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ЦЫТАТА ДНЯ

Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ, 
на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та:

«Пра ект дэ крэ та 
«Аб раз віц ці 
прад пры маль ніц тва і 
вы клю чэн ні за ліш ніх 
па тра ба ван няў, што 
прад' яў ля юц ца да біз не су» 
за клі ка ны кар ды наль ным 
чы нам змя ніць іс ну ю чую 
сіс тэ му ад но сін па між 
дзяр жа вай і біз не сам. 
Ця пер дзяр жа ва бу дзе 
мі ні маль на ўмеш вац ца 
ў ра бо ту суб' ек таў 
гас па да ран ня. Біз нес 
бу дзе сам ся бе рэ гу ля ваць. 
Каб гэ тыя сло вы бы лі не 
прос та пры го жай фра зай, 
у пра ек це пра ду гле джа ны 
шэ раг ме ха ніз маў па іх 
вы ка нан ні».
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Дарогі, 
якія мы 

рамантуем…

Хто куды, 
а мы на мора — 

Мінскае

СТАР. 15

Шлях 
да ідэальнай 

таліі

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.04.2017 г.
Долар ЗША    1,8797
Еўра 2,0008
Рас. руб. 0,0335
Укр. грыўня 0,0700

«Звяз да» да сле дуе праб ле му«Звяз да» да сле дуе праб ле му  ��

«РАС ТВА РАЛЬ НІК»
Ці па трэб ны ал ка го лі кам вы ра та валь ны круг?

Яна рас тва рае ўсё — гро шы, зда роўе, сям'ю... І не трэ ба ду-
маць, што пад яе ўла ду трап ля юць толь кі сла быя лю дзі. Ці 
па вер нец ца язык ска заць пра чэм пі ё на све ту, што ў яго ня ма 
сі лы во лі? Але і та кія спі ва юц ца. Хі ба мог бы сла бы ча ла век 
уна чы без гро шай знай сці 100 гра маў? Мно гія з тых, хто вы-
рваў ся з ал ка голь най за леж нас ці, ста но вяц ца па спя хо вы мі 
біз нес ме на мі аль бо пе ра клю ча юц ца на ўлад ка ван не свай го 
по бы ту, бу ду юць да мы.
Але ад ал ка га ліз му цер пяць не толь кі ама та ры чар кі і іх 
бліз кія. Гэ та сур' ёз ная эка на міч ная праб ле ма.

— Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што на адзін ру бель га рэл кі з ця гам 
ча су мо жа пры па даць 8 руб лёў вы дат каў, бо ал ка га лізм — гэ та 
траў мы, су дзі мас ці, утры ман не ЛПП. І на ват ка лі ча ла век кі нуў 
піць, яго трэ ба ля чыць ад хва роб, пры чы най якіх ста ла зло ўжы ван-
не спірт ным. А ка лі па ві не му жа ал ка го лі ка яго жон ка ўсю ноч не 
спа ла, ці бу дзе на ра бо це ад яе эка на міч ная ад да ча? — за ўва жае 
стар шы ня праў лен ня гра мад ска га аб' яд нан ня «Цэнтр да ве ру 
«На дзея і вы ля чэн не» Ста ні слаў КАЎ РОЎ. — У Поль шчы я па-
зна ё міў ся з пра гра май, якая пра цуе на вы твор час ці. Ка лі хтось ці са 
спе цы я ліс таў па чы нае вы пі ваць, з та кім ча ла ве кам зай ма ец ца кан-
суль тант. Каб вы ха ваць доб ра га то ка ра, трэ ба га доў 10, а зволь ніць 
мож на за 5 хві лін. Гэ та ж эка на міч на не вы гад на. Лепш яго вы ле-
чыць, і ня хай пра цуе і бу дзе ка рыс ным і вы твор час ці, і сям'і. Ча му б 
не па спра ба ваць та кія ме та ды ў нас? Маг чы ма, ад на го кан суль тан та 
бу дзе да стат ко ва на не каль кі прад пры ем стваў ці на ра ён...

— Ча му быць цвя ро зым і жыць у цвя ро зас ці — роз ныя рэ-
чы?

— Ча сам мы ка жам: «Па гля дзі цвя ро зы мі ва чы ма». Са праў ды, 
каб стаць не за леж ным ад га рэл кі, не аб ход ны цвя ро зы ро зум. 
Так, зрыў у ча ла ве ка, які пэў ны час ус трым лі ваў ся ад ал ка го лю, 
па чы на ец ца не з чар кі, а з дум кі пра яе. А пад стаў мож на знай сці 
коль кі хо ча це: зва нок сяб ра, доб рае на двор'е, дзень на ра джэн ня 
са ба кі, пры го жа аформ ле ныя він на-га рэ лач ныя віт ры ны, мі ма 
якіх ча ла век прай шоў. На ват абы яка выя да ал ка го лю лю дзі ча-
сам пры зна юц ца, што, ка лі ба чаць пры го жыя эты-
кет кі на ал ка го лі, ім хо чац ца па каш та ваць яго. СТАР. 15
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Без ліч ба вых тэх на ло гій 
за раз не маг чы ма ўя віць 
ні вод ную сфе ру жыц ця. 
На прык лад, яшчэ не так 
даў но вы са ка хут кас ны 
ма біль ны ін тэр нэт 
або па да рож жа 
ў вір ту аль ную 
рэ аль насць зда ва ла ся 
не чым з раз ра ду 
фан тас ты кі, 
а ўжо сён ня ад па вед ныя 
пры ла ды ро бяц ца 
ў пра мыс ло вых маш та бах. 
Ці ка выя рас пра цоў кі 
ў сфе ры элект ро ні кі 
дэ ман стру юц ца 
на гэ тым тыд ні 
на вы стаў цы 
«ТІ БО-2017».

П
ЕР ШЫ на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ва сіль МА ЦЮ ШЭЎ СКІ за чы-
таў пад час ура чыс тай цы ры мо ніі пры ві тан не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі гас цям і ўдзель ні кам XXІV Між на род на га спе-

цы я лі за ва на га фо ру му па тэ ле ка му ні ка цы ях, ін фар ма цый ных і бан каў скіх тэх-
на ло гі ях «ТІ БО-2017».

— Ме ра пры ем ства ў апош нія га ды вель мі маш таб нае. Без умоў на, пля-
цоў ка «ТІБО» ў Бе ла ру сі ка рыс та ец ца за слу жа ным аў та ры тэ там і ў ад па вед-
ных кам па ній, і ў на шых ка лег па ЕА ЭС, — пад крэс ліў Ва сіль 
Ма цю шэў скі. СТАР. 3

Ва ўрадзеВа ўрадзе  ��

Зар пла та пад рас ла
Пад ведзены вы ні кі ста ну эканомікі за пер шы квар тал

Рост рэ аль най за ра бот най пла ты — 100,5% да сту дзе ня-лю та га мі ну ла га 
го да — да сяг ну ты за кошт па вы шэн ня пра дук цый нас ці пра цы. Пра гэ та пад час 
па ся джэн ня Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў па ве да міў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 
Анд рэй КА БЯ КОЎ.

«У цэ лым па стаў ле ныя ў рам ках пра гно зу на сту дзень—са ка вік гэ та га го да 
за да чы вы кон ва юц ца. Эка но мі ка па сту по ва вы хо дзіць з рэ цэ сіі, ва ла вы ўнут-
ра ны пра дукт на 0,3% пе ра вы сіў уз ро вень мі ну ла га го да пры пра гно зе, як вы 
па мя та е це, 99,6%. Вы рас ла і пра дук цый насць пра цы па ВУП 100,7% пры пра-
гно зе 99,7%, — ад зна чыў бе ла рус кі прэм' ер. — Ста ноў чы ўплыў ака заў знеш ні 
по пыт, які рас це: тэмп рос ту экс пар ту та ва раў і па слуг у сту дзе ні-лю тым склаў 
117,4% да ана ла гіч на га ўзроў ню мі ну ла га го да. Чыс та па та ва рах экс парт вы-
рас на 19,9%, а без улі ку наф ты і наф та пра дук таў і ка лію — без сы ра він ных 
та ва раў — тэмп рос ту склаў 131%. Знеш не ганд лё выя па то кі зба лан са ва ныя, 
саль да ста ноў чае — 56,1 міль ё на до ла раў ці 0,7% да ВУП».

Пры гэ тым, па сло вах кі раў ні ка ўра да, ад наў лен не эка на міч на га рос ту за бяс-
пе ча на без уро ну для мак ра эка на міч най ста біль нас ці. Унут ра ны ва лют ны ры нак 
функ цы я нуе ста біль на, за хоў ва ец ца тэн дэн цыя чыс та га про да жу на сель ніц твам 
ва лю ты. Так, за пер шы квар тал пра да дзе на амаль 500 міль ё наў до ла раў. За хоў-
ва ец ца ста ноў чая ды на мі ка і па руб лё вых дэ па зі тах на сель ніц тва: за тры ме ся цы 
пры рас лі на 6,5% (плюс 192 міль ё ны руб лёў).

За ма цоў ва ец ца ста ноў чая тэн дэн цыя і ў асноў ных га лі нах эка но мі кі. У са-
ка ві ку пра мыс ло вая вы твор часць пры рас ла яшчэ на 1,2 пра цэнт на га пунк та. 
Па вы ні ках сту дзе ня— са ка ві ка мы вый шлі на ўзро вень 104,3% да мі ну ла га 
го да. «З рос там спра ца ва лі ўсе кан цэр ны і мі ніс тэр ствы, за вы клю чэн нем, па 
вя до мых пры чы нах, кан цэр на Бел наф та хім», — ад зна чыў Анд рэй Ка бя коў 
і да даў, што пры гэ тым ёсць спа дзя ван не на па ляп шэн не сі ту а цыі «з улі кам 
да сяг ну тых на мі ну лым тыд ні да моў ле нас цяў з ра сій скі мі парт нё ра мі па га зе і 
на фце». «Важ на, што ў эка но мі цы вый шлі на рост рэ аль най за ра бот най пла-
ты — 100,5% да сту дзе ня-лю та га 2016 го да. І гэ ты рост за бяс пе ча ны за кошт 
пра дук цый нас ці пра цы. Ме ры па зба лан са ва ным рос це за ра бот най пла ты на 
ўста ноў ле ны кі раў ні ком дзяр жа вы ўзро вень — 1000 руб лёў — на раў не са сні-
жэн нем вы дат каў і па вы шэн нем эфек тыў нас ці ва ўсіх сфе рах эка но мі кі да зво-
ляць вый сці на за пла на ва ны ўзро вень рэ аль ных іс ну ю чых гра шо вых да хо даў 
на сель ніц тва», — да даў прэм' ер-мі ністр.

«У пер шым квар та ле эка но мі ка вый шла на ўзро вень, які за пла на ва ны на 
пер шае паў год дзе: па пра гно зе ВУП пер ша га паў год дзя па ві нен быць 100,2%», — 
пад су ма ваў Анд рэй Ка бя коў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.


