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У мі ну лым го дзе вы рас ла 
коль касць бе ла ру саў, што 

пра ца ва лі за мя жой. Пры чым 
у агенц твах па по шу ку ра бо ты 
за ўва жа юць: усё час цей ва кан сіі 
ў ін шых кра і нах ці ка вяць 
жы ха роў вё сак і ма лых га ра доў. 
У гас тар бай та ры за піс ва юц ца і 
лю дзі з пры гра ніч ных рэ гі ё наў. 
На гэ та ёсць не каль кі пры чын. 
Кож ны трэ ці з ра ё наў, што тра пі лі 
ў спіс тэ ры то рый з на пру жа най 
сі ту а цы яй на рын ку пра цы, — 
пры гра ніч ны. А зна чыць, тут ёсць 
бес пра цоў ныя, якія ў по шу ку 
ва кан сіі больш за 12 ме ся цаў, 
спе цы я ліс ты, пе ра ве дзе ныя 
на рэ жым ня поў най за ня тас ці, 
ар га ні за цыі, якія пра стой ва юць. 
Дый за роб кі час та не вы со кія. 
На прык лад, у Лёз не, дзе ця пер 
ад кры та 68 ва кан сій, 66 % 
пра па ноў — 400 руб лёў і ні жэй.

Геа гра фія — ад Ра сіі 
да Аме ры кі

Па афі цый ных да ных МУС, 
ле тась пра ца ваць у ін шыя кра і -
ны вы еха ла больш за 11 ты сяч 
бе ла ру саў (для па раў на ння: у 
2016 го дзе гэ та ліч ба бы ла больш 
сціп лая — 7,4 ты ся чы). Най больш 
па пу ляр ныя кі рун кі — Ра сія (ту-
ды ад пра ві ла ся амаль 45 % пра-
цоў ных міг ран таў), Поль шча 
(29 %) і Літ ва (ка ля 12 %). У пя-
цёр ку ўва хо дзяць так са ма Чэ хія, 
ЗША і Гер ма нія. Ся род кра ін, ку-
ды яшчэ пра ца ўлад коў ва лі ся бе-
ла ру сы, — Фін лян дыя, Кі тай, Ка-
тар, Ка рэя, Мал до ва і ін шыя.

У асноў ным на за роб кі едуць 
муж чы ны — іх 67 % ад агуль най 
коль кас ці тых, хто вы ехаў па за-
пра шэн ні най маль ні ка. Пе ра важ-
ная боль шасць пра цоў ных міг-
ран таў (83 %) улад коў ва ец ца на 
ра бо чыя спе цы яль нас ці. Кож ны 
дзя ся ты зна хо дзіць ва кан сію ў 
сфе ры аб слу гоў ван ня і ганд лю, 
кож ны двац ца ты — у сель скай
гас па дар цы. На па са ды ква лі фі-
ка ва ных спе цы я ліс таў вы еха лі 
154 ча ла ве кі, а ў якас ці кі раў ні коў — 
уся го дзе вяць.

Не афі цый ныя ліч бы бе ла ру-
саў, што пра цу юць за мя жой, ку-
ды боль шыя. Бо, каб ад пра віц-
ца на бу доў лю ў тую ж Ра сію, не 
трэ ба ні ві зы, ні за пра шэн ня. Па 
ацэн ках Ін сты ту та са цы я ло гіі пры 
Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, ра бо ту ў 
ін шых кра і нах шу ка юць 8—10 % 
на шых гра ма дзян.

Чым пры ваб ная 
Поль шча?

Апош нія га ды па пу ляр най для 
ра бо ты кра і най ста ла Поль шча. 
Кі раў нік пра гра мы «Ла Стра-
да Бе ла русь» Але на НЕ СЦЯ РУК 
за ўва жае, што боль шасць зва ро-
таў, якія па сту па юць да іх на га-
ра чую лі нію, да ты чац ца ме на ві та 
гэ тай дзяр жа вы. Ча му? На ша за-
ход няя су сед ка знач на па вы сі ла 
сваю міг ра цый ную пры ця галь-
насць для бе ла ру саў, бо іс тот на 
спрас ці ла ся за ка на даў ства ў сфе-
ры пра ца ўлад ка ван ня.

Па ста тыс ты цы Мі ніс тэр ства 
сям'і, пра цы і са цы яль най па лі-
ты кі Поль шчы, за пер шае паў-
год дзе 2018-га ў гэ тай кра і не 
бы ло ўлад ка ва на 38,9 ты ся чы 
бе ла ру саў. Боль шасць (амаль 
80 %) пры еха ла па спро шча най 
сіс тэ ме — на пад ста ве за пра шэн-
ня на ра бо ту. Пе ры яд за ня тас ці ў 
Поль шчы скла дае ад трох да шас-
ці ме ся цаў.

Ка лі ка заць пра ўзрост, то на 
за роб кі на За хад у асноў ным ад-
праў ля ец ца мо ладзь 25—34 га доў 
(та кіх амаль 40 % ад агуль най 
коль кас ці міг ран таў).

Што да сфер дзей нас ці, то са-
мая па пу ляр ная — бу даў ніц тва: 
амаль 37 % тых, хто з'яз джае ў 
Поль шчу, улад коў ва юц ца ту ды. 
Яшчэ 25 % за ня ты ў га лі не транс-
пар ту і ла гіс ты кі, і 24 % — у пра-
мыс ло вас ці. Час тыя спе цы яль-
нас ці, па якіх пра цу юць на шы 
гра ма дзя не, — пра мыс ло выя ра-
бо чыя і ра мес ні кі, роз на ра бо чыя, 
апе ра та ры, ман таж ні кі ма шын і 
аб ста ля ван ня. Ёсць, вя до ма, і 
офіс ны пер са нал, і пра гра міс ты, 
і ўра чы, і пе да го гі, і ме не джа ры 
най вы шэй ша га звя на, але яны су-
стра ка юц ца знач на ра дзей.

Коль кі за раб ляе му ляр
На якія ўмо вы па га джа юц ца 

пра цоў ныя міг ран ты? У ад ным з 
гро дзен скіх агенц тваў, дзе да па-
ма га юць знай сці ра бо ту за мя-
жой, пры зна юц ца: за ла тыя го ры 
не абя ца юць. Кан ды да там без ве-
дан ня мо вы і за па тра ба ва най спе-
цы яль нас ці (а та кіх боль шасць) 
пра па ну юць ва кан сіі на скла дах, 
за во дах, мэб ле вых вы твор час-
цях — на прык лад збі раць дэ та лі, 
вы кон ваць не скла да ныя тэх ніч-
ныя апе ра цыі. Каб улад ка вац ца 
на прэ стыж ную па са ду ў банк ці 
медк лі ні ку, не аб ход на бу дзе не 
толь кі ве дан не мо вы, але і дып-
лом еў ра пей ска га ўзо ру.

— У асноў ным бе ла ру сы па-
трэб ны за мя жой у якас ці ра-
бо чай сі лы — на бу доў лі, збо ры 
ўра джаю, для аб слу гоў ван ня ў 
ка вяр нях і гас ці ні цах, — па цвяр-
джае і ды рэк тар пер шай юры-
дыч най кан суль та цыі Го ме ля 
Анд рэй БА БІЧ.

Ча му на шы гра ма дзя не ста лі 
час цей вы бі раць за ход ні кі ру-
нак, ён тлу ма чыць роз ні цай у 
за роб ках: ка лі ў Поль шчы пра-
па ну юць ты ся чу еў ра ў ме сяц, то 
ў Ра сіі ледзь не ў два ра зы менш. 
«Най маль ні кам браць міг ран таў 
вы гад на, бо, на прык лад, му ля ру-
па ля ку за тую ж ра бо ту да вя ло ся б 

пла ціць у два ра зы больш, 2000 еў -
ра», — да дае Анд рэй Ба біч. 
І праг на зуе, што но вым цэнт рам 
пры цяг нен ня гас тар бай та раў, 
маг чы ма, ста не Ка зах стан.

Су раз моў нік за ўва жае, што 
апош нім ча сам на за роб кі за мя-
жу час цей ста лі вы праў ляц ца жы-
ха ры рай цэнт раў і аг ра га рад коў. 
І ах вот ных з'е хаць ста ла больш: 
толь кі да іх фір мы што ме сяц 
звяр та ец ца 100—150 ча ла век.

Скар гі на за трым ку 
за роб каў

За мі ну лы год на ін фа лі нію па 
бяс печ ным вы ез дзе за мя жу пра-
гра мы «Ла Стра да Бе ла русь» па-
сту пі ла амаль 5,5 ты ся чы зва ро таў. 
Коль касць тых, ка му спат рэ бі ла-
ся кры зіс ная да па мо га, вы рас ла 
ўдвая. Ка лі ў 2017-м спе цы я ліс ты 
пра гра мы да па маг лі 144 гра ма дзя-
нам, што ака за лі ся ў скла да най сі-
ту а цыі, то ў 2018-м — 287.

Асноў ны пры рост кры зіс ных 
зва ро таў звя за ны з па ру шэн нем 
пра цоў ных пра воў.

— За апош нія ча ты ры га ды до-
ля та кіх зва ро таў па вя лі чы ла ся ў 
паў та ра ра за, і сён ня яна скла дае 
43 пра цэн ты ад усіх скла да ных сі-
ту а цый, па якіх тэ ле фа ну юць і пі-
шуць нам бе ла ру сы, што вы еха лі 
за мя жу, — агуч вае ліч бу Але на 
Не сця рук. На дум ку экс пер та, час-
цей на ін фа лі нію ста лі звяр тац ца і 
та му, што зра зу ме лі: трэ ба ад стой-
ваць свае пра вы. — Най боль шую 
коль касць праб лем ных зван коў 
дае Поль шча. Па тэ ма ты цы па ру-
шэн ня пра цоў ных пра воў 55 пра-
цэн таў аба не нтаў звяр та лі ся ме-
на ві та ў су вя зі з не пры ем нас ця мі 
ў гэ тай кра і не. Асноў ная скар га — 
ня вы пла та за роб ку.

Ча каць, што гро шы вер нуць за 
ты дзень ці за два, не вар та. Ка-
лі гэ та ад нос на доб ра сум лен ны 
най маль нік і ён не хо ча на жыць 
праб лем, то ста ра ец ца ра за брац-
ца з пы тан нем — пе ра во дзіць су-
му, якую за ві на ва ціў ся, на карт-
ку, пры яз джае ў Бе ла русь і ад дае 
гро шы. Але ёсць спра вы, якія цяг-
нуц ца ўжо год.

— За ле жыць ад та го, які да ку-
мент пры ўлад ка ван ні на ра бо ту 
быў пад пі са ны. Ка лі пра цоў ны 
да га вор, то ў спра ву ўсту пае пра-
цоў ная ін спек цыя і пра цэс мо жа 
пай сці хут чэй. Па ўсіх ас тат ніх да-
га во рах трэ ба звяр тац ца ў суд, — 
дзе ліц ца экс перт.

Ле тась пры ўдзе ле су пра-
цоў ні каў «Ла Стра да» 15 % вы-
пад каў, звя за ных з па ру шэн нем 
пра цоў ных пра воў у Поль шчы, 
бы лі вы ра ша ны ста ноў ча — лю-
дзям вы пла ці лі за ро бак. 83 %
зва ро таў яшчэ раз гля да юц ца. 
У 2 % вы пад каў не ўда ло ся вяр-
нуць ра бот ні кам гро шы з-за не-
да стат ко вай до каз най ба зы.

— Для па спя хо ва га вы ра шэн ня 
праб ле мы па тра бу ец ца шмат сіл і 
цяр пен ня, — пад крэс лі вае кі раў-
нік пра гра мы. — На прык лад, не-
аб ход на склас ці тэкст скар гі, пе-
ра клас ці да ку мент на поль скую 
мо ву, са браць до ка зы, што па-
цвяр джа юць факт пра ца ўлад ка-
ван ня і па ру шэн ня ва шых пра воў. 
Больш эфек тыў на для па цяр пе-
ла га аса біс та звяр тац ца ў кам пе-
тэнт ныя ор га ны — ін спек цыю па 
пра цы, пра ку ра ту ру. Элект рон ны 
ці паш то вы зва рот бу дзе раз гле-
джа ны, але ка му ні ка цыя мо жа 
за цяг нуц ца, як і пры няц це са мо-
га ра шэн ня па спра ве.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

ТЭ МА ТЫД НЯ

БУ ДАЎ НІ КІ, КІ РОЎ ЦЫ, БУ ДАЎ НІ КІ, КІ РОЎ ЦЫ, 
РА БО ЧЫЯ НА ЗА ВОД ЗЕРА БО ЧЫЯ НА ЗА ВОД ЗЕ

Дзе шу ка юць за роб кі пра цоў ныя міг ран ты?

ТОЛЬ КІ ЛІЧ БЫ

ПА ВОД ЛЕ ста тыс ты кі, 
коль касць афі цый на 

за рэ гіст ра ва ных 
бес пра цоў ных за апош нія тры 
га ды ска ра ці ла ся ў тры ра зы: 
з 35,3 ты ся чы ча ла век у 2016-м 
да 12,5 ты ся чы ў 2018-м. 
А ўзро вень бес пра цоўя 
змен шыў ся з 0,8 да 0,3 %.

Най боль шая до ля гра ма-
дзян без ра бо ты ле тась бы ла 
за фік са ва на ў Ра сон скім, Па-
стаў скім, Ваў ка выс кім ра ё нах і 
го ра дзе Пін ску. Але бы лі і рэ гі ё-
 ны, дзе ўзро вень афі цый на га
бес пра цоўя — уся го со тыя до лі 
пра цэн та. І гэ та не ста лі ца. Ра-
дзей за ўсё ў служ бы за ня тас ці 
звяр та лі ся ў Ка мя нец кім і Бы-
хаў скім ра ё нах.

Фак тыч нае ж бес пра цоўе ў 
мі ну лым го дзе скла ла 4,7 %. 
Са мая на пру жа ная сі ту а цыя 
на зі ра ла ся на Ма гі лёў шчы не — 
там гэ ты па каз чык раў няў ся 
6,9 %. Тра ды цый на тых, хто за-
стаў ся без ра бо ты, ся род муж-
чын больш, чым ся род жан чын: 
5,9 % су праць 3,4 %.

і ства раць агуль ны даб ра быт, лі-
чыць Ана толь Іса чан ка. У ма лых 
на се ле ных пунк тах і ад да ле ных 
вёс ках Мін шчы ны ста лі па спя хо-
ва вы ка рыс тоў ваць пе ра соў ныя 
ме ды цын скія ды яг нас тыч ныя 
комп лек сы. «Мы з асця ро гай 
па ды хо дзі лі да но ва ўвя дзен ня, 
па пя рэд не зра бі лі ма ні то рынг, 
апы та лі ка ля 600 ча ла век. Якас цю 
па слуг за да во ле ны 98 пра цэн таў 
жы ха роў, 2 пра цэн ты част ко ва. 
Не га тыў ных ацэ нак не бы ло. Та-
кім чы нам, ака зан не гэ та га ві ду 
мед да па мо гі з'яў ля ец ца аль тэр-
на ты вай фель чар ска-аку шэр скім 
пунк там. Ра зам з тым ста цы я нар-
ныя ме ду ста но вы за кры ва цца не 
бу дуць», — за пэў ніў гу бер на тар.

У воб лас ці рэа лі зу ец ца пра ект 
па ства рэн ні ча ты рох спе цы я лі за-
ва ных ме ды цын скіх цэнт раў: у Ба-
ры са ве, Ма ла дзеч не, Са лі гор ску 
і Мін скім ра ё не. Асаб лі вай ува гі 
за слу гоў вае апош ні, дзе аказ ваць 
ме ды цын скія па слу гі ста но віц ца 
ўсё скла да ней, па коль кі што год 
на сель ніц тва пры рас тае на 7-8 
ты сяч. На ўзроў ні ўра да і Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя пра пра цоў ва-
ец ца план ума ца ван ня ма тэ ры-
яль на-тэх ніч най ба зы Мін скай 
ра ён най баль ні цы. Ва ўсіх ра ё нах 
па леп шы ла ся за бес пя чэн не жыл-
лём ма ла дых спе цы я ліс таў-ме ды-
каў. У мі ну лым го дзе па бу да ва ны 
5-ква тэр ны жы лы дом для ўра чоў 
Лю бан скай цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы. Сё ле та пла ну ец ца за-
вяр шыць бу даў ніц тва трох ін тэр-
на таў для ме ды каў пры ста ліч ча.

Са мая цяж ка вы ра шаль ная 
праб ле ма — ба дай, не да хоп мес-
цаў у дзі ця чых да школь ных уста-
но вах. Толь кі ў Мін скім ра ё не, каб 
зняць на пру жан не, не аб ход на па-
бу да ваць 16 дзі ця чых са доў. «Пы-
тан няў шмат, але мы ра зу ме ем, 
ку ды ру хац ца. Усё, што мы ро бім, 
ро бім для лю дзей, каб яны ды ха лі 
чыс тым па вет рам, ез дзі лі па доб-
рых да ро гах, каб іх ля чы лі і ву чы лі 
ква лі фі ка ва ныя ўра чы і пе да го гі. 
Га лоў нае для нас, каб ча ла ве ку 
жы ло ся кам форт на. На гэ та на-
цэль ва ем і кі раў ніц тва ра ё наў», — 
рэ зю ма ваў Ана толь Іса чан ка.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ана толь Іса чан ка 
вы сту піў пе рад дэ пу та та мі аб лас но га Са ве та 

са спра ва зда чай.

дар кі? Вы кон ва ю чы аба вяз кі — 
гэ та, лі чы, да час нік. Ча со вае 
зна хо джан не ў якас ці кі раў ні ка 
сель гас прад пры ем ства з'яў ля ец-
ца ста нам ня вы зна ча нас ці. Ча ла-
век не ра зу мее, у якім ста ту се ён 
зна хо дзіц ца. Якіх вы ні каў аль бо 
ра шу чых кро каў з яго мож на 
па тра ба ваць? Трэ ба яго аль бо 
пры зна чаць, аль бо шу каць но-
ва га ча ла ве ка, — за ўва жыў спі кер 
верх няй па ла ты пар ла мен та.

Удзель ні кі се сіі і вы кан ка ма 
пад ра бяз на аб мер ка ва лі стан 
спраў у пра мыс ло вас ці. Ад зна-
ча ла ся, што па вы ні ках го да за-
бяс пе ча ны рост аб' ёмаў вы твор-
час ці ў трох з ча ты рох сек цый 
пра мыс ло вас ці. Але, ня гле дзя чы 
на пры ня тыя ме ры па ма дэр ні за-
цыі і тэх ніч ным пе ра ўзбра ен ні, 

воб ласць не да сяг ну ла за пла-
на ва на га ўзроў ню па іна ва цый-
най пра дук цыі. Яе ўдзель ная 
ва га ў агуль ным аб' ёме скла ла 
3,8 пра цэн та пры ся рэд нім рэс-
пуб лі кан скім — 18,6 пра цэн та. 
Іна ва цый ная дзей насць на зва-
ная пры яры тэ там бя гу чай пя ці-
год кі, на гэ тым кі рун ку па він на 
быць за ся ро джа ная ўва га ўсіх 
га рад скіх і ра ён ных вы ка наў чых 
ка мі тэ таў, ад зна ча ец ца ў вы ні-
ко вым да ку мен це су мес на га
па ся джэн ня.

Кож ная вы твор часць сён ня 
мо жа і па він на раз ві ваць но выя 
кі рун кі дзей нас ці, за ся ро дзі лі 
ўва гу на па ся джэн ні. Раз мо ва 
ўзнік ла ва кол вы твор чых па каз-
чы каў Жа бін каў ска га цук ро ва га 
за во да, які ад стае ад ана ла гіч ных 
вы твор цаў з Мін скай, Гро дзен-
скай аб лас цей па асар ты мен це, 
на менк ла ту ры вы ра баў. Сён ня 
гэ ты ры нак вель мі скла да ны. 
Апош няе звя за на з рос там вы-
твор час ці трыс ня го ва га цук ру. 
«Та му трэ ба ды вер сі фі ка ваць 
вы твор чую дзей насць і вы пус-
каць пра дук цыю, у асно ве якой 
цу кар, на прык лад кан ды тар скія
да баў кі. А не прос та гру зіць цу-
кар мя ха мі», — пад крэс ліў Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПРА ДУК ЦЫЯ,ПРА ДУК ЦЫЯ,

Сён ня ся род 
парт нё раў 
рэ гі ё на — 

101 кра і на, ад кры та дзе сяць 
но вых рын каў збы ту. 
На прык лад, экс парт 
у Кі тай па вя лі чыў ся 
ўдвая, ган даль з кра і на мі 
Еў ра са ю за вы рас 
на 15 пра цэн таў. 
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