cyanmagentayellowblack

saturday, november 24, 2007

Белград и Прищина не
са склонни на компромис
Сенаторът Михаил Маргелов
смята, че между Москва и
Вашингтон няма неразрешими
разногласия по Косово
Надежда Сорокина
Росийская газета/Москва
Какво може да се случи,
след като в Съвета за сигурност на ООН бъде представен
докладът на международните
посредници по Косово?
Всичко зависи от съдържанието на доклада. Всъщност тройката посредници не трябва да
заема позицията на нито един от
участниците в процеса - Белград
или Прищина. В нейната задача
не влиза определянето на формите и съдържанието на статута
на Косово. Тоест тя не може да
предлага предоставяне на независимост. Посредниците трябва
да обезпечат диалога между
сръбската и албанската страна,
като помагат за намирането на
компромис. Решението за статута на Косово ще бъде взето от
Съвета за сигурност на ООН.
Тройката проведе значителна работа и стигна до извода, че
връщането към ситуацията от
1999 година е невъзможно.
Въпреки това посредниците смятат, че Белград и Прищина могат да се договорят по редица
важни въпроси. В това число -

Преговорният процес за бъдещия статут на Косово влиза
в решаваща фаза. Контактната група за Косово, в чийто
състав влизат представители на ЕС, Русия и САЩ, трябва
да представи отчет за хода на преговорите по статута на
областа до 10 декември. Освен това в началото на декември в провинцията ще бъде обнародван проект за конституция, разработен на базата на плана на Марти Ахтисаари.
За това, как ще протече обсъждането на косовския проблем
и каква позиция в ООН ще заеме Русия, в интервю за “РГ”
разказва председателят на комитета на Съвета на федерацията по международните въпроси Михаил Маргелов.
СНИМКА ВИКТОР ЛИТОВКИН /РИА НОВОСТИ

СНИМКА
ВИКТОР
ВАСЕНИН /„РГ”

социалните проблеми, правата
на малцинствата,енергетиката,
културното наследство, борбата
срещу престъпността.
Посредниците са подготвили
документ, в който настояват за
продължение на диалога между
Белград и Прищина. Освен това
те препоръчват да бъдат създадени общи сръбско-косовски органи за управление. За независимост в документите на тройката изобщо не се говори.
Каква според вас ще бъде
позицията на Русия по време
на заседанието на Съвета за
сигурност на ООН?

РУСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
РЕАЛИЗИРА ЧЕТИРИ МАЩАБНИ
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОГРАМИ
СНИМКА СЕРГЕЙ СУБОТИН /РИА НОВОСТИ

Не мисля, че Русия ще измени своята сегашна позиция по
Косово. За Русия косовският
проблем има принципен характер. Преди всичко Русия е федеративна държава и поради това
тя добре разбира и сръбските, и
косоварските проблеми. Отношенията център-региони изискват деликатно и засилено внимание. Освен това, както заяви
Министерството на външните работи на Русия, “евентуалното получаване на независимост на
Косово ще има прецедентен
характер”. Ако Косово бъде отделено от Сърбия въпреки меж-

дународния ред, то Русия, по
принцип, може да признае независимостта на Абхазия и
Южна Осетия и Приднестровието. Защото ще бъдат премахнати всички препятствия за това,
във всеки случай правовите и

юридическите. Така че видими
основания за съгласието на Русия за едностранна, без да се
отчита мнението на Белград, независимост на Косово засега
няма.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÈ

“Концентрацията на бюджетните и
административни ресурси с цел повишаване на качеството на живот на
гражданите на Русия е необходимото
и логично развитие на икономическия
курс, който ние провеждахме в течение на предходните пет години и ще
провеждаме и занапред.
Това е гаранцията срещу инертното “изяждане” на средствата без постигането на осезаема полза. Това е
курс към инвестиции в човека, а следодат условия за изваждането на страната вателно и към бъдещето на Русия.”
Из реч на В. Путин
от кризата. За това бяха нужни пет години.
В посланието на президента Владимир Путин към Федералното събрание - се оказа във втората стотица на световния
ежегодният програмен документ - през рейтинг. Селяните, за да изхранят семей2002 г. за пръв път прозвучаха най-про- ствата си, заминаваха в града и селета
стите и естествени неща: хората трябва да опустяваха. От 1992 г. в Русия, независимо
получат възможност свободно да се тру- от притока на имигранти, се съкращава
дят, трябва да се направи така, че те да населението.
заработват без ограничения, за да искат
да останат в Русия, а не да я напускат.
ЗДРАВЕТО
Но едва след три години икономичеГлавната цел на националния проект
ската ситуция се стабилизира до такава “Здраве” е модернизацията на държавностепен, че държавата получи реални то здравеопазване. Най-близкото до ховъзможности за решаването на тези за- рата равнище на медицинската помощ дачи. Защо бяха избрани именно здраве- участъковите или семейните лекари, с
то, жилището, образованието и подобря- консултациите, на които започва лечениването на живота на село? Първо, именно ето на всяка болест - работеше изключитези сфери в голяма степен определят телно лошо. Ниските заплати, съчетани с
качеството на живот на хората и социал- голямото натоварване, доведоха до недоното самочувствие на обществото. Има и стиг на подобни специалисти. Поради това
втора причина. Трудностите, преживени бе решено да се окомплектова участъкоот страната през последните 15 години, вата здравна служба с квалифицирани
не можеха да изчезнат безследно: граж- лекари и медицински сестри, което налоданите на Русия бяха с влошено здраве, жи рязко да се вдигнат техните заплати.
по продължителност на живота страната

Инвестиции в човека:
Защо на Русия са й нужни
национални проекти
Ирина Невинная
Росийская газета/Москва
Преди две години в Русия стартираха
четири мащабни социално-икономически
програми - за развитие на здравеопазването, образование, за жилищното строителство и за развитие на агропромишления комплекс, които получиха статут на
общонационални проекти.
90-те години на миналия век се оказаха изключително тежки за страната. Икономическата криза, разрухата в икономиката и селското стопанство, издръжките
от приватизацията, сериозните грешки при
провеждането на икономическите и социалните реформи, огромните външни дългове, които трябваше да се връщат - всичко
това доведе страната до социален упадък,
граничещ с катастрофа.
Народът оцеляваше както може - с
дребна търговия и предприемачество, с
отглеждане на картофи в личното стопанство. Много хора напуснаха страната,
емигрирайки в по-благополучни страни.
Ето с какво се сблъска сегашната власт
през 2000 г. Необходимо бе да се създа-
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Инвестиции в човека:
Защо на Русия са й нужни
национални проекти

СНИМКА ВЛАДИМИР ФЕДОРЕНКО /РИА НОВОСТИ

Общинските клиники за две години
получиха толкова съвременно оборудване, колкото не бяха получавали за последните 10 години.
Отделно и много важно направление
е увеличаването на раждаемостта и
съхраняването на здравето на майката и
детето. Бяха въведени родилни сертификати - своеобразни “ваучери”, които бъдещата майка представя в женската консултация и избрания от нея родилен дом.
По тези документи медицинските учреждения получават от държавата допълнително финансиране. Резултатите не
закъсняха: за пръв път в постсъветска
Русия през 2006 г. смъртността се снижи
на 138 хиляди души, а за първото полугодие на 2007 г. с още почти 70 000 души.
СНИМКА РОМАН САПОНКОВ /РИА НОВОСТИ

ЖИЛИЩЕТО
По данни от социологическите анкети от подобряване на жилищните условия се нуждаят около 60% от руските
семейства. В особено тежко положение се намира младежта. Проектът за
достъпно жилище преследва три главни цели: да обезпечи адресна подкрепа на десетки хиляди млади семейства,
за да получат ипотечен кредит, да
обеспечи масовото строителство на
нови микрорайони и да се извърши
капитален ремонт на стария жилищен
фонд.
Този проект стартира с големи проблеми: през 2005-2006 г. в страната се
наблюдаваше рязко увеличение на цените на жилищата (за последните две
години - минимум два пъти), което изпреварваше ръста на доходите на
населението. Можем обаче да се надяваме, че 2007 г. ще стане преломна в
това отношение. Благодарение на взетите комплексни мерки, стимулиращи
развитието на строителния отрасъл, количеството на построените жилища
нарасна с една трета, в сравнение с
2006 г. Пазарът реагира мигновено: градове и в селските райони.
цените се стабилизираха и експертите
не очакват рязък скок.
РАЗВИТИЕ НА
АГРОПРОМИШЛЕНИЯ СЕКТОР
ОБРАЗОВАНИЕ
Днес в селските райони живеят 38
За страна, която се ориентира към млн. души - почти всеки трети руснак.
иновационния път на развитие, е жиз- Но равнището и качеството на живота
неноважно да направи образователна- в руското село сериозно отстъпва на
та си система съвременна и качестве- това в града. В последните години няна - за това е предназначен национал- кои направления на селското стопанстният проект “Образование”.
во се развиват успешно: Русия наприДържавата стимулира училищата, мер вече няколко години изнася зърно.
колежите и вузовете и цели региони, През миналата година бяха продадени
внедряващи иновационни програми и 12 млн. тона. Обаче високотехнологичпроекти, поощрява най-добрите учите- ните отрасли като животновъдството
ли, изплаща премии на талантливи мла- например продължават да са в упадък.
дежи.
Половината от продоволствието в русВ същото време проектът е насочен ките магазини е с вносен произход.
към обезпечаване на достъпност до
Ето защо бе решено един милиард
образование, изравняване на условия- рубли да бъдат използвани за подкрета за неговото получаване в големите па на стопаните при строителството и

преоборудването на животновъдните
комплекси и предоставянето на евтини
дългосрочни кредити, свързани с тази
дейност.
Второто важно направление е развитието на производството в личните и
фермерските стопанства. В момента на
такива стопанства се пада почти половината от селскостопанската продукция. Паралелно се решава и комплекс
от социални задачи: създаване на нови
работни места и ръст на доходите на
селските жители.
Всички тези приоритетни направления в развитието са ориентирани към
бъдещето. Днес министерството на регионалното развитие работи над Дългосрочна стратегия за развитие на жилищното строителство до 2025 г. Аналогична работа се провежда и в министерството на здравеопазването и социалното развитие. А в агропромишлената сфера такава програма вече има
- тя ще стартира през 2008 г. и разчетена до 2012 г. Поради това са напълно
понятни последните заявления на Владимир Путин за приемственост в икономическата и социалната политика и
след изборите за президент през март
следващата година.

Националните проекти Белград и Прищина не
са склонни на компромис другото име на реформите
Колко дълбоки са различията в
позициите на Русия и САЩ по Косово?
Външната политика на САЩ в много
отношения е идеологическа и се базира на принципа за “разпространение
на демокрацията”. Така че независимостта на Косово е принципна, може
да се каже, ценностна позиция на САЩ.
Справедливостта обаче изисква да отбележим, че САЩ на практика никога
не са променяли своя идеологически
курс. На Вашингтон му се налага да
настоява за тази независимост. От тяхна гледна точка те правят каквото трябва: защото първоначално методите за
разрешаване на балканската криза по
нищо не се отличаваха от балканската
кампания.
Русия се придържа към колективните международни решения и смята, че
във всеки случай консенсусът е по-добър
от едностранния подход. Нито САЩ, нито
Европейският съюз могат да придадат
легитимност на статута на Косово - това
е работа на Съвета за сигурност на
ООН. Поради това разногласията между
САЩ и Русия по статута на Косово могат
да се смятат за дълбоки. Обаче аз не
бих ги нарекъл неразрешими.
Какво според вас пречи на международните посредници да наложат
конструктивен диалог между косовските албанци и ръководството на
Сърбия?
Белград и Прищина не са склонни
към компромиси и гъвкавост. Твърде
висока е цената на въпроса за едната
и другата страна.
Съгласен ли сте, че следвайки
Косово, непризнатите републики от
постсъветското пространство,
фламандците в Белгия, шотландци-

Елена Яковлева станицата. Поради лошата ре- ните проекти могат и трябва да
Росийская газета/Москва колта тази единствена в Гурий- станат механизъм за правене
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те във Великобритания, каталунците и галисийците в Испания може
по-активно да поискат независимост за себе си?
Едностранното предоставяне на независимост на Косово, заобикаляйки
Съвета за сигурност на ООН, безусловно ще доведе до това, че сепаратистките движения в Европа ще получат
прецедент в своя полза. И никакви
разяснения от страна на САЩ и Евросъюза за уникалността на косовската
ситуация няма да ги спрат. При това
тази уникалност, по мнението на Русия,
изглежда твърде спорна.
За писма до редакцията:
editor.bg@rg.ru

В станица Гурийска в Краснодарския край, където може
без декори да се снима етнографски филм за кубанските
казаци, от 26 селскостопански
бригади, образувани на мястото
на предишните колхози, е оцеляла само една - бригада “Алабево”. Когато всички останали
бързо са разпродавали наследената колхозна техника, за да
си купят нови телевизори и кафеварки, от “Алабево” изкупували тази техника. В резултат
на това 15 години след старта
на реформите полевият лагер на
бригадата прилича на техническа кръстословица - върху огромно изметено пространство
върху платнища лежат детайли
от трактори и комбайни. Механизаторите разглобяват старата
техника и отново по части сглобяват комбайните и тракторите,
за да може напролет да засадят
пшеницата.
Добивите в Гурийска, която
се намира в гористото подножие на планината, са 2-3 пъти
по-малки, отколкото са средните за този край, но без зърното
нито едно домашно стопанство
няма да изхрани свинете или
кравите, а домашните стопанства в станицата са основният
източник на доходи.
Освен това бригадата “Алабево” гаси пожари в станицата,
чисти пътищата, отстрелва чакалите, които нападат свинарниците, и изобщо изпълнява
много социални функции. И всичко това се върши практически
даром, като само понякога местните власти плащат недостатъчни компенсации за разчистването на пътя, водещ до

ска относително успешна бригада е била заплашена от банкрут. Но тя чрез районния кредитен кооператив е успяла да
вземе кредит в рамките на
националния проект “Развитие
на Агропломишления комплекс”.
Алексей Чадаев, руски потически журналист, член на Обществената палата, смята националния проект “Развитие на
АПК” за най-удачния днес в
Русия. Той води по телевизията
предаването “Националните проекти” и има не малко конкретни
наблюдения по тази тема.
Именно на него принадлежи
мисълта, че “Националните проекти” - това е другото име на
реформите. (В Русия днес думата “реформи” е много непопулярна, макар желанието за промени в много сфери на живота да
е голямо.)
Това не е просто преименуване, подчертава Алексей Чадаев. - Терминът “Национални проекти” обзначава решаването не
на текущи, а на стратегически
задачи в съвременна Русия.
Центърът на реформите днес
е пренесен върху социалната
сфера - образование, здравеопазване, жилищна политика. Но
в случая с “Националните проекти”, според Чадаев, не става
дума за “профилирани програми
в рамките на отделните ведомства, за които началниците отделят пари и искат след това
повече да ги обичат”. - Националните проекти, това е голяма,
обща задача, която не се свежда до раздаването на пари от
страна на държавата, подчертава Алексей Чадаев.
По негово мнение национал-

на пари. Той ги сравнява с точни,
целенасочени мерки по подкрепа, например на строителната
индустрия в Германия през 50те и 60-те години на миналия
век, която е станала локомотив
за икономическия ръст. Това е
валидно още повече, ако имаме
предвид, че образованието,
здравеопазването, агропромишленият комплекс, жилищното
строителство днес са висококапитализирани сфери на икономиката и в тези сфери световните компании правят “големите
пари”.
Името “проекти” също не е
случайно, то смени привичните
за 90-те години “програми”. Думата “проект” подчертава, че
става дума не за управление на
разходите, а за управление на
резултатите, обяснява Алексей
Чадаев.
Важно е също така, че това
не са държавни, а са национални проекти. Тяхната цел е да
създадат такава инфраструктура, при която гражданите да
престанат да бъдат пасивни
потребители на благодеяния от
страна на началството, а да
станат активни участници в
процеса, подчертава Алексей
Чадаев.
Засега обаче не можем да
кажем, че всичко това се получава.
Според голямата част от експертите най-неудачен от проектите е този за жилищната
политика. Жилищата в Русия,
както и преди, си остават слабо
достъпни, парите, вложени в
този проект, водят до покачване
на цените на жилищата и увеличаване на инфлацията.
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