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ПАД МУ РАК ДЛЯ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 

Для Бе ла ру сі асноў нае пы тан не на цы я-
наль на га ін та рэ су ў Літ ве — за бес пя чэн не 
бес пе ра бой на га тран зі ту бе ла рус кіх гру заў 
па тэ ры то рыі Лі тоў скай Рэс пуб лі кі і праз 
Клай пед скі порт, ад куль мар скім шля хам 
яны ра зы хо дзяц ца па мес цах пры зна чэн-
ня. Асноў ны мі клі ен та мі Клай пед ска га 
пор та з'яў ля юц ца бе ла рус кія сы ра він ныя 
флаг ма ны: «Бе ла русь ка лій», Бе ла рус кая 
наф та вая кам па нія, наф та пе ра пра цоў чыя 
за во ды ў Ма зы ры і На ва по лац ку. Бе ла-
рус кі тран зіт праз Літ ву скла дае пры клад-
на 22—26 млн тон што год і зай мае ка ля 
25% ад уся го пар то ва га гру за а ба ро ту гэ-
тай кра і ны. У 2012 го дзе па сол Бе ла ру сі 
ў Літ ве Ула дзі мір Дра жын ад зна чыў, што 
лі тоў скі пры бы так ад бе ла рус ка га тран зі-
ту скла дае ка ля 2,66 млрд до ла раў ЗША 
што год.

Але і для Бе ла ру сі ла гіс тыч ны ва ры-
янт тран зі ту праз Літ ву за ста ец ца па куль 
най больш вы гад ным, ня гле дзя чы на не ка-
то рыя спро бы ды вер сі фі ка цыі на прам каў 

гру за па то каў на ка рысць Ка лі нінг рад ска га 
пор та, якія рас пра цоў ва лі ся апош нім ча-
сам бе ла рус кім ура дам. У цэ лым уза ем ны 
та ва ра аба рот па між кра і на мі па вы ні ках 
2012 го да пе ра вы сіў 1,5 млрд до ла раў і да-
сяг нуў гіс та рыч на га мак сі му му са ста ноў-
чым знеш не ганд лё вым саль да ў 815 млн 
до ла раў для бе ла рус ка га бо ку. Па вы ні ках 
да ступ ных ліч баў шас ці ме ся цаў гэ та га 
го да вы ні кі не та кія па зі тыў ныя, ад нак, 
ня гле дзя чы на зні жэн не экс пар ту на 31% 
(да 465,5 млн дол.), Літ ва па-ра ней ша му 
зай мае 8-е мес ца ў дзя сят цы буй ней шых 
ганд лё вых парт нё раў Бе ла ру сі.

Уда ла раз ві ва юц ца су мес ныя біз нес-
кан так ты і так зва ны «ганд лё вы ту рызм». 
Са слоў лі тоў ска га па лі то ла га Лаў ры на-
са Кас чу на са, «кож ны дру гі ба га ты лі то-
вец мае біз нес у Бе ла ру сі», а па сол Літ вы 
ў Бе ла ру сі Эвал дас Іг на та ві чус ад зна чае, 
што «ся рэд ні бе ла рус па кі дае за вы хад ныя 
ў Літ ве ка ля 400 еў ра».

Згод на са ста тыс тыч ны мі да ны мі, па-
ме ры пра мых лі тоў скіх ін вес ты цый у бе ла-
рус кую эка но мі ку скла лі 126,1 млн до ла-
раў, а з Бе ла ру сі ў Літ ву — 76,8 млн. Пры 

гэ тым ме на ві та бе ла рус кія гра ма дзя не 
на бы ва юць ка ля 25% та ва раў у ганд лё-
вых сет ках Віль ню са.

СУТ НАСЦЬ ПЫ ТАН НЯ 
Ад нак апош нім ча сам ста сун кі па між кі-

раў ніц твам Літ вы і Бе ла ру сі аб васт ры лі ся, 
і гэ та мо жа на шко дзіць як эка на міч ным, 
так і знеш не па лі тыч ным ін та рэ сам дзяр-
жаў. У асно ве не па ра зу мен ня ля жыць сі ту-
а цыя ва кол бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС 
на пля цоў цы ў Аст ра вец кім ра ё не Гро дзен-
скай воб лас ці. Для Бе ла ру сі бу даў ніц тва 
АЭС — пы тан не вы ра ша нае, пра ду гле-
джа нае на цы я наль ны мі ін та рэ са мі энер-
ге тыч най бяс пе кі. Пра цэс бу даў ніц тва ўжо 
за пу шча ны, і спы ніць яго не маг чы ма.

У той час лі тоў скі бок мае ін шае ба чан не 
бе ла рус кай атам най праб ле ма ты кі, ра шу-
ча вы сту пае су праць бе ла рус кай АЭС, як 
«эка ла гіч на не бяс печ на га пра ек та», і ча-
сам у сва іх дзе ян нях вы хо дзіць за ме жы 
дып ла ма тыі і кан струк тыў на га дыя ло гу. 
Іс нуе мер ка ван не, што лі тоў ская дып ла-
ма тыя спра буе вы нес ці пы тан не з плы ні 
двух ба ко вых ад но сін на ўзро вень кі раў-
ніц тва ЕС, а так са ма за дзей ні чаць у сва ёй 
стра тэ гіі эле мен ты ўнут ра най бе ла рус кай 
па лі ты кі. Свед чан нем та му з'яў ля ец ца шэ-
раг па дзей апош ня га ча су.

На пры кан цы каст рыч ні ка бы ла аб на ро-
да ва на за ява МЗС Літ вы, дзе лі тоў скі бок 
«за клі каў Бе ла русь ад мо віц ца ад бу даў-
ніц тва АЭС», а ўжо на па чат ку ліс та па да 
ў аба ро ну «ін та рэ саў кра ін ЕС у спрэч цы 
з Бе ла рус сю» вы ка заў ся еў ра ка мі сар 
па пы тан нях энер ге ты кі Гюн тэр Оцін гер. 
Да ўступ лен ня кра і ны ў Еў ра пей скі са юз, 

Лі тоў ская Рэс пуб лі ка бы ла буй ным экс-
пар цё рам элект ра энер гіі дзя ку ю чы пра-
цы па бу да ва най у са вец кі час Іг на лін скай 
АЭС. За крыц цё атам най стан цыі ў Іг на лі не 
бы ло га лоў най умо вай да лу чэн ня да «еў-
ра пей ская сям'і на ро даў». Та кім чы нам, 
Літ ва з экс пар цё ра элект ра энер гіі ста ла 
яе ім пар цё рам, што на ўрад ці ад па вя да ла 
на цы я наль ным ін та рэ сам гэ тай дзяр жа вы. 
Зы хо дзя чы з та кой сі ту а цыі, кі раў ніц твам 
трох бал тый скіх рэс пуб лік бы ло пры ня та 
ра шэн не аб бу даў ніц тве но вай атам най 
элект ра стан цыі ў лі тоў скім го ра дзе Ві са гі-
нас, ад нак вы ка нан не гэ тай за да чы ўвесь 
час ад кла два ец ца па роз ных пры чы нах. 
У той жа час Гер ма нія пла нуе за крыць 
усе ўлас ныя атам ныя стан цыі да 2022 го-
да і пе рай сці да ім пар ту элект ра энер гіі, 
та му бу даў ніц тва ад ра зу не каль кіх АЭС 
да 2020 го да пла ну ец ца ў Поль шчы. Та-
кія ж пла ны і ў кі раў ніц тва Сла ва кіі і Фін-
лян дыі.

Пры гэ тым і ў Сла ва кіі, і ў Фін лян дыі, 
якія з'яў ля юц ца чле на мі ЕС, бу даў ніц тва 
АЭС бу дзе ажыц цяў ляць тая ж ра сій ская 
кам па нія «Ра са там», што па ча ла вы кон-
ваць ра бо ты ў Бе ла ру сі. Але ні да Сла ва кіі, 
ні да Фін лян дыі ні я кіх прэ тэн зій ад нос на 
бяс печ нас ці пра ек та ня ма.

ЦІ ПЕ РА ВА ЖЫЦЬ АГУЛЬ НЫ 
ІН ТА РЭС?

Та кім чы нам, на прош ва ец ца вы вад, 
што прэ тэн зіі лі тоў ска га бо ку ма юць цал-
кам эка на міч ны ха рак тар. Мэ та — вы клю-
чэн не Бе ла ру сі з лан цу га энер ге тыч ных 
вы твор цаў, зы хо дзя чы з за дач раз віц ця 

ўлас най га лі ны (у вы пад ку бу даў ніц тва 
АЭС у Ві са гі на се) аль бо ў ін та рэ сах за-
меж на га энер ге тыч на га ло бі (як у сі ту а цыі 
з за крыц цём улас най АЭС у Іг на лі не).

Хут чэй за ўсё, для ле гі ты ма цыі ўлас-
най па зі цыі на між на род най арэ не лі тоў скі 
бок бу дзе вы ка рыс тоў ваць як маг чы мас ці 
свай го ўдзе лу ў Еў ра пей скім са ю зе, так 
і ка рыс тац ца па слу га мі не ка то рых струк-
тур бе ла рус кай апа зі цыі, каб вы даць свой 
ін та рэс за «па тра ба ван не бе ла рус ка га на-
ро да». 

Бе ла рус кая па зі цыя, да рэ чы, за ста ец ца 
ня змен най: сяб роў скі дыя лог, су пра цоў-
ніц тва ў эка но мі цы і па лі ты цы з лі тоў скі мі 
парт нё ра мі, а ўсе спрэч ныя пы тан ні мож-
на вы ра шыць за кошт уза е ма вы гад ных 
ра шэн няў. Між тым, у са мой Літ ве ся род 
па лі тыч на га іс тэб ліш мен ту так са ма ха пае 
адэ кват ных мер ка ван няў ад нос на су пра-
цоў ніц тва з на шай кра і най. Ге рой лі тоў-
ска га зма ган ня за не за леж насць, пер шы 
мі ністр аба ро ны пост са вец кай Літ вы Аў-
друс Бут кя ві чус на конт «атам най спрэч кі» 
і лі тоў ска га ін та рэ су вы ка заў ся кан крэт на: 
«Мы не мо жам ад няць у вас маг чы масць 
раз ві ваць атам ную энер ге ты ку. Са мі зра-
бі лі глуп ства, што па слу ха лі ся за меж ных 
ла біс таў і за кры лі Іг на лін скую АЭС. Ка лі 
гу ляць па ма ім сцэ на рыі, то Літ ва ра зам 
з Бе ла рус сю па він на раз ві ваць атам ныя 
пра ек ты».

Вар та бы ло б лі тоў ска му бо ку пры слу-
хац ца — та кі по гляд ад па вя дае ін та рэ сам 
не толь кі Бе ла ру сі і Літ вы, але і за да чам 
энер ге тыч най бяс пе кі ўся го бал та-чар на-
мор ска га рэ гі ё на.

Аляк сандр ШПА КОЎ СКІ

� 

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

КА МУ ПА ТРЭБ НА «АТАМ НАЯ» СПРЭЧ КА
У кан тэкс це чар го ва га са мі ту «Ус ход ня га парт нёр ства», што 
ад бу дзец ца ў Віль ню се на пры кан цы ліс та па да, ста сун кі па-
між Бе ла рус сю і Літ вой мо гуць быць вы не се ны на ўзро вень 
ад но сін на шай кра і ны і Еў ра пей ска га са ю за. Да ня даў ня га 

ча су ме на ві та Літ ва раз гля да ла ся ай чын най дып ла ма ты яй як адзін з най больш 
кан струк тыў ных парт нё раў з шэ ра гу кра ін ЕС. Мож на ска заць, што кра і ны 
бы лі «вы му ша ны быць парт нё ра мі». І гэ та тлу ма чыц ца не толь кі шэ ра гам 
куль тур ных і гіс та рыч ных пад стаў, але і эка на міч ны мі пры чы на мі, уза ем най 
за леж нас цю кра ін ад на ад ад ной. Ад нак апош нім ча сам у ад но сі нах па між Літ-
вой і Бе ла рус сю ўзнік ла на пру жан не, у асно ве яко га ля жыць не па ра зу мен не 
ва кол бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС ля мя жы з Літ вой. Што за гэ тым ста іць 
і хто за ці каў ле ны ў та кой сі ту а цыі?

ДЭ КА ДА ТЭХ АГЛЯ ДУ 
…прой дзе ў кра і не з 20 па 30 ліс та па да. Яе асноў ная 
мэ та — на га даць аў та ўла даль ні кам, што свое ча со-
ва прой дзе ны дзярж тэх агляд — за лог бяс пе кі ўсіх 
удзель ні каў ру ху на да ро гах.

У пе ры яд дэ ка ды бу дзе ўзмоц не ны кант роль за свое ча-
со вым пра хо джан нем дзяр жаў на га тэх ніч на га агля ду транс-
парт ных срод каў. Рэй да выя гру пы ў скла дзе су пра цоў ні каў 
ДАІ, Транс парт най ін спек цыі і прад пры ем ства «Бел тэх агляд» 
у пер шую чар гу звер нуць ува гу на аў та ма бі лі, што экс плу а-
ту юц ца без да зволь най на клей кі на вет ра вым шкле, а так-
са ма тыя з іх, што ма юць яў ныя не ад па вед нас ці па знеш нім 
вы гля дзе, па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мінт ран са.

У ста лі цы і аб лас ных цэнт рах асаб лі вая ўва га бу дзе 
на да вац ца транс парт ным срод кам, якія пе ра во зяць па са-
жы раў, і аў та мбі лям так сі. Аў та ўла даль ні кі, што экс плу а-
ту юць транс парт ныя срод кі без свое ча со ва прой дзе на га 
дзярж тэх агля ду, бу дуць пры цяг вац ца да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АДУ КА ЦЫЯ — НА ЭКС ПАРТ:
РЭ КОР ДЫ БДУ…

У Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт на ўсе фор мы 
на ву чан ня сё ле та за лі ча на рэ корд ная коль касць 
за меж ных гра ма дзян — 1119 ча ла век. Гэ та на 25% 
больш, чым у 2012 го дзе, што і з'яў ля ец ца са мым 
вы со кім па каз чы кам за ўсю больш чым 90-га до вую 
гіс то рыю ўні вер сі тэ та.

У БДУ з за да валь нен нем ад зна ча юць той факт, што сё-
ле та амаль удвая ўзрас ла коль касць за меж ных ма гіст ран-
таў. Для атры ман ня вы шэй шай аду ка цыі на дру гой сту пе ні 
на ву чан ня ў БДУ па сту пі лі 257 за меж ных сту дэн таў. Пры ём 
да ку мен таў у ас пі ран ту ру пра цяг ва ец ца.

Вы рас ла так са ма і коль касць слу ха чоў на пад рых тоў чым 
ад дзя лен ні. Ужо 157 за меж ных гра ма дзян вы ка за лі сваё 
жа дан не прай сці пад рых тоў ку ў БДУ (у 2012 г. — 140). Ці-
ка ва, што па шы ра ец ца і «геа гра фія» кра ін, ад куль едуць 
ву чыц ца ў БДУ: так, у 2013 го дзе для атры ман ня вы шэй шай 
аду ка цыі сю ды бы лі пры ня ты сту дэн ты з 32 кра ін. Ся род 
сту дэн таў-за меж ні каў 411 гра ма дзян з КНР (36,7%), 283 — 
з Турк ме ніі (25,3%), 153 — з Ра сіі (13,7%), 66 — з Рэс пуб лі кі 
Ка рэя (6%), 35 — з Ка зах ста на (3%) і г. д. Па шы ры ла ся 
і еў ра пей скае прад стаў ніц тва: сту дэн та мі БДУ ста лі сё ле-
та гра ма дзя не Гер ма ніі, Іс па ніі, Нар ве гіі, Поль шчы, Сла-
ве ніі, Фін лян дыі, Літ вы і Шве цыі. Са мыя за па тра ба ва ныя 
фа куль тэ ты ся род ін ша зем цаў — эка на міч ны, фа куль тэт 
між на род ных ад но сін і фі ла ла гіч ны фа куль тэ т.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АН ТА ЛО ГІЯ БЕ ЛА РУС КАЙ ПАЭ ЗІІ 
НА ПОЛЬ СКАЙ МО ВЕ 

У Вар ша ве ад бы ла ся прэ зен та цыя Ан та ло гіі бе ла-
рус кай паэ зіі на поль скай мо ве.

Яна вы да дзе на па іні цы я ты ве паэ та, пе ра клад чы ка і кні-
га вы даў ца Аляк санд ра На ўроц ка га пры пад трым цы Куль тур-
на га цэнт ра Бе ла ру сі ў Поль шчы. Ан та ло гію прэ зен та ва лі 
пад час ужо тра ды цый на га, шос та га фес ты ва лю сла вян скай 
паэ зіі з удзе лам ка ля 20 паэ таў з роз ных кра ін. У рам ках 
фес ты ва лю ў Лі та ра тур ным му зеі поль скай ста лі цы так са ма 
ад кры ла ся вы ста ва «Гіс то рыя ду шы» па вод ле паэ мы «Дзя-
ды» Ада ма Міц ке ві ча. Вы стаў ка пад рых та ва на Дзяр жаў ным 
му зе ем гіс то рыі бе ла рус кай лі та ра ту ры.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

МI ЛI ЦЫ Я НЕ РАМ ПРЫЙ ШЛО СЯ 
СТРА ЛЯЦЬ 

У Ар шан скiм ра ё не су пра цоў нi кам ДАI прый шло ся 
стра ляць па аў то.

— На аў та да ро зе Брэст — Мiнск — мя жа РФ, па блi зу 
вёс кi Юр ца ва, кi роў ца мiк ра аў то бу са «Фоль ксва ген» iг-
на ра ваў не ад на ра зо выя па тра ба ван нi су пра цоў нi каў ДАI 
спы нiц ца. Гэ та аў то ства ра ла рэ аль ную па гро зу для бяс-
пе кi ўдзель нi каў да рож на га ру ху; пе ра ся ка ла чы гу нач ныя 
пе ра ез ды на за ба ра няль ны сiг нал свят ла фо ра, вы яз джа ла 
на па ла су су стрэч на га ру ху. Спа чат ку су пра цоў нi ка мi ДАI 
бы ло зроб ле на не каль кi па пе рад жаль ных стрэ лаў з та бель-
най зброi, а по тым — па ко лах аў то. Ма шы на бы ла спы не-
на, кi роў ца пры гэ тым атры маў ра нен не, — па ве да мi ла Iна 
Гар ба чо ва, афi цый ны прад стаў нiк упраў лен ня След ча га 
ка мi тэ та Рэс пуб лi кi Бе ла русь па Вi цеб скай воб лас цi.

Як по тым вы свет лi ла ся, у ма шы не вез лi ка ля са ра ка вад-
ка крыш та лiч ных тэ ле вi за раў без ад па вед ных да ку мен таў. 
Пра вер ка па гэ тым фак це пра цяг ва ец ца.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

П'Я НЫ П'ЯНАГА ЦЯГНУЎ... 
У Брэс це адзiн п'я ны кi роў ца бук сi ра ваў дру го га. Як 
вы свет лi ла ся по тым, пры гэ тым абод ва не ме лi пра-
воў. Экi паж ДАI звяр нуў ува гу на iн ша мар ку з пры-
чэп ле най да яе ма шы най «Жы гу лi», якiя ру ха лi ся 
па ву лi цы Баг дан чу ка. Аў та ма бi лi спы нi лi. На прось-
бу прад' явiць да ку мен ты ва дзi це лi за явi лi аб iх ад-
сут нас цi. Абод вух да ста вi лi ў Мас коў скi РА УС.
24-га до вы га ра джа нiн, якi кi ра ваў «Фор дам», пра воў 

нi ко лi не атрым лi ваў, а 17-га до вы, што ехаў на ВАЗ-2101, 
i не мог iх мець па пры чы не ўзрос ту. Ме ды цын скае аб-
сле да ван не па ка за ла ал ка голь нае ап'я нен не ў абод вух. 
Па вод ле iн фар ма цыi Брэсц ка га аб лас но га ўпраў лен ня ДАI, 
па ру шаль нi кi за ко на за пла цяць не ма лыя штра фы.

Там жа па ве да мi лі яшчэ аб ад ным ДТЗ з удзе лам п'я на-
га ва дзi це ля, якое ад бы ло ся ве ча рам у мi ну лую ня дзе лю. 
43-га до вы муж чы на ехаў па ву лi цы Ян кi Ку па лы, не спра-
вiў ся з кi ра ван нем. Яго ма шы на ўрэ за ла ся ў пры пар ка ва ны 
аў та ма бiль «Фоль ксва ген Па сат», пра цяг ну ла яго мет раў 
20, у вы нi ку ча го «Фоль ксва ген» пе ра ку лiў ся. Пры быў шыя 
су пра цоў нi кi ДАI вы цяг ну лi з ма шы ны го ра-кi роў цу, якi зна-
хо дзiў ся ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. А сё ле та ў жнiў нi 
гэ ты ва дзi цель быў па збаў ле ны пра воў за п'я ную яз ду.

Яна СВЕ ТА ВА.

КАН ФІС КА ВА ЛІ «ШЭ РАЕ» ФУТ РА 
На тэ ры то рыі ад на го з га рад скіх рын каў ста ліч ныя 
пра ва ахоў ні кі ра зам з пад атко вы мі ін спек та ра мі 
ўста на ві лі факт за ха ван ня і рэа лі за цыі 75 фут раў.
На та вар ад сут ні ча лі да ку мен ты, якія б свед чы лі за кон-

насць яго па ступ лен ня ў ганд лё выя пункты. Агуль ны кошт 
кан фіс ка ва на га зі мо ва га адзен ня склаў больш за 320 міль-
ё наў руб лёў. Акра мя та го, апе ра тыў ні кі кан фіс ка ва лі 
і 446 пар абут ку агуль ным кош там больш за 230 міль ё наў 
руб лёў. На гэ ты та вар так са ма не бы ло па цвяр джаль ных 
да ку мен таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ТРОЙ ЧЫ СУ ДЗІ МА МУ ЗГОН ШЧЫ КУ — 
16 ГА ДОЎ 

Не знай шоў сва ёй ма шы ны ка ля рын ка «Да вы даў-
скі» ўла даль нік «Фі я та». Муж чы на па кі нуў свой 
аў та ма біль на ста ян цы, якая не ахоў ва ец ца. Мі лі-
цы я не ры, якія зай ма лі ся по шу кам аў то, пры пра вя-
дзен ні спе цы яль ных ме ра пры ем стваў зра зу ме лі, 
што да зла чын ства ма юць да чы нен не не паў на-
лет нія.
Ма шы ну знай шлі, а яшчэ праз не каль кі дзён у ін ша га 

гра ма дзя ні на знік «ВАЗ». Ноч чу ў ад ным з мік ра ра ё наў 
Го ме ля су пра цоў ні кі мі лі цыі звяр ну лі ўва гу на двух хлоп цаў, 
адзін з якіх нёс ка ніст ру і аў та маг ні то лу. Як рас ка заў на мес-
нік на чаль ні ка Са вец ка га РА УС Го ме ля Мі ха іл Сі нель ні каў, 
бы ло ўста ноў ле на, што маг ні то ла кра дзе ная. Акра мя та го, 
юнак па ка заў, дзе зна хо дзіц ца ўкра дзе ны «ВАЗ», а так са ма 
пры знаў ся ў крадяжы «Фі я та».

Ха рак тэр на, што згон шчы ку ўся го 16 га доў. Ён ву чыц ца 
ў 9 кла се ад ной са школ Го ме ля. Сё ле та ён быў ужо трой чы 
асу джа ны за кра дзя жы. За раз юнак пад вар тай. Уста наў лі-
ва ец ца яго да чы нен не да ін шых зла чын стваў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

КАН СТРУК ТЫЎ НЫ ДЫЯ ЛОГ
З ЗА МЕЖ НЫ МІ ПАР ЛА МЕН ТА РЫ Я МІ

ПЛА ЦЕЖ НЫЯ КАРТ КI
БУ ДУЦЬ АБА ВЯЗ КО ВА

МЕЦЬ ЧЫП
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сяр гей Дуб коў за кра нуў i iн шыя праб ле-
мы ў бан каў скай сiс тэ ме. У пры ват нас цi, ён 
звяр нуў ува гу на тое, што ўзро вень вы дат каў 
на пад тры ман не пар ку асноў ных срод каў i аб-
ста ля ван ня за ста ец ца iс тот ным, та ды як су-
свет ны трэнд — змян шэн не гэ та га за трат на-
га ар ты ку ла. На мес нi ку стар шы нi праў лен ня 
Нац бан ка не па да ба ец ца за мкнё насць рын ку 
бан каў скiх iн фар ма цый ных тэх на ло гiй, ад-
сут насць но вых iм ёнаў у ася род дзi IТ-кам-
па нiй. Сяр гей Дуб коў лi чыць, што не аб ход на 
стан дар ты за ваць i ўнi фi ка ваць бан каў скае 
пра грам нае за бес пя чэн не i IТ-ра шэн нi. Так са-
ма знач най праб ле май для бан каў i IТ-прад-
пры ем стваў за ста ец ца кад ра вае пы тан не, 
«а ме на вi та ўцеч ка IТ-спе цы я лiс таў з кам па-
нiй, бан каў i кра i ны ў цэ лым».

Бу дзе ўве дзе ны лi мiт 
на без на яў ныя раз лi кi 

На цы я наль ны банк вы сту пiў з iнi цы я ты вай 
па ўста наў лен нi лi мi ту для фi зiч ных асоб у раз-
лi ку га тоў кай. «Каб На цы я наль ны банк атры-
маў паў на моц твы ўста лёў ваць лi мiт, не аб-
ход на за ка на даў чая нор ма. Та кая 
нор ма, як мяр ку ец ца, бу дзе ўста-
ноў ле на ў ста ту це На цы я наль на га 
бан ка, якi сцвяр джа ец ца ўка зам, 
што ця пер пра хо дзiць мiж ве да мас-
нае ўзгад нен не. Спа дзя ём ся, у сту-
дзе нi гэ тая нор ма бу дзе пры ня та, 
фар ма лi за ва на i на кi ра ва на для вы-
ка нан ня», — ад зна чыў Сяр гей Дуб-
коў. Да рэ чы, у Ра сii i ва Укра i не та кiя 
лi мi ты ўжо iс ну юць. У на шай кра i не 
пра пра цоў ка пы тан ня аб уста наў-
лен нi гра нiч на га па ме ру пла ця жу 
на яў ны мi пры апла це на сель нiц-
твам та ва раў i па слуг пра ду-
гле джа на ме ра пры ем ства мi 
па рэа лi за цыi пла на су мес ных 
дзе ян няў дзяр жаў ных ор га наў i 
ўдзель нi каў фi нан са ва га рын ку 
па раз вiц цi сiс тэ мы без на яў ных 
раз лi каў па роз нiч ных пла ця жах 
з вы ка ры стан нем су час ных элект-
рон ных пла цеж ных iн стру мен таў i срод-
каў пла ця жу на 2013—2015 га ды (за цвер джа-
ны ў кра са вi ку 2013 го да). Па мер лi мi ту на яў-
ных роз нiч ных пла ця жоў пла ну ец ца ўста на вiць 
на ўзроў нi 1,5 ты ся чы ба за вых ве лi чынь (сён ня 
гэ та пры блiз на 16 ты сяч до ла раў). За па куп кi i 
па слу гi звыш гэ тай су мы на сель нiц тва бу дзе 
раз лiч вац ца без на яў на. Для па раў на ння: у Ра-
сii та кi лi мiт скла дае ка ля 20 ты сяч до ла раў, 
ва Укра i не — 18 ты сяч.

Нац банк бу дзе 
атрым лi ваць iн фар ма цыю 
аб гра шо вых пе ра во дах 

«У су вя зi з удас ка на лен нем ста тыс тыч най 
ба зы, iн тэ гра цый ных пра цэ саў На цы я наль-
ны банк, а так са ма цэнт раль ныя бан кi кра iн 
Еў рА зЭС пад пi са лi ме ма ран дум, якi рэг ла-
мен туе ажыц цяў лен не пры ват ных пе ра во-
даў у на шых кра i нах, па коль кi iн тэ гра цыя 
мае на ўва зе сва бод ны пе ра ток ка пi та лаў i 
пра цоў ных рэ сур саў, — ад зна чае Сяр гей 
Дуб коў. — Мы хо чам больш вы раз най рэг-
ла мен та цыi пы тан няў функ цы я на ван ня пла-
цеж ных сiс тэм, якiя ажыц цяў ля юць роз нiч ныя 

пе ра во ды як унут ры кра i ны, так i ў ме жах 
асноў ных пра цоў ных рын каў на шых гра ма-
дзян». Так, у iн струк цыю па пры ват ных пе-
ра во дах пла ну ец ца ўнес цi па зi цыю аб атры-
ман нi На цы я наль ным бан кам на па ста ян най 
асно ве iн фар ма цыi ад бан каў аб аб' ёмах 
ад праў ле ных i тых, што па сту пi лi, пе ра вод-
ных гра шо вых срод ках. Да гэ та га ча су бан кi 
на кi роў ва лi толь кi iн фар ма цыю пра па ча так 
пра цы з якой-не будзь аплат най сiс тэ май. Так-
са ма пла ну ец ца ўклю чыць па зi цыю, згод на 
з якой бан кi па вiн ны бу дуць пра ца ваць з фi-
зiч ны мi асо ба мi па пра да стаў лен нi iм поў-
най i да ступ най iн фар ма цыi аб пра вя дзен нi 
гра шо вых пе ра во даў. За пра цуе но вая нор ма 
пры клад на ў пер шым паў го дзi 2014 го да.

У нас мо жа з'я вiц ца 
са цы яль ная iн тэ гра ва ная карт ка 

«Ця пер ор га ны дзярж кi ра ван ня пра пра-
цоў ва юць пы тан нi, звя за ныя з iн тэ гра ва ны-
мi са цы яль ны мi карт ка мi, дзе ге не ры ру ец-
ца та кая iн фар ма цыя аб фi зiч най асо бе, як 
паш парт ныя звест кi, ад па вед ныя элект рон-
ныя клю чы, iдзе ўлiк са цы яль ных iль гот i за-
роб ку», — ад зна чыў Сяр гей Дуб коў. З гэ тай 

мэ тай ство ра на i функ цы я нуе 
ад па вед ная гру па пад кi раў нiц-

твам Мi нiс тэр ства эка но мi кi, дзе 
пры мае ўдзел i На цы я наль ны банк. 

Мiж iн шым, са цы яль ныя iн тэ гра ва ныя 
карт кi ак тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца за мя-
жой — у пры ват нас цi, у Ра сii.

Чы пы бу дуць «сяб ра ваць» 
з маг нiт ны мi лен та мi 

Ад но з га лоў ных пы тан няў у бан каў скай 
сiс тэ ме — бяс пе ка. I асаб лi ва — бяс пе ка 
для гро шай на сель нiц тва. На прык лад, у Ра-
сii з 1 сту дзе ня 2015 го да ўсе карт кi бу дуць 
чы па вы мi. «Для Бе ла рус кiх бан каў мы пра-
па ну ем да ту 1 сту дзе ня 2015 го да, пас ля 
якой карт кi толь кi з маг нiт най па ла сой вы-
пус кац ца не бу дуць. У карт кi аба вяз ко ва бу-
дзе чып. Ад нак яна мо жа мець i чып, i маг нiт-
ную па ла су. Кан чат ко вай да ты, ка лi карт ка 
з маг нiт най па ла сой пе ра стае пра ца ваць, 
мы не ўста наў лi ва ем, бо ў шэ ра гу кра iн та-
кой нор мы ня ма, i ту рыс ты, якiя пры яз джа-
юць у на шу кра i ну, па вiн ны ка рыс тац ца ўсi мi 
па слу га мi», — за явiў прад стаў нiк Нац бан ка. 
Чы пы iс тот на па вы сяць бяс пе ку без на яў-
ных пла ця жоў, але пры гэ тым iх кошт амаль 
не бу дзе ад роз нi вац ца ад кар так з маг нiт най 
лен тай.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Мэ та на кі ра ва ная ра бо та вя дзец ца 
ў рам ках Пар ла менц ка га схо ду Бе ла-
ру сі і Ра сіі, Між пар ла менц кай асамб-
леі дзяр жаў — удзель ніц Са друж-
нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. У гэ тай 
ар га ні за цыі ідуць скла да ныя і ча сам 
су пя рэч лі выя пра цэ сы. Да стат ко ва 
ўзга даць рэ ак цыю ў кра і нах Са друж-
нас ці, якую вы клі каў на мер Укра і ны 
пад пі саць да мо ву аб аса цы я цыі з Еў-
ра са ю зам.

— Ка лі Укра і на зро біць та кі крок, 
то гэ та ў знач най сту пе ні аб мя жуе яе 
маг чы мас ці для глы бо кай ін тэ гра цыі 
ў ме жах СНД, па ста віць пад су мнен не 
яе ўдзел у Мыт ным са ю зе і Адзі най 
эка на міч най пра сто ры, — упэў не ны 
Ула дзі мір Сянь ко.

Па вод ле яго слоў, чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі ра зам з ка ле га мі з Па ла-
ты прад стаў ні коў ак тыў на ўдзель-
ні ча юць у ра бо це між пар ла менц кіх 
ар га ні за цый. Асноў ная ўва га на да ец-
ца струк ту рам, ство ра ным на пост-
са вец кай пра сто ры: Пар ла менц ка му 
схо ду Са ю за Бе ла ру сі і Ра сіі, між пар-
ла менц кім асамб ле ям СНД, АДКБ, 
Еў рА зЭС. Плён на пра цуе дэ ле га цыя 
На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, якую 
ўзна чаль вае на мес нік Стар шы ні Па ла-
ты прад стаў ні коў Вік тар Аляк санд ра-
віч Гу мін скі, у Пар ла менц кай асамб леі 
Ар га ні за цыі па бяс пе цы і су пра цоў ніц-
тве ў Еў ро пе. Пад час се сій ПА АБ СЕ 
чле ны на шай дэ ле га цыі вы сту па юць 
па асноў най тэ ме па рад ку дня ў агуль-
най дыс ку сіі на пле нар ных па ся джэн-
нях, па ся джэн нях ка мі тэ таў, пры ма-
юць ак тыў ны ўдзел у аб мер ка ван ні 
пра ек таў рэ за лю цый трох асноў ных 
ка мі тэ таў Асамб леі, уно сяць па праў кі 
да іх тэкс таў. На кож най што га до вай 
Асамб леі бе ла рус кія пар ла мен та рыі 
вы сту па юць аў та ра мі рэ за лю цый. 
На прык лад, сё ле та ў лі пе ні на 22-й 
се сіі ПА АБ СЕ ў Стам бу ле бы ла ад-
на га лос на пры ня та рэ за лю цыя аў тар-
ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь па пы тан нях 
«зя лё най эка но мі кі», у 2012 го дзе — 
рэ за лю цыя па са дзей ні чан ні вы ка ры-
стан ня но вых і ад наў ляль ных кры ніц 
энер гіі.

Су раз моў ца так са ма ад зна чыў
удзел бе ла рус ка га бо ку ў дзей нас ці 
Між пар ла менц ка га са ю за (МПС), які 
аб' яд ноў вае ўсе пар ла мен ты све ту. 
Ня даў на Ула дзі мі ра Ля во на ві ча вы бра-
лі чле нам вы кан ка ма гэ тай уплы во вай 
ар га ні за цыі. Да рэ чы, у Бе ла ру сі там 
тры ва лыя па зі цыі. На шы пар ла мен та-
рыі энер гіч на пра цу юць ва ўсіх струк-
ту рах МПС, імк нуц ца вы ка рыс тоў ваць 
па тэн цы ял Са ю за на шмат ба ко вым 
і двух ба ко вым уз роў нях на ка рысць 
Ай чы ны. МПС — вы дат ная пля цоў ка 
для па шы рэн ня кан так таў з за меж ны-
мі ка ле га мі, аб мер ка ван ня ак ту аль ных 
праб лем між на род на га жыц ця.

Апош нім ча сам па глыб ля ец ца су-
пра цоў ніц тва Са ве та Рэс пуб лі кі з Пар-
ла менц кай асамб ле яй Ар га ні за цыі 
Чар на мор ска га эка на міч на га су пра-

цоў ніц тва, пар ла менц кай струк ту рай 
Цэнт раль на еў ра пей скай іні цы я ты вы. 
Агуль ных ін та рэ саў шмат: між на род ная 
бяс пе ка, уза ем на вы гад ны ган даль, 
куль ту ра, транс парт, эка ло гія і г. д.

АБ ДЭ МА КРА ТЫІ 
І ДВАЙ НЫХ СТАН ДАР ТАХ 

— З Бру се ля ў наш бок час та гу-
чаць прэ тэн зіі і па про кі аб ма руд ным 
пе ра хо дзе да дэ ма кра тыі, па ру шэн ні 
пра воў ча ла ве ка і г. д. Да вай це па-
гля дзім, на коль кі яны аб' ек тыў ныя, — 
за даў ся пы тан нем су раз моў ца і сам 
ад ка заў на яго.

— Ні ко му яшчэ не ўда ва ла ся, у гэ-
тым вы пад ку бы лой са вец кай рэс пуб-
лі цы, ад ра зу пе рай сці з ад на го ста-
ну гра мад ства ў дру гі. Ра ды каль ны 
шлях — не наш вы бар. На прык лад, 
ка лі б мы вы ка рыс та лі шо ка вую тэ ра-
пію, то яна ста ла б ка та стро фай для 
на ро да. Эка на міч ны ка лапс быў бы 
жу дас ны. У на шым мен та лі тэ це яшчэ 
толь кі ўка ра ня юц ца прын цы пы са ма-
кі ра ван ня, та му ў пе ра лом ныя мо ман-
ты гіс то рыі не аб ход на моц ная ўла да. 
Та кая ўла да ў Бе ла ру сі ёсць. А там, 
дзе ў пе ра ход ны пе ры яд на ча ле дзяр-
жа вы не сфар мі ра ва ла ся моц ная ўла-
да, пры хо дзі ла бя да. Гэ та зда ры ла ся 
ў асоб ных кра і нах СНД. Сён няш ні наш 
жыц цё вы ўзро вень — за слу га ў ве лі-
зар най сту пе ні на шай ула ды, не пры-
ні жа ю чы ўкла ду ўся го пра цоў на га 
на сель ніц тва, — га во рыць Ула дзі мір 
Ля во на віч.

На яго по гляд, са мае ці ка вае ў тым, 
што гэ та доб ра ра зу ме юць у Бру се лі. 
Як і тое, што пе ра ход да дэ ма кра тыі 
ад ра зу сам са бой не ад бы ва ец ца, ён 
пра цяг ва ец ца дзе ся ці год дзі. А адзі-
най для ўсіх дэ ма кра тыі не бы вае, як 
і ня ма па куль яе адзі на га для ўсіх без-
да кор на га ўзо ру. Та му па про кі Бе ла-
ру сі ў тым, што яна не дэ ма кра тыч ная, 
но сяць штуч ны ха рак тар. Але ча му 
та ды еў ра пей цы імк нуц ца пры му сіць 
Бе ла русь да больш хут кай дэ ма кра-
ты за цыі? Уся спра ва ў геа па лі ты цы. 
Еў ра са ю зу і яго са юз ні ку ЗША вы-
гад на, каб наш стра тэ гіч ны са юз нік 
Ра сія, ня гле дзя чы на зда быт кі апош-
ніх га доў, за ста ва ла ся яшчэ па куль 
аслаб ле най кра і най, слу жы ла кры-
ні цай сы ра ві ны, яшчэ доў га не маг-
ла па зба віц ца ад наф та га за вай за-
леж нас ці. А ка руп цыя, якая, на жаль, 
да сяг ну ла там вя до мых маш та баў, 
пе ра шка джа ла ад ра джэн ню Ра сіі. 
Та му на За ха дзе спра бу юць ра шу-
ча су праць ста яць з'яў лен ню на пост-
са вец кай пра сто ры ней кіх но вых 
ін тэ гра цый ных струк тур. Асаб лі вае 
раз драж нен не вы клі кае ўма ца ван не 
Мыт на га са ю за, рост яго па пу ляр нас-
ці, перс пек ты ва ства рэн ня Еў ра зій-
ска га са ю за. Ула дзі мір Сянь ко пры вёў 

та кі факт. У рам ках па ся джэн ня Са-
ве та мі ніст раў за меж ных спраў кра ін 
АБ СЕ ў Дуб лі не ў снеж ні 2012 го да 
та га час ны дзяр жаў ны сак ра тар ЗША 
вы ка за ла пуб ліч на з рэд кай для дып-
ла ма та шчы рас цю па зі цыю аб тым, 
што ЗША бу дуць спра ба ваць знай-
сці эфек тыў ны спо саб за па во ліць або 
пра ду хі ліць ін тэ гра цый ныя пра цэ сы 
ў кра і нах Ус ход няй Еў ро пы і Ся рэд няй 
Азіі, каб не да пус ціць, як яна ска за ла, 
«но вай са ве ты за цыі». Бы ло пад крэс-
ле на, што для гэ та га ў ЗША ёсць усе 
не аб ход ныя рэ сур сы.

ЯК УЗ НІК ТЭР МІН 
«ШМАТ ВЕК ТАР НАЯ 
ЗНЕШ НЯЯ ПА ЛІ ТЫ КА»?

Сён ня гэ ты тэр мін шы ро ка ўжы ва-
ец ца бе ла рус кі мі па лі ты ка мі, дып ла-
ма та мі, па лі то ла га мі, да след чы ка мі, 
жур на ліс та мі. «А як ён уз нік?» — спы-
та лі сту дэн ты ва Ула дзі мі ра Сянь ко. 
Ён рас ка заў пра яго па хо джан не. Сло-
ва злу чэн не «шмат век тар ная знеш няя 
па лі ты ка» ўпер шы ню ў лі пе ні 1995 го-
да пуб ліч на агу чыў Аляк сандр Лу ка-
шэн ка, які ска заў, што на ша знеш няя 
па лі ты ка но сіць шмат век тар ны ха рак-
тар. Ска за на бы ло па-но ва му і пе ра-
ка наў ча. Гэ ты вы раз ста лі цы та ваць. 
Та кім чы нам, з лёг кай ру кі кі раў ні ка 
дзяр жа вы ў па лі тыч ным лек сі ко не з'я-
віў ся тэр мін, які по тым раз віў ся ў афі-
цый ную кан цэп цыю знеш няй па лі ты кі 
су ве рэн най Бе ла ру сі.

Ула дзі мір Сянь ко так са ма рас-
ка заў, што ў той час яе рэа лі за цыя 
па ста ян на су ты ка ла ся з шэ ра гам 
аб' ек тыў ных і суб' ек тыў ных праб-
лем. Вост ра не ха па ла ква лі фі ка ва-
ных дып ла ма таў, бо ў МЗС Бе ла ру сі 
са вец кіх ча соў пра ца ва ла не больш 
за два дзя сят кі ча ла век. З на быц цём 
не за леж нас ці аб' ём ра бо ты ўзрос 
у геа мет рыч най пра грэ сіі. Ішоў ак-
тыў ны пра цэс на ладж ван ня ад но-
сін з вя лі кай коль кас цю за меж ных 
дзяр жаў і між на род ных ар га ні за цый. 
Гэ та бы ла да во лі скла да ная ра бо та. 
Яна па тра ба ва ла сур' ёз ных на ма ган-
няў ад су пра цоў ні каў апа ра ту МЗС, 
які ад чу ваў вост ры дэ фі цыт кад раў. 
Та га час ная апа зі цыя пе ра шка джа-
ла нар маль на му хо ду ра бо ты мі ніс-
тэр ства. Ды і з за ход ні мі парт нё ра мі 
ўзні ка лі роз на га лос сі. Спа чат ку яны 
ўсхва ля лі са ма стой ны курс ма ла дой 
не за леж най дзяр жа вы — на прык лад, 
го ра ча ада бра лі вы вад ядзер ных уз-
бра ен няў з яе тэ ры то рыі. Але пра вя-
дзен не са ма стой най знеш няй па лі-
ты кі, зблі жэн не з Ра сі яй вы клі ка ла 
на сця ро жа насць, а за тым — вост рую 
кры ты ку.

— Мы спа кой на ста вім ся да кры ты-
кі, у тым лі ку і не спра вяд лі вай. Яна — 
пра ява па лі ты кі двай ных стан дар таў. 
Сі ту а цыя ў на шай кра і не, уз ро вень 
дэ ма кра тыі іс тот на не ад роз ні ва ец ца 
ад ін шых кра ін СНД.

За пі саў Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

На фо не са праў ды ды на мiч-
на га раз вiц ця бе ла рус ка-ту рэц кiх 
ад но сiн у апош нiя га ды та кi вi зiт 
уяў ля ец ца цал кам за ка на мер ным 
i свое ча со вым. Ту рэц кi бiз нес ак-
тыў на пра цуе ў Бе ла ру сi. Мiнск i 
Ан ка ра пры ня лi ра шэн не аб лiк-
вi да цыi вi за ва га рэ жы му для гра-
ма дзян дзвюх кра iн. Ла гiч на, што 
ў пра цяг гэ тай лi нii па шы ра ец ца i 
фар мат па лi тыч на га ўза е ма дзе ян-
ня Бе ла ру сi i Тур цыi. Тым больш 
што зу сiм ня даў на з па да чы прэ-
зi дэн та Ка зах ста на Нур сул та на 
На за рба е ва Ту рэц кая Рэс пуб лi ка 
па ча ла раз гля дац ца як па тэн цы-

яль ны ўдзель нiк Мыт на га са ю за, 
да лi ку за сна валь нi каў яко га ад-
но сiц ца Бе ла русь.

Вя до ма, паў на вар тас ны ўдзел 
Ан ка ры ў еў ра зiй скай iн тэ гра цыi 
мог бы пе ра вяр нуць геа па лi тыч ную 
кар ту кан ты нен та i кар ды наль на 
змя нiць ба ланс сiл у бу ду чым Еў-
ра зiй скiм са ю зе. Але па куль што 
экс пер ты лi чаць iнi цы я ты ву аб да-
лу чэн нi Тур цыi да Мыт на га са ю за 
больш спо са бам Аста ны вы ка заць 
сваё не зда валь нен не хо дам iн тэ-
гра цый на га пра цэ су Маск ве, чым 
ак ту аль ным па лi тыч ным пла нам. 
Зрэш ты, Тур цыя ў лю бым вы пад ку 

ў iн тэ гра цый ных пра цэ сах удзель-
нi чае: па-пер шае, праз цес нае 
ўза е ма дзе ян не з Азер бай джа нам 
i ўдзел у аб мер ка ван нi праб ле мы 
На гор на га Ка ра ба ха, па-дру гое, 
праз ак тыў ныя дзе ла выя кан так-
ты як з Бе ла рус сю, так i з Ка зах-
ста нам. Да стат ко ва ска заць, што 
ме на вi та Тур цыя, на дум ку шэ ра гу 
экс пер таў, атры ма ла най боль шыя 
эка на мiч ныя вы га ды ад ства рэн ня 
Мыт на га са ю за.

Ад нак, акра мя ўсiх гэ тых вi да-
воч ных ас пек таў, ёсць у ця пе раш-
ня га вi зi ту i не пуб лiч ны па ра дак 
дня. I звя зан ён з тым, што Тур цыя 
сён ня зна хо дзiц ца ў по шу ку сва ёй 
но вай ро лi ў рэ гi я наль най геа па-
лi ты цы. Гэ та аб умоў ле на ад ра зу 
не каль кi мi аб ста вi на мi.

Па-пер шае, Ан ка ра глы бо ка 
рас ча ра ва ла ся ў ад но сi нах з Ва-
шынг то нам. З 2011 го да ту рэц кi 
бок на ле жаў да лi ку най больш 

ак тыў ных пры хiль нi каў ва ен на га 
ўмя шан ня ў сi ту а цыю ў Сi рыi на 
ба ку мя цеж нi каў. Ад мо ва аме ры-
кан скiх парт нё раў ад гэ та га пла на 
пры вя ла да ўза ем на га дыс тан цы-
я ван ня Тур цыi i ЗША.

Па-дру гое, ту рэц кае кi раў нiц-
тва вель мi за не па ко е на пла на мi 
Ва шынг то на па нар ма лi за цыi ад-
но сiн з Iра нам. Iран — тым больш 
гэ тая кра i на, якая ва ло дае ядзер-
най энер гi яй, мо жа стаць стра тэ-
гiч ным са пер нi кам для Тур цыi i iн-
шых пе ра важ на су нiц кiх дзяр жаў у 
Паўд нё ва-За ход няй Еў ра зii.

Па-трэ цяе, ле там 2013 го да 
Тур цыя су тык ну ла ся з ма са вы-
мi бес па рад ка мi, якiя, па не ка-
то рых да ных, бы лi iн спi ра ва ны 
аме ры кан скi мi парт нё ра мi праз 
iх кан так ты ў ася род дзi ту рэц ка-
га ге не ра лi тэ ту. Та кiм чы нам Ва-
шынг то ну ўда ло ся стры маць iм-
пэт Ан ка ры ў сi рый скiм пы тан нi. 

Ад нак у днi пра тэс таў на пло шчы 
«Так сiм» (ме на вi та ў гэ ты пе ры яд 
быў пе ра абра ны на па са ду спi ке-
ра сён няш нi вы со кi госць на шай 
кра i ны) ту рэц кае кi раў нiц тва бы ло 
вы му ша на ўсвя до мiць, што са юз-
нi ка i апе ку на ў асо бе ЗША ў яго 
больш ня ма.

Пас ля гэ та га па ча ла ся ак ты-
вi за цыя ў ад но сi нах Тур цыi i Еў-
ра пей ска га са ю за i на ват бы ло 
за яў ле на аб ад наў лен нi пе ра моў 
аб да лу чэн нi Тур цыi да ЕС. Па ра-
лель на больш iн тэн сiў ны мi ста лi 
кан так ты Азер бай джа на i Укра i ны 
— удзель нi каў пра гра мы «Ус ход-
няе парт нёр ства», якiя раз гля да-
юць маг чы масць пад пi сан ня да мо-
вы аб аса цы я цыi з ЕС.

Ад нак, па ме ры па сту по вай 
зме ны афi цый най па зi цыi Кi е ва 
на пе ра мо вах з Еў ра са ю зам у бок 
боль ша га еў рас кеп ты цыз му, ста ла 
вi да воч ным, што скла дан не не за-
леж най ад ЗША рэ гi я наль най iн тэ-
гра цый най кам бi на цыi з'яў ля ец ца 
спра вай ня прос тай. Бо ўплыў Ва-
шынг то на ве лi зар ны i ў Еў ра пей-

скiм са ю зе, i ў боль шас цi су сед нiх 
з iм кра iн, у тым лi ку ва Укра i не, у 
Азер бай джа не i той жа Тур цыi.

Та му, ве ра год на, но вы фар мат 
уза е ма ад но сiн кра iн рэ гi ё на бу дзе 
вы пра цоў вац ца пас ля са мi ту Ус ход-
ня га парт нёр ства ў Вiль ню се. Ка лi 
ўсiм ста не зра зу ме ла, што хут кiя 
i эфект ныя ра шэн нi не маг чы мыя, 
а па трэб на спа кой ная, уз ва жа ная 
па лi ты ка су пра цоў нiц тва.

Ме на вi та та кi па ды ход цал кам 
ад па вя дае iн та рэ сам Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь, якая нi ў якiм ра зе не 
ста не ра бiць вы бар па мiж парт нё-
ра мi па еў ра зiй скай iн тэ гра цыi i су-
пра цоў нiц твам з iн шы мi су се дзя мi. 
Ту рэц кая Рэс пуб лi ка з'яў ля ец ца 
для Бе ла ру сi кам форт ным парт-
нё рам для су пра цоў нiц тва ў эка-
на мiч най, па лi тыч най, куль тур най 
сфе рах i ў га лi не бяс пе кi. Та кое 
больш глы бо кае ўцяг ван не Ан-
ка ры ў спра вы Цэнт раль най i Ус-
ход няй Еў ро пы па вiн на па спры яць 
знi жэн ню гра ду са на пру жа нас цi ў 
гэ тым рэ гi ё не.

Юрый ЦА РЫК,
кi раў нiк Бе ла рус кай гру пы раз вiц ця.

Адзі най для ўсіх дэ ма кра тыі 
не бы вае, як і ня ма па куль 
ад на го для ўсіх яе ўзо ру.

ДА ЗБА ЛАН СА ВА НА ГА ПАРТ НЁР СТВА
Сён ня ў Бе ла русь пры бу дзе пар ла менц кая дэ-
ле га цыя Ту рэц кай Рэс пуб лi кi на ча ле са стар-
шы нёй Вя лi ка га на цы я наль на га схо ду Тур цыi 
Джа мi лем Чы чэ кам. Ту рэц кiя пар ла мен та рыi 
пра вя дуць су стрэ чы з бе ла рус кi мi ка ле га мi i 
пад пi шуць пра та кол аб мiж пар ла менц кiм су пра-
цоў нiц тве на шых кра iн.


