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ТЭМА ТЫДНЯ
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Аграрыям 
толькі трэба сагнуцца 
і зарабіць іх

Грошы пад нагамі

стар.стар.  44

«СТАНДАРТ» «СТАНДАРТ» 
НА КОЖНЫ ДЗЕНЬНА КОЖНЫ ДЗЕНЬ

А
МАЛЬ 20 га доў та му ў кра і не быў пры ня ты за кон 
«Аб дзяр жаў ных мі ні маль ных са цы яль ных 
стан дар тах». Ім за ма ца ва ны га ран тыі, якія 
не аб ход ны, каб за бяс пе чыць асноў ныя па трэ бы 
гра ма дзян. Стан дар ты пра пі са ны для роз ных га лін — 

ахо вы зда роўя, аду ка цыі, куль ту ры, жыл лё ва-ка му наль на га 
аб слу гоў ван ня. І, вя до ма, для са цы яль най сфе ры. 
Раз бі ра ем ся, якія га ран тыі па са цы яль ных па слу гах 
і пад трым цы, апла це пра цы і пен сій ным за бес пя чэн ні 
пра ду гле джа ны ў Бе ла ру сі.

Якім чы нам ле пей 
ды вер сі фі ка ваць экс парт? 
За кошт ча го бу дзем яго 
па вы шаць? Якія вы клі кі 
паў ста юць пе рад бе ла рус кай 
экс пар та а ры ен та ва-
най эка но мі кай? На гэ тыя 
пы тан ні шу ка лі ад ка зы чле ны 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах 
пад час апош ня га вы яз но га 
па ся джэн ня.

Стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі Ула дзі мір Пан цю хоў 
на га даў, што ў ся рэд не тэр-
мі но вай пра гра ме раз віц ця 
кра і ны за ма ца ва ны клю ча вы 
коль кас ны ары ен цір ра бо ты 
па ды вер сі фі ка цыі экс пар ту: 
«тра ці на — тра ці на — тра ці на». 

«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», — ад зна чыў пар ла мен та-
рый.

Се на тар кан ста туе, што за-
да ча гэ та вель мі ня прос тая, 
тым больш — уліч ва ю чы да-
сяг ну тыя да ця пе раш ня га ча су 
вы ні кі. На прык лад, за сё лет нія 
ча ты ры ме ся цы до ля рын ку ЕА-
ЭС у агуль ным экс пар це скла ла 
41,8 %, Еў ра пей ска га са ю за — 
33,7 %, кра ін «да лё кай ду гі» — 
толь кі 24,5 %. Ня ма сур' ёз ных 
змен і ў та вар най струк ту ры 
экс пар ту. За хоў ва ец ца вы со-
кая до ля сы ра він ных та ва раў 
(ка лій і наф та пра дук ты). «Ня-
ма пра ры ву на ры нак Еў ра-
пей ска га са ю за, ня гле дзя чы 
на ад ме ну эка на міч ных санк-
цый і зняц це аб ме жа ван няў 

на па стаў ку тэкс тыль най пра-
дук цыі. Ня гле дзя чы на знач-
ны рост экс парт ных па ста вак, 
ад моў нае саль да знеш ня га 
ганд лю та ва ра мі не толь кі за-
хоў ва ец ца, але і пры рас тае. За 
ча ты ры ме ся цы 2018-га — на 
$104 млн», — пры во дзіць да-
ныя Ула дзі мір Пан цю хоў.

На яго дум ку, мы мо жам 
і па він ны пра ца ваць больш 
ак тыў на на знеш нім кон ту ры, 
уліч ва ю чы спры яль ную кан'-
юнк ту ру рын каў і во пыт мі ну-
лых га доў. «Для вы ра шэн ня 
за да чы ды вер сі фі ка цыі па ста-
вак і за ма ца ван ня на рын ках 
кра ін «да лё кай ду гі» дзяр жа-
ва па він на «пад ста віць пля чо» 
экс пар та а ры ен та ва-
ным прад пры ем-
ствам. 

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

ДАЙ СЦІ ДА ТРОХ ТРА ЦІН
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Што робіць жыццё 
ў аграгарадку яшчэ больш 
прывабным?

Еўрадровы 
па заяўцы
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Калі ў «Каменным 
Лозе» адкрыецца 
лагістычны цэнтр?

Сэрвіс для перавозчыка
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Як састарэлым 
дапамагаюць дасылаць 
відэа адно аднаму

«Прывітанне, суседка!»
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Купіць — 
танней, 
чым зняць нумар

Гасцініца 
амаль дарма
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Пра мі ні маль ны да ход і па слу гі «кро ка вай» да ступ нас ці


