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Адзінай для ўсіх дэмакратыі
не бывае, як і няма пакуль
аднаго для ўсіх яе ўзору.
На яго погляд, самае цікавае ў тым,
што гэта добра разумеюць у Бруселі.
Як і тое, што пераход да дэмакратыі
адразу сам сабой не адбываецца, ён
працягваецца дзесяцігоддзі. А адзінай для ўсіх дэмакратыі не бывае, як
і няма пакуль яе адзінага для ўсіх бездакорнага ўзору. Таму папрокі Беларусі ў тым, што яна недэмакратычная,
носяць штучны характар. Але чаму
тады еўрапейцы імкнуцца прымусіць
Беларусь да больш хуткай дэмакратызацыі? Уся справа ў геапалітыцы.
Еўрасаюзу і яго саюзніку ЗША выгадна, каб наш стратэгічны саюзнік
Расія, нягледзячы на здабыткі апошніх гадоў, заставалася яшчэ пакуль
аслабленай краінай, служыла крыніцай сыравіны, яшчэ доўга не магла пазбавіцца ад нафтагазавай залежнасці. А карупцыя, якая, на жаль,
дасягнула там вядомых маштабаў,
перашкаджала адраджэнню Расіі.
Таму на Захадзе спрабуюць рашуча супрацьстаяць з'яўленню на постса вец кай пра сто ры ней кіх но вых
інтэграцыйных структур. Асаблівае
раздражненне выклікае ўмацаванне
Мытнага саюза, рост яго папулярнасці, перспектыва стварэння Еўразійскага саюза. Уладзімір Сянько прывёў

ЯК УЗНІК ТЭРМІН
«ШМАТВЕКТАРНАЯ
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА»?
Сёння гэты тэрмін шырока ўжываецца беларускімі палітыкамі, дыпламатамі, палітолагамі, даследчыкамі,
журналістамі. «А як ён узнік?» — спыталі студэнты ва Уладзіміра Сянько.
Ён расказаў пра яго паходжанне. Словазлучэнне «шматвектарная знешняя
палітыка» ўпершыню ў ліпені 1995 года публічна агучыў Аляксандр Лукашэнка, які сказаў, што наша знешняя
палітыка носіць шматвектарны характар. Сказана было па-новаму і пераканаўча. Гэты выраз сталі цытаваць.
Такім чынам, з лёгкай рукі кіраўніка
дзяржавы ў палітычным лексіконе з'явіўся тэрмін, які потым развіўся ў афіцыйную канцэпцыю знешняй палітыкі
суверэннай Беларусі.
Уладзімір Сянько таксама расказаў, што ў той час яе рэалізацыя
пастаянна су тыкалася з шэрагам
аб'ек тыўных і суб'ек тыўных праблем. Востра не хапала кваліфікаваных дыпламатаў, бо ў МЗС Беларусі
савецкіх часоў працавала не больш
за два дзясяткі чалавек. З набыццём
незалежнасці аб'ём работы ўзрос
у геаметрычнай прагрэсіі. Ішоў актыўны працэс наладжвання адносін з вялікай колькасцю замежных
дзяржаў і міжнародных арганізацый.
Гэта была даволі складаная работа.
Яна патрабавала сур'ёзных намаганняў ад супрацоўнікаў апарату МЗС,
які адчуваў востры дэфіцыт кадраў.
Тагачасная апазіцыя перашкаджала нармальнаму ходу работы міністэрства. Ды і з заходнімі партнёрамі
ўзнікалі рознагалоссі. Спачатку яны
ўсхвалялі самастойны курс маладой
незалежнай дзяржавы — напрыклад,
горача адабралі вывад ядзерных узбраенняў з яе тэрыторыі. Але правядзенне самастойнай знешняй палітыкі, збліжэнне з Расіяй выклікала
насцярожанасць, а затым — вострую
крытыку.
— Мы спакойна ставімся да крытыкі, у тым ліку і несправядлівай. Яна —
праява палітыкі двайных стандартаў.
Сітуацыя ў нашай краіне, узровень
дэмакратыі істотна не адрозніваецца
ад іншых краін СНД.
Запісаў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Будзе ўведзены лiмiт
на безнаяўныя разлiкi
Нацыянальны банк выступiў з iнiцыятывай
па ўстанаўленнi лiмiту для фiзiчных асоб у разлiку гатоўкай. «Каб Нацыянальны банк атрымаў паўнамоцтвы ўсталёўваць лiмiт, неабходна заканадаўчая норма. Такая
норма, як мяркуецца, будзе ўстаноўлена ў статуце Нацыянальнага
банка, якi сцвярджаецца ўказам,
што цяпер праходзiць мiжведамаснае ўзгадненне. Спадзяёмся, у студзенi гэтая норма будзе прынята,
фармалiзавана i накiравана для выканання», — адзначыў Сяргей Дубкоў. Дарэчы, у Расii i ва Украiне такiя
лiмiты ўжо iснуюць. У нашай краiне
прапрацоўка пытання аб устанаўленнi гранiчнага памеру плацяжу
наяўнымi пры аплаце насельнiцтвам тавараў i паслуг прадугле джа на ме ра пры ем ства мi
па рэалiзацыi плана сумесных
дзеянняў дзяржаўных органаў i
ўдзельнiкаў фiнансавага рынку
па развiццi сiстэмы безнаяўных
разлiкаў па рознiчных плацяжах
з выкарыстаннем сучасных электронных плацежных iнструментаў i сродкаў плацяжу на 2013—2015 гады (зацверджаны ў красавiку 2013 года). Памер лiмiту наяўных рознiчных плацяжоў плануецца ўстанавiць
на ўзроўнi 1,5 тысячы базавых велiчынь (сёння
гэта прыблiзна 16 тысяч долараў). За пакупкi i
паслугi звыш гэтай сумы насельнiцтва будзе
разлiчвацца безнаяўна. Для параўнання: у Расii такi лiмiт складае каля 20 тысяч долараў,
ва Украiне — 18 тысяч.

Нацбанк будзе
атрымлiваць iнфармацыю
аб грашовых пераводах
«У сувязi з удасканаленнем статыстычнай
базы, iнтэграцыйных працэсаў Нацыянальны банк, а таксама цэнтральныя банкi краiн
ЕўрАзЭС падпiсалi мемарандум, якi рэгламентуе ажыццяўленне прыватных пераводаў у нашых краiнах, паколькi iнтэграцыя
мае на ўвазе свабодны ператок капiталаў i
працоўных рэсурсаў, — адзначае Сяргей
Дубкоў. — Мы хочам больш выразнай рэгламентацыi пытанняў функцыянавання плацежных сiстэм, якiя ажыццяўляюць рознiчныя

ДА ЗБАЛАНСАВАНАГА ПАРТНЁРСТВА
Сёння ў Беларусь прыбудзе парламенцкая дэлегацыя Турэцкай Рэспублiкi на чале са старшынёй Вялiкага нацыянальнага сходу Турцыi
Джамiлем Чычэкам. Турэцкiя парламентарыi
правядуць сустрэчы з беларускiмi калегамi i
падпiшуць пратакол аб мiжпарламенцкiм супрацоўнiцтве нашых краiн.
На фоне сапраўды дынамiчнага развiцця беларуска-турэцкiх
адносiн у апошнiя гады такi вiзiт
уяўляецца цалкам заканамерным
i своечасовым. Турэцкi бiзнес актыўна працуе ў Беларусi. Мiнск i
Анкара прынялi рашэнне аб лiквiдацыi вiзавага рэжыму для грамадзян дзвюх краiн. Лагiчна, што
ў працяг гэтай лiнii пашыраецца i
фармат палiтычнага ўзаемадзеяння Беларусi i Турцыi. Тым больш
што зусiм нядаўна з падачы прэзiдэнта Казахстана Нурсултана
Назарбаева Турэцкая Рэспублiка
пачала разглядацца як патэнцы-

яльны ўдзельнiк Мытнага саюза,
да лiку заснавальнiкаў якога адносiцца Беларусь.
Вядома, паўнавартасны ўдзел
Анкары ў еўразiйскай iнтэграцыi
мог бы перавярнуць геапалiтычную
карту кантынента i кардынальна
змянiць баланс сiл у будучым Еўразiйскiм саюзе. Але пакуль што
эксперты лiчаць iнiцыятыву аб далучэннi Турцыi да Мытнага саюза
больш спосабам Астаны выказаць
сваё нездавальненне ходам iнтэграцыйнага працэсу Маскве, чым
актуальным палiтычным планам.
Зрэшты, Турцыя ў любым выпадку

ў iнтэграцыйных працэсах удзельнiчае: па-першае, праз цеснае
ўзаемадзеянне з Азербайджанам
i ўдзел у абмеркаваннi праблемы
Нагорнага Карабаха, па-другое,
праз актыўныя дзелавыя кантакты як з Беларуссю, так i з Казахстанам. Дастаткова сказаць, што
менавiта Турцыя, на думку шэрагу
экспертаў, атрымала найбольшыя
эканамiчныя выгады ад стварэння
Мытнага саюза.
Аднак, акрамя ўсiх гэтых вiдавочных аспектаў, ёсць у цяперашняга вiзiту i непублiчны парадак
дня. I звязан ён з тым, што Турцыя
сёння знаходзiцца ў пошуку сваёй
новай ролi ў рэгiянальнай геапалiтыцы. Гэта абумоўлена адразу
некалькiмi абставiнамi.
Па-першае, Анкара глыбока
расчаравалася ў адносiнах з Вашынгтонам. З 2011 года турэцкi
бок належаў да лiку найбольш

актыўных прыхiльнiкаў ваеннага
ўмяшання ў сiтуацыю ў Сiрыi на
баку мяцежнiкаў. Адмова амерыканскiх партнёраў ад гэтага плана
прывяла да ўзаемнага дыстанцыявання Турцыi i ЗША.
Па-другое, турэцкае кiраўнiцтва вельмi занепакоена планамi
Вашынгтона па нармалiзацыi адносiн з Iранам. Iран — тым больш
гэтая краiна, якая валодае ядзернай энергiяй, можа стаць стратэгiчным сапернiкам для Турцыi i iншых пераважна сунiцкiх дзяржаў у
Паўднёва-Заходняй Еўразii.
Па-трэцяе, летам 2013 года
Турцыя су тыкнулася з масавымi беспарадкамi, якiя, па некаторых даных, былi iнспiраваны
амерыканскiмi партнёрамi праз
iх кантакты ў асяроддзi турэцкага генералiтэту. Такiм чынам Вашынг тону ўдалося стрымаць iмпэт Анкары ў сiрыйскiм пытаннi.

ПАДМУРАК ДЛЯ
СУПРАЦОЎНІЦТВА
Для Беларусі асноўнае пытанне нацыянальнага інтарэсу ў Літве — забеспячэнне
бесперабойнага транзіту беларускіх грузаў
па тэрыторыі Літоўскай Рэспублікі і праз
Клайпедскі порт, адкуль марскім шляхам
яны разыходзяцца па месцах прызначэння. Асноўнымі кліентамі Клайпедскага
порта з'яўляюцца беларускія сыравінныя
флагманы: «Беларуськалій», Беларуская
нафтавая кампанія, нафтаперапрацоўчыя
заводы ў Мазыры і Наваполацку. Беларускі транзіт праз Літву складае прыкладна 22—26 млн тон штогод і займае каля
25% ад усяго партовага грузаабароту гэтай краіны. У 2012 годзе пасол Беларусі
ў Літве Уладзімір Дражын адзначыў, што
літоўскі прыбытак ад беларускага транзіту складае каля 2,66 млрд долараў ЗША
штогод.
Але і для Беларусі лагістычны варыянт транзіту праз Літву застаецца пакуль
найбольш выгадным, нягледзячы на некаторыя спробы дыверсіфікацыі напрамкаў

грузапатокаў на карысць Калінінградскага
порта, якія распрацоўваліся апошнім часам беларускім урадам. У цэлым узаемны
тавараабарот паміж краінамі па выніках
2012 года перавысіў 1,5 млрд долараў і дасягнуў гістарычнага максімуму са станоўчым знешнегандлёвым сальда ў 815 млн
долараў для беларускага боку. Па выніках
даступных лічбаў шасці месяцаў гэтага
года вынікі не такія пазітыўныя, аднак,
нягледзячы на зніжэнне экспарту на 31%
(да 465,5 млн дол.), Літва па-ранейшаму
займае 8-е месца ў дзясятцы буйнейшых
гандлёвых партнёраў Беларусі.
Удала развіваюцца сумесныя бізнескантакты і так званы «гандлёвы турызм».
Са слоў літоўскага палітолага Лаўрынаса Касчунаса, «кожны другі багаты літовец мае бізнес у Беларусі», а пасол Літвы
ў Беларусі Эвалдас Ігнатавічус адзначае,
што «сярэдні беларус пакідае за выхадныя
ў Літве каля 400 еўра».
Згодна са статыстычнымі данымі, памеры прамых літоўскіх інвестыцый у беларускую эканоміку склалі 126,1 млн долараў, а з Беларусі ў Літву — 76,8 млн. Пры

гэтым менавіта беларускія грамадзяне
набываюць каля 25% тавараў у гандлёвых сетках Вільнюса.

СУТНАСЦЬ ПЫТАННЯ
Аднак апошнім часам стасункі паміж кіраўніцтвам Літвы і Беларусі абвастрыліся,
і гэта можа нашкодзіць як эканамічным,
так і знешнепалітычным інтарэсам дзяржаў. У аснове непаразумення ляжыць сітуацыя вакол будаўніцтва Беларускай АЭС
на пляцоўцы ў Астравецкім раёне Гродзенскай вобласці. Для Беларусі будаўніцтва
АЭС — пытанне вырашанае, прадугледжанае нацыянальнымі інтарэсамі энергетычнай бяспекі. Працэс будаўніцтва ўжо
запушчаны, і спыніць яго немагчыма.
У той час літоўскі бок мае іншае бачанне
беларускай атамнай праблематыкі, рашуча выступае супраць беларускай АЭС, як
«экалагічна небяспечнага праекта», і часам у сваіх дзеяннях выходзіць за межы
дыпламатыі і канструктыўнага дыялогу.
Існуе меркаванне, што літоўская дыпламатыя спрабуе вынесці пытанне з плыні
двухбаковых адносін на ўзровень кіраўніцтва ЕС, а таксама задзейнічаць у сваёй
стратэгіі элементы ўнутранай беларускай
палітыкі. Сведчаннем таму з'яўляецца шэраг падзей апошняга часу.
Напрыканцы кастрычніка была абнародавана заява МЗС Літвы, дзе літоўскі бок
«заклікаў Беларусь адмовіцца ад будаўніцтва АЭС», а ўжо на пачатку лістапада
ў абарону «інтарэсаў краін ЕС у спрэчцы
з Беларуссю» выказаўся еўракамісар
па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Оцінгер.
Да ўступлення краіны ў Еўрапейскі саюз,

У Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на ўсе формы
навучання сёлета залічана рэкордная колькасць
замежных грамадзян — 1119 чалавек. Гэта на 25%
больш, чым у 2012 годзе, што і з'яўляецца самым
высокім паказчыкам за ўсю больш чым 90-гадовую
гісторыю ўніверсітэта.

«Цяпер органы дзяржкiравання прапрацоўваюць пытаннi, звязаныя з iнтэграванымi сацыяльнымi карткамi, дзе генерыруецца такая iнфармацыя аб фiзiчнай асобе, як
пашпартныя звесткi, адпаведныя электронныя ключы, iдзе ўлiк сацыяльных iльгот i заробку», — адзначыў Сяргей Дубкоў. З гэтай

мэтай створана i функцыянуе
адпаведная група пад кiраўнiцтвам Мiнiстэрства эканомiкi, дзе
прымае ўдзел i Нацыянальны банк.
Мiж iншым, сацыяльныя iнтэграваныя
карткi ак тыўна выкарыс тоўваюцца за мяжой — у прыватнасцi, у Расii.

Аднак у днi пратэстаў на плошчы
«Таксiм» (менавiта ў гэты перыяд
быў пераабраны на пасаду спiкера сённяшнi высокi госць нашай
краiны) турэцкае кiраўнiцтва было
вымушана ўсвядомiць, што саюзнiка i апекуна ў асобе ЗША ў яго
больш няма.
Пасля гэтага пачалася актывiзацыя ў адносiнах Турцыi i Еўрапейскага саюза i нават было
заяўлена аб аднаўленнi перамоў
аб далучэннi Турцыi да ЕС. Паралельна больш iнтэнсiўнымi сталi
кантакты Азербайджана i Украiны
— удзельнiкаў праграмы «Усходняе партнёрства», якiя разглядаюць магчымасць падпiсання дамовы аб асацыяцыi з ЕС.
Аднак, па меры паступовай
змены афiцыйнай пазiцыi Кiева
на перамовах з Еўрасаюзам у бок
большага еўраскептыцызму, стала
вiдавочным, што складанне незалежнай ад ЗША рэгiянальнай iнтэграцыйнай камбiнацыi з'яўляецца
справай няпростай. Бо ўплыў Вашынгтона велiзарны i ў Еўрапей-

скiм саюзе, i ў большасцi суседнiх
з iм краiн, у тым лiку ва Украiне, у
Азербайджане i той жа Турцыi.
Таму, верагодна, новы фармат
узаемаадносiн краiн рэгiёна будзе
выпрацоўвацца пасля самiту Усходняга партнёрства ў Вiльнюсе. Калi
ўсiм стане зразумела, што хуткiя
i эфектныя рашэннi немагчымыя,
а патрэбна спакойная, узважаная
палiтыка супрацоўнiцтва.
Менавiта такi падыход цалкам
адпавядае iнтарэсам Рэспублiкi
Беларусь, якая нi ў якiм разе не
стане рабiць выбар памiж партнёрамi па еўразiйскай iнтэграцыi i супрацоўнiцтвам з iншымi суседзямi.
Турэцкая Рэспублiка з'яўляецца
для Беларусi камфортным партнёрам для супрацоўнiцтва ў эканамiчнай, палiтычнай, культурнай
сферах i ў галiне бяспекi. Такое
больш глыбокае ўцягванне Анкары ў справы Цэнтральнай i Усходняй Еўропы павiнна паспрыяць
знiжэнню градуса напружанасцi ў
гэтым рэгiёне.
Юрый ЦАРЫК,

Літоўская Рэспубліка была буйным экспарцёрам электраэнергіі дзякуючы працы пабудаванай у савецкі час Ігналінскай
АЭС. Закрыццё атамнай станцыі ў Ігналіне
было галоўнай умовай далучэння да «еўрапейская сям'і народаў». Такім чынам,
Літва з экспарцёра электраэнергіі стала
яе імпарцёрам, што наўрад ці адпавядала
нацыянальным інтарэсам гэтай дзяржавы.
Зыходзячы з такой сітуацыі, кіраўніцтвам
трох балтыйскіх рэспублік было прынята
рашэнне аб будаўніцтве новай атамнай
электрастанцыі ў літоўскім горадзе Вісагінас, аднак выкананне гэтай задачы ўвесь
час адкладваецца па розных прычынах.
У той жа час Германія плануе закрыць
усе ўласныя атамныя станцыі да 2022 года і перайсці да імпарту электраэнергіі,
таму будаўніцтва адразу некалькіх АЭС
да 2020 года плануецца ў Польшчы. Такія ж планы і ў кіраўніцтва Славакіі і Фінляндыі.
Пры гэтым і ў Славакіі, і ў Фінляндыі,
якія з'яўляюцца членамі ЕС, будаўніцтва
АЭС будзе ажыццяўляць тая ж расійская
кампанія «Расатам», што пачала выконваць работы ў Беларусі. Але ні да Славакіі,
ні да Фінляндыі ніякіх прэтэнзій адносна
бяспечнасці праекта няма.

У Варшаве адбылася прэзентацыя Анталогіі беларускай паэзіі на польскай мове.

ЦІ ПЕРАВАЖЫЦЬ АГУЛЬНЫ
ІНТАРЭС?
Такім чынам, напрошваецца вывад,
што прэтэнзіі літоўскага боку маюць цалкам эканамічны характар. Мэта — выключэнне Беларусі з ланцуга энергетычных
вытворцаў, зыходзячы з задач развіцця

У Аршанскiм раёне супрацоўнiкам ДАI прыйшлося
страляць па аўто.

 Меркаванне



Яна выдадзена па ініцыятыве паэта, перакладчыка і кнігавыдаўца Аляксандра Наўроцкага пры падтрымцы Культурнага цэнтра Беларусі ў Польшчы. Анталогію прэзентавалі
падчас ужо традыцыйнага, шостага фестывалю славянскай
паэзіі з удзелам каля 20 паэтаў з розных краін. У рамках
фестывалю ў Літаратурным музеі польскай сталіцы таксама
адкрылася выстава «Гісторыя душы» паводле паэмы «Дзяды» Адама Міцкевіча. Выстаўка падрыхтавана Дзяржаўным
музеем гісторыі беларускай літаратуры.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

МIЛIЦЫЯНЕРАМ ПРЫЙШЛОСЯ
СТРАЛЯЦЬ

кiраўнiк Беларускай групы развiцця.

ўласнай галіны (у выпадку будаўніцтва
АЭС у Вісагінасе) альбо ў інтарэсах замежнага энергетычнага лобі (як у сітуацыі
з закрыццём уласнай АЭС у Ігналіне).
Хутчэй за ўсё, для легітымацыі ўласнай пазіцыі на міжнароднай арэне літоўскі
бок будзе выкарыстоўваць як магчымасці
свайго ўдзелу ў Еўрапейскім саюзе, так
і карыстацца паслугамі некаторых структур беларускай апазіцыі, каб выдаць свой
інтарэс за «патрабаванне беларускага народа».
Беларуская пазіцыя, дарэчы, застаецца
нязменнай: сяброўскі дыялог, супрацоўніцтва ў эканоміцы і палітыцы з літоўскімі
партнёрамі, а ўсе спрэчныя пытанні можна вырашыць за кошт узаемавыгадных
рашэнняў. Між тым, у самой Літве сярод
палітычнага істэблішменту таксама хапае
адэкватных меркаванняў адносна супрацоўніцтва з нашай краінай. Герой літоўскага змагання за незалежнасць, першы
міністр абароны постсавецкай Літвы Аўдрус Буткявічус наконт «атамнай спрэчкі»
і літоўскага інтарэсу выказаўся канкрэтна:
«Мы не можам адняць у вас магчымасць
развіваць атамную энергетыку. Самі зрабілі глупства, што паслухаліся замежных
лабістаў і закрылі Ігналінскую АЭС. Калі
гуляць па маім сцэнарыі, то Літва разам
з Беларуссю павінна развіваць атамныя
праекты».
Варта было б літоўскаму боку прыслухацца — такі погляд адпавядае інтарэсам
не толькі Беларусі і Літвы, але і задачам
энергетычнай бяспекі ўсяго балта-чарнаморскага рэгіёна.
Аляксандр ШПАКОЎСКІ

У БДУ з задавальненнем адзначаюць той факт, што сёлета амаль удвая ўзрасла колькасць замежных магістрантаў. Для атрымання вышэйшай адукацыі на другой ступені
навучання ў БДУ паступілі 257 замежных студэнтаў. Прыём
дакументаў у аспірантуру працягваецца.
Вырасла таксама і колькасць слухачоў на падрыхтоўчым
аддзяленні. Ужо 157 замежных грамадзян выказалі сваё
жаданне прайсці падрыхтоўку ў БДУ (у 2012 г. — 140). Цікава, што пашыраецца і «геаграфія» краін, адкуль едуць
вучыцца ў БДУ: так, у 2013 годзе для атрымання вышэйшай
адукацыі сюды былі прыняты студэнты з 32 краін. Сярод
студэнтаў-замежнікаў 411 грамадзян з КНР (36,7%), 283 —
з Туркменіі (25,3%), 153 — з Расіі (13,7%), 66 — з Рэспублікі
Карэя (6%), 35 — з Казахстана (3%) і г. д. Пашырылася
і еўрапейскае прадстаўніцтва: студэнтамі БДУ сталі сёлета грамадзяне Германіі, Іспаніі, Нарвегіі, Польшчы, Славеніі, Фінляндыі, Літвы і Швецыі. Самыя запатрабаваныя
факультэты сярод іншаземцаў — эканамічны, факультэт
міжнародных адносін і філалагічны факультэт.
Надзея НІКАЛАЕВА.

АНТАЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ
НА ПОЛЬСКАЙ МОВЕ

Чыпы будуць «сябраваць»
з магнiтнымi лентамi
Адно з галоўных пытанняў у банкаўскай
сiстэме — бяспека. I асаблiва — бяспека
для грошай насельнiцтва. Напрыклад, у Расii з 1 студзеня 2015 года ўсе карткi будуць
чыпавымi. «Для Беларускiх банкаў мы прапануем дату 1 студзеня 2015 года, пасля
якой карткi толькi з магнiтнай паласой выпускацца не будуць. У карткi абавязкова будзе чып. Аднак яна можа мець i чып, i магнiтную паласу. Канчатковай даты, калi картка
з магнiтнай паласой перастае працаваць,
мы не ўстанаўлiваем, бо ў шэрагу краiн такой нормы няма, i турысты, якiя прыязджаюць у нашу краiну, павiнны карыстацца ўсiмi
паслугамi», — заявiў прадстаўнiк Нацбанка.
Чыпы iс тотна павысяць бяспеку безнаяўных плацяжоў, але пры гэтым iх кошт амаль
не будзе адрознiвацца ад картак з магнiтнай
лентай.
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

У перыяд дэкады будзе ўзмоцнены кантроль за своечасовым праходжаннем дзяржаўнага тэхнічнага агляду транспартных сродкаў. Рэйдавыя групы ў складзе супрацоўнікаў
ДАІ, Транспартнай інспекцыі і прадпрыемства «Белтэхагляд»
у першую чаргу звернуць увагу на аўтамабілі, што эксплуатуюцца без дазвольнай наклейкі на ветравым шкле, а таксама тыя з іх, што маюць яўныя неадпаведнасці па знешнім
выглядзе, паведамілі ў прэс-службе Мінтранса.
У сталіцы і абласных цэнтрах асаблівая ўвага будзе
надавацца транспартным сродкам, якія перавозяць пасажыраў, і аўтамбілям таксі. Аўтаўладальнікі, што эксплуатуюць транспартныя сродкі без своечасова пройдзенага
дзяржтэхагляду, будуць прыцягвацца да адміністрацыйнай
адказнасці.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АДУКАЦЫЯ — НА ЭКСПАРТ:
РЭКОРДЫ БДУ…

У нас можа з'явiцца
сацыяльная iнтэграваная картка

КАМУ ПАТРЭБНА «АТАМНАЯ» СПРЭЧКА
У кантэксце чарговага саміту «Усходняга партнёрства», што
адбудзецца ў Вільнюсе напрыканцы лістапада, стасункі паміж Беларуссю і Літвой могуць быць вынесены на ўзровень
адносін нашай краіны і Еўрапейскага саюза. Да нядаўняга
часу менавіта Літва разглядалася айчыннай дыпламатыяй як адзін з найбольш
канструктыўных партнёраў з шэрагу краін ЕС. Можна сказаць, што краіны
былі «вымушаны быць партнёрамі». І гэта тлумачыцца не толькі шэрагам
культурных і гістарычных падстаў, але і эканамічнымі прычынамі, узаемнай
залежнасцю краін адна ад адной. Аднак апошнім часам у адносінах паміж Літвой і Беларуссю ўзнікла напружанне, у аснове якога ляжыць непаразуменне
вакол будаўніцтва Беларускай АЭС ля мяжы з Літвой. Што за гэтым стаіць
і хто зацікаўлены ў такой сітуацыі?

НАВІНЫ

пераводы як унутры краiны, так i ў межах
асноўных працоўных рынкаў нашых грамадзян». Так, у iнструкцыю па прыватных пераводах плануецца ўнесцi пазiцыю аб атрыманнi Нацыянальным банкам на пастаяннай
аснове iнфармацыi ад банкаў аб аб'ёмах
адпраўленых i тых, што паступiлi, пераводных грашовых сродках. Да гэтага часу банкi
накiроўвалi толькi iнфармацыю пра пачатак
працы з якой-небудзь аплатнай сiстэмай. Таксама плануецца ўключыць пазiцыю, згодна
з якой банкi павiнны будуць працаваць з фiзiчнымi асобамi па прадастаўленнi iм поўнай i даступнай iнфармацыi аб правядзеннi
грашовых пераводаў. Запрацуе новая норма
прыкладна ў першым паўгодзi 2014 года.

ПАДЗЕІ

— З Бруселя ў наш бок часта гучаць прэтэнзіі і папрокі аб марудным
пераходзе да дэмакратыі, парушэнні
правоў чалавека і г. д. Давайце паглядзім, наколькі яны аб'ектыўныя, —
задаўся пытаннем суразмоўца і сам
адказаў на яго.
— Нікому яшчэ не ўдавалася, у гэтым выпадку былой савецкай рэспубліцы, адразу перайсці з аднаго стану грамадства ў другі. Радыкальны
шлях — не наш выбар. Напрыклад,
калі б мы выкарысталі шокавую тэрапію, то яна стала б катастрофай для
народа. Эканамічны калапс быў бы
жудасны. У нашым менталітэце яшчэ
толькі ўкараняюцца прынцыпы самакіравання, таму ў пераломныя моманты гісторыі неабходна моцная ўлада.
Такая ўлада ў Беларусі ёсць. А там,
дзе ў пераходны перыяд на чале дзяржавы не сфарміравалася моцная ўлада, прыходзіла бяда. Гэта здарылася
ў асобных краінах СНД. Сённяшні наш
жыццёвы ўзровень — заслуга ў велізарнай ступені нашай улады, не прыніжаючы ўкладу ўсяго працоўнага
насельніцтва, — гаворыць Уладзімір
Лявонавіч.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Сяргей Дубкоў закрануў i iншыя праблемы ў банкаўскай сiстэме. У прыватнасцi, ён
звярнуў увагу на тое, што ўзровень выдаткаў
на падтрыманне парку асноўных сродкаў i абсталявання застаецца iстотным, тады як сусветны трэнд — змяншэнне гэтага затратнага артыкула. Намеснiку старшынi праўлення
Нацбанка не падабаецца замкнёнасць рынку
банкаўскiх iнфармацыйных тэхналогiй, адсутнасць новых iмёнаў у асяроддзi IТ-кампанiй. Сяргей Дубкоў лiчыць, што неабходна
стандартызаваць i ўнiфiкаваць банкаўскае
праграмнае забеспячэнне i IТ-рашэннi. Таксама значнай праблемай для банкаў i IТ-прадпрыемстваў застаецца кадравае пытанне,
«а менавiта ўцечка IТ-спецыялiстаў з кампанiй, банкаў i краiны ў цэлым».

ФАКТЫ

АБ ДЭМАКРАТЫІ
І ДВАЙНЫХ СТАНДАРТАХ

такі факт. У рамках пасяджэння Савета міністраў замежных спраў краін
АБСЕ ў Дубліне ў снежні 2012 года
тагачасны дзяржаўны сакратар ЗША
выказала публічна з рэдкай для дыпламата шчырасцю пазіцыю аб тым,
што ЗША будуць спрабаваць знайсці эфектыўны спосаб запаволіць або
прадухіліць інтэграцыйныя працэсы
ў краінах Усходняй Еўропы і Сярэдняй
Азіі, каб не дапусціць, як яна сказала,
«новай саветызацыі». Было падкрэслена, што для гэтага ў ЗША ёсць усе
неабходныя рэсурсы.

НАВІНЫ

цоўніцтва, парламенцкай структурай
Цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы.
Агульных інтарэсаў шмат: міжнародная
бяспека, узаемна выгадны гандаль,
культура, транспарт, экалогія і г. д.

…пройдзе ў краіне з 20 па 30 лістапада. Яе асноўная
мэта — нагадаць аўтаўладальнікам, што своечасова пройдзены дзяржтэхагляд — залог бяспекі ўсіх
удзельнікаў руху на дарогах.

ПАДЗЕІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Мэтанакіраваная работа вядзецца
ў рамках Парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, Міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў — удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў. У гэтай
арганізацыі ідуць складаныя і часам
супярэчлівыя працэсы. Дастаткова
ўзгадаць рэакцыю ў краінах Садружнасці, якую выклікаў намер Украіны
падпісаць дамову аб асацыяцыі з Еўрасаюзам.
— Калі Украіна зробіць такі крок,
то гэта ў значнай ступені абмяжуе яе
магчымасці для глыбокай інтэграцыі
ў межах СНД, паставіць пад сумненне
яе ўдзел у Мытным саюзе і Адзінай
эканамічнай прасторы, — упэўнены
Уладзімір Сянько.
Паводле яго слоў, члены Савета
Рэспублікі разам з калегамі з Палаты прадстаўнікоў ак тыўна ўдзельнічаюць у рабоце міжпарламенцкіх
арганізацый. Асноўная ўвага надаецца структурам, створаным на постсавецкай прасторы: Парламенцкаму
сходу Саюза Беларусі і Расіі, міжпарламенцкім асамблеям СНД, АДКБ,
ЕўрАзЭС. Плённа працуе дэлегацыя
Нацыянальнага сходу Беларусі, якую
ўзначальвае намеснік Старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктар Аляксандравіч Гумінскі, у Парламенцкай асамблеі
Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Падчас сесій ПА АБСЕ
члены нашай дэлегацыі выступаюць
па асноўнай тэме парадку дня ў агульнай дыскусіі на пленарных пасяджэннях, пасяджэннях камітэтаў, прымаюць актыўны ўдзел у абмеркаванні
праектаў рэзалюцый трох асноўных
камітэтаў Асамблеі, уносяць папраўкі
да іх тэкстаў. На кожнай штогадовай
Асамблеі беларускія парламентарыі
вы сту па юць аў та ра мі рэ за лю цый.
Напрыклад, сёлета ў ліпені на 22-й
сесіі ПА АБСЕ ў Стамбуле была аднагалосна прынята рэзалюцыя аўтарства Рэспублікі Беларусь па пытаннях
«зялёнай эканомікі», у 2012 годзе —
рэзалюцыя па садзейнічанні выкарыстання новых і аднаўляльных крыніц
энергіі.
Су раз моў ца такса ма ад значыў
удзел беларускага боку ў дзейнасці
Міжпарламенцкага саюза (МПС), які
аб'ядноўвае ўсе парламенты свету.
Нядаўна Уладзіміра Лявонавіча выбралі членам выканкама гэтай уплывовай
арганізацыі. Дарэчы, у Беларусі там
трывалыя пазіцыі. Нашы парламентарыі энергічна працуюць ва ўсіх структурах МПС, імкнуцца выкарыстоўваць
патэнцыял Саюза на шматбаковым
і двухбаковым узроўнях на карысць
Айчыны. МПС — выдатная пляцоўка
для пашырэння кантактаў з замежнымі калегамі, абмеркавання актуальных
праблем міжнароднага жыцця.
Апошнім часам паглыбляецца супрацоўніцтва Савета Рэспублікі з Парламенцкай асамблеяй Арганізацыі
Чарнаморскага эканамічнага супра-

ДЭКАДА ТЭХАГЛЯДУ

ПЛАЦЕЖНЫЯ КАРТКI
БУДУЦЬ АБАВЯЗКОВА
МЕЦЬ ЧЫП

КАНСТРУКТЫЎНЫ ДЫЯЛОГ
З ЗАМЕЖНЫМІ ПАРЛАМЕНТАРЫЯМІ

— На аўтадарозе Брэст — Мiнск — мяжа РФ, паблiзу
вёскi Юрцава, кiроўца мiкрааў тобуса «Фольксваген» iгнараваў неаднаразовыя патрабаваннi супрацоўнiкаў ДАI
спынiцца. Гэта аўто стварала рэальную пагрозу для бяспекi ўдзельнiкаў дарожнага руху; перасякала чыгуначныя
пераезды на забараняльны сiгнал святлафора, выязджала
на паласу сустрэчнага руху. Спачатку супрацоўнiкамi ДАI
было зроблена некалькi папераджальных стрэлаў з табельнай зброi, а потым — па колах аўто. Машына была спынена, кiроўца пры гэтым атрымаў раненне, — паведамiла Iна
Гарбачова, афiцыйны прадстаўнiк упраўлення Следчага
камiтэта Рэспублiкi Беларусь па Вiцебскай вобласцi.
Як потым высветлiлася, у машыне везлi каля сарака вадкакрышталiчных тэлевiзараў без адпаведных дакументаў.
Праверка па гэтым факце працягваецца.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

П'ЯНЫ П'ЯНАГА ЦЯГНУЎ...
У Брэсце адзiн п'яны кiроўца буксiраваў другога. Як
высветлiлася потым, пры гэтым абодва не мелi правоў. Экiпаж ДАI звярнуў увагу на iншамарку з прычэпленай да яе машынай «Жыгулi», якiя рухалiся
па вулiцы Багданчука. Аўтамабiлi спынiлi. На просьбу прад'явiць дакументы вадзiцелi заявiлi аб iх адсутнасцi. Абодвух даставiлi ў Маскоўскi РАУС.
24-гадовы гараджанiн, якi кiраваў «Фордам», правоў
нiколi не атрымлiваў, а 17-гадовы, што ехаў на ВАЗ-2101,
i не мог iх мець па прычыне ўзросту. Медыцынскае абследаванне паказала алкагольнае ап'яненне ў абодвух.
Паводле iнфармацыi Брэсцкага абласнога ўпраўлення ДАI,
парушальнiкi закона заплацяць немалыя штрафы.
Там жа паведамiлі яшчэ аб адным ДТЗ з удзелам п'янага вадзiцеля, якое адбылося вечарам у мiнулую нядзелю.
43-гадовы мужчына ехаў па вулiцы Янкi Купалы, не справiўся з кiраваннем. Яго машына ўрэзалася ў прыпаркаваны
аўтамабiль «Фольксваген Пасат», працягнула яго метраў
20, у вынiку чаго «Фольксваген» перакулiўся. Прыбыўшыя
супрацоўнiкi ДАI выцягнулi з машыны гора-кiроўцу, якi знаходзiўся ў стане алкагольнага ап'янення. А сёлета ў жнiўнi
гэты вадзiцель быў пазбаўлены правоў за п'яную язду.
Яна СВЕТАВА.

КАНФІСКАВАЛІ «ШЭРАЕ» ФУТРА
На тэрыторыі аднаго з гарадскіх рынкаў сталічныя
праваахоўнікі разам з падатковымі інспектарамі
ўстанавілі факт захавання і рэалізацыі 75 футраў.
На тавар адсутнічалі дакументы, якія б сведчылі законнасць яго паступлення ў гандлёвыя пункты. Агульны кошт
канфіскаванага зімовага адзення склаў больш за 320 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, аператыўнікі канфіскавалі
і 446 пар абутку агульным коштам больш за 230 мільёнаў
рублёў. На гэты тавар таксама не было пацвярджальных
дакументаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ТРОЙЧЫ СУДЗІМАМУ ЗГОНШЧЫКУ —
16 ГАДОЎ
ФАКТЫ
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НАДЗЁННАЕ

Не знайшоў сваёй машыны каля рынка «Давыдаўскі» ўладальнік «Фіята». Мужчына пакінуў свой
аўтамабіль на стаянцы, якая не ахоўваецца. Міліцыянеры, якія займаліся пошукам аўто, пры правядзенні спецыяльных мерапрыемстваў зразумелі,
што да злачынства маюць дачыненне непаўналетнія.
Машыну знайшлі, а яшчэ праз некалькі дзён у іншага
грамадзяніна знік «ВАЗ». Ноччу ў адным з мікрараёнаў
Гомеля супрацоўнікі міліцыі звярнулі ўвагу на двух хлопцаў,
адзін з якіх нёс каністру і аўтамагнітолу. Як расказаў намеснік начальніка Савецкага РАУС Гомеля Міхаіл Сінельнікаў,
было ўстаноўлена, што магнітола крадзеная. Акрамя таго,
юнак паказаў, дзе знаходзіцца ўкрадзены «ВАЗ», а таксама
прызнаўся ў крадяжы «Фіята».
Характэрна, што згоншчыку ўсяго 16 гадоў. Ён вучыцца
ў 9 класе адной са школ Гомеля. Сёлета ён быў ужо тройчы
асуджаны за крадзяжы. Зараз юнак пад вартай. Устанаўліваецца яго дачыненне да іншых злачынстваў.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

