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ДАЙ СЦІ ДА ТРОХ ТРА ЦІН
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Пад трым ка экс пар цё раў за кошт па слаб лен ня кур са 
бе ла рус ка га руб ля ся бе вы чар па ла, — лі чыць се на-
тар. — Пры гэ тым бюд жэт ная пад трым ка экс пар ту сён ня 
рэа лі зу ец ца фак тыч на толь кі па дзвюх схе мах, пра ду-
гле джа ных ва ўка зах кі раў ні ка дзяр жа вы ад 25 жніў ня 
2006 г. № 534 і ад 24 ве рас ня 2009 г. № 466. У 2017 го-
дзе ў рам ках та кой пад трым кі бы ло асвое на 164 млн 
руб лёў, або ў эк ві ва лен це $85 млн. На 2018 год у бюд-
жэ це на гэ тыя мэ ты пра ду гле джа на 172 млн руб лёў, што 
з улі кам пра гноз най ды на мі кі аб мен на га кур са так са ма 
эк ві ва лент на $85 млн».

Пры тым ня знач ны пры рост бюд жэт ных рас хо даў на 
раз віц цё экс пар ту ўрад тлу ма чыць зні жэн нем пра цэнт-
ных ста вак па крэ ды тах, але да дат ко выя ме ры пад-
трым кі, на ват кроп ка выя або сек та раль ныя, не пра па-
ну юц ца, ад зна чае стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі. Між 

тым ды вер сі фі ка цыя заў сё ды з'яў ля ла ся 
най леп шай стра тэ гі яй су праць ры зык не-
вя до ма га, якія на да дзе ны мо мант усё яшчэ 
за хоў ва юц ца.

Вы ступ лен ні прад стаў ні коў су свет най элі-
ты са сфер біз не су, фі нан саў, па лі ты кі, гра-
мад скіх ад но сін на Су свет ным эка на міч ным 
фо ру ме ў Да во се (які ад быў ся ў сту дзе ні 
2018 го да) па ка за лі, што сён ня, на жаль, ня-
ма вы раз най уз год не най па зі цыі па шля хах 
гла баль на га раз віц ця. Па лі ты ка ганд лё ва га 
пра тэк цы я ніз му пе ра жы вае «рэ не санс».

«Пры кла даў ха пае. До нальд Трамп пас-
ля доў на рэа лі зоў вае прын цып «Аме ры ка 
перш за ўсё», іні цы і руе па вы шэн не ўваз ных 
та ры фаў на ад чу валь ныя для сва іх ганд лё-
вых парт нё раў па зі цыі. Люс тэр ка вы ад каз 

Кі тая не пры му сіў ся бе доў га ча каць. Ад-
бы ва ец ца рэ ві зія по гля даў на све та па ра дак, 
які быў ак ту аль ны на пра ця гу апош ніх 15—20 
га доў. Гла ба лі за цыя па сту по ва губ ляе сваю 
пры ваб насць. Ёй на зме ну пры хо дзіць па-
ра дыг ма ад асоб ле на га раз віц ця. Гэ та тры-
вож ны трэнд. І ў пер шую чар гу — для ма лых 
і ся рэд ніх эка но мік, якія, як пра ві ла, з'яў ля-
юц ца больш ад кры ты мі і мо гуць ака зац ца 
іза ля ва ны мі з усі мі не га тыў ны мі на ступ-
ства мі. Да та кіх кра ін ад но сіц ца і Бе ла русь 
з па каз чы кам ад кры тас ці эка но мі кі 1,3 (для 
па раў на ння: у Гер ма ніі — 0,8, у Кі тая — 0,4, 
у ЗША — 0,3). Та му за раз са мы час і ў гэ-
тым кі рун ку «пры крыць тыл», — рэ зю муе 
пар ла мен та рый.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Н
А МЕС НІК кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Ула дзі мір 
ЖАЎ НЯК су стрэў ся ў Ві цеб скім 

абл вы кан ка ме з кі раў ні ка мі мяс цо вай 
прад стаў ні чай ула ды, ідэа ла гіч ным 
ак ты вам воб лас ці. Ён у сва ім вы ступ лен ні 
выказаў меркаванне, як зрабіць працу 
дэпутатаў мясцовых саветаў больш 
плённай.

— Пра ца дэ пу та таў па-ста ро му не за да-
во ліць. Ад іх ча ка юць ад кры тас ці, вы со-
кай пуб ліч най ак тыў нас ці, на стой лі вас ці 
ва ўза е ма дзе ян ні з вы ка наў чай ула дай у 
вы ра шэн ні са цы яль ных пы тан няў. Пры-
яры тэ там у ра бо це па він на стаць вы яў лен-
не праб лем, якія хва лю юць на сель ніц тва, 
іх ак тыў нае аб мер ка ван не. Не аб ход ны 
по шук шля хоў вы ра шэн ня, ак тыў ны ўдзел 
у дзей нас ці мяс цо вых улад, — ад зна чыў 
Ула дзі мір Жаў няк.

Так са ма вы сту поў ца на га даў, што на-
род ныя абран ні кі — лю дзі, якія мо гуць 
хут чэй да сту кац ца да на чаль ства, каб 
да нес ці, што ці ка віць лю дзей. Ме на ві та 
дэ пу та ты на мес цах лепш ве да юць сі туа-
цыю і мо гуць паў плы ваць на ра шэн не 
праб лем ных пы тан няў.

На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та пад крэс ліў, што су стрэ чы з вы бар-
шчы ка мі, у пра цоў ных ка лек ты вах, вы-
ступ лен ні ў СМІ так са ма ма юць вя лі кае 
зна чэн не.

Што да ты чыц ца дзей нас ці мяс цо вай 
ула ды, то ад каз ным асо бам, ад зна чыў 
вы сту поў ца, трэ ба ўмець слу хаць лю дзей 
і не ба яц ца ўсту паць у дыс ку сіі з ты мі, у 
ка го ін шыя по гля ды.

— Лю дзі вост ра рэ агу юць на тое, што 
да ты чыц ца іх ін та рэ саў. У якас ці пры кла-
даў мож на пры вес ці раз мя шчэн не асаб-
лі ва не бяс печ ных вы твор час цяў, вы сеч ку 
дрэў, ушчыль нен не за бу до вы, — пад крэс-
ліў Ула дзі мір Жаў няк.

Лю дзі па він ны ве даць, што прад стаў-
ні кі ўла ды га то выя пры слух вац ца да пра-
па ноў, улі чыць ар гу мен та ва ныя дум кі... 
Іх мер ка ван ні мо гуць быць улі ча ны пры 

пры няц ці ра шэн няў. Гэ та да зво ліць па-
збег нуць гра мад скай на пру жа нас ці, па-
спры яе аў та ры тэ ту ад каз ных асоб ра ён-
на га, га рад ско га ўзроў няў.

Уладзімір Жаўняк за клі каў ідэ о ла гаў 
ак тыў ней ка рыс тац ца су час ны мі срод ка-
мі ін фар ма ван ня лю дзей. Трэ ба не за бы-
ваць пра рэа ліі ча су: не аб ход на быць на 
су вя зі з зем ля ка мі і ў се ці ве.

— У су час ных умо вах ідэа ла гіч ны ак тыў 
па ві нен ва ло даць но вы мі кам пе тэн цы я-
мі, умен нем пры мя няць су час ныя срод кі 
ка му ні ка цыі, пра ца ваць з роз ны мі ка тэ го-
ры я мі гра ма дзян, — пра цяг нуў спі кер.

Ра бот ні кам вер ты ка лі ўла ды не аб ход на 
вес ці дыя лог, ар гу мен та ва на спра чац ца, 
ку пі ра ваць кан флік ты, пра во дзіць ін фар-
ма цый ныя кам па ніі... Сён ня нель га прос-
та да вес ці да лю дзей цы та ты з мяс цо вых 
га зет і тэ ле ка на лаў, агу чыць і су па ко іц ца. 
Лю дзі ўжо не пры ма юць ад на ба ко вай су-
вя зі. А хо чуць атрым лі ваць кан крэт ныя 
ад ка зы на свае пы тан ні. Як і ве даць, што 
іх праб ле мы за ўва жы лі, што яны ўдзель-
ні ча юць у аб мер ка ван нях пла наў раз віц ця 

сва іх на се ле ных пунк таў, уплы ва юць на 
пра цэс, рас тлу ма чыў ён.

Важ ную ро лю ў зва рот най су вя зі аба-
вя за ны іг раць дзяр жаў ныя мяс цо выя СМІ. 
Іх сай ты па він ны быць кан ку рэн та здоль-
ны мі, стаць вір ту аль най пля цоў кай для 

аб ме ну дум ка мі. Та ды да вер да іх уз рас це 
і па вы сіц ца іх па пу ляр насць.

Ула дзі мір Жаў няк агу чыў і пы тан ні ў га лі не 
ма ла дзёж най па лі ты кі. Не сак рэт, што юна кі і 
дзяў ча ты часам па кі да юць Ра дзі му, бо ўпэў-
не ныя, што за мя жой у іх больш перс пек тыў, 

шан цаў да сяг нуць леп ша га ўзроў ню жыц ця. 
Та му важ на даць ім маг чы масць рэа лі за ваць 
ся бе ў Бе ла ру сі. Для гэ та га трэ ба ства раць 
умо вы для са ма рэа лі за цыі мо ла дзі. Каб па-
пя рэ дзіць ма ла дзёж ную міг ра цыю, трэ ба 
пе ра гле дзець схе му ад па вед най па лі ты кі.

Ад гра мад скіх ар га ні за цый, у тым лі-
ку ве тэ ран скай, жа но чай, ма ла дзёж най, 
ула да ча кае па ста ян най плён най пра цы.

Пад час су стрэ чы на мес нік кі раў ні ка Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та ад ка заў на пы тан ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ТРЭ БА БЫЦЬ БЛІ ЖЭЙ 
ДА ЛЮ ДЗЕЙ

Пра ца дэ пу та таў па-ста ро му не за да во ліць. 
Ад іх ча ка юць ад кры тас ці, вы со кай пуб ліч най 

ак тыў нас ці, на стой лі вас ці ва ўза е ма дзе ян ні з 
вы ка наў чай ула дай у вы ра шэн ні са цы яль ных пы тан няў. 
Пры яры тэ там у ра бо це па він на стаць вы яў лен не 
праб лем, якія хва лю юць на сель ніц тва, іх ак тыў нае 
аб мер ка ван не. Не аб ход ны по шук шля хоў вы ра шэн ня, 
ак тыў ны ўдзел у дзей нас ці мяс цо вых улад.
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Гэ та зна чыць, 
што да кан ца 
пя ці год кі мы 

па він ны вый сці 
на раў на мер нае 
раз мер ка ван не 
экс пар ту па трох 
рэ гі я наль на-кра і-
на вых на прам ках: 
кра і ны ЕА ЭС — 
кра і ны Еў ра пей ска га 
са ю за — кра і ны 
«да лё кай ду гі».

Лю дзі па він ны ве даць, што 
прад стаў ні кі ўла ды га то выя 

пры слух вац ца да пра па ноў, 
улі чыць ар гу мен та ва ныя дум кі... Іх 
мер ка ван ні мо гуць быць улі ча ны 
пры пры няц ці ра шэн няў.


