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«Ха цеў бы аб мер ка ваць шэ-

раг пы тан няў прын цы по ва га 

ха рак та ру з улі кам пра ве дзе-

 ных ін тэ гра цый ных ме ра пры -

ем стваў на ўзроў ні ўра даў

пост са вец кіх дзяр жаў, — ска-

заў Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. — Ка лі па гля дзець 

пад гэ тым вуг лом, якая ў нас 

ця пер аб ста ноў ка з Ра сій скай 

Фе дэ ра цы яй? Вя до ма ж, ма-

ю чы той комп лекс пы тан няў і 

праб лем, якія за ста лі ся, ня хай 

іх на ват ня шмат, пас ля на шай 

су стрэ чы ў Санкт-Пе цяр бур-

гу з Ула дзі мі рам Ула дзі мі ра-

ві чам Пу ці ным... Якая за раз 

сі ту а цыя, аб ста ноў ка? Ці да-

пра ца ва ныя тыя пы тан ні, якія 

за ста ва лі ся? І на чым ця пер 

спа ты ка ем ся ў бе ла рус ка-ра-

сій скіх ад но сі нах? Гэ та га лоў-

нае пы тан не».

За кра нуў Прэ зі дэнт пы тан ні эка-

на міч на га су пра цоў ніц тва і з ін шы-

мі пост са вец кі мі кра і на мі. «Вось з 

прэм' е рам Гру зіі су стра ка лі ся, вам 

ён, на пэў на, так са ма пра гэ та ска-

жа: у нас з ла гіс ты кай праз Укра і -

ну — па стаў ка на шых та ва раў у

За каў каз зе — не вель мі ла дзіц ца. 

На пэў на, гэ та на шы не да пра цоў кі, 

бо на ўрад ці Укра і на бу дзе пе ра-

шка джаць ганд лю — ім так са ма 

вы гад на, гэ та тран зіт ная для нас 

кра і на», — ска заў ён.

«Я га то вы аб мер ка ваць шэ раг 

ін шых пы тан няў, якія ў вас ёсць», — 

да даў Прэ зі дэнт.

Сяр гей Ру мас рас па чаў раз мо ву 

з ка рот ка га дак ла да аб ра бо це эка-

но мі кі кра і ны.

«Сён ня сі ту а цыя ў эка но мі цы 

зба лан са ва ная, вы кон ва ец ца боль-

шасць якас ных па каз чы каў, — да-

ла жыў ён. — Ста біль ная сі ту а цыя 

на гра шо вым рын ку, на фі нан са-

вым, на ва лют ным. Ін фля цыя зна хо-

дзіц ца ў за пла на ва ных ме жах. Мы 

сён ня атры ма лі ліч бы па за роб ках. 

За роб кі рас туць, і ліч ба па лі пе ні — 

1128 руб лёў. Ся рэд ні за ро бак

(з па чат ку го да. — «Зв.») на рас-

 та ю чым тэм пам ужо — 1055. Гэ та 

кры ху вы шэй за тыя па ра мет ры, 

якія пла на ваў урад. І, ад па вед на, 

гэ та на нас на кла дае да дат ко выя 

аба вяз кі па по шу ку срод каў, каб 

за роб кі бюд жэт ні каў, пен сіі тры ма-

лі ся на ўста ноў ле ных ва мі ўзроў-

нях: 80 пра цэн таў і 40 пра цэн таў

ад ся рэд ня га за роб ку (па кра і не. — 

«Зв.»)».

На гэ та Прэ зі дэнт на пом ніў: «Але 

мы з ва мі да маў ля лі ся ніз ка аплат-

ных па ды маць, са цы яль ную сфе ру, 

аду ка цыю, ахо ву зда роўя... Ня не чкі, 

ра бот ні кі ніз ка га звя на — трэ ба іх 

пад трым лі ваць».

«Сён ня асноў ны ўпор у дзей нас ці 

ўра да як раз на тое, каб ніз ка аплат-

ныя ка тэ го рыі атрым лі ва лі на леж-

ную за ра бот ную пла ту», — ад ка заў 

прэм' ер-мі ністр.

***
Урад вы ву чыць сі ту а цыю на 

прад пры ем ствах з ся рэд нім за роб-

кам, ні жэй шым за 500 руб лёў, па-

ве да міў пас ля жур на ліс там Сяр гей 

Ру мас.

«Ця пер пер шы ві цэ-прэм' ер 

Аляк сандр Тур чын ку ры руе гэ тую 

ра бо ту, з дру го га паў год дзя мы па-

чы на ем прад мет на зай мац ца ко лам 

прад пры ем стваў, якія трап ля юць у 

гэ тую ка тэ го рыю», — ска заў ён.

«Урад прак тыч на да мог ся вы ні-

ку, што ў кра і не ня ма прад пры ем-

стваў, ся рэд няя зар пла та на якіх 

бы ла б ні жэй шай за 400 руб лёў. 

Ёсць не каль кі прад пры ем стваў, якія 

мы ве да ем пай мен на і ра зу ме ем 

пры чы ны, ча му гэ та атры ма ла ся», — 

да даў прэм' ер-мі ністр.

Сяр гей Ру мас звяр нуў ува гу, 

што, з ад на го бо ку, рост за ра бот-

най пла ты нель га не ві таць, та му 

што па вы ша ец ца ўзро вень даб ра-

бы ту гра ма дзян, пры чым па вы шэн-

не за роб каў ад бы ва ец ца пры ўмо ве 

ста біль най ра бо ты эка но мі кі ў цэ-

лым, спа кой най сі ту а цыі на ва лют-

ным рын ку. Ра зам з тым урад не 

мо жа не тур ба ваць, што рост пра-

дук цый нас ці пра цы ад стае ад рос ту 

за роб каў. «Гэ тая тэ ма зна хо дзіц ца 

ў нас на кант ро лі. Мы пра цу ем з 

га лі на мі, з кан крэт ны мі прад пры-

ем ства мі, та му што гэ та ў пер шую 

чар гу да ты чыц ца дзяр жаў ных прад-

пры ем стваў, каб па збег нуць дыс ба-

лан су і каб пра дук цый насць пра цы 

не ад ста ва ла ад рос ту за роб каў», — 

пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр.

Што да ты чыц ца Са юз най дзяр-

жа вы, то Бе ла русь і Ра сія мо гуць па-

ра фі ра ваць (па пя рэд не пад пі саць) 

пра гра му дзе ян няў па ін тэ гра цыі ў 

ве рас ні, за явіў прэм' ер-мі ністр.

«Прэ зі дэн ту да ла жы лі, што ра бо-

чая гру па і за тым прэм' е ры цал кам 

ад пра ца ва лі пра гра му дзе ян няў па 

рэа лі за цыі па ла жэн няў са юз на га 

да га во ра і га то выя яе па ра фі ра-

 ваць. Гэ тая пра гра ма на ліч вае 

66 пунк таў, яны прак тыч на ўсе ўзгод-

 не ныя, з кі раў ні ком дзяр жа вы па-

тра ба ва ла ся ўдак лад нен не асоб ных 

мо ман таў, — па тлу ма чыў Сяр гей 

Ру мас. — Ва ўра да ёсць поў ная яс-

насць па гэ тых па ла жэн нях. Да га-

вор ахоп лі вае ўсе сфе ры эка но мі кі, 

са цы яль ныя пы тан ні і на кі ра ва ны 

на да лей шае па глыб лен не ін тэ гра-

цыі з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй».

Пас ля па ра фі ра ван ня тэкст пра-

гра мы бу дзе апуб лі ка ва ны. «Каб 

гра мад скасць маг ла азна ё міц ца з 

ім і зняць ней кія апа сен ні, якія ёсць 

сён ня ў прэ се з на го ды змес ту гэ-

тай пра гра мы дзе ян няў», — ска заў 

Сяр гей Ру мас.

У пра гра ме дзе ян няў за кла дзе-

на кан цэп цыя, якая пра ду гледж вае 

вы ка нан не прын цы пу «дзве кра і-

ны — адзін ры нак». Па гэ тай пра-

 гра ме бу дзе рас пра ца ва на ка ля 

28 да рож ных карт. Яны па він ны быць

пад рых та ва ны да 1 ліс та па да, ска-

заў Сяр гей Ру мас. «Да рож ныя кар-

ты бу дуць пра ду гледж ваць пе ра лік 

мер па ства рэн ні агуль ных рын каў 

у га лі нах эка но мі кі. Для суб' ек таў 

гас па да ран ня гэ тая пра гра ма ў пер-

шую чар гу азна чае роў ныя ўмо вы — 

пры чым не толь кі па энер га нось-

 бі тах, але і па пад атко вай на груз цы, 

роў ныя рэ гу ля тар ныя па тра ба ван-

ні», — рас тлу ма чыў ён. Гэ та трэ ба, 

каб прад пры ем ствы маг лі на агуль-

ным рын ку, які ства ра ец ца, кан ку-

ры ра ваць у роў ных умо вах.

Кі раў нік дзяр жа вы быў так са ма 

пра ін фар ма ва ны аб вы ні ках апош-

ня га Еў ра зій ска га ме жу рад са ве та 

ў Кыр гыз ста не. У пры ват нас ці, там 

чар го вы раз раз гля да лі ся пы тан-

ні аб адзі ным ал ка голь ным рын-

ку ЕА ЭС і раз мер ка ван ні ўваз ных 

мыт ных пош лін па між бюд жэ та мі 

кра ін еў ра зій скай пя цёр кі. Па гэ тых 

пы тан нях кі раў ні ку дзяр жа вы бы ла 

па ве дам ле на па зі цыя ўра да. Прэ зі-

дэнт ухва ліў част ку па ды хо даў, па 

част цы пы тан няў урад дасць да дат-

ко вую ін фар ма цыю для пры няц ця 

ад па вед ных ра шэн няў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

За да ча да вес ці та ва ра-

аба рот па між кра і на мі да 

200 міль ё наў до ла раў бы ла 

па стаў ле на кі раў ні ка мі дзвюх 

дзяр жаў яшчэ ў 2015 го дзе, 

пад час пер ша га ві зі ту Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі ў Гру зію. 

Па куль мэ та не да сяг ну тая, 

тым не менш ёсць пад ста-

вы гэ та га ча каць, за пэў ніў 

бе ла рус ка га лі да ра кі раў нік 

гру зін ска га ўра да ўчо ра пад-

час су стрэ чы ў Па ла цы Не-

за леж нас ці ў Мін ску.

І ад на з га лоў ных умоў — асаб-

лі выя ста сун кі па між дву ма на-

ро да мі. Ме на ві та на гэ та звяр нуў 

ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

«Што да ты чыц ца на шых ад но сін, 

я заў сё ды пры вод жу ў прык лад 

на ша су пра цоў ніц тва, — ска заў 

ён гру зін ска му гос цю. — Ня хай 

у нас ка ля 100 міль ё наў та ва ра-

аба рот, тым не менш мы па чы на-

лі не ка лі з ну ля і ўя віць не маг лі, 

як мож на ганд ля ваць з Гру зі яй 

у су вя зі з праб ле май у Гру зіі з 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй і ін шы мі 

пы тан ня мі. Ад нак лі та раль на за 

не каль кі га доў мы на ву чы лі ся 

ганд ля ваць, мы ба чым перс пек-

ты вы».

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў: 

«Ад но сі ны на шых лю дзей да 

гру зі наў вы ве да е це. Гэ та бліз кія 

нам лю дзі, якіх ня ма ла жы ве ў 

нас. Свя ты, якія вы пра во дзі це 

на бе ла рус кай зям лі, — у кож най 

вё сач цы ве да юць гру зін скую гас-

цін насць».

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы 

пад крэс ліў, што Бе ла русь су пра-

цоў ні чае з усі мі пост са вец кі мі кра-

і на мі. «Мы іх не дзе лім на дрэн ныя 

і доб рыя. І, ду маю, ка лі на ват і ёсць 

ней кія не да хо пы, праб ле мы ў су-

пра цоў ніц тве, іх трэ ба пе ра адоль-

ваць. Спа кой на, цярп лі ва, што мы 

і ро бім з не ка то ры мі дзяр жа ва мі 

пас ля са вец ка га пе ры я ду. Вы ў гэ-

тым пла не мо жа це раз ліч ваць на 

тое, што мы на стой лі ва, цярп лі ва 

(хоць гэ та ўжо не трэ ба — мы гэ ты 

пе ры яд прай шлі) бу дзем раз ві ваць 

на шы ад но сі ны на ка рысць бе ла-

рус ка га і гру зін ска га на ро даў», — 

за пэў ніў бе ла рус кі лі дар.

У ад каз Ма му ка Бах та дзэ ска-

заў, што для яго вя лі кі го нар быць 

на бе ла рус кай зям лі ў якас ці прэм'-

ер-мі ніст ра Гру зіі. «Ка лі я пра ца ваў 

у пры ват ным сек та ры, по тым кі-

ра ваў гру зін скай чы гун кай, у мя не 

бы ла пры ві лея час та тут бы ваць, 

та му я сам аса біс та ве даю, якія 

цёп лыя ад но сі ны па між на шы мі 

на ро да мі», — па га дзіў ся ён.

На дум ку гру зін ска га прэм' ер-

мі ніст ра, кра і ны змо гуць пад во іць 

уза ем ны та ва ра аба рот. «З 2015 

го да, ка лі ад быў ся ваш пер шы ві-

зіт у Гру зію, раз віц цё на шых ад но-

сін атры ма ла вя ліз ны сты мул», — 

ар гу мен та ваў ён.

Ма му ка Бах та дзэ па дзя ка ваў 

Аляк санд ру Лу ка шэн ку і бе ла-

рус ка му на ро ду за прын цы по-

вую пад трым ку тэ ры та ры яль най 

цэ лас нас ці і су ве рэ ні тэ ту Гру зіі. 

«Гру зін скі на род гэ та га ні ко лі не 

за бу дзе», — ска заў ён.

«Гэ та на ша прын цы по вая па-

зі цыя ў ад но сі нах да лю бой дзяр-

жа вы», — ад ка заў Прэ зі дэнт Бе-

ла ру сі.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У ад но сі нах з Гру зі яй важ на за дзей ні чаць усе сфе ры. 

Пра гэ та ка заў на су стрэ чы з кі раў ні ком гру зін ска га ўра да 

стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА.

«На ша прын цы по вая па зі цыя — шу каць маг чы мас ці для на-

рошч ван ня су пра цоў ніц тва па ўсіх кі рун ках, якія вы гад ныя 

і бе ла рус ка му бо ку, і гру зін ска му. Важ ную ро лю ў гэ тым ады-

гры ва юць пар ла мен та рыі, — ска заў Ула дзі мір Анд рэй чан ка. — 

У нас ство ра ны гру пы друж бы. Трэ ба ска заць, што яны пра цу-

юць не фар маль на. Пад рых та ва на да рож ная кар та раз віц ця су-

пра цоў ніц тва па між пар ла мен та ры я мі. Яна ця пер зна хо дзіц ца на 

раз гля дзе ў гру зін ска га бо ку. Ду маю, што пар ла мен та ры ям трэ ба 

больш грун тоў на пра ца ваць і ў скла дзе між ура да вай ка мі сіі па 

ганд лё ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве, та му што асноў ныя пы тан ні 

вы ра ша юц ца ме на ві та там».

Па вод ле слоў спі ке ра ніж няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен-

та, ёсць усе пе рад умо вы для на рошч ван ня двух ба ко ва га та ва-

ра аба ро ту. «Нам трэ ба да лей іс ці па шля ху ства рэн ня су мес ных 

прад пры ем стваў па пе ра пра цоў цы ва шай пра дук цыі, ага род ні ны, 

са да ві ны на тэ ры то рыі Бе ла ру сі», — ад зна чыў стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка ак цэн та ваў асаб лі вую ўва гу на раз віц ці 

ту рыз му па між Бе ла рус сю і Гру зі яй. Па звест ках ста тыс ты кі, ка лі 

ў 2010 го дзе пры клад на пяць ты сяч бе ла ру саў на ве да ла Гру зію, то 

ў 2018-м — ужо 65 ты сяч. «Ду маю, што ту рыс тыч ны кі ру нак трэ ба 

раз ві ваць не толь кі ў Гру зію, але каб і ў Бе ла русь пры яз джа лі. І 

гэ та не толь кі па зна валь ны, але і ме ды цын скі ту рызм. У нас доб ра 

раз ві та ме ды цы на. Ка ля 120 сту дэн таў з Гру зіі на ву ча юц ца ў на шых 

ме ды цын скіх уста но вах. Мы га то выя пры няць больш, у тым лі ку 

ва ўста но вы сель ска гас па дар ча га, эка на міч на га про фі лю. На шы 

вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы да юць доб рую аду ка цыю і ка-

ці ру юц ца на су свет ным уз роў ні», — пад крэс ліў ён.

«У нас ды на мі ка вель мі па зі тыў ная, — па га дзіў ся Ма му ка Бах-

та дзэ. — Бе ла русь для Гру зіі з'яў ля ец ца важ ным і на дзей ным 

парт нё рам. З за да валь нен нем ха чу ад зна чыць, што бе ла рус кая 

пра дук цыя ка рыс та ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю ў на ша га на сель ніц-

тва. У ін шых сек та рах эка но мі кі так са ма ідзе доб рая ка а пе ра цыя. 

Для нас важ ны ваш во пыт раз віц ця но вых тэх на ло гій, іна ва цый».

Ка жу чы аб ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва ў га лі не ту рыз му, Ма-

му ка Бах та дзэ ад зна чыў, што, ка лі «ёсць моц ныя, на дзей ныя ад-

но сі ны па між на ро да мі, заў сё ды мож на вы бу да ваць лю быя ма дэ лі 

эка на міч на га су пра цоў ніц тва».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Эка на міч ная 
ін тэ гра цыя 

і за роб кі бе ла ру саў
ста лі прад ме там раз мо вы кі раў ні ка дзяр жа вы

з прэм' ер-мі ніст рам Сяр ге ем Ру ма сам

БАЧ НЫЯ 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з прэм' ер-мі ніст рам Гру зіі 
Ма му кам Бах та дзэ

НЕ ТОЛЬ КІ 
ГАН ДАЛЬ

 У тэ му:
Дня мі ў Мін ску па ву лі цы 

Куй бы ша ва, 48 ад крыў ся куль-

тур на-эка на міч ны цэнтр «Гру-

зін скі дом».

Пра ект рэа лі за ва ны пры 

пад трым цы ўра да Бе ла ру сі. 

«Гру зін скі дом» ста не но вай 

плат фор май для ганд лё вых, 

эка на міч ных і куль тур ных су-

вя зяў па між дзвю ма кра і на мі, — 

па ве дам ляе РR-ме не джар

пра ек та Вік то рыя Са чыў ка. — 

Ён ство ра ны для са дзей ні чан-

ня экс пар ту на ту раль ных пра-

дук таў з Гру зіі, па глыб лен ня 

дзе ла вых ад но сін па між гру зін-

скі мі і бе ла рус кі мі дзе ла вы мі 

ко ла мі, а так са ма для па пу ля-

ры за цыі гру зін скіх тра ды цый, 

гіс то рыі і куль ту ры».

У «Гру зін скім до ме» раз-

мяс ці лі ся му зей ві на з эна тэ-

кай (ка лек цы яй він) і ўні каль-

ны мі экс па на та мі, якія ад люст-

роў ва юць 8000-га до вую гіс то-

рыю гру зін ска га ві на роб ства; 

вы ста вач ныя, кан фе рэн цый-

ная і прэ зен та цый ная пра сто-

ры; кра ма ві на і на ту раль ных 

гру зін скіх пра дук таў; гру-

зін скі рэ ста ран; він ны склеп 

і пя кар ня.

ЯК ПАД ВО ІЦЬ 
ТА ВА РА АБА РОТ
Пра гэ та ўчо ра іш ла раз мо ва 

на су стрэ чы прэм' ер-мі ніст-

ра Бе ла ру сі Сяр гея Ру ма са з 

прэм' ер-мі ніст рам Гру зіі Ма-

му кам Бах та дзэ.

«Кра і ны ма юць вя лі кія маг чы-

мас ці ў ганд лі ад но з ад ной як та-

ва ра мі, так і па слу га мі. Ліч ба, якая 

аб мяр коў ва ец ца, — 200 міль ё наў 

до ла раў, гэ та блі жэй шая за да ча. 

З дру го га бо ку, яна так са ма не 

з'яў ля ец ца ней кай мя жой або не-

пе ра адоль най ліч бай», — ска заў 

Сяр гей Ру мас.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь 

га то ва раз ві ваць з Гру зі яй пра-

мыс ло вую і сель ска гас па дар чую 

ка а пе ра цыю. Пі лот ныя пра ек ты ў

гэ тых сфе рах ужо рэа лі зу юц ца. 

«Бе ла русь мае раз ві тое ма шы на-

бу да ван не, і мы ба чым, што бе-

ла рус кія прад пры ем ствы га то вы 

цал кам за да во ліць па трэ бы гру зін-

скіх аг ра ры яў у су час най тэх ні цы, 

на вяс ным аб ста ля ван ні. Пры чым 

мы га то выя адап та ваць тэх ні ку да 

ўмоў гор най Гру зіі», — да даў Сяр-

гей Ру мас. Гру зію мо жа за ці ка віць 

і элект ра транс парт.

«Бе ла русь вы сту пае за раз віц цё 

шмат пла на вых ад но сін з Гру зі яй, 

якая з'яў ля ец ца для нас не толь кі 

на дзей ным парт нё рам, але і брац-

кай дзяр жа вай», — рэ зю ма ваў бе-

ла рус кі прэм' ер-мі ністр.

У сваю чар гу, Ма му ка Бах та дзэ 

пад крэс ліў, што ў апош нія га ды 

ад но сі ны Гру зіі і Бе ла ру сі зна хо-

дзяц ца на вель мі вы со кім уз роў ні. 

«Ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны 

вы хо дзяць на но выя па зі цыі», — 

ска заў ён. Прэм' ер-мі ністр Гру зіі 

так са ма ад зна чыў па зі тыў ную ды-

на мі ку раз віц ця куль тур на га су пра-

цоў ніц тва.

Па вод ле Бел ТА.


