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АДКРЫЦЦІ
З якімі скаргамі часцей
за ўсё звяртаюцца
працоўныя мігранты. стар.

ІНВЕСТЫЦЫІ Ў ЗДАРОЎЕ
Новыя прэпараты для лячэння гепатыту, ВІЧ, дыябету
пачнуць выпускаць на беларуска-індыйскім прадпрыемстве ў Скідзелі
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Кіроўцы
ў дэфіцыце

540 вакансій такіх
спецыялістаў было
на Гродзеншчыне на
пачатак сакавіка. Чаму? стар.
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Фота Мікалая ЛАПІНА.

Тысяча з соткі

Н

АПАЧАТКУ таблеткі, капсулы,
блістары будуць фарміравацца
з прывазной сыравіны, але з цягам
часу пачне працаваць і завод па выпуску
самой субстанцыі. Аб гэтым было
заяўлена падчас цырымоніі адкрыцця
новага прадпрыемства, будаўніцтва
якога вялося пад патранажам старшыні
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь Міхаіла Мясніковіча,
упаўнаважанага па супрацоўніцтве
з Індыяй.

Для сябе і на экспарт
Два гады таму ў фундамент будучага завода была закладзена сімвалічная капсула.
Інвестыцыйны праект на суму 3,3 мільёна
долараў ажыццявіла індыйская кампанія
«Лок Бэта». На айчынным рынку яна працуе 15 гадоў. Новае сумеснае беларускаіндыйскае прадпрыемства атрымала назву
«Навалок».
Як адзначыў падчас адкрыцця Міхаіл
Мясніковіч, выбар партнёра невыпадковы. Менавіта Індыя лічыцца адным з най-

буйнейшых у свеце вытворцаў лекавых
прэпаратаў. І для Беларусі яна таксама
стратэгічны партнёр. Адтуль паступае 30 %
лекаў, сыравіны і субстанцый усяго аб'ему
імпарту фармацэўтычнай галіны. З уводам
новага прадпрыемства частка неабходных
прэпаратаў будзе вырабляцца ў Беларусі.
Гэта дасць і значны эканамічны эфект.
Да таго ж у прадпрыемства «Навалок» ёсць планы заняцца экспартам
лекаў у межах Еўразійскага эканамічнага саюза.
стар.
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Паехаць і...
вярнуцца
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ТЭМА ТЫДНЯ

КУДЫ РУБЕЛЬ ПАКЛІЧА?

Знешняя працоўная міграцыя асабліва адчувальная на прыгранічных тэрыторыях
На праблему знешняй працоўнай міграцыі, асабліва выезду
людзей з высокай кваліфікацыяй, не так даўно звярнуў увагу дэпутацкага корпуса рэгіянальнага ўзроўню спікер верхняй палаты
беларускага парламента Міхаіл Мясніковіч. Выступаючы на сумесным пасяджэнні Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага
самакіравання пры Савеце Рэспублікі і Савеце Акадэміі кіравання
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, ён адзначыў, што па даных
выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак, летась колькасць
грамадзян, якія працавалі за межамі нашай краіны (не змяняючы
пастаяннага месца жыхарства), складала 95,4 тысячы чалавек.
Гэта вышэй за пазалеташні ўзровень.
Больш за ўсё ўплыў ад знешняй працоўнай міграцыі, безумоўна,
адчуваюць прыгранічныя тэрыторыі, бо не заўсёды вытрымліваюць канкурэнцыю з прапановамі на рынку працы з боку суседзяў.
Напрыклад, гродзенцы часцей за ўсё едуць працаваць у Польшчу

Гаспадынь вучаць
на Аршаншчыне, як няблага
зарабіць на сваім
кавалку зямлі.
стар.

ў якасці кіроўцаў — там вялікі попыт на такіх спецыялістаў. Вабіць іх
і Літва з аналагічнымі прапановамі. Жыхары Прыдзвінскага краю,
ды і не толькі яны, выбіраюць усходні кірунак: Расія, па даных
МУС, займае першую прыступку ў перавагах працоўных мігрантаў.
Дарэчы, дзве наступныя мы ўжо таксама назвалі.
Чаму нашы суайчыннікі з'язджаюць працаваць за мяжу? Едуць па
доўгі рубель, вядома, але які яго кошт?! Некалькі жыццёвых гісторый
карэспандэнты «МС» знайшлі ў палескай глыбінцы. Абавязкова да
прачытання тым, хто толькі задумваецца аб магчымым выездзе.
А яшчэ мы вырашылі высветліць, ці можна нядрэнна зарабіць
у сваёй мясцовасці, напрыклад у невялічкай вёсцы пад Оршай,
і не быць пры гэтым айцішнікам і, наогул, як распачаць уласны
бізнес на памежжы?
Падрабязней аб гэтым чытайце ў сённяшнім нумары на
стар. 3—15.

Некалькі жыццёвых
гісторый ад жыхароў
палескай глыбінкі.

стар.
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Бізнес
на памежжы

Як зарабіць на мухах
і манетызаваць
уласнае захапленне.

стар.
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