ШТО ХАВАЕЦЦА
ЗА «ВЯЛІКІМ
КАМЕНЕМ»?
НА ПРЭМ'ЕРУ
І ПАКЛАНІЦЦА
МАГІЛАМ
ПРОДКАЎ

14

АЎТОРАК

МАЯ 2019 г.

№ 87 (28954)

Гасцей прымаем сардэчна

ЦЫТАТА ДНЯ

Беларусь правядзе ІІ Еўрапейскія гульні
на высокім узроўні
Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка журналістам падчас наведвання Студэнцкай вёскі, якая на час правядзення спаборніцтваў стане месцам жыхарства спартыўных
дэлегацый. Кіраўніку дзяржавы далажылі аб гатоўнасці
комплексу, дзе размесцяцца ўдзельнікі гульняў, а таксама
аб падрыхтоўцы аб'екта харчавання.

Аляксей БАГДАНАЎ,
начальнік галоўнага
ўпраўлення
знешнеэканамічнай
дзейнасці Міністэрства
сельскай гаспадаркі
і харчавання:
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Шпацыр на колах

«ПОЛЫМЯ МІРУ»
КРОЧЫЦЬ ПА КРАІНЕ

Фота БелТА.

КОРАТКА
• Ука зам Прэ зі дэнта Рэс пуб лі кі Бе ла русь
№ 172 ад 11 мая 2019 года
прадугледжана ўваходжанне з 1 студзеня 2020 года
дзяржаўнага прадпрыемства «Беларуская АЭС» у
склад дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі «Белэнерга».
• Інфляцыя ў Беларусі
ў красавіку склала 0,04 %
• Асновай геранталагічнай службы ў Беларусі
ста нуць урачы агуль най
практыкі.
• Рэдкую для Беларусі
качку-мандарынку заўважылі ў Бярэзінскім запаведніку.

Асаблівую ўвагу Прэзідэнт аддаў пытанню выкарыстання айчыннай прадукцыі для арганізацыі харчавання і пражывання
дэлегацый Гульняў. «Трэба самім карміць людзей. І гэта добрая
школа, каб самім навучыцца. Згатуй добра стравы беларускай
кухні — і з задавальненнем будуць харчавацца спартсмены і
прадстаўнікі дэлегацый», — сказаў ён.
Міністр адукацыі Ігар Карпенка далажыў, што пасля Гульняў
новыя інтэрнаты, адрамантаваныя памяшканні, закупленая мэбля, іншае, што датычыцца падрыхтоўкі да спаборніцтваў у Студэнцкай вёсцы, — усё гэта будзе выкарыстоўвацца
самімі студэнтамі.

Фота БелТА.

«У першым квартале гэтага
года краіна экспартавала
сельскагаспадарчай
прадукцыі і прадуктаў
харчавання на суму
$1,3 млрд, што на
3 % больш за ўзровень
аналагічнага перыяду
мінулага года. Плануем да
канца года выйсці на суму
$5,6 млрд, што адпавядае
запланаванаму росту ў
8,6 % да ўзроўню 2018 года.
Гэта базавы сцэнарый.
Пры добрай кан'юнктуры
рынку і дастатковых
аб'ёмах вытворчасці валавой
унутранай прадукцыі
па сыравіне мы зможам
падысці і да $6 млрд.
У першым квартале
беларуская сельгаспрадукцыя
пастаўлялася ў 72 краіны
свету. Экспарт на рынкі
краін СНД (без уліку Расіі)
вырас на 14 %, у краіны Азіі і
Акіяніі — на 13 %, Афрыкі —
у два разы, у краіны ЕС — на
72 %. У цэлым экспарт у
краіны далёкага замежжа
за тры месяцы бягучага года
вырас на 38 %».

Агонь ІІ Еўрапейскіх гульняў у нядзелю прыбыў у Беларусь і ўжо адправіўся па краіне. Першым факеланосцам,
якому даверана несці «Полымя міру» ў Брэсце, стала алімпійская чэмпіёнка ў бегу на 100
метраў — Юлія НЕСЦЯРЭНКА.
А ўсяго ў эстафеце прымуць
удзел 450 чалавек, агонь пабывае ў 55 населеных пунктах. Сёння на сустрэчу з ім
адправяцца і карэспандэнты
«Звязды», якія таксама прымуць удзел у эстафеце агню
«Полымя міру».

Па палічках

БЕЛСТАТ ТЛУМАЧЫЦЬ ПРА ЗАРПЛАТУ

Чым адрозніваецца сярэдняя зарплата
ад рэальнай і як яе лічаць? Што такое
медыянная заработная плата? Чаму мужчыны зарабляюць больш за жанчын?
Нядаўна прайшла другая публічная лекцыя з
цыкла «Белстат растлумачыць», якая была прысвечана пытанню, што востра хвалюе ўсё дарослае насельніцтва краіны, — заработнай плаце, а
калі дакладней — статыстыцы па зарплаце. Яе
прачытала начальнік галоўнага ўпраўлення
статыстыкі працы Ірына БАНДАРЭНКА.

Што такое сярэдняя зарплата?
Гэта ўсярэднены паказчык, у якім улічваецца
заработная плата ўсіх работнікаў краіны, незалежна ад віду дзейнасці і пасады. Яна разлічваецца як сума налічанага фонду зарплаты ўсіх

работнікаў усіх арганізацый — іншымі словамі,
гэта сума заробкаў усіх — ад прыбіральшчыцы
да генеральнага дырэктара — падзеленая на
ўсю колькасць работнікаў.
Гэтая сума ўяўляе сабой «брудную» зарплату (з усімі даплатамі, прэміямі, адпускнымі), з
якой яшчэ не вылічаныя падаходны падатак і
страхавы ўзнос. То-бок, гэтая сума большая за
тую, якую мы атрымліваем на рукі.
Такі падыход, як адзначыла начальнік галоўнага ўпраўлення статыстыкі працы Белстата, адпавядае міжнародным стандартам і рэкамендацыям Міжнароднай арганізацыі працы (МАП).

Як збіраецца інфармацыя?
Усе буйныя і сярэднія арганізацыі краіны,
незалежна ад віду дзейнасці, штомесяц (мік-

ра- і малыя арганізацыі — са сваёй перыядычнасцю, а некамерцыйныя, з колькасцю да
15 чалавек — раз у год) запаўняюць форму
справаздачнасці і падаюць яе ў органы статыстыкі. Паказваюцца даныя аб колькасці работнікаў, фондзе заработнай платы, колькасці
прынятых і звольненых на працягу месяца і некаторыя іншыя звесткі. Улічваюцца і работнікі,
якія працуюць па дагаворы падраду.
У раённых і гарадскіх органах статыстыкі ўсе
справаздачы аналізуюцца і падвяргаюцца разнапланаваму кантролю. Свежыя лічбы звяраюцца з інфармацыяй за папярэдні месяц, і калі ёсць
прыкметнае разыходжанне паказчыкаў (шмат
звольненых, значна скараціўся або вырас фонд
зарплаты і да т. п.), работнікі статыстыкі ўдакладняюць прычыны.
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