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Пераклад Пераклад 
на замежнуюна замежную
Парламентарыі жадаюць больш актыўна 
прасоўваць інтарэсы Беларусі 
на міжнароднай арэне
У Савеце Рэспублікі ўпершыню прайшло сумеснае 
пасяджэнне профільных камісій абедзвюх палат 
парламента, прысвечанае ролі дэпутатаў 
і сенатараў у вырашэнні краінай 
знешнепалітычных і знешнеэканамічных задач.

— Парламенцкая дыпламатыя не ізаляваная. 
Яна дзейнічае ў рамках нашай агульнай 
знешнеэканамічнай, знешнепалітычнай лініі. Існуе 
чатыры віды дыпламатыі: афіцыйная (МЗС), пар-
ламенцкая, народная і экспертная. Мы цяпер ста-
раемся аб'яднаць усе гэтыя складнікі, каб павысіць 
эфектыўнасць агульнай работы. У нас разам з 
выканаўчай уладай агульная задача — забяспечыць 
рост эканомікі, — растлумачыў журналістам мэту та-
кога мерапрыемства старшыня Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі па міжнародных справах і на-
цыянальнай бяспецы Сяргей РАХМАНАЎ.

Ён дадаў, што парламентарыям удаецца 
ажыццяўляць досыць канкрэтныя праекты, такія, на-
прыклад, як форумы рэгіёнаў, на якіх заключаюцца 
камерцыйныя кантракты. Дарэчы, сёлета плануецца 
ўпершыню правесці рэгіянальны беларуска-ўзбекскі 
форум.

Адказваючы на пытанне «МС», Сяргей Рахманаў 
адзначыў: «Парламенцкая дыпламатыя па азначэнні 
павінна апераджаць афіцыйную, бо ў яе шырэйшы 
спектр, парламентарыі ў стане абмяркоўваць на-
ват больш складаныя пытанні, чым гэта ўдаецца на 
ўзроўні афіцыйнай дыпламатыі. І гэта правільна, 
бо такім чынам рыхтуецца глеба для прыняцця 
рашэнняў».

Старшыня Пастаяннай камісіі Палаты 
прадстаўнікоў па міжнародных справах Вале-
рый ВАРАНЕЦКІ дадаў:

— Нам вельмі важна ўзгадніць нашы дзеянні, тым 
больш сёлета мы будзем праводзіць шэраг сумес-
ных мерапрыемстваў. У прыватнасці, у красавіку 
плануем правядзенне канферэнцыі Парламенцкай 
асамблеі АБСЕ па падтрымцы праекта Эканамічнага 
пояса Шаўковага шляху, куды будуць запрошаны 
прадстаўнікі каля трох дзясяткаў краін. Нашай краіне 
ёсць што прапанаваць: транзітная, інвестыцыйная 
і турыстычная прывабнасць, развіццё лічбавай 
эканомікі. Плануем правесці семінар па праблема-
тыцы Сусветнай гандлёвай арганізацыі.

Дэпутат звярнуў увагу, што ў наш час значная 
колькасць краін свету з'яўляецца парламенцкімі 
рэспублікамі або парламенцкімі манархіямі. Гэта 
значыць, што парламенты там прызначаюць урады 
і вызначаюць унутраную і знешнюю палітыку. Таму 
сёння вельмі важна развіваць парламенцкае вы-
мярэнне ўзаемадзеяння на знешнім контуры, больш 
актыўна прысутнічаць беларускаму парламенту на 
міжнароднай арэне, імкнуцца ўплываць на сусвет-
ную палітыку і пашыраць кантакты для большай 
магчымасці прасоўвання нацыянальных інтарэсаў 
Беларусі.

Міністэрствы замежных спраў любой краіны 
зацікаўлены ў тым, каб абапірацца на парламенц-
кую дыпламатыю, упэўнены Валерый Варанецкі, у 
мінулым прафесійны дыпламат.

На сумесным пасяджэнні члены профільных 
камісій дзвюх палат Нацыянальнага сходу 
абмеркавалі падыходы і метады сваёй работы на 
міжнародных пляцоўках. Сёння ў беларускім пар-
ламенце сфарміравана 13 пастаянных дэлегацый 
для такой работы.

Сёлета беларускія парламентарыі працуюць над 
рэзалюцыяй па пытаннях тэхнічнага прагназавання ў 
галіне навукі, тэхналогій і інавацый, якую плануюць 
вынесці на разгляд Парламенцкай асамблеі АБСЕ.

«Для нас вельмі важнае прасоўванне ініцыятывы 
кіраўніка дзяржавы па запуску новага Хельсінкскага 
працэсу, — падкрэсліў старшыня Пастаяннай камісіі 
палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах. — 
Размова ідзе пра ўмацаванне даверу і супрацоўніцтва 
ў рэгіёне АБСЕ. Калі мы не забяспечым мір, то ва 
ўмовах канфрантацыі і супрацьстаяння паміж Заха-
дам і Усходам нам будзе цяжка захоўваць незалеж-
ную і нейтральную палітыку па шэрагу пытанняў».

Удзельнікі сумеснага пасяджэння казалі пра 
тое, што для таго, каб мець большы ўплыў у 
міжнародных арганізацыях, беларускім парла-
ментарыям не хапае трох рэчаў: больш шырокага 
ўдзелу, прафесіяналізму і валодання замежнымі 
мовамі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

«Вы хо дзя чы за тры бу ну, па да руй 
ідэю», — з та кім за клі кам стар шы ня 
верх няй па ла ты пар ла мен та Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ звяр нуў ся да ўдзель ні каў 
па ся джэн ня на ву ко ва-
кан суль та тыў на га са ве та па пы тан нях 
са цыяль на-эка на міч на га раз віц ця 
пры Прэ зі ды у ме Са ве та Рэс пуб лі кі, 
які адбыўся на мінулым тыдні. Тэ ма 
су стрэ чы — «Шля хі ўдас ка на лен ня 
на ву ко вай, на ву ко ва-тэх ніч най 
і іна ва цый най дзей нас ці ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь».

У хут кім ча се ў Са ве це Мі ніст раў бу-
дзе раз гля дац ца Ко дэкс аб аду ка цыі, 
пра цу юць нар мат вор цы і над за ко на-
пра ек там аб іна ва цый най дзей нас ці. 
Гэ тыя да ку мен ты пра па ну юць су час-
ныя ме та ды рэ гу ля ван ня ў на ву цы.

— Мэ та згод на за бяс пе чыць кан цэнт-
ра цыю фі нан са вых і ін тэ ле кту аль ных 
маг чы мас цяў на клю ча вых кі рун ках раз-
віц ця, ча го, на жаль, не стае ў прак тыч-
най дзей нас ці. Да вя дзец ца знач на, сур'-
ёз на пра вес ці рэ ві зію нар ма тыў на-пра-
ва вой ба зы, якая рэ гу люе аду ка цый ную, 
на ву ко вую, іна ва цый ную дзей насць. А 
на ву ко вым ар га ні за цы ям і ўста но вам 
аду ка цыі трэ ба стро га кі ра вац ца ўка-
зан ня мі кі раў ні ка дзяр жа вы і на цы я-
наль ным за ка на даў ствам у гэ тым пы-
тан ні. Мэ та вая ўста ноў ка для вер ты ка лі 
ўла ды — да сяг нен не да кан ца на ступ най 
пя ці год кі ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту ў 
аб' ёме 100 міль яр даў до ла раў. Га вор ка 
ідзе пра амаль пад ва ен не гэ та га па каз-
чы ка за восем га доў. Гэ та стра тэ гіч ная 
і комп лекс ная за да ча, — звяр нуў ся да 
пры сут ных Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Да сяг нуць вы со кіх тэм паў рос ту 
эка но мі кі мож на за кошт ін вес ты цый 
і іна ва цый. Па сло вах спі ке ра Са ве та 
Рэс пуб лі кі, для па ско ра на га аб наў лен-
ня пра мыс ло вас ці трэ ба за па зы чыць 
най леп шыя тэх на ло гіі і не толь кі адап-
та ваць іх да на шых умоў, але і ўдас ка-
наль ваць.

— Ка лі быць аб' ек тыў ны мі, то гэ-
тая за да ча, па стаў ле ная кі раў ні ком 
дзяр жа вы, вы ра ша ец ца дрэн на. І 
ву чо ныя-рэ гу ля та ры не да пра цоў ва-
юць. Апош нія га ды знач на зні зі ла ся 
ін вес ты цый ная ак тыў насць рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі. До ля ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал ВУП ска ра ці ла ся з 32,1 
пра цэн та ў 2011 го дзе да 20 пра цэн таў 
у 2018-м. Ра зам з тым для за бес пя-
чэн ня ўстой лі ва га раз віц ця кра і ны з 
вы со кай удзель най ва гой апра цоў чай 
пра мыс ло вас ці ў струк ту ры эка но мі кі 

(а Бе ла русь з'яў ля ец ца ме на ві та та-
кой) не аб ход на, каб до ля ін вес ты цый 
у асноў ны ка пі тал ВУП бы ла не ні жэй-
шая за 25 пра цэн таў, — па ве да міў Мі-
ха іл Мяс ні ко віч.

Ся род пра па ноў стар шы ні Са ве-
та Рэс пуб лі кі па вы ра шэн ні праб лем 
комп лек су — ства рэн не ін сты ту та 
бір жы па тэн таў на аб' ек ты ін тэ лек-
ту аль най ма ё мас ці. Гэ та да па мо жа 
па пя рэ дзіць «уцеч ку маз гоў» і да зво-
ліць вы ра шаць праб ле му ка мер цыя-
лі за цыі ідэй.

Ці ка вая пра па но ва — ства рэн не 
фон ду ЕА ЭС для фі нан са ван ня пра-
рыў ных су мес ных пра ек таў. Пры кла-
дам та кой струк ту ры мо гуць слу жыць 
на пра цоў кі Са юз най дзяр жа вы ў гэ тым 
кі рун ку.

Хімп ра мыс ло васць, ма шы на бу-
да ван не, бія ло гія — перс пек тыў ныя 
сфе ры для рас пра цоў кі пра рыў ных 
на цы я наль ных пра ек таў. Кі ра ваць імі 
мо жа струк ту ра на ча ле з ге не раль ным 
кан струк та рам, які ва ло дае вы ключ-
ным во пы там і кам пе тэн цы я мі. Мэ та-
згод на пад клю чыць Банк раз віц ця, які 
пры пад трым цы На цы я наль на га бан ка 
ства рыў бы ін стру мен та рый фаб ры кі 
пра ект на га фі нан са ван ня.

І ка неш не, ка лі га вор ка ідзе пра іна-
ва цыі, нель га за бы вац ца пра ма ла дыя 
кад ры.

— Пра па ную рэа лі за ваць мэ та выя 
за да чы па вы яў лен ні і пад трым цы 
най больш та ле на ві тых ма ла дых да-
след чы каў, якія прын цы по ва здоль-
ныя кі ра ваць на ву ко вы мі шко ла мі 
су свет на га ўзроў ню, свай го ро ду 
стаць алім пій скі мі чэм пі ё на мі, — 

пры вёў па раў на нне Мі ха іл Мяс ні-
ко віч. — На ву коў цаў і да след чы каў 
для ра бо ты ў най ноў шых га лі нах 
на ву кі і эка но мі кі трэ ба рых та ваць, 
маг чы ма, мець для гэ та га асаб лі вы 
ўні вер сі тэт. Най больш та ле на ві тым 
сту дэн там ін шых ВНУ трэ ба бы ло б 
да ваць пра ва пе ра хо ду для ву чо бы 
ў гэ ты эліт ны ка лек тыў. А тым, у ка-
го не атрым лі ва ец ца ву чыц ца ў ім, 
пе ра во дзіц ца ў звы чай ныя ўста но вы 
вы шэй шай шко лы.

На чаль нік упраў лен ня эка но-
мі кі іна ва цый най дзей нас ці Мі-
ніс тэр ства эка но мі кі Дзміт рый 
КРУП СКІ ў сва ім дак ла дзе вы зна чыў 
клю ча выя фак та ры са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця на шай кра і ны. 
Ся род іх — аб ме жа ва ны рэ сурс ны 
па тэн цы ял, на рас тан не гла баль най 
не ста біль нас ці і «тур бу лент нас ці» ў 
ва ен най сфе ры, не аб ход насць пе ра-
адо лець на ступ ствы ава рыі на ЧА-
ЭС, раз ві ваць ліч ба выя тэх на ло гіі, 
за бяс пе чыць эка на міч ную не за леж-
насць. Гэ тыя па ла жэн ні сфар мі ра ва лі 
пры яры тэ ты іна ва цый на га раз віц ця ў 
бу ду чы ні. Так, за па тра ба ва ны но выя 
ме ды цын скія, бія ла гіч ныя, ін фар ма-
цый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі, 
рас пра цоў кі но вай зброі.

Ідэю «Уні вер сі тэ та 3.0», або «Прад-
пры маль ніц ка га ўні вер сі тэ та», прад ста-
віў Сяр гей КАС ПЯ РО ВІЧ, на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня пра фе сій най 
аду ка цыі Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 
У гэ ты экс пе ры мен таль ны пра ект ужо 
ўклю ча ны сем вя ду чых ВНУ. На ву чэн-
цы та кой най ноў шай фор мы аду ка цыі 
бу дуць ад на ча со ва фар мі ра ваць вы на-
ход ніц кія і прад пры маль ніц кія кам пе-
тэн цыі. Ся род пра па на ва ных ме та даў 
дзей нас ці «Уні вер сі тэ та 3.0»: ад крыц цё 
но вых спе цы яль нас цяў і рас пра цоў-
ка іна ва цый ных ме то дык на ву чан ня 
(на прык лад, ства рэн не стар тап-пра-
ек таў).

Яшчэ ад на ідэя Мі на ду ка цыі — на-
цы я наль ны дзі ця чы тэх на парк. Адо ра-
ныя і та ле на ві тыя хлоп чы кі і дзяў чат кі, 
зай ма ю чы ся ў ім, бу дуць ства раць эка-
но мі ку бу ду чы ні.

Па вы ні ку па ся джэн ня бы лі пры-
ня тыя рэ ка мен да цыі, ся род якіх пры-
яры тэ та мі вы зна ча ны ін вес ты цыі, 
за ня тасць, мо ладзь, ін фар ма ты за-
цыя, экс парт. Мэ та згод на, лі чаць 
удзель ні кі са ве та, за цвер дзіць адзі-
ныя пер ша рад ныя кі рун кі на ву ко вай 
і іна ва цый най дзей нас ці, пра цяг нуць 
сты му ля ван не ма ла дзёж на га прад-
пры маль ніц тва.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ПА ДА РА ВАЦЬ 
ІДЭЮ

За ка на даў ства ў сфе ры аду ка цыі і на ву кі па тра буе ўдас ка на лен ня
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