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«Пры добра пастаўленай
рабоце мы можам
дасягнуць мільярда долараў
тавараабароту»
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Аляксандр Лукашэнка правёў сустрэчу
з кіраўніком Башкартастана Радзіем Хабіравым
Падчас афіцыйнага візіту дэлегацыі кіраўнік
Башкартастана сустрэўся таксама з паслом Расіі
Яўгенам Лук'янавым, правёў перагаворы
з прэм'ер-міністрам Раманам Галоўчанкам.
Дэлегацыя з Башкартастана досыць вялікая —
больш за 40 прадстаўнікоў прадпрыемстваў
рэспублікі, амаль усе галіновыя міністры.
Па словах яе кіраўніка Радзія Хабірава,
гэта пацвярджэнне таго, што прыехалі працаваць.
І не палохаюць, дадае ён, ні ковід, ні санкцыі.
Аляксандр Лу ка шэн ка назваў візіт прадстаўнічай дэлегацыі з Башкартастана знамянальным. І зразумела, чаму.
З-за пандэміі вочныя кантакты
на ўсіх узроўнях вельмі абмежаваныя. Беларускі лідар падзякаваў суразмоўніку, што ён
рызыкнуў прыехаць у «цэнтр
Еўропы — і бачыць, што сітуацыя тут стабільная».
Пачаліся афіцыйныя перагаворы з тэмы жыццёвай — пра
надвор'е. Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся, якая тэмпература гэтым часам у Башкартастане? «Мінус 16 сёння», — адказаў Радзій Хабіраў.
«У нас так са ма заўт ра
на поўначы да мінус 20 абяца юць, — пра цяг нуў Прэ зідэнт. — Прыкладна такое самае. Я недарэмна гэта сказаў.
Пра ля та ю чы ў свой час над
Башкартастанам, Татарстанам,
я заўважыў, што гэтыя землі

такія ж, як у Беларусі. І знешне Башкартастан выглядае як
Беларусь. Таму для нас гэты
край блізкі».
Та кім чы нам пе рай шлі да
тэм супрацоўніцтва. Аляксандр
Лукашэнка не хавае: у Белару сі да Баш кар та ста на ёсць
прагматычны інтарэс — вялікі
тавараабарот, звязанасць эканомік. І таму галоўная задача
ві да воч ная і вы ра шаль ная,
сцвярджае Прэзідэнт: «Як мага хутчэй аднавіць дакрызісны
гандлёвы абарот, тыя паказчыкі, што мы мелі».
Кіраўнік краіны прывёў лічбы. Так, за 9 месяцаў 2021 года
та ва ра аба рот склаў уся го
280 мільёнаў долараў. У параўнанні з аналагічным перыядам 2020 года ён скараціўся на
16 працэнтаў.
«Нам ёсць над чым працаваць, таму, думаю, ваш візіт
будзе садзейнічаць выраўноў-

• Каментарый у тэму
У інтэрв'ю журналістам кіраўнік Рэспублікі Башкартастан
Радзій Хабіраў расказаў, што Беларусь — адзін з вядучых гандлёвых партнёраў рэгіёна і патэнцыял росту эканамічных адносін
вялікі. Расіяне выказалі асаблівую цікавасць у супрацоўніцтве
па машынабудаванні ў розных падгалінах — сельскагаспадарчай і камунальнай.
«Я абмеркаваў цікавы вопыт зборкі вашай сельгастэхнікі.
Ён у нас ужо ёсць. У нас буйное прадпрыемства ажыццяўляе
зборачную вытворчасць колавых трактароў. Нам неабходныя
гусенічныя трактары, бо ў нас сем мільёнаў гектараў ворыўных зямель. Гэта велізарныя аб'ёмы. Нам неабходныя сотні
гусенічных трактароў. Таму мы сёння будзем прапрацоўваць
пытанне аб магчымай зборцы такіх трактароў», — падзяліўся
суразмоўнік.
Радзій Хабіраў адзначыў, што запрасіў Прэзідэнта Беларусі
наведаць Башкартастан.
«Аляксандр Рыгоравіч сказаў, што мы дзесьці падобныя.
На самай справе! Па працавітасці, адносінах людзей да зямлі,
Радзімы, я думаю, тут мы аднолькавыя», — заўважыў Радзій
Хабіраў.

ван ню та ва ра аба ро ту па між
Баш кар та ста нам і Бе ла руссю», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Ён мяр куе, што пры чы ны
зні жэн ня ганд лю звя за ныя
не толькі з пандэміяй. Таму сувязі, правераныя дзесяцігоддзя мі, не па він ны да зволіць
«роз на га кштал ту ко ві дам,
заходнім санкцыям разбурыць
нашы адносіны», дадае Аляксандр Лукашэнка.
Кіраўнік краіны прапанаваў
знайсці рэзервы, якія неабходна задзейнічаць для актывізацыі ўза е ма дзе ян ня ў ганд лі,
намеціць прыярытэтныя кірункі
на найбліжэйшую перспек тыву. Таму размова была толькі
пра эканоміку і бізнес. Палітыку суразмоўнікі пакінулі па-за
рамкамі сустрэчы.
«Я не думаю, што нам трэба абмяркоўваць нейкую палітыку. Палітыка ў нас адзіная.
Не думаю, што ў нас ёсць нейкія разыходжанні. Радзій Фарытавіч, ваш лозунг «Мы можам лепш!» можна ўпэўнена
дапоўніць словамі «Разам мы
можам лепш і больш!» — сказаў Прэзідэнт.
Арыенцір для супрацоўніцтва цалкам відавочны, дадае
Аляксандр Лукашэнка, — аднавіць аб'ём тавараабароту ў
700 мільёнаў долараў, які дасягнулі ў 2019 годзе.
«Упэўнены, што пры добра
пастаўленай рабоце мы можам
дасягнуць мільярда долараў тавараабароту. Мы да гэтага гатовыя», — адзначыў беларускі
лідар.
Ён мяркуе, што багатая рэсурсная база Башкартастана
і прамысловы патэнцыял Беларусі маглі б аб'яднацца для
павелічэння паставак прадукцыі машынабудавання. Беларусь гатовая прапанаваць самую сучасную аў тамабільную,
сельскагаспадарчую, дарожнабудаўнічую і камунальную тэхніку вядучых беларускіх прадпры ем стваў — МА За, МТЗ,
«Гомсельмаша», «Амкадора»,
БелАЗа, а таксама ліфтавае
абсталяванне «Магілёўліфтмаша», што карыс таецца цяпер
асаблівым попытам.

«Мы заўсёды гатовыя падзяліцца назапашаным вопытам
і тэхналогіямі ва ўсіх галінах.
Сакрэтаў ад вас ніколі не было
і не будзе», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі асаблівую ўвагу звярнуў на сельскагаспадарчыя праекты і прапанаваў узаемадзеянне ў жывёлагадоўлі, племянной справе,
вы твор час ці ве тэ ры нар ных
прэпаратаў. «У вас рэспубліка
такая, што ёсць дзе разгарнуцца аграрнаму комплексу. Таму
мы гатовыя тут падставіць сваё
плячо. Нашы напрацоўкі даўно
даказалі эфектыўнасць і з'яўляюцца асновай росту аграрнага
сектара беларускай эканомікі.
Прадукты з Беларусі добра ведаюць і ў Башкартастане», —
канстатаваў Прэзідэнт.
Яшчэ адна сфера, да якой
га то выя да лу чыц ца бе ла русы, — будаўніцтва сацыяльных
устаноў: школ, садкоў, культурна-спартыўных аб'ек таў. Але,
заўважае Аляксандр Лукашэнка, беларусы будуць пры неабходнасці займацца будоўляй у
любой галіне.
Беларусь таксама прапаноўвае сучасныя тэхналогіі і абсталяванне для водаачысткі,
водападрыхтоўкі і водаадвядзення, абсталяванне і тэхналогіі поўнага цыкла па сартаванні і перапрацоўцы цвёрдых
камунальных адходаў. «Ведаю,
і ў вас гэта па Расіі ў цэлым
праб ле ма вя лі кая. У гэ тай
сферы мы паспяхова працуем
з шэрагам расійскіх рэгіёнаў.
Чаму б не працаваць з вашай
рэспублікай?» — прапанаваў
кіраўнік Беларусі.
Вядома, за эканомікай, кажа
ён, нельга забываць гуманітарную і інфармацыйную сферы,
узаемадзеянне ў галіне адукацыі, навукі і культуры. «Упэўнены, што нашы адносіны не
вычэрпваюцца тымі кірункамі,
што я назваў. Думаю, што ў
працэсе наведвання вамі Беларусі ўзнікнуць новыя кірункі для
супрацоўніцтва», — рэзюмаваў
Аляксандр Лукашэнка.
Марыя ДАДАЛКА.

Ва ўрадзе

Адчуваем за спінай дапамогу саюзніка
Прэм'ер-міністр Беларусі Раман ГАЛОЎЧАНКА сустрэўся
з кіраўніком Рэспублікі Башкартастан Радзіем ХАБІРАВЫМ.
Па словах беларускага прэм'ер-міністра, развіццё супрацоўніцтва з расійскімі рэгіёнамі — адзін з прыярытэтаў знешняй палітыкі
Беларусі, аснова эфектыўнага гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння і ўмацавання брацкіх адносін паміж краінамі.
Раман Галоўчанка адзначыў, што Башкартастан мае развіты прамысловы, навукова-тэхнічны, аграрны патэнцыялы, перадае яго словы
БелТА. Таму візіт дэлегацыі будзе рэзультатыўны і дапаможа прасунуць наперад адносіны, патэнцыял якіх раскрыты не поўнасцю.
Для інтэнсіфікацыі супрацоўніцтва прэм'ер-міністр прапанаваў
разгледзець такія напрамкі, як пашырэнне кааперацыі ў вытвор-

часці спецыяльнай і грузавой тэхнікі, узаемадзеянне ў сферы АПК
і ўдзел у мадэрнізацыі аграпрамысловага комплексу Башкартастана. Кіраўнік урада таксама прапанаваў пашырыць узаемадзеянне ў сферы нафтахіміі, будаўніцтва, абнаўлення транспартнай
інфраструктуры.
Раман Галоўчанка падчас сустрэчы закрануў тэму санкцый. Ён
выказаў упэўненасць, што апаненты Беларусі, якія вылучаюць абмежаванні, не даб'юцца мэт, якія яны маюць на ўвазе. «У першую
чаргу таму, што гэта адбываецца насуперак інтарэсам беларускага народа. Па-другое, мы адчуваем за сваімі плячыма, спінай
дапамогу нашага саюзніка — Расійскай Федэрацыі. Няма ніякіх
сумненняў, што разам мы ў стане вытрымаць любы ціск», — перадае словы прэм'ера БелТА.

«Беларусь
поўная
рашучасці
падтрымліваць
Сербію
і сербскі народ»
Прэзідэнт Беларусі
сустрэўся з сербскім
парламентарыем
Драгамірам Карычам
Драгамір Карыч — дэпутат парламента Сербіі, старшыня дэпутацкай групы
дружбы з Беларуссю ў сербскім парламенце, ганаровы консул нашай краіны
ў Бялградзе. Кампанія «Браты Карычы», саўладальнікам якой з'яўляецца
Драгамір Карыч, рэалізоўвае ў нашай
краіне буйныя праекты ў будаўніцтве.
«Што датычыцца адносін з роднай Сербіяй, я думаю, праблем фактычна няма. У тым
ліку дзякуючы дэпутату парламента, вашаму
імкненню, такой напорыстасці ў нас добрыя
адносіны», — пачаў размову Прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка дадаў, што Драгамір Карыч як сябар Беларусі заўсёды падштурхоўваў да супрацоўніцтва кіраўнікоў
краін.
«Я вельмі рад, што вы «прызямліліся»
ў Беларусі. Знайшлі сваё месца, працуеце.
У Беларусі вас вельмі добра ведаюць. Мяркую, што самая вядомая будаўнічая кампанія — гэта ваша. Нават нашы кампаніі
не такія вядомыя, як яна. Яна распіяраная,
раскручаная, ды і добра будуе», — заўважыў
кіраўнік краіны.
Ён падзяліўся: заўсёды захапляўся югаслаўскімі будаўнікамі, якім удалося стандарты якасці падняць на высокі ўзровень.
Таму і сёння ўзвядзенне асобных аб'ектаў у
беларускай сталіцы сербскім бізнесам ідзе
хутчэй за тэрміны.
«Мы рады, што ў нас ёсць такая кампанія, якая эфектыўна працуе», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі перадаў прывітанне
свайму сербскаму калегу і пацвердзіў: Беларусь застаецца добрым сябрам для сербскага народа.
«Павінен вам сказаць, што практычна на
кожнай сустрэчы з Прэзідэнтам Пуціным мы
гаворым пра Балканы. А на Балканах у нас
хто? Сербія. Сербія — заўсёды была пунктам апоры для славянства. Яна і сёння такой
застаецца», — адзначыў кіраўнік краіны. На
яго думку, асаблівую блізкасць балканскай
дзяржавы пацвярджае нядаўняя сустрэча
Прэзідэнта Сербіі Аляксандра Вучыча з Уладзімірам Пуціным.
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што і «Беларусь заўсёды поўная рашучасці, наколькі
гэта магчыма, падтрымліваць Сербію і сербскі народ».
Прэзідэнт акцэнтаваў, што падтрымку
бачыць сёння таксама з боку Сербіі. Суразмоўнікі ўспомнілі ваенныя падзеі ў Сербіі ў
1990-х. Як адзначыў Прэзідэнт Беларусі, ён
памятае, як сыпаліся бомбы на галовы сербаў, калі бамбілі Бялград.
«Прайшоўшы гэты складаны шлях, нам
трэ ба аба вяз ко ва вы тры маць. Мне здаецца, выстаім», — падкрэсліў Аляксандр
Лукашэнка.
Драгамір Карыч падзяліўся з журналістамі, што санкцыі, акрамя негатыўнага эфекту,
маюць і станоўчы — з'яўляюцца актыватарам для магчымасцяў і ўзмацнення краіны.
Ён адзначыў, што ўсе складанасці мінуць.
«Не можа тут кіраваць ніхто іншы, акрамя
беларускага народа. Не можа выбіраць ніхто іншы, акрамя беларускага народа. У нас
таксама ёсць такія праблемы — Сербія пастаянна ў нечым вінаватая. Куды б мы ні
павярнуліся, ідуць удары. Таму нашу дружбу
неабходна захаваць — гэта самае каштоўнае», — адзначыў Драгамір Карыч.
Марыя ДАДАЛКА.

