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НАДЗЁННАЕ

6 чэрвеня 2020 г.

«Венгрыя з'яўляецца самым блiзкiм
для Беларусi партнёрам у Еўрасаюзе»

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Тавараабарот у 255 мiльёнаў
еўра — не тая лiчба, якая павiнна
быць. «Нам трэба выкарыстоўваць усе магчымасцi Венгрыi i
Беларусi, каб пашырыць тавараабарот не толькi памiж нашымi краiнамi, але i памiж дзвюма
магутнымi эканамiчнымi арганiзацыямi: Еўрапейскiм саюзам, з
аднаго боку, i Еўразiйскiм эканамiчным саюзам — з другога, —
дадаў Аляксандр Лукашэнка. —
Калi мы аб чымсьцi дамовiмся,
Беларусь свята будзе выконваць
гэтыя дамоўленасцi».

 Каментарый у тэму
Вiктар ОРБАН: «Будаваць партнёрства санкцыямi немагчыма».
Прэм'ер-мiнiстр Венгрыi выказаў згоду з кiраўнiком нашай краiны
аб недастатковым узроўнi узаемадзеяння: «Нашы палiтычныя кантакты недастаткова шчыльныя. Мы мала размаўляем адзiн з адным,
i аб'ём эканамiчнага супрацоўнiцтва таксама дастаткова сцiплы. Хоць
мы ў Будапешце ведаем, што Беларусь развiтая краiна. Мы заўсёды з вялiкай павагай ставiлiся да машынабудаўнiчай i харчовай
прамысловасцi Беларусi. Мы высока цэнiм культуру вашай краiны i
спартыўныя дасягненнi. Я вельмi спадзяюся, што наша сустрэча будзе
абазначаць значны крок наперад. Я прыехаў са шчырымi намерамi
аб супрацоўнiцтве».
Дарэчы, Мiнскi працэс ён лiчыць адзiнай надзеяй на вырашэнне
сiтуацыi ва Украiне.
Вiктар Орбан паведамiў, што адзiн з банкаў адкрыў крэдыт пад
40 мiльёнаў еўра для сумесных беларуска-венгерскiх праектаў. Сума,
магчыма, будзе павялiчана.
Падтрымлiвае краiна стратэгiю Усходняга партнёрства, удзельнiкам
якой з'яўляецца Беларусь. «Тут мы кажам аб партнёрстве. Будаваць
партнёрства санкцыямi немагчыма. Таму мы лiчым, што для Еўрапейскага саюза наступiў момант ануляваць iснуючыя санкцыi ў адносiнах
да Рэспублiкi Беларусь», — адзначыў Вiктар Орбан.

Самы блiзкi з 27-мi
Учарашняя размова, як заявiў
Аляксандр Лукашэнка журналiстам па вынiках сустрэчы, атрымалася вельмi канструктыўнай i
паказала, што беларуска-венгерскае супрацоўнiцтва знаходзiцца

на ўздыме. Пацвярджэнне таму —
i падабенства поглядаў па многiх
актуальных праблемах.
«Венгрыя з'яўляецца самым
блiзкiм для Беларусi партнёрам у
Еўрасаюзе. Як нiхто iншы, разумее
нас i спрыяе паглыбленню нашых
адносiн з Еўрапейскiм саюзам. За
апошнiя гады яны значна палепшылiся, сталi больш прагматычнымi,
раўнапраўнымi i, самае галоўнае,
прадукцыйнымi. Вялiкая заслуга ў
гэтым нашых сяброў з Будапешта
i асабiста Вiктара Орбана, — падкрэслiў Прэзiдэнт Беларусi. — Нашы краiны зацiкаўлены ў развiццi Усходняга партнёрства як
стваральнай iнiцыятывы, арыентаванай на эканамiчны рост.
Прычым iнiцыятывы, якая не
парушае нi чыiх iнтарэсаў».
Беларусь гатовая да далейшага
развiцця дыялогу ва ўзаемапаважлiвым рэчышчы i на раўнапраўнай
аснове ў рамках Паўночна-Атлантычнага альянсу, адносiны з якiм
становяцца ўсё больш давернымi.

Тавараабарот Беларусi i
Венгрыi ў 2019 годзе павялiчыўся (у 1,3 раза) да
253,6 мiльёна еўра. Склалася дадатнае для нашай
краiны сальда ў 7,6 мiльёна
еўра. У першыя тры месяцы бягучага года гандаль
таварамi дасягнуў амаль
51 мiльёна еўра, адмоўнае
сальда з нашага боку —
3,3 мiльёна.
Летась амаль на 20 працэнтаў павялiчаны i абарот
паслуг. Найбольш папулярныя ў Венгрыi нашы
транспартныя i камп'ютарныя паслугi. У студзенi — сакавiку 2020-га гэта
сфера ўклала ў сумесны
тавараабарот 4,5 мiльёна еўра (сальда дадатнае
ў 3,4 мiльёна). У Беларусi
заснавана восем кампанiй
з венгерскiм капiталам.

Парламенцкі дзённік

Таксама абмянялiся палiтыкi думкамi адносна ўрэгулявання сiтуацыi
на ўсходзе Украiны. «Канфлiкт, якi
тлее там, з'яўляецца дэстабiлiзуючым фактарам еўрапейскай бяспекi
i выклiкам для ўсяго рэгiёна», —
заявiў кiраўнiк нашай краiны.
Венгрыя — блiзкая Беларусi геаграфiчна, гiстарычна i культурна.
Многiя венгерскiя брэнды шырока
вядомыя ў нашай краiне. Пастаўлена задача, як запэўнiў Аляксандр
Лукашэнка, зрабiць, каб i брэнд
«Зроблена ў Беларусi» стаў не
менш папулярны ў Венгрыi.
Прыкладам эфектыўнага супрацоўнiцтва ў прамысловасцi можна
назваць праект беларуска-венгерска-швейцарскай кааперацыi
па вытворчасцi электрацягнiкоў
«Штадлер». У Венгрыю пастаўлены вырабленыя ў Беларусi саставы, першыя з iх ужо пратэсціраваны
i хутка выйдуць на лiнiю.
«З улiкам планаў Венгрыi па пераходзе на «зялёныя» тэхналогii
асаблiва перспектыўнай бачыцца

кааперацыя ў вытворчасцi аў тобусаў, электробусаў, магчыма,
i iншай тэхнiкi. Пры ўзаемнай цiкавасцi ёсць усе магчымасцi для
выхаду на сумесныя маштабныя
праек ты», — канстатаваў беларускi лiдар.
Аб'ядноўваюць краiны спробы
вонкавага процiдзеяння, якiя яны
адчуваюць пры рэалiзацыi права на
развiццё мiрных ядзерных праграм.
«Мы дамовiлiся, што разам будзем
даваць на iх адэкватны, але жорсткi
адказ. Беларускi бок не дапусцiць, каб хтосьцi звонку спрабаваў уплываць на нашу энергетычную палiтыку. Разам з тым мы
гарантуем, што гэтая палiтыка
заўсёды будзе арыентавана на
максiмальную бяспеку, адкрытасць i празрыстасць», — сказаў Прэзiдэнт Беларусi i запэўнiў,
што мы гатовы прыняць экспертаў
МАГАТЭ, ЕС, iншых мiжнародных
структур, каб яны пераканалiся ў
тым, што атамная электрастанцыя
ў Астраўцы не пагражае нi беларусам, нi суседзям.
Лiдары краiн пацвердзiлi зацiкаўленасць у абмене вопытам у ядзерна-энергетычнай сферы, эксплуатацыi АЭС, бяспечнага абыходжання з

Больш падрабязна кiрункi эканамiчнага супрацоўнiцтва
Беларусi i Венгрыi Вiктар Орбан
абмеркаваў са сваiм калегам Раманам Галоўчанкам
На мiжурадкамiсii ў маi i на ўчарашняй сустрэчы з Прэзiдэнтам
Беларусi, па словах Рамана Галоўчанкi, быў вызначаны парадак
блiжэйшых праектаў i перспектыў для рэалiзацыi ў двухбаковым
узаемадзеяннi.
«Вельмi правiльна i добра, што гэта дарога з двухбаковым рухам:
праекты, якiя сёння знаходзяцца на стале, уключаюць, як прыцягненне, выкарыстанне беларускiх тэхналогiй у Венгрыi ў такiх сферах як машынабудаванне, будаўнiцтва, так i венгерскiх тэхналогiй у
Рэспублiцы Беларусь у сельскай гаспадарцы, фармацэўтыцы. Гэта
вельмi збалансаваны падыход», — сказаў на сваёй першай мiжнароднай сустрэчы ў новым статусе старшыня Саўмiна.
Ён таксама адзначыў, што гэтыя двухбаковыя праекты моцна
звязаны з павышэннем дабрабыту насельнiцтва i спрыяюць занятасцi грамадзян.

Палiтыка — на мiр i стабiльнасць

У першым квартале ўзаемны тавараабарот памiж Беларуссю i Аўстрыяй павялiчыўся на пяць працэнтаў
Аб гэтым паведамiў старшыня Палаты
прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Беларусi Уладзiмiр АНДРЭЙЧАНКА падчас
сустрэчы з Надзвычайным i Паўнамоцным Паслом Аўстрыi ў Беларусi Алаiзiяй ВЁРГЕТЭР. Уладзiмiр Андрэйчанка
нагадаў, што папярэдняя сустрэча адбылася напярэдаднi першага афiцыйнага вiзiту Прэзiдэнта Беларусi Аляксандра Лукашэнкi ў Аўстрыю. Тады быў
дасягнуты шэраг прынцыповых дамоўленасцяў у вобласцi эканомiкi, прамысловасцi, сувязi.
«Нават у гэтых няпростых умовах пандэмii за першы квартал узаемны тавараабарот

памiж нашымi дзяржавамi ўзрос у дачыненнi да першага квартала 2019 года на пяць
працэнтаў. Важна, што ў рамках вiзiту наш
Прэзiдэнт сустрэўся са старшынёй Нацыянальнага савета Аўстрыi спадаром Саботкам.
Мы лiчым, што гэта новая старонка ў нашых
мiжпарламенцкiх адносiнах», — працягнуў
спiкер Палаты прадстаўнiкоў, запрасiўшы аўстрыйскiх дэпутатаў наведаць Беларусь.
Алаiзiя Вёргетэр адзначыла, што разуменне парламентарыямi Беларусi значна ўзрасло
пасля адкрытага выступлення Аляксандра
Лукашэнкi. I дзякуючы гэтаму Вольфганг Саботка настроены на далейшае развiццё адносiн з Беларуссю.

У кра са вi ку Воль фганг Са бот ка запра сiў Ула дзi мi ра Анд рэй чан ку пра вес цi
двух ба ко вую су стрэ чу ў хо дзе V Су светнай кан фе рэн цыi спi ке раў пар ла мен таў
(19—21 жнiўня 2020 го да ў Вене). Уладзiмiр Анд рэй чан ка вы ка заў цвёр ды на мер
пры няць удзел у ра бо це кан фе рэн цыi ў
выпадку яе правя дзення i гатоўнасць правесцi та кую сустрэ чу.
«Нам ёсць аб чым сказаць, таму што палiтыка Беларусi i ўнутраная, i знешняя накiравана на ўмацаванне мiру, стабiльнасцi, узаемнага даверу», — звярнуў увагу старшыня
Палаты прадстаўнiкоў.
Варвара МАРОЗАВА.

Поле бою — даркнэт
Новаўвядзенні ў заканадаўстве прадугледжваюць барацьбу з наркагандлем у кіберпрасторы
Адпаведны законапраект разгледжаны на пасяджэнні другой
сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі
сёмага склікання. Як растлумачыў журналістам член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па ахове здароўя, фізічнай
культуры, сямейнай і маладзёжнай палітыцы Ігар ЗАВАЛЕЙ,
асаблівая ўвага аддаецца барацьбе з наркагандлем у кіберпрасторы — «даркнэце», дзе рэалізуюцца асноўныя аб'ёмы
наркотыкаў.
«Гэта ніша, у якой трэба працаваць разам, бо крыніцы, серверы знаходзяцца на тэрыторыі
розных краін, і адна Беларусь
з гэтым злом не справіцца», —
падкрэсліў дэпутат.
Па яго словах, паколькі сучасны наркагандаль сышоў у кі-

берпрастору, асноўныя змяненні
ў закон закрануць менавіта гэты
від дзейнасці.
Дэпу тат звярнуў увагу, што
псіхатропныя рэчывы сёння часцей за ўсё — штучныя.
«Тут немалаважна вызначыць
віды лабараторый: якія яны вы-

рабляюць наркотыкі — і кансалідаваць намаганні па барацьбе. Пагадненне, прынятае ў 2000 годзе,
састарэла і маральна, і тэхнічна, бо
наркагандляры выйшлі на цалкам
іншы ўзровень як у вытворчасці,
так і ў рэалізацыі наркотыкаў», —
упэўнены Ігар Завалей.
Пры гэтым ён адзначыў, што
на тэрыторыі Беларусі вырабляюцца невялікія аб'ёмы наркотыкаў. Але праз наркатрафік частка
забароненых рэчываў «асядае»
ў нашай краіне. І гэта яшчэ адна
прычына, чаму змагацца дзяржавы мусяць разам.

радыеактыўнымi адходамi i адпрацаваным ядзерным палiвам.
Пра тое, што дзяржавы дамовiлiся працягнуць узаемадзеянне ў
розных шматбаковых фарматах,
расказаў Прэзiдэнт, адказваючы
на пытаннi журналiстаў.
Эканамiчным пытанням, па словах Аляксандра Лукашэнкi, прысвяцiлi значную частку перагавораў,
але больш падрабязнае iх абмеркаванне пакiнулi ўраду. Ён лiчыць
рэальным i за два-тры гады павялiчыць тавараабарот да паўмiльярда
еўра. «Мы завоблачныя лiчбы не
ставiм. Пакуль неабходна дасягнуць 500 мiльёнаў еўра тавараабароту. I мы будзем лiчыць, што
першы этап нашых iнтэнсiўных
кантактаў прынясе адчувальны
эфект», — падкрэслiў Прэзiдэнт.
Выказаў Аляксандр Лукашэнка
меркаванне пра цiск некаторых
краiн: «Пандэмiя сапраўды шмат
што зменiць. Але цiск не знiкне.
Мы павiнны быць да гэтага гатовыя. Цiснуць будуць з усiх бакоў,
i вытрымае толькi моцны. Моцны
не толькi ў эканамiчным, ваенным,
палiтычным дачыненнi, але перш
за ўсё ў маральных адносiнах».
Марыя ДАДАЛКА.

На пасяджэнні сесіі разгледжаны цэлы блок пытанняў сацыяльнай сферы.
«Асаблівая ўвага аддаецца
мерам падтрымкі найбольш уразлівым катэгорыям грамадзян —
сіротам, інвалідам, пенсіянерам,
шматдзетным сем'ям. Шмат у
гэтым кірунку ўжо зроблена», —
заўважыў намеснік старшыні
Палаты прадстаўнікоў Валерый
МІЦКЕВІЧ і адзначыў, што праекты новых законаў дазволяць
стварыць дадатковыя ўмовы для
актыўнага далучэння інвалідаў да
ўсіх сфер жыццядзейнасці.
Варвара МАРОЗАВА.

Блiзкая ўлада

НА СУВЯЗI —
ПАМОЧНIКI
ПРЭЗIДЭНТА
Пра цяг ва ец ца прак ты ка правядзення прамых тэлефонных
лi нiй па моч нi ка мi Прэ зi дэн та
Рэспублiкi Беларусь — iнспектара мi па аб лас цях i го ра дзе
Мiнску. Грамадзяне будуць мець
магчымасць, не выязджаючы са
свайго населенага пункта, звярнуцца па пытаннях, якiя iх хвалююць, непасрэдна да прадстаўнiка
Прэзiдэнта ў канкрэтным рэгiёне, а таксама давесцi да яго свой
пункт гледжання па тых цi iншых
праблемах сацыяльна-эканамiчнага i грамадска-палiтычнага характару.
На наступным тыднi, у аўторак,
9 чэрвеня, памочнiк Прэзiдэнта —
iнспек тар па Брэсцкай вобласцi
Анатоль Мечыслававiч МАРКЕВIЧ з
9 да 12 гадзiн будзе на прамой сувязi ў
Брэсцкiм аблвыканкаме па тэлефоне (0162) 213121, а памочнiк Прэзiдэнта — iнспектар па Вiцебскай вобласцi Анатоль Канстанцiнавiч ЛIНЕВIЧ з 10 да 12 гадзiн будзе прымаць
званкi ў Лёзненскiм райвыканкаме
па тэлефоне (02138) 51712. Памочнiк Прэзiдэнта — iнспектар па горадзе Мiнску Вiталь Аляксандравiч
ПРЫМА ў сераду, 10 чэрвеня, будзе
працаваць з 9 да 12 гадзiн у Адмiнiстрацыi Партызанскага раёна сталiцы
на тэлефоне (017) 3613616.

