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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
РА СІЯ ПРА ВЯ ДЗЕ НАЙ БУЙ НЕЙ ШЫЯ ВУ ЧЭН НІ

У ве рас ні мі ніс тэр ства аба-

ро ны Ра сіі пра вя дзе са мыя 

маш таб ныя з 1981 го да ва-

ен ныя ву чэн ні. Па звест ках 

ве дам ства, у ма неў рах пад 

наз вай «Ус ход-2018» возь-

 муць удзел ка ля 300 ты сяч вай скоў цаў. «Яны ў чымсь ці 

паў та ра юць «За хад-81», але ў чымсь ці, ма быць, яшчэ 

больш маш таб ныя», — за явіў мі ністр аба ро ны Сяр гей 

Шай гу. Ву чэн ні «Ус ход-2018» прой дуць з 11 па 15 ве-

рас ня амаль на ўсіх па лі го нах Цэнт раль най і Усход няй 

ва ен ных акруг. У іх бу дзе за дзей ні ча на 36 ты сяч адзі нак 

су ха пут най тэх ні кі, у тым лі ку тан кі, бро не транс пар цё ры 

і ін шыя ма шы ны, а так са ма больш за ты ся чу са ма лё таў і 

вер та лё таў. У ву чэн нях возь муць удзел вой скі Ус ход няй 

і Цэнт раль най ва ен ных акруг, а так са ма сі лы Паў ноч на-

га і Ці ха акі ян ска га фло ту і ПДВ. У якас ці пад рых тоў чых 

ме ра пры ем стваў бу дзе ка ля 15 спе цы яль ных ву чэн няў 

па за бес пя чэн ні вой скаў.

ЗША І МЕК СІ КА ЗНАЙ ШЛІ ЗА МЕ НУ NАFTА
Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп за явіў аб да сяг нен ні 

да моў ле нас ці з Мек сі кай па 

ганд лі, якая прый дзе на зме-

ну Па гад нен ню аб паў ноч на-

 а ме ры кан скай зо не сва бод на га 

ганд лю (NАFTА) і пой дзе на 

ка рысць абедз вюм кра і нам. Трамп за явіў, што наз ва 

па гад нен ня бу дзе зме не на і рас тлу ма чыў гэ та тым, што 

NАFTА вы клі кае «дрэн ныя аса цы я цыі». Аб' ява пра гу ча ла 

ў Аваль ным ка бі не це Бе ла га до ма ў пры сут нас ці жур-

на ліс таў. «Гэ та вы дат ная здзел ка. Мек сі ка па абя ца ла 

не ад клад на па чаць за куп ляць як ма га больш сель ска-

гас па дар чай пра дук цыі. І бу дзе пра ца ваць у гэ тым кі рун-

ку вель мі ста ран на», — за явіў До нальд Трамп. Мек сі ка 

ім парт уе з ЗША больш сві ні ны і ку ку ру зы, чым лю бая 

ін шая кра і на ў све це. У рам ках но ва га ганд лё ва га па гад-

нен ня па між ЗША і Мек сі кай вы твор часць аў та пра дук цыі 

ў абедз вюх кра і нах па він на вы рас ці з 63 да 75 пра цэн-

таў. Прэм' ер-мі ністр Ка на ды Джас цін Тру до ў раз мо ве з 

прэ зі дэн там Мек сі кі Эн ры ке Пень ем Нье та па га дзіў ся з 

трох ба ко вым ха рак та рам здзел кі NАFTА. У сваю чар гу 

афі цый ны прад стаў нік МЗС Ка на ды Адам Ос цін, ка мен-

ту ю чы маг чы масць да лу чэн ня Ата вы, за явіў, што «кра і на 

за клю чыць ганд лё вае па гад нен не з ЗША толь кі на вы гад-

ных для ся бе ўмо вах».

18 ЧА ЛА ВЕК ПА ЦЯР ПЕ ЛІ 
ПАД ЧАС ПРА ТЭС ТАЎ У НЯ МЕЦ КІМ ХЕМ НІ ЦЫ

Па да ных па лі цыі, 591 

яе су пра цоў нік пры сут ні чаў 

для га ран та ван ня бяс пе кі на 

дзвюх дэ ман стра цы ях, якія 

ад бы лі ся ў цэнт ры Хем ні ца. 

Га вор ка ідзе пра ак цыі пар-

тыі «Ле выя», а так са ма пра ва га гра ма дзян ска га ру ху 

«Рrо Сhеmnіtz», у якіх узя лі ўдзел ка ля 8 ты сяч ча ла век. 

«Пад час абедз вюх дэ ман стра цый ад бы лі ся су тык нен ні, у 

вы ні ку якіх, па па пя рэд ніх да ных, па цяр пе лі 18 удзель ні-

каў ак цый і двое па лі цэй скіх», — ад зна ча ец ца ў прэс-рэ-

лі зе па лі цыі. Як вя до ма, у сак сон скім Хем ні цы на ўсхо дзе 

Гер ма ніі ў ноч на ня дзе лю ад бы ла ся бой ка, у якой за гі нуў 

35-га до вы не мец. Па да зра ва ны мі па спра ве аб за бой-

стве пра хо дзяць 23-га до вы гра ма дзя нін Сі рыі і 22-га до вы 

гра ма дзя нін Іра ка. Ад мі ніст ра цый ны суд Хем ні ца вы даў 

ор дэр на іх арышт.

НА ВУ КОЎ ЦЫ ВЫ СВЕТ ЛІ ЛІ, АБ ЯКІХ ПРАБ ЛЕ МАХ 
СА ЗДА РОЎ ЕМ СВЕД ЧАЦЬ МАР ШЧЫ НЫ

Мар шчы ны мо гуць быць ін-

ды ка та рам па вы ша най ры зы кі 

смер ці ад сар дэч на-са су дзіс-

тых за хвор ван няў, вы свет лі лі 

фран цуз скія да след чы кі з Ту-

луз ска га ўні вер сі тэ та. Пра гэ та 

яны рас ка за лі на што га до вай 

кан фе рэн цыі Еў ра пей ска га та ва рыст ва кар ды ё ла гаў у 

Мюн хе не. Удзель ні ка мі да сле да ван ня ста лі 3200 ча ла век, 

уз рост якіх на мо мант па чат ку экс пе ры мен та скла даў 

32, 42, 52 і 62 га ды. На ву коў цы аца ні лі іх мар шчы ны на лбе 

па шка ле ад ну ля да трох у за леж нас ці ад іх вы яў ле нас ці. 

За доб ра ах вот ні ка мі на зі ра лі на пра ця гу 20 га доў. За гэ ты 

час 233 з іх па мер лі. Як ака за ла ся, чым глы бей шыя бы лі 

мар шчы ны, тым больш маг чы май ака за ла ся смерць ад 

сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў. «Мы звяр ну лі ўва гу 

на мар шчы ны ў якас ці мар ке ра, та му што гэ та прос та і на-

гляд на, — за ўва жы ла вя ду чы аў тар да сле да ван ня Іа лан да 

Эс кі роль. — Толь кі зір нуў шы на твар ча ла ве ка, мож на даць 

яму па ра ды па зні жэн ні ры зы кі раз віц ця за хвор ван няў».

Экс партЭкс парт  

ПРА ВЯ РАЙ ЦЕ 
І КУП ЛЯЙ ЦЕ

Перс пек ты вы па шы рэн ня па ста вак бе ла рус кай пра-

дук цыі хар ча ван ня на ры нак Еў ра пей ска га са ю за 

аб мер ка ва лі на су стрэ чы ві цэ-прэм' ер Мі ха іл Ру сы 

і еў ра ка мі сар па пы тан нях ахо вы зда роўя і бяс пе кі 

хар чо вых пра дук таў Ві ця ніс Анд ру кай ціс. Дэ ле га-

цыя Еў ра са ю за ў гэ тыя дні на вед вае Бе ла русь.

Бе ла русь за ці каў ле на хут чэй сер ты фі ка ваць свае птуш-

ка фаб ры кі, каб атры маць маг чы масць экс пар ту мя са ў Еў-

ра пей скі са юз, і скру пу лёз на вы ра шае пы тан ні, па стаў ле ныя 

парт нё ра мі, за пэў ніў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра. Еў ра пей скія 

спе цы я ліс ты ўжо не каль кі ра зоў агля да лі бе ла рус кія прад-

пры ем ствы, якія ма юць на мер ажыц цяў ляць па стаў кі на ры-

нак ЕС. Па вы сіць та ва ра аба рот маг чы ма за кошт па шы рэн ня 

спі са пра дук цыі, да зво ле най на ўвоз у Еў ра пей скі са юз.

«Мы ад кры тыя і га то выя вы ра шаць мно гія пы тан ні, 

якія ста вяц ца Еў ра са ю зам, у тым лі ку па аф ры кан скай 

чу ме сві ней і ін шых на прам ках», — цы туе сло вы Мі ха і ла 

Ру са га Бел ТА.

Ві ця ніс Анд ру кай ціс пад крэс ліў не аб ход насць аб ме ну 

ін фар ма цы яй па на зі ран ні за ста нам за хвор ван няў жы вёл 

і су пра цоў ніц тва па ды яг нос ты цы та кіх за хвор ван няў.

Ак ту аль ныя тэ мы ўза е ма дзе ян ня з Еў ра пей скім са юзам 

аб мяр коў ва лі і ў Мі ніс тэр стве за меж ных спраў, дзе з еў-

ра ка мі са рам су стрэў ся на мес нік мі ніст ра Алег Краў чан ка. 

З бе ла рус ка га бо ку ў пе ра га во рах удзель ні ча лі на мес нік 

мі ніст ра сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня — ды рэк тар 

Дэ парт амен та ве тэ ры нар на га і хар чо ва га на гля ду Іван 

Сміль гінь і на мес нік мі ніст ра ахо вы зда роўя — га лоў ны 

дзяр жаў ны са ні тар ны ўрач На тал ля Жу ка ва.

Пра гра ма ві зі ту ка мі са ра ўклю чае на вед ван не рэ гі ё наў. 

Ві ця ніс Анд ру кай ціс па зна ё міц ца з ажыц цяў лен нем пра ек-

та ў На ва груд ку, які рэа лі зу ец ца на срод кі ЕС, а так са ма 

на ве дае Лі тоў скі цэнтр аду ка цыі, куль ту ры і ін фар ма цыі 

ў Рым дзю нах.

Марыя ДАДАЛКА



Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НАСЦЬ
У ПРА ГРЭ СЕ

Бе ла русь на стро е на на больш ак тыў нае раз віц цё 
пра мыс ло вай ка а пе ра цыі з В'ет на мам

Аб гэ тым за явіў стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі Ула дзі мір Анд рэй-

чан ка на су стрэ чы з Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі В'ет нам у Бе ла-

ру сі Ле Анем, які за вяр шае дып ла ма тыч ную мі сію 

ў на шай кра і не.

Да рэ чы, па пра мыс ло вай ка а пе ра цыі ўжо рэа лі зоў ва ец-

ца шэ раг пра ек таў. На прык лад, сё ле та — збор ка гру за вых 

аў та ма бі ляў МАЗ, па са жыр скіх аў то бу саў. Ёсць пра ект па 

хар чо вай пра мыс ло вас ці, ства ра ец ца су мес нае прад пры-

ем ства па пе ра пра цоў цы су хо га ма ла ка і су хой ма лоч най

сы ро ват кі — яно па він на па чаць пра ца ваць у кан цы го да.

Вя лі кія над зеі Бе ла русь ус кла дае на 16-ю між на род ную 

вы стаў ку, якая прой дзе ў в'ет нам скім го ра дзе Ха шы мін у 

па чат ку снеж ня. Ка ля 25 ай чын ных прад пры ем стваў ужо за-

яві лі, што пры муць ак тыў ны ўдзел у гэ тым ме ра пры ем стве. 

Ся род іх — МТЗ, МАЗ, Бе лАЗ, «Ка му нар ка» і ін шыя.

Па сло вах спі ке ра ніж няй па ла ты пар ла мен та, за 

час пра цы Ле Аня ад но сі ны па між на шы мі дзяр жа ва мі 

на бы лі больш глы бо кі і змяс тоў ны ха рак тар. Вя лі кі ўклад 

у та кі стан спраў быў уне се ны за кошт уз роў ню ад но сін 

прэ зі дэн таў дзвюх дзяр жаў. На га да ем, у мі ну лым го дзе 

ад быў ся ві зіт кі раў ні ка В'ет на ма ў Бе ла русь, які на даў сур'-

ёз ны сты мул ра бо це між ура да вай ка мі сіі, мі ніс тэр стваў і 

ве дам стваў. Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў так са ма 

да даў, што ві зіт ста ноў ча ад біў ся і на між пар ла менц кіх 

кан так тах, бо та ды бы ла да сяг ну та да моў ле насць аб ві зі-

це стар шы ні На цы я наль на га схо ду В'ет на ма ў на ступ ным 

го дзе. Гэ тая су стрэ ча дасць но выя маг чы мас ці для су пра-

цоў ніц тва, пе ра ка на ны Ула дзі мір Анд рэй чан ка.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў пад крэс ліў: за гэ тыя 

га ды ство ра на са лід ная да га вор на-пра ва вая ба за, ра-

бо чыя гру пы па су пра цоў ніц тве, ад бы ва юц ца ві зі ты груп 

друж бы. На пе ра дзе вы ка нан не за да чы, якую па ста ві лі 

прэ зі дэн ты дзвюх дзяр жаў, — да кан ца 2019 го да ўза ем ны 

та ва ра аба рот па ві нен да сяг нуць ад зна кі ў 500 міль ё наў 

до ла раў. «Рост ёсць, але гэ та га яшчэ не да стат ко ва для 

та го, каб вый сці на 500 міль ё наў до ла раў», — за ўва жыў 

спікер ніжняй палаты парламента.

Ула дзі мір Анд рэй чан ка па дзя ка ваў Ле Аню за су мес ную 

пра цу на ка рысць на шых пар ла мен таў і кра ін.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



На па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў, 

якое ад бы ло ся ўчо ра, аб мер ка-

ва лі бюд жэт на на ступ ны год, а 

так са ма пра ек ты пра гно зу са-

цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

і асноў ныя на прам кі гра шо ва-

крэ дыт най па лі ты кі. Як ад зна чыў 

прэм' ер-мі ністр Сяр гей Ру мас, гэ-

та су стрэ ча — за ключ ны эле мент 

пер ша га эта пу фар мі ра ван ня па-

ке та пра гноз ных да ку мен таў пе-

рад на кі ра ван нем іх на раз гляд 

кі раў ні ка дзяр жа вы.

Сяр гей Ру мас так са ма звяр нуў 

ува гу, што на сён ня да сяг ну тае ра-

зу мен не па ўсіх клю ча вых пы тан нях. 

Прын цы по вым за ста ец ца за бес пя чэн-

не вы ка нан ня па ра мет раў пя ці га до вай 

пра гра мы. У дак ла дзе мі ніст ра эка но-

мі кі кі раў нік ура да па пра сіў па ве да-

міць пра «вуз кія мес цы» ў вы ра шэн ні 

гэ тай за да чы.

«Кры тэ ры ем ацэн кі эфек тыў нас ці 

стар шынь гар- і рай вы кан ка маў з'яў-

ля ец ца ства рэн не но вых ра бо чых мес-

цаў», — пад крэс ліў прэм' ер-мі ністр. Ён 

па пра сіў гу бер на та раў ар га ні за ваць 

пра цу з кі раў ніц твам вы кан ка маў на 

гэ тым уз роў ні, як та го і па тра бу юць 

пэў ныя да ку мен ты.

Акра мя та го, кі раў нік Са ве та Мі ніст-

раў звяр нуў ува гу, што прын цы по вае па-

тра ба ван не па зба лан са ва нас ці рэс пуб-

лі кан ска га бюд жэ ту за хоў ва ец ца. Рас хо-

ды не па він ны пе ра вы шаць да хо ды.

Што да ты чыц ца Мі ніс тэр ства фі-

нан саў, Сяр гей Ру мас ад зна чыў: «Пра-

шу ў дак ла дзе ак цэн та ваць ува гу на 

асноў ныя на прам кі рас хо даў бюд жэ ту 

з улі кам па тра ба ван няў кі раў ні ка дзяр-

жа вы аб 10-пра цэнт ным ска ра чэн ні 

рас хо даў на дзяр жаў ную пад трым ку 

рэ аль на га сек та ра з пра пар цы я наль-

ным па ве лі чэн нем фі нан са ван ня са-

цы яль най сфе ры. На га даю, што ўрад 

на 2019 год па ста віў для ся бе мэ та вую 

за да чу — да біц ца ўзроў ню за ра бот най 

пла ты ў бюд жэт най сфе ры не мен ша-

га за 80 % ся рэд няй за ра бот най пла-

ты па кра і не. Па мер пен сіі па ўзрос це 

па ві нен быць не ні жэй шы за 40 % ад 

ся рэд няй за ра бот най пла ты».

Мі ністр эка но мі кі Дзміт рый Кру-

той пра ка мен та ваў, што тэмп рос ту 

ВУП за ха ва ны на ўзроў ні 104 %. Ка-

ля 75 % гэ та га пры рос ту ча ка ец ца за 

кошт унут ра на га по пы ту і пры клад на 

25 % — за кошт знеш ня га. «Вя до ма, 

спа чат ку мы пла на ва лі, што до ля экс-

пар ту бу дзе кры ху вы шэй шая. Але 

гэ тыя знеш нія ўмо вы, якія змя ні лі ся 

лі та раль на ў апош ні ме сяц, вы му сі лі 

нас зра біць пэў ныя ка рэк ты вы», — 

рас тлу ма чыў мі ністр эка но мі кі.

— Асноў ны мі драй ве ра мі на ша га 

рос ту за ста нуц ца на ле та ін вес ты цыі і 

экс парт. Мы свя до ма па вя лі чы лі тэм-

пы па ін вес ты цы ях пры клад на ў два 

ра зы ў па раў на нні з тэм па мі ВУП на 

ўзроў ні 109,5 %. Гэ та цяж кае за дан не 

для на шых суб' ек таў гас па да ран ня, 

але па той ра бо це, якую мы ўжо пра-

вя лі, ві даць, што 28 міль яр даў руб-

лёў, якія мы за пла на ва лі пры цяг нуць 

у якас ці ін вес ты цый у на ступ ным го-

дзе, цал кам рэ аль ныя. І па кры ні цах 

на сён ня мы ба чым ужо 80-пра цэнт нае 

на паў нен не гэ та га за дан ня. 671 пра-

ект ужо па цвер джа ны, гэ та зна чыць 

ін вес ты цыі ста нуць вель мі сур' ёз ным 

драй ве рам на на шым унут ра ным рын-

ку, — па ве да міў Дзміт рый Кру той.

Што да ты чыц ца па слуг, тэмп экс-

пар ту пла ну юць на ўзроў ні 107,6 %. 

Пры гэ тым клю ча выя па слу гі, та кія як 

ІТ, ін фар ма цый ныя, ту рыс тыч ныя, бу-

дуць рас ці з тэм пам 112 %. Агуль ны 

пры рост па гэ тым сек та ры пры клад-

на 700 міль ё наў до ла раў. І ўпер шы ню 

агуль ная ва лют ная вы руч ка ад гэ та га 

сег мен та да сяг не ўзроў ню 9,7 міль яр-

да до ла раў. На дум ку мі ніст ра, транс-

парт ныя, ла гіс тыч ныя і ІТ-па слу гі ста-

но вяц ца для бе ла рус кай эка но мі кі ты мі 

«наф тай і га зам», якіх у нас ня ма.

Так са ма Дзміт рый Кру той па абя-

цаў: «У нас коль касць за ня тых у эка-

но мі цы ўво гу ле ў на ступ ным го дзе 

вы рас це. Ня гле дзя чы на ад моў ны 

ўплыў дэ ма гра фіч на га фак та ру, мы 

яго поў нас цю кам пен су ем той пен сій-

най рэ фор май, якая пра во дзіц ца. І той 

пры рост на 9-10 ты сяч ча ла век у цэ-

лым бу дзе за бяс пе ча ны толь кі за кошт 

эка на міч на га фак та ру — тых но вых 

ін вес ты цый ных пра ек таў, якія бу дуць 

рэа лі зоў вац ца, і ства рэн ня но вых ра-

бо чых мес цаў».

Сяр гей Ка ле чыц, на мес нік стар-

шы ні праў лен ня Нац бан ка, рас ка заў: 

«Мы раз ліч ва ем стры маць ін фля цыю ў 

ме жах 5 % (на сне жань у ад но сі нах да 

снеж ня па пя рэд ня га го да). Для гэ та га 

мы бу дзем пра ца ваць у рэ жы ме ма не-

тар на га тар ге та ван ня, гэ та зна чыць 

ажыц цяў ляць кант роль за шы ро кай 

гра шо вай ма сай, пра цяг нец ца па сту-

по вае зні жэн не ўзроў ню пра цэнт ных 

ста вак па ме ры маг чы мас ці. Кур са вая 

па лі ты ка па-ра ней ша му за ха вае да-

стат ко вую гнут касць, каб свое ча со ва 

рэ ага ваць на тыя знеш нія шо кі, якія 

мы ча сам ад соч ва ем. За ха ва ец ца за-

да ча на рошч ван ня зо ла та ва лют ных 

рэ зер ваў».

На дзея АНІ СО ВІЧ



Ва ўра дзеВа ўра дзе  

ЯШЧЭ РАЗ ПРА ЗА РОБ КІ


