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З СЯБРАМІ ПА ЎСІМ СВЕЦЕ
Прэзідэнт прыняў даверчыя граматы паслоў 10 дзяржаў
Арменія, Аўстрыя, Бахрэйн, В'етнам, Гана, Канада, Туніс, Чарнагорыя,
Чэхія і Сальвадор — дыпламаты з гэтых краін сустрэліся з Аляксандрам
Лукашэнкам учора ў Палацы Незалежнасці.

ЛІБЕРАЛІЗАЦЫІ
ЭКАНОМІКІ —
ЗЯЛЁНАЕ СВЯТЛО
Кіраўнік дзяржавы сардэчна
павітаў усіх паслоў і адзначыў,
што пачатак іх дыпламатычнай
місіі прыйшоўся на выдатны час,
калі ў памяці яшчэ свежыя прыемныя ўспаміны пра светлыя
святы. «Аднак мы ўжо ўключыліся ў імклівы тэмп новага працоўнага года. І я разлічваю на далейшае плённае супрацоўніцтва
з вамі, — падкрэсліў беларускі
лідар. — Наша краіна гатова да
ўзаемадзеяння з Захадам і Усходам, Поўначчу, Поўднем, калі
яно будуецца на прынцыпах павагі, шчырасці і прыстойнасці».
Па вод ле слоў Прэ зі дэн та,
з улікам геастратэгічнага становішча Беларусь вельмі зацікаўлена ў міры, стабільнасці,
неканфліктным і эфек тыўным
партнёрстве. Толькі шляхам раўнапраўнага дыялогу прыбіраюцца стэрэатыпы і разбураюцца пабудаваныя на іх падмурку сцены
непаразумення.
Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу, што за нашай
краінай ужо трывала замацаваўся статус аднаго з ініцыятараў
і актыўных удзельнікаў інтэграцыйных працэсаў на еўразійскай
прасторы. «Глыбока перакананы, што Мінск можа стаць месцам новага шырокамаштабнага
дыялогу па пытаннях бяспекі
дзяржаў у Еўра-Атлантыцы і Еўразіі. Мы будзем і надалей ініцыяваць міралюбныя праек ты
супрацоўніцтва, якія аб'ядноўваюць. І, вядома, падтрымліваць
любыя добрыя пачынанні з вашага боку», — адзначыў ён.
Беларускі лідар таксама нагадаў, што сёння міжнародная сітуацыя імкліва змяняецца і часта
яе складана спрагназаваць. Усё
больш жорсткая канкурэнцыя
ахоплівае сусветную эканоміку.
У гэтых няпростых умовах усе
дзяржавы імкнуцца выпрацаваць стратэгію супрацьстаяння
традыцыйным і новым выклікам
і пагрозам. Як паказвае практы-

ка, рабіць гэта больш эфектыўна
разам.
«Працуючы ў Беларусі, вы
ўбачыце, што ў нашай краіне
праводзяцца сур'ёзныя пераўтварэнні, асабліва ў эканоміцы.
Увага акцэнтуецца на лібералізацыі гэтай сферы, а таксама стварэнні спрыяльнага інвестыцыйнага клімату і ўмоў для вядзення
бізнесу», — расказаў прысутным
кіраўнік дзяржавы.
Паводле слоў Прэзідэнта, у
нашу краіну прыцягваюцца з-за
мяжы перадавыя тэхналогіі, але
яны распрацоўваюцца і самастойна, пашыраюцца і дыверсіфікуюцца рынкі збыту айчыннай
прадукцыі, якая славіцца сваімі
высокімі стандартамі якасці.
Не менш важная ўвага ў Беларусі аддаецца развіццю адукацыі, навукі, медыцыны і спорту.
«Чалавечы капітал — гэта
інвес тыцыі ў будучыню нашай
дзяржавы, залог яго поспеху і
працвітання. У кожнай са згаданых сфер у нас назапашаны
значны вопыт, якім мы можам
падзяліцца з замежнымі сябрамі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

НАПРАМКІ —
ПЕРСПЕКТЫЎНЫЯ
Беларускі лідар асобна спыніўся на развіцці адносін з кожнай з дзяржаў, чые паслы прысутнічалі на сустрэчы.
На думку кіраўніка дзяржавы,
Арменія была і застаецца для Беларусі надзейным партнёрам, з
якім нас звязвае шматпланавае
супрацоўніцтва, у тым ліку ў Еўразійскім эканамічным саюзе і
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.
«Мы нацэлены на пашырэнне
гандлёва-эканамічнага складніка беларуска-армянскіх адносін
і гатовы ўдзельнічаць у любых
праектах, у тым ліку і на тэрыторыі Арменіі, якія зацікавяць
нашых армянскіх сяброў і братоў», — заявіў ён.
Цесны дыялог з В'етнамам на
ўсіх узроўнях спрыяе эфектыўнаму вырашэнню ак туальных
пытанняў двухбаковага парадку
дня. На думку беларускага лідара, сёння неабходна сканцэнтравацца на забеспячэнні росту
ўзаемнага гандлю і рэалізацыі
сумесных праектаў у прамысловасці, нафтахіміі, будаўніцтве,
адукацыі, інфармацыйных тэхналогіях.

Колькасць мільярдэраў
за дзесяць гадоў
падвоілася
Напярэдадні адкрыцця форуму ў Давосе фонд Oxfam выпусціў даклад «Грамадская карысць
ці прыватнае
багацце».
У ім гаворыцца аб падваен ні колькас ці мільяр дэ раў за
апошнія 10 гадоў і павелічэнні маёмаснай
няроўнасці ў свеце.
За апошнія дзесяць гадоў колькасць
мільярдэраў у свеце амаль падвоілася
і дасягнула 2208 чалавек, а іх багацце
што год па вя ліч ва ец ца на $900 млрд,
або амаль на $2,5 млрд у дзень. Такую
інфармацыю напярэдадні адкрыцця Сусветнага эканамічнага форуму ў Давосе
прадставіў фонд Oxfam Іnternatіonal, які
ставіць сваёй мэтай барацьбу з беднас-

«Мы зацікаўлены ва ўсебаковым і маштабным развіцці сувязяў з Бахрэйнам. Тым больш што
пазітыўныя прыклады супрацоўніцтва з дзяржавамі Персідскага
заліва ў нас ёсць», — адзначыў
беларускі лідар. Што трэба зрабіць? Актывізаваць двухбаковы
гандаль, аб'ём якога цяпер, на
жаль, нязначны. Прэзідэнт падкрэсліў: мы прапануем бахрэйнскім партнёрам не толькі традыцыйныя тавары, але і высокатэхналагічную прадукцыю.
Пас ля доў нае па вы шэн не
ўзроўню і інтэнсіўнасці палітычных кантактаў з Аўстрыяй сведчыць аб новай якасці міждзяржаўнага ўзаемадзеяння. Прэзідэнт высока ацаніў намаганні
Вены па зніжэнні напружанасці
ў Еўропе і свеце, навядзенні мастоў паміж ключавымі геапалітычнымі гульцамі. Падыходы нашых
краін тут сугучныя. Паводле яго
слоў, Беларусь зацікаўлена ва
ўма ца ван ні вы гад на га і канструк тыўнага супрацоўніцтва,
перш за ўсё ў гандлёва-інвестыцыйнай сферы.
Гранічна адкрыты прагматычны дыялог усталяваны ў нашай
краіны з Чэхіяй. Рэалізуюцца сумесныя эканамічныя праек ты,
вядзецца работа на міжнародных пляцоўках.
«Перакананы, што далейшае
развіццё двухбаковага гандлю,
падтрыманне цесных сувязяў
у культуры, навуцы і адукацыі
будуць і надалей служыць трывалай асновай для ўмацавання
адносін паміж нашымі краінамі», — сказаў Прэзідэнт.
Беларускі лідар звярнуў увагу,
што ў нас ёсць нямала агульных
поглядаў, якія могуць стаць апорай для пашырэння двухбаковага парадку дня з Чарнагорыяй.
Дарэчы, беларускія турысты на
працягу многіх гадоў адпачываюць на чарнагорскім узбярэжжы.
Прэзідэнт выказаў надзею, што
і народ Чарнагорыі па заслугах
ацэніць выдатную прыроду Беларусі, яе культурную і гістарычную
спадчыну.
Афрыканскі рэгіён набывае
для нас усё больш важнае значэнне. Калійныя ўгнаенні і беларуская металургічная прадукцыя
добра вядомыя ў сельскагаспадарчай і будаўнічай галінах Ганы. Кіраўнік дзяржавы бачыць
да лей шыя перс пек ты вы для
істотнага пашырэння супрацоўніцтва, перш за ўсё ў АПК і прамысловай кааперацыі. Яшчэ, на

яго думку, неабходна актывізаваць кантакты на ўсіх узроўнях
з Тунісам. Гэта дапаможа прапрацаваць новыя напрамкі ўзаемадзеяння і вывесці адносіны
паміж нашымі краінамі на якасна
новы ўзровень.
«З Канадай нас аб'ядноўвае
не толькі любоў да хакея, але і
шматгадовая дружба. Канадцы
былі ў ліку тых, хто, не раздумваючы, працягнуў нам руку дапамогі ў цяжкія часы пасля аварыі
на Чарнобыльскай АЭС, — звярнуўся Аляксандр Лукашэнка да
пасла гэтай дзяржавы. — Ваша
краіна стала першай на Захадзе, хто цалкам адмяніў гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да
Беларусі. Гэта залог далейшага
пазітыўнага развіцця ўзаемадзеяння і вельмі добры прыклад для
некаторых іншых нашых партнёраў».
Беларусь разглядае Сальвадор як перспектыўнага партнёра ў Цэнтральнай Амерыцы. Мы
зацікаўлены развіваць двухбаковы дыялог, узмацніць гандлёва-эканамічны складнік, пашыраць супрацоўніцтва ў сельскай
гаспадарцы і прамысловасці,
уключаючы хімічную галіну. Паводле слоў Прэзідэнта, Беларусь
добра ведае гэтую краіну, але
адносіны яшчэ вельмі слаба развіты. Кіраўнік дзяржавы выказаў
надзею, што пры ўдзеле пасла
сітуацыя зменіцца ў лепшы бок,
паколькі нашай краіне неабходная магутная база дзяржаў для
супрацоўніцтва ў Амерыцы.

***
На за кан чэн не Прэ зі дэнт
шчыра пажадаў паслам поспехаў у выкананні адказнай дыпламатычнай місіі.
Ён выказаў надзею, што іх
вопыт і прафесіяналізм стануць
трывалай асновай для канструктыўнага ўзаемадзеяння нашых
дзяржаў, а яго практычныя вынікі не прымусяць сябе доўга
чакаць.
«Але, вядома, вырашаючы
стратэгічныя задачы, не ўпусці це маг чы масць да ве дац ца
больш пра Беларусь. Адкрыць
для сябе яе прыгажосць і ўнікальнасць, у поўнай меры адчуць ветлі васць, гас цін насць
нашага народа, пазнаёміцца з
культурай, гісторыяй і, вядома
ж, сучасным ладам жыцця нашых людзей», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
цю. Даследаванне апублікавана на сайце
фонду.
Аў тары даследавання сцвярджаюць,
што яно заснавана на правераных і актуальных звестках. У той час як багатыя багацеюць, гаворыцца ў дакладзе, 3,8 млрд
чалавек, якія складаюць бедную частку
чалавецтва, адчулі, што іх даходы зменшыліся на 11 %. Кожны з іх знаходзіцца
на мяжы галечы і жыве менш чым на $5,5
у дзень.

Рэспубліка Палау
адклікала прызнанне
незалежнасці Косава
Рэспубліка Палау стала 13-й краінай,
якая адклікала прызнанне незалежнасці
самаабвешчанага Косава. Пра гэта паведаміла нацыянальнае тэлебачанне Сербіі
РТС.
Каментуючы ў эфіры гэты поспех сербскай дыпламатыі, прэзідэнт Сербіі Аляк-

сандар Вучыч заклікаў суграмадзян не
ўпадаць у эйфарыю, бо сітуацыя ў Косаве і Метохіі працягвае заставацца вельмі
цяжкай. «Мы робім нашу работу. Баюся
эйфарыі і таго, што мы пачнём думаць,
што вырашылі ўсе праблемы. Мы змагаемся і спрабуем дабіцца лепшай пазіцыі
для Сербіі, чым раней, прашу грамадзян
не думаць, што сітуацыя з Косава стала
больш лёгкай», — заявіў ён.
Сербскі лідар нагадаў пазіцыю Бялграда пра гатоўнасць дамаўляцца з Прышцінай на аснове кампрамісу. Аднак кампраміс, падкрэсліў ён, прадугледжвае саступкі
з абодвух бакоў, а не толькі з сербскага.

У ЗША лічаць, што Трамп
сарваў выхад з бюджэтнага
крызісу, адрэагаваўшы
на крытыку па ТБ
Дэмакраты ў Кангрэсе ЗША не давяраюць прэзідэнту ЗША Дональду Трампу і

 Каментарыі ў тэму
Раміз Башыч, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Чарнагорыі ў Рэспубліцы Беларусь па сумяшчальніцтве:
— Беларусь для нас — сяброўская
краіна. У нас добрыя перспектывы, мы
будзем развіваць гэтыя адносіны. Нам
варта больш супрацоўнічаць у эканоміцы.
Зараз таваразварот сімвалічны, паколькі
Чарнагорыя і геаграфічна далёка, і ў нас
маленькая эканоміка. Але я спадзяюся,
што будзе лепш. Турызм у нас сапраўды
вельмі добры. Трэба больш супрацоўнічаць і ў міжнародных арганізацыях.
Ахмед Аль-Сааці, Надзвычайны і
Паўнамоцны Пасол Каралеўства Бахрэйн у Рэспубліцы Беларусь па сумяшчальніцтве:
— У першую чаргу я б хацеў павіншаваць нашы народы і дзяржавы з тым, што
мы ўстанаўліваем дыпламатычныя ўзаемаадносіны, паколькі з'яўляюся першым
паслом у Рэспубліцы Беларусь. Я б хацеў
звярнуць увагу на сферу развіцця нашых
эканамічных адносін, хацеў бы ўстанавіць прамыя кантакты паміж прыватным
і дзяржаўным сектарамі.
Акрамя таго, планую развіваць нашы
культурныя сувязі, паколькі ў вашай краіне вельмі багатая культурная спадчына.
У вас выдатная музыка, выдатны тэатр.
Дзяржава Бахрэйн, гісторыя якой налічвае ўжо без малога восем тысяч гадоў,
таксама валодае выдатнай культурнай
спадчынай. У 2019 годзе мы плануем правесці мноства абменаў і розных выставак,
сустрэч.
Мы разглядаем Беларусь як вароты
ў еўрапейскі рэгіён, тое ж самае можна
сказаць пра Бахрэйн — гэта вароты для
вашай краіны ў наш рэгіён.
Фам Хай, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам у Рэспубліцы Беларусь:
— На мой погляд, падпісанне Пагаднення аб зоне свабоднага гандлю (паміж
ЕАЭС і В'етнамам. — «Звязда») з'яўляецца станоўчым крокам, які значна паспрыяе паляпшэнню ўзаемаадносін паміж
нашымі краінамі. Да сённяшняга дня, на
жаль, нашы прадпрыемствы не маглі цалкам скарыстацца ўсімі магчымасцямі, якія
адкрывае гэты дакумент. Таму я лічу, што
трэба прыкласці далейшыя намаганні для
таго, каб зрабіць якасны штуршок.
Ёсць вельмі вялікі патэнцыял для нарошчвання тавараабароту. У прыватнасці, мы зацікаўлены ў экспарце ў Беларусь
сельскагаспадарчай прадукцыі. У сваю
чаргу, мы зацікаўленыя ў тым, каб імпартаваць з вашай краіны рознае абсталяванне, прамысловыя тавары. Акрамя
таго, наша насельніцтва зацікаўлена ў
вашых мяса-малочных прадуктах.

лічаць, што ён з-за дробязі сарваў дасягненне дамоўленасці аб аднаўленні работы
федэральнага ўрада. Гэтую пазіцыю выказаў у эфіры тэлеканала MSNBC кангрэсмен Джым Клайберн.
«Я лічу, што прэзідэнт зноў і зноў дэманструе няздольнасць выконваць умовы
здзелкі. Успомніце, што мы накіравалі яму
$1,6 млрд, якія можна было выдаткаваць
на будаўніцтва сцяны [на мяжы з Мексікай], мы таксама пагадзіліся на папраўкі,
якія задаволілі б нас усіх. І пасля некалькіх
гадзін чакання таго, што дамоўленасць
будзе заключана, ён кажа: не, адрэагаваўшы на крытыку вядучых пары ток-шоу», —
абурыўся кангрэсмен-дэмакрат, відавочна, маючы на ўвазе першы ў новым годзе
выпуск тэлеперадачы «Суботнім вечарам
у прамым эфіры» з пародыяй на амерыканскага лідара ў выкананні акцёра Алека
Болдуіна.
«Прэзідэнту варта засяродзіць увагу на
амерыканскім народзе і забыцца пра тое,
што гавораць пра яго нейкія тб-галовы.
Іх не спыніш, што б ён ні рабіў», — дадаў
Клайберн.

