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Пераклад
на 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), парламенцкая, народная і экспертная. Мы цяпер стараемся аб'яднаць усе гэтыя складнікі, каб павысіць
эфектыўнасць агульнай работы. У нас разам з
выканаўчай уладай агульная задача — забяспечыць
рост эканомікі, — растлумачыў журналістам мэту такога мерапрыемства старшыня Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Сяргей РАХМАНАЎ.
Ён дадаў, што парламентарыям удаецца
ажыццяўляць досыць канкрэтныя праекты, такія, напрыклад, 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 нават 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 Валерый ВАРАНЕЦКІ дадаў:
— Нам вельмі важна ўзгадніць нашы дзеянні, тым
больш сёлета мы будзем праводзіць шэраг сумесных 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 праблематыцы 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 вымярэнне ўзаемадзеяння на знешнім контуры, больш
актыўна прысутнічаць беларускаму парламенту на
міжнароднай арэне, імкнуцца ўплываць на сусветную палітыку і пашыраць кантакты для большай
магчымасці прасоўвання нацыянальных інтарэсаў
Беларусі.
Міністэрствы замежных спраў любой краіны
зацікаўлены ў тым, каб абапірацца на парламенцкую 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 парламенце 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 Захадам і Усходам нам будзе цяжка захоўваць незалежную і нейтральную палітыку па шэрагу пытанняў».
Удзельнікі сумеснага пасяджэння казалі пра
тое, што для таго, каб мець большы ўплыў у
міжнародных арганізацыях, беларускім парламентарыям не хапае трох рэчаў: больш шырокага
ўдзелу, прафесіяналізму і валодання замежнымі
мовамі.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
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АКТУАЛЬНА

ПАДАРАВАЦЬ
ІДЭЮ
Заканадаўства ў сферы адукацыі і навукі патрабуе ўдасканалення
«Выходзячы за трыбуну, падаруй
ідэю», — з такім заклікам старшыня
верхняй палаты парламента Міхаіл
МЯСНІКОВІЧ звярнуўся да ўдзельнікаў
пасяджэння навуковакансультатыўнага савета па пытаннях
сацыяльна-эканамічнага развіцця
пры Прэзідыуме Савета Рэспублікі,
які адбыўся на мінулым тыдні. Тэма
сустрэчы — «Шляхі ўдасканалення
навуковай, навукова-тэхнічнай
і інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы
Беларусь».
У хуткім часе ў Савеце Міністраў будзе разглядацца Кодэкс аб адукацыі,
працуюць нарматворцы і над законапраектам аб інавацыйнай дзейнасці.
Гэтыя дакументы прапануюць сучасныя метады рэгулявання ў навуцы.
— Мэтазгодна забяспечыць канцэнтрацыю фінансавых і інтэлектуальных
магчымасцяў на ключавых кірунках развіцця, чаго, на жаль, не стае ў практычнай дзейнасці. Давядзецца значна, сур'ёзна правесці рэвізію нарматыўна-прававой базы, якая рэгулюе адукацыйную,
навуковую, інавацыйную дзейнасць. А
навуковым арганізацыям і ўстановам
адукацыі трэба строга кіравацца ўказаннямі кіраўніка дзяржавы і нацыянальным заканадаўствам у гэтым пытанні. Мэтавая ўстаноўка для вертыкалі
ўлады — дасягненне да канца наступнай
пяцігодкі валавога ўнутранага прадукту ў
аб'ёме 100 мільярдаў долараў. Гаворка
ідзе пра амаль падваенне гэтага паказчыка за восем гадоў. Гэта стратэгічная
і комплексная задача, — звярнуўся да
прысутных Міхаіл Мясніковіч.

(а Беларусь з'яўляецца менавіта такой) неабходна, каб доля інвестыцый
у асноўны капітал ВУП была не ніжэйшая за 25 працэнтаў, — паведаміў Міхаіл Мясніковіч.
Ся род пра па ноў стар шы ні Са вета Рэс пуб лі кі па выра шэнні праблем
комп лек су — ства рэн не ін сты ту та
бір жы па тэн таў на аб' ек ты ін тэ лекту аль най ма ё мас ці. Гэ та да па мо жа
папярэдзіць «уцечку мазгоў» і дазволіць вырашаць праблему камерцыялі за цыі ідэй.
Цікавая прапанова — стварэнне
фонду ЕАЭС для фінансавання прарыўных сумесных праектаў. Прыкладам такой структуры могуць служыць
напрацоўкі Саюзнай дзяржавы ў гэтым
кірунку.

Дасягнуць высокіх тэмпаў росту
эканомікі можна за кошт інвестыцый
і інавацый. Па словах спікера Савета
Рэспублікі, для паскоранага абнаўлення прамысловасці трэба запазычыць
найлепшыя тэхналогіі і не толькі адаптаваць іх да нашых умоў, але і ўдасканальваць.
— Калі быць аб'ектыўнымі, то гэтая задача, пастаўленая кіраўніком
дзяр жа вы, вы ра ша ец ца дрэн на. І
вучоныя-рэгулятары недапрацоўваюць. Апошнія гады значна знізілася
інвестыцыйная актыўнасць рэальнага
сектара эканомікі. Доля інвестыцый у
асноўны капітал ВУП скарацілася з 32,1
працэнта ў 2011 годзе да 20 працэнтаў
у 2018-м. Разам з тым для забеспячэння ўстойлівага развіцця краіны з
высокай удзельнай вагой апрацоўчай
прамысловасці ў структуры эканомікі

Хімп ра мыс ло васць, ма шы на будаванне, біялогія — перспектыўныя
сферы для распрацоўкі прарыўных
нацыянальных праектаў. Кіраваць імі
можа структура на чале з генеральным
канструктарам, які валодае выключным вопытам і кампетэнцыямі. Мэтазгодна падключыць Банк развіцця, які
пры падтрымцы Нацыянальнага банка
стварыў бы інструментарый фабрыкі
праектнага фінансавання.
І канешне, калі гаворка ідзе пра інавацыі, нельга забывацца пра маладыя
кадры.
— Прапаную рэалізаваць мэтавыя
за да чы па вы яў лен ні і пад трым цы
найбольш та лена ві тых маладых даследчыкаў, якія прынцыпова здольныя 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, —

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
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пры вёў па раў на нне Мі ха іл Мяс ніко віч. — На ву коў цаў і да след чы каў
для ра бо ты ў най ноў шых га лі нах
навукі і эканомікі трэба рыхтаваць,
маг чыма, мець для гэтага асаблівы
ўні вер сі тэт. Най больш та ле на ві тым
студэнтам іншых ВНУ трэба было б
даваць права пераходу для вучобы
ў гэты эліт ны калектыў. А тым, у каго не атрым лі ва ец ца ву чыц ца ў ім,
пераводзіцца ў звычайныя ўстановы
вышэйшай школы.
На чаль нік упраў лен ня эка номі кі іна ва цый най дзей нас ці Мініс тэр ства эка но мі кі Дзміт рый
КРУПСКІ ў сваім дакладзе вызначыў
клю ча выя фак та ры са цы яль на-экана 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
нестабільнасці і «турбулентнасці» ў
ваеннай сферы, неабходнасць пераадо лець на ступ ствы ава рыі на ЧАЭС, раз ві ваць ліч ба выя тэх на ло гіі,
забяспечыць эканамічную незалежнасць. Гэтыя палажэнні сфарміравалі
прыярытэты інавацыйнага развіцця ў
будучыні. Так, запатрабаваны новыя
медыцынскія, біялагічныя, інфармацый на-ка му ні ка цый ныя тэх на ло гіі,
распрацоўкі новай зброі.
Ідэю «Універсітэта 3.0», або «Прадпрымальніцкага ўніверсітэта», прадставіў Сяргей КАСПЯРОВІЧ, начальнік
галоўнага ўпраўлення прафесійнай
адукацыі Міністэрства адукацыі.
У гэты эксперыментальны праект ужо
ўключаны сем вядучых ВНУ. Навучэнцы такой найноўшай формы адукацыі
будуць адначасова фарміраваць вынаходніцкія і прадпрымальніцкія кампетэнцыі. Сярод прапанаваных метадаў
дзейнасці «Універсітэта 3.0»: адкрыццё
новых спецыяльнасцяў і распрацоўка інавацыйных методык навучання
(напрыклад, стварэнне стартап-праектаў).
Яшчэ адна ідэя Мінадукацыі — нацыянальны дзіцячы тэхнапарк. Адораныя і таленавітыя хлопчыкі і дзяўчаткі,
займаючыся ў ім, будуць ствараць эканоміку будучыні.
Па выніку пасяджэння былі прынятыя рэкамендацыі, сярод якіх прыяры тэ та мі вы зна ча ны ін вес ты цыі,
за ня тасць, мо ладзь, ін фар ма ты зацыя, экс парт. Мэ та згод на, лі чаць
удзельнікі савета, зацвердзіць адзіныя першарадныя кірункі навуковай
і інавацыйнай дзейнасці, працягнуць
стымуляванне маладзёжнага прадпрымальніцтва.
Марыя ДАДАЛКА.

