
Змяненне мыслення добра праявiлася ў Расiйскай Федэрацыi i
праяўляецца цяпер у Беларусi,
калi фiнансаванне распрацоўкi
стандартаў бяруць на свае плечы прамыслоўцы i бiзнес. Многiя
нашы прамысловыя прадпрыем-

дарты незваротны. Мы iдзём па
гэтым шляху ўжо не першы год,
што дало нашым прамыслоўцам
шмат канкурэнтных пераваг.
— Якiя праблемныя пытаннi ёсць ў сферы тэхрэгулявання?
— Тая дагаворная база, якая
была створана ў Мытным саюзе,
патрабуе ўдасканалення. Мы ўжо
бачым, дзе можна палепшыць дагаворы, дзе можна спрасцiць падыходы. Мы лiчым, што не на ўсю
прадукцыю трэба распрацоўваць
тэхнiчныя рэгламенты, што павiнен быць i iншы механiзм, больш
просты, чым усталяванне тэхрэгламентаў. Тое, што законна выпушчана на тэрыторыi краiны, мае
права «хадзiць» i па тэрыторыi
МС. Патрабуе дапрацоўкi пытанне пераходнага перыяду i прымянення тэхрэгламентаў. Iдэя ў
тым, што прадпрыемствы павiнны
мець права датэрмiнова прымяняць тэхнiчныя рэгламенты, калi
яны да гэтага гатовыя. Гэта будзе

стымуляваць прамысловасць на
ўкараненне новых патрабаванняў, а не на атрыманне старых
дакументаў i iх падаўжэнне.
— Як вы ставiцеся да прынятага тэхрэгламенту па лёгкай
прамысловасцi?
— Сiтуацыя з тэхрэгламентам
лёгкай прамысловасцi, з майго
пункту гледжання, беспадстаўна
падаграваецца. Асаблiвая праблема звязана з вялiкай удзельнай вагой прадукцыi невядомага
паходжання. Таму ёсць тыя, хто
зацiкаўлены ў гэтым «падаграваннi». Адносна спрашчэння працэдур мы прапанавалi iндывiдуальным прадпрымальнiкам, якiя
плацяць адзiны падатак, самыя
розныя варыянты доказу таго,
што пра дук цыя не бяс печ ная i
належнай якасцi. Нават iнфармацыя з рэестра Мытнага саюза,
якую можна знайсцi ў iнтэрнэце,
будзе дастатковай, каб сказаць,
што прадукцыя прайшла неабходныя працэдуры. Акрамя таго, да зва ля ец ца пры мя нен не
сертыфiкатаў краiн МС, iх нацыянальных знакаў адпаведнасцi i
iншага. Дарэчы, 90% прадукцыi
ў межах тэхрэгламенту трапляе
пад дэклараванне. Але ў любым
выпадку трэба абавязкова даказаць паходжанне тавару. Мы
дапамагаем прадпрымальнiкам
паступова пераходзiць да новых
умоў, кан сульту ем, iмк нём ся
прыйсцi да таго (i гэта будзе самым правiльным), каб усе дакументы аб бяспечнасцi прадукцыi
афармлялi вытворцы. Гэта разгрузiць iндывiдуальных прадпрымальнiкаў. Толькi не трэба чакаць

адмены тэхнiчнага рэгламенту.
Краiны МС на гэта адназначна
не пойдуць. Пераходны перыяд
да 1 лiпеня 2014 года абсалютна
дастатковы. Нашы лабараторыi
сён ня пра цу юць у звы чай ным
рэжыме i могуць значна павялiчыць колькасць выпрабаванняў.
Тым не менш мы будзем яшчэ
больш спра шчаць пра цэ ду ры.
Мы дамовiлiся на мiнулым тыднi
ў Маскве, i цяпер афармляюцца
змяненнi ў тэхнiчны рэгламент.
Там будзе пра ду гле джа ны цэлы шэраг спрашчэнняў. Яны будуць прапанаваны на публiчнае
абмеркаванне на 60 дзён. I ўсе
змогуць прымаць актыўны ўдзел
у абмеркаваннi.
— Многiя iпэшнiкi вельмi баяцца 1 лiстапада, калi пачнецца
манiторынг гандлёвых цэнтраў
i рынкаў. Гэты страх апраўданы?
— За дача ма нi то рын гу —
ацэнка сiтуацыi, каб ведаць, што
працуе, а што не атрымлiваецца.
Можа быць, недастаткова тых
змяненняў, якiя рыхтуюцца. Можа, змянiлася сiтуацыя на рынку.
Таксама гэта выпрацоўка захадаў для выпраўлення сiтуацыi.
Каб цалкам паспець да 1 лiпеня
2014 года «вычысцiць» усе слабыя месцы i перайсцi на тэхнiчны
рэгламент, патрэбна карпатлiвая
штодзённая праца прадпрымальнiкаў i прадстаўнiкоў дзяржустаноў.
Хоць у перспектыве мы iдзём
да таго, каб у выпадку, калi прадукцыя не адпавядае патрабаванням бяспекi i якасцi, захады былi
жорсткiмi. Гэта трэба рабiць, каб

абаранiць сябе ад небяспечнай
прадукцыi. Пасля ўступлення Расii
i Казахстана ў СГА будзе справакаваны вялiкi рост iмпарту. I,
магчыма, не самага лепшага.
Таму патрэбна моцная i сучасная
сiс тэма нагляду на рынку. Але
адказнасць павiнна класцiся i на
лабараторыi, якiя выдаюць сертыфiкаты, каб яны ведалi, што
будзе за выдачу падробленых
дакументаў.
— Чым для вас з'яўляецца
Дзень стандартызацыi?
— Стандарт — гэта кансэнсус
памiж усiмi зацiкаўленымi бакамi. Так склалася, што за мяжой
гэта, у першую чаргу, кансэнсус
памiж вытворцам i спажыўцом. У
нашых краiнах спажыўцы пакуль
не сфармiраваны ў такiя арганiзаваныя структуры, якiя могуць
мець не па срэд ныя ста сун кi з
вытворцамi. Таму пэўную частку
клопату аб спажыўцу забiрае на
сябе дзяржава. Яна сочыць за
выкананнем i сваiх iнтарэсаў, i
iнтарэсаў спажыўца. Але спажывец не можа бясконца быць недасведчаным. Ён павiнен адстойваць свае iнтарэсы. У нас нават
вытворцы не могуць правiльна i
выгадна для сябе скласцi дагавор. I прамыслоўцы, i гандлёвыя
арганiзацыi, i спажыўцы — усе
павiнны разумець, што мусяць
умець фармуляваць свае патрабаваннi i дабiвацца iх. Тады гэта
стане законам. Таму мы ўсе —
удзельнiкi стандартызацыi. Гэта
свята ўсiх, хто мае дачыненне да
прадукцыi, паслуг, кiравання i гэтак далей.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

