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Прэм' ер Ту ні са аб вяс ціў фар мі ра ван не но ва га 
ўра да тэх на кра таў

«Пас ля се рыі кан суль та цый 

з пар ты я мі і пар ла менц кі мі бло-

ка мі і пас ля ацэн кі эка на міч най, 

па лі тыч най і са цы яль най аб ста-

ноў кі я прый шоў да вы сно вы 

пра не аб ход насць (фар мі ра ван-

ня. — «Зв.») ура да, які скла да-

ец ца з не за леж ных пра фе сі я на лаў», — пры во дзіць тэ ле ка нал 

Sky News Arabіa за яву Хі ша ма Ма шы шы. Кі раў нік ка бі не та 

мі ніст раў так са ма пад крэс ліў, што ва ўрад увой дуць спе цы я -

ліс ты, якія не зна хо дзяц ца ў якіх-не будзь пар ты ях, што, на 

дум ку прэм' е ра, да зво ліць дыс тан цы ра вац ца ад па лі тыч ных 

роз на га лос сяў і за ся ро дзіц ца на пры няц ці мер па ад ра джэн ні 

эка но мі кі кра і ны. У скла дзе но ва га ўра да 28 ча ла век, во сем 

з якіх — жан чы ны. Прэ зі дэнт Ту ні са Ка іс Са ід пры зна чыў 

Ма шы шы прэм' ер-мі ніст рам у кан цы лі пе ня і да ру чыў яму 

сфар мі ра ваць но вы ўрад. Па вод ле кан сты ту цыі кра і ны, для 

гэ та га ад во дзіў ся адзін ме сяц. Кан чат ко вы склад ура да па ві-

нен быць за цвер джа ны Асамб ле яй на род ных прад стаў ні коў 

(ад на па лат ным пар ла мен там). У вы пад ку, ка лі гэ та га не 

ад бу дзец ца, прэ зі дэн ту кра і ны да дзе на пра ва рас пус ціць 

за ка на даў чы ор ган і аб' явіць да тэр мі но выя вы ба ры.

Goldman Sachs прад ка заў зваль нен не амаль 
чвэр ці ча со ва ад хі ле ных ад ра бо ты ў ЗША

На ран нім эта пе пан дэ міі ра бо та даў цы ў ЗША пе ра-

ста лі пла ціць больш чым 22 міль ё нам ча ла век, ад зна чае 

Bloomberg. У кра са ві ку ча со ва бес пра цоў ных у ЗША бы-

ло 18 міль ё наў. Гэ та са мы вы со кі па каз чык за ўвесь час 

на зі ран няў. Ка лі эка на міч ная дзей насць па ча ла ажы ваць, 

вяр тан не мно гіх з гэ тых лю дзей да па маг ло за бяс пе чыць 

ад наў лен не аме ры кан ска га рын ку пра цы ў маі, чэр ве ні і 

лі пе ні. У той жа час перс пек ты вы паў тор на га най му для 

ча со ва не пра цу ю чых у мі ну лым ме ся цы па ча лі па гар шац-

ца, ад зна чыў эка на міст Goldman Sachs Джо зеф Брыгс. 

Хоць до ля тых, для ка го ча со вае ад хі лен не пе ра тва ра ец ца 

ў зваль нен не, за ста ец ца ніз кай, яна ў той жа час амаль 

пад во і ла ся з чэр ве ня да лі пе ня, і Goldman ча кае да лей ша-

га яе па ве лі чэн ня па ме ры па слаб лен ня мер пад трым кі з 

бо ку ўлад ЗША.

У Ган кон гу вы яві лі пер шы вы па дак 
паў тор на га за ра жэн ня ка ра на ві ру сам

Ды яг наз быў дру гі раз па стаў ле ны муж чы ну, які ўжо 

пе ра хва рэў на COVІD-19 ча ты ры з па ло вай ме ся цы 

та му. На мо мант паў тор на га тэс ці ра ван ня, якое вы яві ла ін-

фек цыю, у па цы ен та не бы ло ні я кіх пры кмет за хвор ван ня. 

Да сле да ван не ві ру са па ка за ла, што яго РНК знач на 

ад роз ні ва ец ца ад ге не тыч на га ко да та го шта ма SARS-

Cov-2, што вы клі каў пер шы вы па дак за ра жэн ня. На ву-

коў цам вя до ма, што лю дзі, якія пе ра хва рэ лі на COVІD-19, 

на бы ва юць іму ні тэт да ві ру са, ад нак да гэ туль нель га з 

упэў не нас цю сцвяр джаць, на коль кі эфек тыў ная гэ тая 

аба ро на і як доў га яна доў жыц ца. 

Вы па дак з па цы ен там у Ган кон гу дэ ман струе, што іму-

ні тэт да ві ру са, ад яко га па мер ла ўжо больш за 800 ты сяч 
ча ла век па ўсім све це, мо жа быць вель мі не пра цяг лы. 
33-га до вы жы хар Ган кон га, які пе ра хва рэў на COVІD-19, 
быў вы пі са ны са шпі та ля ў кра са ві ку — ура чы пры зна-
лі яго цал кам зда ро вым. Ад нак у жніў ні, вяр нуў шы ся з 
па езд кі ў Іс па нію, ён здаў аба вяз ко вы тэст у аэ ра пор це, 
і той зноў па цвер дзіў на яў насць ві ру са. Ра ней кі тай скія 
ўла ды ўжо па ве дам ля лі пра не каль кі вы пад каў паў тор-
на га вы яў лен ня COVІD-19. 

Па іх ін фар ма цыі, га-
вор ка ідзе пра 5–15 % 
тых, хто пе ра хва рэў, 
ад нак нель га з упэў не-
нас цю сцвяр джаць, бы-
лі гэ тыя лю дзі са праў-
ды за ра жа ныя паў тор на 
або іх не да ля чы лі пер-

шы раз.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Перш за ўсё прэм' ер ад-

зна чыў, што па вы ні ках пер-

ша га паў год дзя ў Бе ла ру сі 

скла ла ся ста ноў чае саль да 

ганд лю та ва ра мі і па слу га мі ў 

па ме ры 757 міль ё наў до ла раў 

ЗША, што на 488 міль ё наў до-

ла раў больш, чым ле тась.

«Гэ та доб ра для пла цеж-

на га ба лан су і для мак ра-

эка на міч най зба лан са ва-

нас ці, — за ўва жыў Ра ман 

Га лоў чан ка. — Але па-ра-

ней ша му ста ноў чае саль да 

вы цяг ва юць па слу гі».

Кі раў нік Са ве та Мі ніст раў 

да даў, што тэм пы рос ту экс-

пар ту за па во лі лі ся, пры чым 

як па та ва рах, так і па па слу-

гах, але па апош ніх ад моў-

ная ды на мі ка мен шая.

«Вя до ма, та кі вы нік част-

ко ва мож на тлу ма чыць пан-

дэ мі яй, за ма рож ван нем 

рын каў, цэ лым комп лек сам 

знеш ніх фак та раў, якія, не-

су мнен на, ака за лі ўплыў на 

стан знеш не ганд лё вай дзей-

нас ці, — ска заў ён. — Змя-

ні ла ся цэ на вая і та вар ная 

кан' юнк ту ра на знеш ніх рын-

ках, бы лі вя до мыя праб ле-

мы ў наф та пе ра пра цоў цы, 

ін шых га лі нах, тым не менш 

шэ раг га лін прак тыч на не 

ад чуў уплы ву эпі дэ мі я ла гіч-

ных аб ме жа ван няў і на ват 

па леп шыў свае вы ні кі знеш-

ня га ганд лю».

Па вя лі чыў ся экс парт 

сель ска гас па дар чай пра дук-

цыі, пра дук таў хар ча ван ня 

(рост 6,4 %), аду ка цый ных 

па слуг (3,1 %), кам п'ю тар-

ных і ін фар ма цый ных па слуг 

(21,6 %).

У па ра мет рах пра гно зу па 

экс пар це та ва раў спра ца ва-

лі прад пры ем ствы ка му наль-

най і па за ве да мас най пад па-

рад ка ва нас ці па Брэсц кай, 

Го мель скай, Гро дзен скай і 

Мін скай аб лас цях.

Па экс пар це па слуг з доб-

рым вы ні кам (зноў за кошт 

ІТ-га лі ны, пра ка мен та ваў 

Га лоў чан ка) вый шаў толь кі 

Мінск — 110,2 %. Ас тат нія 

рэ гі ё ны не да цяг ну лі.

«Як ба чым, кар ці на не-

ад на род ная, вы ні кі роз ныя і 

па ор га нах дзярж кі ра ван ня, і 

па за меж ных уста но вах, якія 

з'яў ля юц ца на шы мі асноў-

ны мі апор ны мі пунк та мі па 

пра соў ван ні та ва раў і па слуг 

на знеш нія рын кі», — рэ зю-

ма ваў ста тыс тыч ныя звест кі 

прэм' ер-мі ністр.

Ён са шка да ван нем ад-

зна чыў ад да лен не ад вы ра-

шэн ня стра тэ гіч най за да чы 

зні жэн ня за леж нас ці ад ад-

на го-двух рын каў, ма ю чы 

на ўва зе вы хад на экс парт-

ную фор му лу «30-30-30» (да 

та кіх па каз чы каў імк нец ца 

бе ла рус кі ўрад — тра ці на 

знеш ня га про да жу па він на 

пры па даць на кра і ны пост са-

вец кай пра сто ры, тра ці на — 

на Еў ра пей скі са юз, тра ці на — 

на кра і ны да лё ка га за меж жа). 

За пер шае паў год дзе бе ла-

рус кі экс парт у кра і ны ЕА ЭС 

склаў 50,2 %, у кра і ны Еў ра-

пей ска га са ю за — 17,1 %, 

у ін шыя кра і ны — 32,7 %.

«Асноў ная пры чы на пра-

ся дан ня па рын ку Еў ра -

са ю за — рэз кае па дзен не 

экс пар ту наф та пра дук таў у 

Еў ро пу, і гэ тая сі ту а цыя ві-

да воч на ага лі ла праб ле му 

та вар най на менк ла ту ры экс-

парт ных па ста вак, перш за 

ўсё на еў ра пей скі ры нак», — 

звяр нуў ува гу Ра ман Га лоў-

чан ка.

Для больш аб' ек тыў-

най ацэн кі ра бо ты ўра да 

па ды вер сі фі ка цыі экс пар-

ту прэм' ер-мі ністр за клі каў 

дак лад на вы зна чыц ца з 

кры тэ ры я мі, па якіх кра і ны 

мо гуць быць ад не се ныя да 

экс парт ных для Бе ла ру-

сі, — які мі ні маль ны аб' ём 

экс пар ту мо жа ўліч вац ца, 

каб лі чыць, што гэ ты ры нак 

на мі за свое ны.

«Ня гле дзя чы на на яў-

насць аб' ек тыў ных праб-

лем, пры на леж най ар га ні-

за цыі, зла джа най ра бо це 

вы ні кі экс пар ту маг лі б быць 

знач на леп шыя, — пад крэс-

ліў кі раў нік ура да. — Ры-

нак ця пер знач на ажы вае, 

у нас ёсць пе ра ва га — мы 

не спы ня лі вы твор часць, ка-

лі кан ку рэн ты спы ні лі ся, мы 

па нес лі менш страт, зра бі лі 

на кап лен ні, та му нам ёсць 

што пра па на ваць рын ку. 

Важ на за раз, як Прэ зі дэнт 

не ад ной чы звяр таў ува гу, не 

ўпус ціць мо мант. Ін стру мен-

ты пад трым кі і сты му ля ван-

ня экс пар ту, у тым лі ку на 

но вых рын ках, у нас ёсць. 

Гро шы ў бюд жэ це на гэ тыя 

мэ ты так са ма ёсць. Та му 

трэ ба ру хац ца на пе рад».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе Ця пер важ на не ўпус ціць мо мант
На прэ зі ды у ме Са ве та Мі ніст раў раз гле дзе лі пы тан ні сты му ля ван ня экс пар ту

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пры няў з 

дак ла дам пер ша га на мес ні-

ка прэм' ер-мі ніст ра Мі ка лая 

Снап ко ва і мі ніст ра фі нан саў 

Юрыя Се лі верс та ва, па ве да-

мі ла прэс-служ ба кі раў ні ка 

кра і ны. Раз мо ва іш ла пра вы-

ка нан не дзяр жаў на га і мяс цо-

вых бюд жэ таў.

Пер ша па чат ко ва Прэ зі дэнт звяр-

нуў ува гу на тое, як уплы вае бюд жэт 

на фар мі ра ван не за ра бот най пла ты: 

«Мы да маў ля лі ся, што ў бюд жэт ні каў 

яна па він на быць 80 пра цэн таў ад 

ся рэд няй зар пла ты па кра і не. Зра-

зу ме ла, бюд жэт іс тот на ўплы вае 

і на пен сіі на шых лю дзей. Вось 

пен сіі — гэ та свя тое».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-

ліў, што ўзро вень пен сій па ві нен 

скла даць 40 пра цэн таў ад ся рэд-

няй зар пла ты. «Ве тэ ра ны ака-

за лі ся на шы мі са мы мі стой кі мі і 

на дзей ны мі людзь мі, фак тыч на 

апо рай на шай дзяр жаў нас ці ў гэ-

ты ня прос ты пе ры яд. Ні ў якім ра зе 

іх нель га па крыў дзіць. Ка лі мы іх 

па крыў дзім — зна чыць, мы прос та 

не ўла да і не дзяр жа ва», — за явіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Яшчэ ад на тэ ма су стрэ чы — 

аба вя за цель ствы дзяр жа вы па 

вы пла це знеш ня га доў гу. «Ка лі яго 

трэ ба дзесь ці рэ фі нан са ваць, зна-

чыць, нам трэ ба па ду маць, па якіх 

кі рун ках раз горт ваць гэ тую ра бо-

ту. Ка лі мы не бу дзем рэ фі нан са-

ваць, са мі спра вім ся, зна чыць, вы 

мне па він ны да ла жыць, якім чы-

нам», — за ўва жыў Прэ зі дэнт.

Па яго сло вах, сё ле та час ня-

прос ты — вя лі кія гро шы пай шлі на 

ля чэн не лю дзей ад ка ра на ві ру са, 

да та го ж на пруж ва юць эка на-

міч ную аб ста ноў ку ак цыі, мі тын-

гі. Аляк сандр Лу ка шэн ка кан-

ста та ваў, што страт ад іх ужо 

на 500 міль ё наў, а бу дзе больш за 

кошт ус кос ных страт.

Прэс-служ ба да дае, што Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся па-

ступ лен ня мі да хо даў у бюд жэт і 

якім праг на зу ец ца яго дэ фі цыт у 

су вя зі з эка на міч ным спа дам не 

толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў парт нё-

раў, на ганд лё вых ад но сі нах з які мі 

ад бі ла ся за крыц цё рын каў. «Што 

ад бы ва ец ца на знеш ніх рын ках, 

як функ цы я нуе эка но мі ка і па якіх 

ар ты ку лах бюд жэ ту мы неш та не-

да атрым лі ва ем?» — за пы таў Прэ-

зі дэнт.

«Вось пен сіі — гэ та свя тое»
 У ТЭ МУ

Пас ля на ра ды з жур на ліс та-

мі па гу та рыў мі ністр фі нан саў 

Юрый Се лі верс таў, пе рад ае ка-

рэс пан дэнт Бел ТА.

Па сло вах мі ніст ра, пэў ны не-

да бор да хо даў у рэс пуб лі кан скім 

бюд жэ це ства рае не ка то рыя цяж-

кас ці ў фі нан са ван ні рас хо даў. 

«Гэ та да стат ко ва вя лі кія цяж кас-

ці з пунк ту гле джан ня па пя рэд ніх 

га доў. Але з улі кам та го, што ў 

нас ёсць пэў ны аб' ём ас тат каў, 

які мы сфар мі ра ва лі ў па пя рэд нія 

га ды, усе са цы яль ныя аба вя за-

цель ствы мы вы пла цім», — ска-

заў Юрый Се лі верс таў.

Рас тлу ма чыў кі раў нік Мін фі на 

праб ле мы з вы ка нан нем рэс пуб-

лі кан ска га бюд жэ ту — яны звя-

за ныя з па дзен нем па ступ лен няў 

ад буй ных прад пры ем стваў, на 

дзей нас ці якіх ад бі ла ся за крыц цё 

рын каў на фо не пан дэ міі. У па-

чат ку го да бы лі пэў ныя пы тан ні 

і з па ступ лен нем наф та пра дук-

таў. «Не да бор да хо даў у цэ лым 

па рэс пуб лі кан скім бюд жэ це ча-

ка ец ца ка ля трох–ча ты рох міль-

яр даў руб лёў. Што да ты чыц ца 

мяс цо вых бюд жэ таў, яны вы кон-

ва юц ца ста біль на», — звяр нуў 

ён ува гу.

Пла ця жы па ва лют ным дзярж-

доў гу сё ле та ск ла да юць ка ля 

$3,6 млрд, пры чым $2 млрд дзяр-

жа ва ўжо вы пла ці ла.

Ка жу чы пра ва ган ні на ва лют-

ным рын ку і іх уплыў на дзярж-

бюд жэт, Юрый Се лі верс таў звяр-

нуў ува гу на тое, што вы пла ты, 

пры вя за ныя да до ла ра, бу дуць 

кры ху па вя ліч вац ца. «Што ж да-

ты чыц ца да хо даў ад та кіх, на-

прык лад, экс пар цё раў, як «Бе-

ла русь ка лій», то яны, на ад ва рот, 

бу дуць пры рас таць», — рас тлу-

ма чыў мі ністр.

Ён да даў, што Бе ла русь ужо 

зра бі ла асноў ную част ку ўзно саў 

у ста тут ныя фон ды між на род ных 

ар га ні за цый, і на гэ тыя вы дат-

кі ва ган ні на ва лют ным рын ку 

сур' ёз на не паў плы ва юць.

«Най важ не шыя мэ та выя за да чы ўра да па за бес пя-

чэн ні эка на міч на га рос ту — на рошч ван не экс пар ту 

та ва раў і па слуг з па ра лель ным вы ра шэн нем за-

да чы эфек тыў на га ім парт аза мя шчэн ня, — ад крыў 

па ся джэн не прэм' ер-мі ністр Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА. — 

На мі ну лым тыд ні прэ зі ды ум раз гля даў пы тан ні ім-

парт аза мя шчэн ня. Сён ня комп лекс на раз гле дзім пы-

тан ні экс пар ту, яго ін сты ту цы я наль най струк ту ры, 

сіс тэм ныя пы тан ні сты му ля ван ня і пад трым кі пра-

соў ван ня та ва раў і па слуг на знеш нія рын кі. Да дзім 

аб' ек тыў ную ацэн ку вы ні кам ра бо ты тых, хто за гэ та 

ад каз вае».


