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Су свет ны ты дзень прад пры маль ніц-

тва дзяр жа ва раз гля дае як пля цоў ку 

для пра вя дзен ня дыя ло гу па між ула-

дай і біз нес-су поль нас цю, ад зна чае 

прэм' ер-мі ністр Сяр гей РУ МАС.

Ён па ве да міў, што ў 2018 го дзе бы ло 

пры ня та больш за тры ты ся чы за явак аб 

па чат ку прад пры маль ніц кай дзей нас ці, 

амаль на дзве ты ся чы ча ла век па вя лі чы-

ла ся ў кра і не коль касць ра мес ні каў. 

Прэм' ер-мі ністр так са ма пад крэс ліў, 

што важ на ўка заць мо ла дзі на лі бе ра лі-

за цыю за ка на даў ства ў кра і не і ства рыць 

спры яль ныя ўмо вы для рэа лі за цыі біз нес-

ідэй. «Ад та го, на коль кі но вае па ка лен не 

ава ло дае прад пры маль ніц кай куль ту рай, 

змо жа рэа лі за ваць свой твор чы па тэн цы-

ял, за ле жыць не толь кі іх улас ная бу ду чы-

ня, але і бу ду чы ня на шай кра і ны», — ска-

заў Сяр гей Ру мас.

Да рэ чы, сён ня ў рам ках Тыд ня пра цуе сек-

цыя ма ла дзёж ных пра ек таў і стар та паў.

На Між на род ным фо ру ме прад пры-

маль ніц тва, які прай шоў у рам ках Тыд ня 

ў аў то рак, мі ністр эка но мі кі Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь Дзміт рый КРУ ТОЙ звяр нуў ува гу, 

што Ды рэк ты вай № 4 («Аб раз віц ці прад-

пры маль ніц кай іні цы я ты вы і сты му ля ван ні 

дзе ла вой ак тыў нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь») урад за даў стра тэ гію па пад трым-

цы ма ло га і ся рэд ня га біз не су.

«Мне вель мі па да ба ец ца, што дэ ман-

стру юц ца не толь кі да сяг нен ні ў гэ тым 

сег мен це эка но мі кі, але і па каз ва юц-

ца праб ле мы, у тым лі ку ў рэ гі ё нах, — 

вы ка заў ся пра ўба ча нае на фо ру ме 

мі ністр. — На сён няш ні дзень ад на з 

на шых асноў ных пра грам — пра па ноў-

ваць больш рэ ле вант ныя ра шэн ні для 

біз не су».

Бе ла русь ужо вось мы раз, па чы на ю чы 

з 2011 го да, да лу ча ец ца да іні цы я ты вы 

пра вя дзен ня спе цы яль на га Тыд ня для ма-

ло га і ся рэд ня га біз не су. Гла баль ны рух 

аб' яд ноў вае 170 кра ін, каб знай сці іна ва-

цый ныя ра шэн ні для прад пры маль ніц тва. 

У пра гра ме Тыд ня — вы стаў кі, фо ру мы, 

круг лыя ста лы і кан фе рэн цыі на ак ту аль-

ныя тэ мы.

Ган на ЮН ЧЫЦ.

Пра гэ та за явіў Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на су стрэ чы са стар шы нёй Вя-

лі ка га на цы я наль на га схо ду Тур цыі Бі на лі 

Йыл ды ры мам.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы рас ка заў, што 

со чыць за сі ту а цы яй у Тур цыі і рэ гі ё не. «Нам вель-

мі ім па нуе ва ша не за леж ная па лі ты ка, па зі цыя, 

якую вы зай ма е це па гла баль ных пы тан нях раз-

віц ця на шай пла не ты, і ў гэ тым пла не, шчы ра 

ка жу чы, вы шмат ча го да бі лі ся. Што да ты чыц ца 

на шых ад но сін, то яны раз ві ва юц ца ня дрэн на, 

хоць ха це ла ся б, каб ле пей, але той міль ярд та-

ва ра аба ро ту, які мы бу дзем мець сё ле та, — пры-

клад на міль ярд, а маг чы ма, і пе ра сяг нем яго, — 

доб рае да сяг нен не на шых кра ін», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма звяр нуў ува гу на тое, што 

ў ганд лё ва-эка на міч ных ад но сі нах ёсць не ка то-

рыя праб лем ныя мо ман ты, але, маг чы ма, яны 

бу дуць вы ра ша ны пад час пе ра га во раў з Мі ха і-

лам Мяс ні ко ві чам, стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі. Па між на шай 

кра і най і Тур цы яй дзей ні чае больш за 20 між-

на род ных да га во раў і па гад нен няў, а так са ма 

ство ра на су мес ная між ура да вая эка на міч ная 

ка мі сія. Да рэ чы, за дзе вяць ме ся цаў гэ та га го-

да та ва ра аба рот па між дзвю ма кра і на мі склаў 

755,6 міль ё на до ла раў (113 % да ана ла гіч на га 

пе ры я ду 2017-га), пры чым экс парт па вя лі чыў-

ся на па ло ву і склаў 151,2 міль ё на до ла раў. На 

па ча так го да ў на шай кра і не бы ло за рэ гіст ра-

ва на больш за 300 прад пры ем стваў з ту рэц кім 

ка пі та лам.

Бі на лі Йыл ды рым пас ля раз мо вы з Прэ зі дэн-

там пра ка мен та ваў жур на ліс там асноў ныя па зі-

цыі. Ён на га даў, што па вы ні ках мі ну лых ві зі таў 

да сяг ну та шмат ста ноў ча га. Стар шы ня ту рэц ка га 

пар ла мен та рас ка заў пра раз віц цё ту рыс тыч най 

сфе ры: 240 ты сяч бе ла ру саў ле тась ад па чы лі ў 

Тур цыі. Па яго сло вах, з'я ві ла ся не аб ход насць 

па вя лі чыць уза ем ныя авія рэй сы, аб чым так са-

ма іш ла раз мо ва з кі раў ні ком дзяр жа вы. Асоб на 

Бі на лі Йыл ды рым ад зна чыў пад трым ку Бе ла ру сі 

ў ба раць бе з тэ ра рыз мам.

* * *
Афі цый ныя су стрэ чы з ту рэц кай дэ ле га цы яй 

пра цяг ну лі ся і на пар ла менц кім уз роў ні. У Са ве це 

Рэс пуб лі кі ка лег ві та лі спі ке ры верх няй і ніж няй 

па лат На цы я наль на га схо ду Мі ха іл Мяс ні ко віч і 

Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

— Пар ла мен ты ады гры ва юць і бу дуць ады гры-

ваць у да лей шым вель мі знач ную ро лю ў раз віц ці 

на ша га су пра цоў ніц тва. І ха чу вас ін фар ма ваць, 

што наш На цы я наль ны сход ра ты фі ка ваў зу сім 

ня даў на (не каль кі ме ся цаў та му) два вель мі важ-

ныя па гад нен ні — аб уза ем ным са дзей ні чан ні 

і аба ро не ін вес ты цый і дру гое, што да ты чыц ца 

між на род ных кам бі на ва ных пе ра во зак, — звяр-

нуў ся Мі ха іл Мяс ні ко віч да кі раў ні ка дэ ле га цыі, 

стар шы ні Вя лі ка га на цы я наль на га схо ду Тур цыі 

Бі на лі Йыл ды ры ма.

Са вет Рэс пуб лі кі як па ла та тэ ры та ры яль на га 

прад стаў ніц тва ку ры руе пы тан ні раз віц ця ра ё наў, 

та му асаб лі вая ўва га, як звы чай на, удзяляецца 

між рэ гі я наль на му су пра цоў ніц тву. Мі ха іл Мяс-

ні ко віч вы ка заў над зею, што між пар ла менц кая 

гру па друж бы дзвюх кра ін бу дзе зай мац ца гэ тым 

век та рам парт нёр ства.

У пры яры тэ це так са ма ўза е ма дзе ян не ў транс-

парт на-ла гіс тыч най (у тым лі ку з удзе лам трэ ціх 

кра ін) і бан каў скай сфе рах. Пар ла мент бу дзе 

са дзей ні чаць з'яў лен ню ў Бе ла ру сі пер ша га ту-

рэц ка га бан ка.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка ў сваю чар гу пра па на-

ваў гру пе друж бы за няц ца рас пра цоў кай да рож-

най кар ты су пра цоў ніц тва пар ла мен таў.

— Ду маю, важ на бы ло б у гэ тай да рож най 

кар це ўдзя ліць сур' ёз ную ўва гу пы тан ням на-

ву ко ва-тэх ніч на га су пра цоў ніц тва, пы тан ням у 

сфе ры аду ка цыі, — ска заў стар шы ня Па ла ты 

прад стаў ні коў.

Пе ра га во ры на вы шэй шым і пар ла менц кім уз-

роў ні асаб лі ва ак ту аль ныя з на го ды ві зі ту Прэ-

зі дэн та Бе ла ру сі ў Тур цыю. Ён за пла на ва ны ў 

пер шай па ло ве бу ду ча га го да.

На дзея АНІ СО ВІЧ,

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Чым ці ка вы 
нам бе раг 
ту рэц кі?

Па тэн цы ял ад но сін Бе ла ру сі і Тур цыі 
вы ка рыс тоў ва ец ца не да кан ца

На лад ка для біз не су

Кі раў нік дзяр жа вы на зна-

чыў:

ПА НА МА РО ВА Аляк санд ра 

Ле а ні да ві ча — Над звы чай ным 

і Паў на моц ным Па слом Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь у Венг рыі і 

па су мя шчаль ніц тве ў Бос ніі і 

Гер ца га ві не;

СЛУ КУ Юрыя Але га ві ча — 

Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 

Сі рый скай Араб скай Рэс пуб лі-

цы і па су мя шчаль ніц тве ў Іар-

дан скім Ха шы міц кім Ка ра леў-

стве і Лі ван скай Рэс пуб лі цы;

РЖА ВУС КА ГА Анд рэя 

Іо сі фа ві ча — Над звы чай ным 

і Паў на моц ным Па слом Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь у Рэс пуб лі цы 

Ін дыя і па су мя шчаль ніц тве ў 

Дэ ма кра тыч най Са цы я ліс тыч-

най Рэс пуб лі цы Шры-Лан ка;

СЯ МАШ КУ Ула дзі мі ра Іль-

і ча — Над звы чай ным і Паў-

на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі і па су мя шчаль ніц тве 

паў на моц ным прад стаў ні ком 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры Эка-

на міч ным са ве це СНД і пры 

АДКБ, спе цы яль ным прад-

стаў ні ком Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па пы тан нях ін тэ гра цый на га 

су пра цоў ніц тва ў рам ках Са-

юз най дзяр жа вы, ЕА ЭС, СНД, 

АДКБ;

ДАБ РЭ ГУ Кі ры ла Вік та ра-

ві ча — на мес ні кам стар шы ні 

Вы шэй шай атэс та цый най ка-

мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Прэ зі дэнт так са ма даў 

зго ду на на зна чэн не:

РАБ КАЎ ЦА Іва на Ры го ра-

ві ча — стар шы нёй Пін ска га 

гар вы кан ка ма;

БЫ КА ВА Але га Пят ро ві-

ча — стар шы нёй Шу мі лін ска га 

рай вы кан ка ма;

СА ЛАЎЯ Ге на дзя Мі хай ла-

ві ча — пер шым на мес ні кам 

стар шы ні Го мель ска га абл-

вы кан ка ма;

БА РА НОЎ СКА ГА Анд рэя 

Ана толь е ві ча — стар шы нёй 

Ак цябр ска га рай вы кан ка ма;

ДЗЕР КА ЧО ВА Юрыя Мі ка-

ла е ві ча — стар шы нёй Ча чэр-

ска га рай вы кан ка ма;

КА РО ЦІ НА Мі ка лая Мі ка ла-

е ві ча — пер шым на мес ні кам 

стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы-

кан ка ма;

НА ЎНЫ КІ Ва ле рыя Мі ка ла-

е ві ча — рэк та рам уста но вы 

аду ка цыі «Ма зыр скі дзяр жаў-

ны пе да га гіч ны ўні вер сі тэт»;

ША ГІ ДЗЕ ВІ ЧА Ар цё ма 

Ар ту ра ві ча — рэк та рам уста но-

вы аду ка цыі «Бе ла рус кая дзяр-

жаў ная ака дэ мія авія цыі»;

ДРАЗ ДА Паў ла Ула дзі мі ра-

ві ча — ге не раль ным ды рэк та-

рам дзяр жаў на га вы твор ча га 

аб' яд нан ня элект ра энер ге ты кі 

«Бел энер га»;

ЛА ЗА РЭ ВІЧ Над зеі Ана-

толь еў ны — ге не раль ным 

ды рэк та рам ААТ «Кі ру ю чая 

кам па нія хол дын га «Баб руйск-

аг ра маш»;

КАР ЧЭЎ СКАЙ На тал лі Ула-

дзі мі ра ўны — пер шым на мес-

ні кам мі ніст ра куль ту ры;

ША РА МЕЦЬ Е ВА Сяр гея Іва-

на ві ча — на мес ні кам мі ніст ра 

куль ту ры;

ШАТ РАЎ КІ Ва лян ці  на 

Ге надзь е ві ча — пер шым на-

мес ні кам мі ніст ра ляс ной гас-

па дар кі;

КРЭ ЧА Ула дзі мі ра Іва на ві-

ча — на мес ні кам мі ніст ра ляс-

ной гас па дар кі;

СЕ ЛІ ВЕРС ТА ВА Юрыя 

Мі хай ла ві ча — пер шым на мес-

ні кам мі ніст ра фі нан саў;

БЕЛ КАЎ ЦА Анд рэя Мі хай-

ла ві ча — на мес ні кам мі ніст ра 

фі нан саў;

ЧАР ВЯ КО ВА Аляк санд ра 

Вік та ра ві ча — пер шым на мес-

ні кам мі ніст ра эка но мі кі;

ЯРА ШЭ ВІ ЧА Дзміт рыя Вік-

та ра ві ча — на мес ні кам мі ніст-

ра эка но мі кі;

РА ЯН ТО ВІ ЧА Сяр гея Вік та-

ра ві ча — на мес ні кам мі ніст ра 

энер ге ты кі;

ВА СІЛЬ Е ВА Аляк санд ра 

Паў ла ві ча — чле нам Го мель-

ска га абл вы кан ка ма.

ПА ВІН НЫ АД ПА ВЯ ДАЦЬ 
НА РО ДУ

Пад час су стрэ чы з на зна-

ча ны мі кі раў ні ка мі мяс цо вай 

вер ты ка лі Прэ зі дэнт за ўва жыў: 

«Вы па він ны пры маць ра шэн ні 

і нес ці за гэ тыя ра шэн ні ад каз-

насць. У нас па чы на ец ца па-

лі тыч ная «вак ха на лія», якая 

пра цяг нец ца мі ні мум паў та ра 

го да. І вы ба ры пар ла мен та, і 

вы ба ры Прэ зі дэн та по тым, ці 

як мы вы ра шым, як пра во дзіць 

нам гэ тыя па лі тыч ныя кам па ніі. 

Нам трэ ба ва ўлас ці вай ма не ры 

прай сці гэ ты этап, не скі нуў шы 

аба ро ты. На род нам гэ та не да-

руе. Вы ве да е це, што па лі тыч-

ная кам па нія — гэ та эк за мен, 

та му нам прый дзец ца зда ваць 

адзін і дру гі эк за мен і да ваць 

спра ва зда чу на ро ду».

Акра мя та го, кі раў нік дзяр-

жа вы пад крэс ліў, што «ба раць-

ба з ка руп цы яй — гэ та не па-

хіс нае маё па тра ба ван не і мае 

дзе ян ні з пер ша га дня прэ зі-

дэнц тва». Так са ма ён звяр нуў 

ува гу: «Якія б ні бы лі бе ла ру-

сы — лепш за на шых лю дзей 

ня ма. Гэ та не рас пе шча ныя, 

цярп лі выя лю дзі, якія ўме юць 

пра ца ваць. Ад па вед на і мы па-

він ны дзей ні чаць, і мы па він ны 

ад па вя даць свай му на ро ду», — 

рэ зю ма ваў Прэ зі дэнт.

ГЛА БАЛЬ НЫЯ 
ІН ТА РЭ СЫ 
І МАГ ЧЫ МАС ЦІ

На су стрэ чы з па сла мі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 

яшчэ раз па гля дзець на паў на-

моц твы на ша га прад стаў ні ка ў 

Ра сіі, каб ён мог больш эфек-

тыў на вы ра шаць двух ба ко выя 

пы тан ні. «Ён па ві нен ва ло даць 

над звы чай ны мі паў на моц тва-

мі, у яго па ві нен быць пра мы 

до ступ да Прэ зі дэн та ў лю бы 

час па тых пы тан нях, якія да-

ты чац ца на шых ад но сін з Ра-

сій скай Фе дэ ра цы яй», — пад-

крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. 

Ула дзі мір Ся маш ка пла нуе 

ў най блі жэй шы час пад вес ці 

вы ні кі і ўнес ці пэў ныя пра па-

но вы, што трэ ба для та го, каб 

у поў ным аб' ёме вы кон ваць 

аба вяз кі.

На су стрэ чы з жур на ліс та мі 

Ула дзі мір Ся маш ка ад зна чыў, 

што Ра сія за ста ец ца асноў ным 

эка на міч ным парт нё рам Бе ла-

ру сі. «У нас ні з ад ной кра і най 

та ко га та ва ра аба ро ту ня ма, 

як з Ра сі яй. Сё ле та, маг чы ма, 

бу дзе ка ля 35 міль яр даў до-

ла раў, — па дзя ліў ся пра гно-

зам дып ла мат. — Тэмп рос ту 

та ва ра аба ро ту па між дзвю ма 

кра і на мі сё ле та ацэнь ва ец ца 

ў 16 %, але рас це больш не 

экс парт, а ім парт. Гэ та ў тым 

лі ку звя за на з ца ной на наф ту, 

праб ле ма мі па стаў кі пра дук-

цыі хар ча ван ня і гэ так да лей». 

Ад моў нае саль да з Ра сі яй і, як 

вы нік, — знеш ня га ганд лю ў 

цэ лым — гэ та га лоў ная эка-

на міч ная праб ле ма, на дум ку 

Ула дзі мі ра Ся маш кі.

Што да ты чыц ца Сі рыі, кі-

раў нік дзяр жа вы вы ка заў 

мер ка ван не, што рэ аль ныя 

па дзеі ў гэ тай кра і не ча сам 

пе ра боль шва юць: «Я атрым-

лі ваю ін фар ма цыю не толь кі 

са СМІ. Ду маю, што там мож-

на пра ца ваць, і ўмо вы там для 

па сла не гор шыя, чым у ін шых 

кра і нах». Аляк сандр Лу ка шэн-

ка асаб лі ва пад крэс ліў доб рыя 

ад но сі ны з сі рый скім Прэ зі дэн-

там Ба ша рам Аса дам, з кра і-

най у цэ лым.

Звяр та ю чы ся да но ва-

га па сла ў Ін дыі, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Ад па-

чы ваць не прый дзец ца: кра-

і на та кая, што нам трэ ба на-

ладж ваць з ёй больш цес ныя 

ад но сі ны. На ўзроў ні вы со кім 

па лі тыч ныя кан так ты ў нас 

доб рыя, але ганд лё ва-эка на-

міч ны ўзро вень су пра цоў ніц-

тва аб са лют на не ад па вя дае 

на шым жа дан ням». Прэ зі дэнт 

за ўва жыў, што шмат ідзе аб-

мер ка ван няў, а трэ ба больш 

ак тыў на ру хац ца.

У вы ні ку кіраўнік дзяржавы 

пад крэс ліў, што ўсе на зна чэн-

ні па слоў вель мі важ ныя: тут 

ёсць і гла баль ныя ін та рэ сы, і 

маг чы мас ці.

РА БІЦЬ ДЗЕ ЛЯ ЭФЕК ТУ
Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

ра бяз ней па раз маў ляў з на-

зна ча ны мі кі раў ні ка мі пра мыс-

ло вых кам па ній. Па вел Дрозд 

пра па на ваў рэ фор му «Бел-

энер га». Прэ зі дэнт пад крэс-

ліў: «Ка лі мы ідзём на ней кую 

рэ фор му, мы па він ны ба чыць 

мэ ту і ра біць гэ та не дзе ля рэ-

фор мы, а дзе ля эфек ту». Га во-

ра чы пра «Баб руй ска гра маш», 

кі раў нік дзяр жа вы за га даў усе 

пы тан ні ўзяць на кат роль. На-

дзея Ла за рэ віч, ге не раль ны 

ды рэк тар кі ру ю чай кам па ніі 

хол дын га «Баб руйск аг ра маш», 

за ўпэў ні ла, што ве дае пра дук-

цыю, з якой бу дзе пра ца ваць, і 

праб ле мы, з які мі су ты ка ец ца 

вы твор часць. Пас ля су стрэ чы 

з Аляк санд рам Лу ка шэн кам 

яна ад зна чы ла: «Прэ зі дэнт 

па ста віў за да чы на рас ціць 

аб' ёмы вы твор час ці, знай сці 

но выя рын кі збы ту, ска ра ціць 

вы дат кі і са бе кошт, а так са ма 

аб' яд наць усе шэсць за во даў 

хол дын га «Баб руй скаг ра маш» 

у адзі нае цэ лае, кан са лі да ваць 

пы тан ні за ку пак». На дзея Ла-

за рэ віч пад крэс лі ла, што не-

аб ход на за няц ца ім парт аза-

мя шчэн нем і «па ка заць но вы 

твар пра мыс ло вас ці».

Рэк та рам Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ міі авія цыі стаў 

Ар цём Ша гі дзе віч. «Кі раў ні-

ком дзяр жа вы вы зна ча ны ўсе 

асноў ныя за да чы па раз віц ці 

вы шэй шых уста ноў аду ка цыі 

на Рэс пуб лі кан скім пе да га гіч-

ным са ве це. І сён ня Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў, што мы па він ны 

цес на су пра цоў ні чаць з за-

каз чы ка мі кад раў, у пры ват-

нас ці для Ака дэ міі авія цыі — 

гэ та На цы я наль ны аэ ра порт 

«Мінск», «Бел авія», «Бел авія-

на ві га цыя». Мы па він ны чуць 

спа жыў цоў і рых та ваць тыя 

кад ры, якія не аб ход ны для 

ніх. Плюс экс парт аду ка цый-

ных па слуг», — звяр нуў ува гу 

Ар цём Ша гі дзе віч. — Акра мя 

та го, на ша ВНУ адзі ная ў краі-

не, што рых туе, на прык лад, 

ін жы не раў па аб слу гоў ван ні 

бес пі лот ні каў і кі ра ван ні імі».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

НА НО ВЫМ РА БО ЧЫМ МЕС ЦЫ
Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў ча ты рох па слоў 

і ўзгад ніў кі раў ні коў прад пры ем стваў і вы кан ка маў


