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Пяс коў: ні я кіх сцэ на ры яў аб маг чы мас ці 
ін тэ гра цыі Дан ба са ў РФ ня ма

Прэс-сак ра тар прэ зі дэн та 
Ра сіі Дз. Пяс коў пад крэс ліў, 
што Маск ва з тры во гай на-
зі рае, як Укра і на «свя до ма 
ад ры нае ад ся бе вя ліз ны рэ-
гі ён».

Ра сія не мае ні я кіх га то вых 
сцэ на ры яў ін тэ гра цыі Дан ба са 
ў свой склад, а гі па тэ тыч ныя 
раз ва гі на гэ ты конт прос та 

не маг чы мыя, за явіў прэс-сак ра тар прэ зі дэн та РФ Дзміт-
рый Пяс коў.

 «Ме на ві та та му мы з тры во гай на зі ра ем, як Укра і на 
свя до ма ад ры нае ад ся бе ве лі зар ны рэ гі ён (Дан бас)», — 
рас тлу ма чыў прэс-сак ра тар. «Эвен ту аль ныя раз ва гі ў 
гэ тым кан тэкс це не лі чым маг чы мы мі», — за явіў Пяс коў 
у ад каз на прось бу ска заць, ці маг чы ма та кое раз віц цё 
па дзей у бу ду чы ні.

Тэ рэ за Мэй: рэ фе рэн дум 
аб не за леж нас ці не спра вяд лі вы 
ў ад но сі нах да шат ланд цаў

Пра вя дзен не чар го ва га рэ фе рэн ду му аб не за леж-
нас ці Шат лан дыі «ў ко ра ні не спра вяд лі вае» ў ад но сі-
нах да жы ха роў гэ тай част кі Злу ча на га Ка ра леў ства. 
Та кое мер ка ван не вы ка за ла ў аў тар скім ар ты ку ле, 
апуб лі ка ва ным у га зе це The Tіmes прэм' ер-мі ністр 

Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ за Мэй. Яна рас кры ты ка ва ла па-
зі цыю кі ру ю чай у Эдын бур гу Шат ланд скай на цы я-
наль най пар тыі (ШНП), якая ста ла іні цы я та рам но ва га 
пле біс цы ту.

«ШНП спра буе пры му сіць урад Вя лі ка бры та ніі па га-
дзіц ца з тым, што ў ко ра ні не спра вяд лі ва ў ад но сі нах 
да шат ланд ска га на ро да. Яна (пар тыя шат ланд скіх на-
цы я на ліс таў) хо ча па пра сіць шат ланд цаў пры няць важ-
нае ра шэн не пры ад сут нас ці не аб ход най ін фар ма цыі. 
Яны не бу дуць ве даць, што бу дзе ўяў ляць са бой но вае 
парт нёр ства Вя лі ка бры та ніі з ЕС і якая мо жа быць аль-
тэр на ты ва не за леж най Шат лан дыі. Гэ та бы ло б прос та 
не сум лен на», — лі чыць Тэ рэ за Мэй.

Поль шча не спя ша ец ца ў зо ну еў ра
Ві цэ-прэм' ер Поль шчы Ма тэ уш Ма ра вец кі за явіў, што 

кра і на не бу дзе ўво дзіць еў ра на пра ця гу блі жэй шых 10 
ці 20 га доў. Пра гэ та па ве дам ля юць ін фар ма генц твы са 
спа сыл кай на Bloomberg.

Ві цэ-прэм' ер ад зна чыў, што ўвя дзен не еў ра пей скай 
ва лю ты ў Поль шчы бу дзе маг чы ма ў тым вы пад ку, ка-
лі па каз чы кі поль скай эка но мі кі бу дуць су па стаў ныя з 
ана ла гіч ны мі па каз чы ка мі раз ві тых еў ра пей скіх кра ін. 
На сён ня Поль шчы не вы гад на па збаў ляц ца маг чы мас ці 
эмі та ваць доўг, уста наў лі ваць пра цэнт ныя стаў кі і дру-
ка ваць сва бод на кан вер соў ную ва лю ту. Ра ней кі раў нік 
поль скай пар тыі «Пра ва і Спра вяд лі васць» Яра слаў 
Ка чынь скі за яў ляў, што ўвя дзен не еў ра «пе ра тво рыць 
Поль шчу ў пе ры фе рый ную на цыю». Акра мя та го, да-
лу чэн не да зо ны еў ра пры вя дзе да зні жэн ня ўзроў ню 
жыц ця па ля каў.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Ка лек тыў Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ вы каз вае шчы рыя 
спа чу ван ні да цэн ту Ула дзі мі ру Паў ла ві чу Суб ату з пры чы ны 
на пат каў ша га яго го ра — смер ці ЖОН КІ.

Амаль тры тыд ні мі ну ла, як Мі ніс тэр ства 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
ўвя ло ма ра то рый на пра вер кі. Га лоў ная 
мэ та гэ та га кро ку — па збег нуць дуб лю-
ю чых функ цый з су меж ны мі служ ба мі-
кант ра лё ра мі. У та кім рэ жы ме ве дам ства 
пра пра цуе да вы ха ду ўка за Прэ зі дэн та 
па кант роль на-на гляд най дзей нас ці. Ча-
ка ец ца, што на ноў рас пра ца ва ныя па-
ды хо ды пры вя дуць да ад крыц ця но вых 
прад пры ем стваў і пры то ку ін вес ты цый, 
а так са ма раз віц ця кан ку рэн цыі. Але гэ-

та толь кі пер шы крок да па ляп шэн ня біз нес-клі ма ту ў кра і-
не. Які мі ба чац ца на ступ ныя дзе ян ні? Пра гэ та па раз ва жаў 
Ула дзі мір КА РА ГІН, стар шы ня прэ зі ды у ма Рэс пуб лі кан скай 
кан фе дэ ра цыі прад пры маль ніц тва.

— На ваш по гляд, ка лі не пра вер ка мі, то якім чы нам вар та 
рэ гу ля ваць дзей насць прад пры маль ні каў?

— Пра вер кі — гэ та са мая пры мі тыў ная част ка пра цэ су рэ гу-
ля ван ня пра цы прад пры маль ні каў. Ак тыў ная пра ве рач ная дзей-
насць кант роль ных ор га наў — а іх у нас больш за 60 — ства рае 
аб ста ноў ку бо я зі і не да ве ру. Гэ та ўплы вае на дзе ла вы клі мат, на 
на строй біз нес ме на, яко га та кая ат мас фе ра мо жа дэ ма ты ва ваць. 
Між ін шым, вя дзен не ўлас най спра вы — гэ та твор часць, для якой 
так са ма важ ныя кам форт ныя ўмо вы. Уя ві це, што му зы кан ту пе-
рад кан цэр там са псу юць на строй. У яго бу дуць дры жаць ру кі. Як 
ён та ды сыг рае?

Дзей насць прад пры маль ні ка па ста ян на спа лу ча ец ца з ры зы кай. 
Су свет ная ста тыс ты ка па каз вае, што ў пер шы год пас ля ад крыц ця 
80% фір маў пры хо дзяць да банк руц тва. На ват у Аме ры цы! А там 
сіс тэ ма пад трым кі біз не су на ла джа на даў но. Біз нес ме ны, як ма ла-
дыя па раст кі, што пра бі ва юц ца скрозь ас фальт, мо гуць тра піць у 
не спры яль ны клі мат. Та му мы пад трым лі ва ем ра шэн не Прэ зі дэн та 
пе ра гле дзець за ка на даў ства, сіс тэ му рэ гу ля ван ня біз не су.

Што да ты чыц ца аль тэр на ты вы сіс тэ мы рэ гу ля цы іі, тут перш-на-
перш трэ ба га ва рыць пра вы ня сен не па пя рэ джан няў, а ўжо пас ля пра 
вы піс ван не штра фу. Хоць у ідэа ле вар та пра ца ваць на апя рэ джан не: 
больш кан суль та ваць. Час цей за ўсё прад пры маль нік не ро біць ні чо-
га кры мі наль на га. А за дроб ныя па мыл кі ці вар та ад ра зу ж ка раць 
руб лём? Маг чы ма, у па мыл цы ча ла ве ка мо жа ха вац ца за ка на даў чая 
хі ба, ка лі яна не ад на ра зо ва су стра ка ец ца.

Сён ня ў ма лень кім пры да рож ным ка фэ, каб са сма жыць яеч ню, 
па він ны быць тры асоб ныя ха ла дзіль ні кі: для яек, для мя са і для 
ага род ні ны. І дра ні кі ро бяць з буль бя ной му кі, зроб ле най у Гер ма ніі 
ці Поль шчы, а не з сы рой бе ла рус кай буль бы, бо для гэ та га трэ ба 
мець не каль кі мы еч ных па ко яў. Але ка лі ўсё вы ка наць, ці маг чы ма 
з та кой ка вяр ні атры маць пры бы так? І якім бу дзе кошт страў? Пры 
нар маль най кан ку рэн цыі цэ ны рэ гу люе спа жы вец. Бо ён — апо ра 
ма ло га і ся рэд ня га біз не су. Біз нес раз ві ва ец ца толь кі та ды, ка лі ўлі-
ча ны ін та рэ сы спа жыў цоў.

— І ўсё ж за раз ак тыў на ўзя лі ся за вы ра шэн не на ба ле лых 
пы тан няў...

— Ка лі ка заць аб спра шчэн ні, па тан нен ні, ска ра чэн ні тэр мі наў 
вы ка нан ня ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур, якіх больш за 750, — то над 
гэ тым, а так са ма над ска ра чэн нем коль кас ці аба вяз ко вых лі цэн зій, 
пра цуе спе цы яль на ство ра ная гру па на ча ле з пер шым на мес ні-
кам прэм' ер-мі ніст ра Ва сі лём Ма цю шэў скім. Ства ра ец ца так са ма 
спе цы яль ны элект рон ны рэ сурс з па кро ка вай ін струк цы яй, у якія 
ін стан цыі трэ ба прый сці, каб афор міць улас ную спра ву. На прык-
лад, каб ства рыць ка фэ, трэ ба прай сці «квэст» у 25 пунк таў. 30% 
прад пры маль ні каў спы ня юц ца на па ло ве шля ху, а коль кі згуб ле на 
ча су і срод каў!

Але га лоў нае пы тан не — скла да нас ці ў пла на ван ні спраў. Шмат 
здзе лак за клю ча юц ца на тры, а то і пяць га доў на пе рад, так зва-
ныя ф'ю чарс ныя. На прык лад, збож жа. Яно пра да ец ца на бір жах, 
гро шы па сту па юць вы твор цу, ён на бы вае тэх ні ку і пас ля вы раб ляе 
пра дукт на за каз. Ка лі эка на міч ны стан у кра і не змен лі вы, мы ўжо 
не мо жам так да лё ка пла на ваць, асаб лі ва ка лі гэ та да ты чыц ца ап-
то вых за ку пак.

Сён ня не ха пае прад пры маль ні каў, здоль ных ства рыць пра цоў-
нае мес ца для ся бе і яшчэ хоць бы для ад на го ча ла ве ка. Не ха пае 
ва ўсім све це. Ін шыя кра і ны з за да валь нен нем пры муць бе ла рус кіх 
прад стаў ні коў біз не су, але нам жа іх трэ ба за тры маць тут. Бо ад іх 
пос пе хаў за ле жыць даб ра быт кра і ны. Біз нес мен па ві нен ад чу ваць не 
страх і ры зы ку, а пад трым ку, тое, што за ім ста іць увесь бе ла рус кі 
на род, які спра вяд лі ва ацэнь вае зроб ле ную ім пя кель ную пра цу.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavіt@zvіazda.by

�

ЗА ДА ВО ЛІЦЬ СПА ЖЫЎ ЦА
Як па леп шыць умо вы для прад пры маль ні каў

Біз нес-клі матБіз нес-клі мат  ��

АД НУ ПІ ШАМ — ДЗВЕ ВЫ КРЭС ЛІ ВА ЕМ
Пра ект ука за Прэ зі дэн та аб ска ра чэн ні ад мінп ра цэ дур га то вы

Пра гэ та за явіў пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Ва сіль МА ЦЮ ШЭЎ СКІ.

Як рас тлу ма чыў ві цэ-прэм' ер, асноў ная мэ та ўка за — ап ты мі за цыя і 
ска ра чэн не ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур. Да ку мент па пя рэд не атры маў 
наз ву «Аб сіс тэм ным ска ра чэн ні коль кас ці ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур», 
ад нак у ім ідзе га вор ка не толь кі пра змян шэн не іх коль кас ці. «За апош ні 
час ра бо чая гру па на ча ле з Іры най Кас це віч (мі ністр пра цы і са цы яль най 
аба ро ны. — «Звязда».) пра ра бі ла вель мі знач ную пра цу. Ужо ёсць пра-
па но вы па ска ра чэн ні 21 пра цэ ду ры», — ад зна чыў Ва сіль Ма цю шэў скі.

Іры на Кас це віч па ве да мі ла, што за мі ну лы год і два пер шыя ме ся цы 
гэ та га ска ра ці лі 41 ад мі ніст ра цый ную пра цэ ду ру, «але пры гэ тым пры-
рас лі но вы мі». Каб пра ца па ска ра чэн ні коль кас ці ад мінп ра цэ дур бы ла 
са праў ды эфек тыў най, пра па ну ец ца ўвес ці прын цып: ад ну ўво дзіш — 
дзве ад мя ня юц ца. Прын цы по ва важ ным мі ністр на зва ла і ства рэн не 
рэ ест ра ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур. Пра па ну ец ца так са ма зра біць 
сэр віс, які аку му люе ўсю ін фар ма цыю аб ад мі ніст ра цый ных пра цэ-
ду рах: ку ды не аб ход на звяр тац ца для іх вы ка нан ня, у якія тэр мі ны і 
г. д. Боль шасць ад мінп ра цэ дур з рэ ест ра пе ра вя дуць у элект рон ны 
вы гляд — да 2020 го да іх коль касць па він на быць 75%.

Учо ра кі раў нік дзяр жа-
вы пра вёў на ра ду па 
пы тан ні ап ты мі за цыі 
коль кас ці ра бот ні каў 
дзяр жаў ных ор га наў.

— Ад ной з не аб ход ных 
умоў для па вы шэн ня эфек-
тыў нас ці дзяр жаў най ула-
ды з'яў ля ец ца па ста ян нае 
ўдас ка на лен не кі раў ніц-
кай сіс тэ мы і яе ме ха ніз-
маў, — пад крэс ліў кі раў нік 
дзяр жа вы. — Тут мы па-
він ны да бі вац ца рэ зуль та-
таў, без умоў на, не ліч бай, 
а ўмен нем. Не раз ду ваць 
бю ра кра тыч ны апа рат, а 
сіс тэм на фар мі ра ваць кам-
пакт ную струк ту ру і эфек-
тыў ную ма дэль кі ра ван ня.

Як за явіў Прэ зі дэнт, гэ-
та трэ ба ра біць па сту по ва і 
«гэ та не ра за вы акт, пры вя-
за ны да ней кай кан крэт най 
ліч бы».

— Перш за ўсё нам трэ ба 
ад сек чы ўсё ліш няе ўмо мант, 
што пло дзіць бю ра кра тыю і 
пе ра шка джае ды на міч на му 
раз віц цю кра і ны. Кож ны ча-
ла век, які пра цуе ў дзяр жаў-
най струк ту ры, па ві нен мець 
пе рад са бой пэў ную мэ ту і 
вы кон ваць пэў ныя за да чы. 
Ка лі гэ тыя лю дзі та кім чы-
нам за гру жа ныя, зна чыць, 
яны да дуць вы нік, — лі чыць 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пад крэс ліў, што ап-
ты мі за цыя мае на ўва зе 
не толь кі коль касць ра-
бот ні каў дзярж ор га наў, а 
ў цэ лым функ цы я на ван не 
дзяр жаў най ма шы ны:

— Гэ та свед чыць пра 
тое, што ня пра віль на па-
сту па юць і ра зу ме юць тыя, 
хто ба чыць у ап ты мі за цыі 
функ цы я на ван ня дзяр жаў-
ных ор га наў толь кі ска ра-
чэн не коль кас ці. Ка лі мы 
пой дзем гэ тым шля хам, 
мы вя лі ка га эфек ту не да-
сяг нём. Трэ ба па гля дзець 
на ўсе пра цэ сы, якія ад-
бы ва юц ца ў дзяр жаў ных 
ор га нах кра і ны. На гэ та, 
да рэ чы, звяр тае ўва гу на-
сель ніц тва, ка лі мы пра во-
дзім са цы я ла гіч ныя апы-
тан ні. Су стра ка ю чы ся на 
на ра дах з прад стаў ні ка мі 
сі ла вых струк тур, я ўжо ка-
заў пра тое, што нам трэ ба 
ап ты мі за ваць пра цэ сы і мы 
змо жам атры маць ад гэ та-
га на шмат боль шы эфект.

У 2013 го дзе ў кра і не ўжо 
прад пры ма лі пэў ныя кро кі. 
Ця пер не аб ход на гэ ту пра цу 
пра цяг нуць, удзя ля ю чы, як 
пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа-
вы, больш ува гі якас ці ўсёй 
кі раў ніц кай дзей нас ці.

— Та му ўра ду і Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та бы ло 

да ру ча на пра пра ца ваць 
і ўнес ці мне на раз гляд 
сіс тэм ныя пра па но вы. Га-
лоў ная мэ та ў гэ тай спра-
ве — па зба віць дзяр жаў-
ныя ор га ны дуб лю ю чых і 
не ўлас ці вых функ цый, тых 
функ цый, якія дзяр жаў ныя 
ор га ны ўво гу ле не па він ны 
вы кон ваць, — за явіў кі раў-
нік дзяр жа вы. — А са мае 
га лоў нае, дэ бю ра кра ты за-
ваць пра цэс пры няц ця кі-
раў ніц кіх ра шэн няў.

Як ад зна чыў пад час на-
ра ды Прэ зі дэнт, ён ха цеў 
бы ўсе ба ко ва аб мер ка ваць 
прад стаў ле ныя пра па но вы па 
ап ты мі за цыі дзей нас ці дзярж-
ор га наў, каб пас ля пры няць 
пра віль нае ра шэн не.

— Бо за гэ тым ста яць 
кан крэт ныя лю дзі. Трэ ба 
пры знаць, што ў цэ лым у 
дзяр жаў ных струк ту рах 
пра цу юць са мыя аду ка ва-
ныя, во пыт ныя і пад рых-
та ва ныя лю дзі, ад якіх за-
ле жыць функ цы я на ван не 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
зра біў ак цэнт і на тым, што 
як бы сён ня ні ска ра ча ла ся 
коль касць дзярж слу жа чых, 
дзярж ор га ны не вя лі кіх га-
ра доў, ра ё наў, сель скія і 
па сял ко выя са ве ты ска ра-
чаць не трэ ба.

* * *
Як за явіў жур на ліс там 
прэм' ер-мі ністр Анд-
рэй КА БЯ КОЎ па вы-
ні ках на ра ды ў кі раў-
ні ка дзяр жа вы, не аб-
ход на ў мак сі маль най 
сту пе ні ап ты мі за ваць 
пра цэ сы, звя за ныя з 
дзярж кі ра ван нем, а 
так са ма зні зіць іх за-
трат насць, не змян ша-
ю чы, а на ват па вя ліч-
ва ю чы якасць кі раў-
ніц кіх ра шэн няў.

— Гэ ты пра цэс па ві нен 
іс ці не як ней кая кам па-
нія да пэў най да ты, а па-
сту паль на, на пра ця гу па 
мен шай ме ры гэ та га го да. 
І ня ма га вор кі пра тое, што 
на ват тады пра цэс бу дзе 
за вер ша ны. Ён па ві нен іс-
ці па ста ян на, — упэў не ны 
Анд рэй Ка бя коў.

Ён так са ма па ве да міў, 
што Прэ зі дэнт да ру чыў 
пра вес ці гэ ту ра бо ту вель-
мі ўваж лі ва і ка рэкт на, каб 
ні ў якім ра зе не па крыў-
дзіць лю дзей, не ска ра ціць 
ка гось ці не спра вяд лі ва або 
не да аца ніць не чую пра цу.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

З МЭ ТАЙ УДАС КА НА ЛЕН НЯ

Учо ра кі раў нік кра і ны Аляк-
сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся 
са стар шы нёй Ма жы лі са Пар-
ла мен та Ка зах ста на Нур ла нам 
Ніг ма ту лі ным.

За раз Ка зах стан — ад на з са мых 
ды на міч ных кра ін рэ гі ё на і ад на з са-
мых раз ві тых дзяр жаў пост са вец кай 
пра сто ры. Апош нім ча сам у гэ тай краі-
не пра вод зяц ца як эка на міч ныя, так і 
па лі тыч ныя рэ фор мы — у кан сты ту цыю 
дзяр жа вы ўно сяц ца ка рэк ты вы і сфе ры 
ад каз нас ці га лін ула ды змя ня юц ца.

— Мы са праў ды вель мі сур' ёз на 
і ўваж лі ва вы ву ча ем ваш во пыт, — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка на па-
чат ку раз мо вы з гос цем. — Ду маю, 
што для Ка зах ста на гэ та вель мі важ-
ныя кро кі, якія вы прад пры ма е це ў 
імя, перш за ўсё, за ха ван ня ста біль-
нас ці і не за леж нас ці ва шай дзяр жа-
вы. Вы імк ня це ся ўся ля кія рэ фор мы, 
асаб лі ва па дзяр жаў ным улад ка ван-
ні, змя нен ні кан сты ту цыі, аба вяз ко ва 
пад ма цоў ваць кан крэт ны мі эка на міч-
ны мі кро ка мі. Гэ та вель мі важ на. Гэ та 
доб ры та кі прык лад для ін шых.

Кі раў нік кра і ны звяр нуў ува гу, што 
ў та кіх сі ту а цы ях важ на ўліч ваць мер-
ка ван не лю дзей, а ме на ві та так і ад-
бы ва ец ца ў Ка зах ста не.

Яшчэ адзін важ ны мо мант, які за-
кра нуў Прэ зі дэнт пад час су стрэ чы: у 
ця пе раш ні скла да ны час для ўсіх кра ін, 
у тым лі ку і для Ка зах ста на, гэ тай дзяр-
жа ве ўда ец ца за хоў ваць адзін ства.

Прэ зі дэнт рас ка заў, што ня даў на 
ў яго ад бы ла ся раз мо ва з кі раў ні ком 
Ка зах ста на. Ка лі ўсё бу дзе доб ра, то 
лі да ры дзяр жаў змо гуць су стрэц ца 
пад час сё лет ня га са мі ту Шан хай скай 
ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва, які бу дзе 
пры маць Ка зах стан. Так са ма маг чы мая 
су стрэ ча кі раў ні коў дзяр жаў на су свет-
най вы стаў цы ЭКС ПА-2017 у Аста не.

— Гэ та зна ка вая па дзея ў эка но-
мі цы, пла не тар ная па дзея, — лі чыць 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Я цал кам 
у тэ ме, як вы рых та ва лі ся. Мно гія ця-
пер ад маў ля юц ца ад па доб ных ме ра-
пры ем стваў. Тое, што Ка зах стан узяў 
на ся бе гэ тую функ цыю і па сту по ва, 
аку рат на з го ду ў год рых та ваў ся — 
гэ та са праў ды па дзея.

Уз ро вень двух ба ко ва га су пра цоў-
ніц тва, асаб лі ва ў ліч ба вым вы ра жэн-
ні, заў сё ды іг рае пры яры тэт ную ро лю 
ў між на род ных ад но сі нах. На жаль, 
на пра ця гу апош ніх двух га доў наш 
та ва ра зва рот зні жа ец ца. У мі ну лым 
го дзе ён зна хо дзіў ся на ўзроў ні 420 
міль ё наў до ла раў. Па сло вах кі раў-

ні ка дзяр жа вы, ві зіт спі ке ра Ма жы-
лі са Пар ла мен та Ка зах ста на бу дзе 
са дзей ні чаць раз віц цю і па глыб лен ню 
двух ба ко вых ад но сін у тым лі ку і ў 
эка на міч най, ганд лё вай сфе рах:

— Пра цы шмат. Пра ца ваць трэ ба. 
Мы заў сё ды з Нур сул та нам Абі ша-
ві чам ка жам пра тое, што як бы мы 
тут ні ўпі ра лі ся, як бы ні ста ра лі ся, 
та ва ра зва рот у нас і ў Еў ра зій скім 
эка на міч ным са ю зе, і па між дзвю ма 
кра і на мі, на жаль, па дае. І гэ тыя бо-
ле выя кроп кі трэ ба на ват не вы зна-
чаць — яны вы зна ча ныя, трэ ба па 
гэ тых кі рун ках пра ца ваць. Эка но мі-
ка — ас но ва і фун да мент ад но сін па-
між дзяр жа ва мі. Ка лі ня ма ганд лё ва-
эка на міч ных су вя зяў — больш та го, 
яны ру шац ца, гэ та ні ку ды не вар та. 
Трэ ба прад пры маць са мыя сур' ёз ныя 
на ма ган ні для та го, каб іх ад на віць.

Ця пер у Ка зах ста не функ цы я нуе 
во сем су мес ных збо рач ных вы твор-
час цяў бе ла рус кай тэх ні кі і аб ста ля-
ван ня. У мі ну лым го дзе ў ка зах стан-
скім го ра дзе Как шэ таў бы ла за пу шча-
на пер шая чар га пра ек та па ства рэн ні 
Ка зах стан ска-Бе ла рус ка га ін дуст ры-
яль на-тэх на ла гіч на га пар ка сель ска-
гас па дар чай і ка му наль най тэх ні кі.
На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

У АСНО ВЕ — ПАРТ НЁР СТВА І... ЛІЧ БЫ
Прэ зі дэнт па ста віў за да чу ад на віць уз ро вень ганд лё ва-эка на міч ных су вя зяў з Ка зах ста нам
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