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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ЕЎ РО ПА СПРА БУЕ ВЫ РА ТА ВАЦЬ СГА

Пад час эс ка ла цыі кі тай-

ска-аме ры кан скай ганд лё вай 

вай ны на бі рае аба ро ты пра-

цэс па аба ро не Су свет най 

ганд лё вай ар га ні за цыі (СГА), 

неабходнасць якой пастаўлена 

пад сумненне. Для гэ та га ЕС 

пра вя дзе ў ве рас ні су стрэ чу ў Бру се лі з мі ніст ра мі ганд лю 

ЗША і Япо ніі. Гэ тая су стрэ ча ста не част кай на ма ган няў, у 

рам ках якіх мяр ку ец ца пра ду хі ліць пра цэс мар гі на лі за цыі 

СГА, пе рад ае Blооmbеrg. Па да ных агенц тва, якое спа сы-

ла ец ца на свае кры ні цы, су стрэ чы бу дзе па пя рэд ні чаць 

ка ля дзесяці на рад на вы со кім уз роў ні па ўсім све це, якія 

прой дуць у мэ тах па слаб лен ня на пру жа нас ці ў сфе ры 

ганд лю. Ра ней па ве дам ля ла ся, што ў па чат ку лі пе ня ЗША 

ўвя лі пош лі ны на та ва ры з Кі тая, за явіў шы аб ня здоль-

нас ці СГА вы ра шаць эка на міч ныя праб ле мы.

СА УДАЎ СКАЯ АРА ВІЯ РЭ ФАР МУЕ ЭКА НО МІ КУ Ў ДОЎГ
Са удаў ская Ара вія мае на мер пры цяг нуць фі нан са ван-

не за меж ных бан каў на су му 11 міль яр даў до ла раў для 

пра вя дзен ня эка на міч ных рэ фор маў у кра і не. Пра гэ та 

па ве дам ляе Fіnаnсіаl Tіmеs. Як ад зна чае га зе та, дзір ка ў 

бюд жэ це кра і ны з'я ві ла ся з-за та го, што не ад бы ло ся ІРО 

(пер ша снае раз мя шчэн не ак цый) кам па ніі Sаudі Аrаmсо, 

якое па він на бы ло стаць най буй ней шым у гіс то рыі. Ра ней 

па ве дам ля ла ся са спа сыл кай на кры ні цы, што Эр-Ры яд 

ад мо віў ся ад пер ша сна га раз мя шчэн ня на бір жы пя ці пра-

цэнт на га па ке та ак цый най буй ней шай у све це наф та вай 

кам па ніі Sаudі Аrаmсо. Здзел ка бы ла анан са ва ная на-

след ным прын цам кра і ны Му ха ма дам бін Са лма нам яшчэ 

ў 2016 го дзе. Яна па він на бы ла стаць га лоў най част кай 

гла баль най пра гра мы «Ба чан не-2030» па рэ фар ма ван ні 

эка но мі кі і гра мад ска га жыц ця Са удаў скай Ара віі. Вы хад 

кам па ніі на ІРО па ві нен быў пры нес ці бюд жэ ту Са удаў-

скай Ара віі, па не ка то рых ацэ нках, 100 міль яр даў до ла раў. 

Здзел ку не ад на ра зо ва пе ра но сі лі. Аб яе маг чы май ад ме не 

ўпер шы ню ста ла вя до ма вяс ной гэ та га го да.

НА КІП РЫ ТЫ СЯ ЧЫ НА СТАЎ НІ КАЎ 
ВЫЙ ШЛІ НА ДЭ МАН СТРА ЦЫЮ

Больш за 10 ты сяч ча ла век у ста лі цы Кіп ра Ні ка сіі 

ўдзель ні ча лі ў дэ ман стра цыі пра тэс ту су праць рэ фор мы 

аду ка цыі, па ве дам ляе га зе та «Фі ле леф тэ рас». Гэ та бы ла 

ад на з са мых ма са вых ак цый пра тэс ту за апош нія га ды. 

Урад Кіп ра мае на мер пра вес ці «ра цы я на лі за цыю аду ка-

цыі», яго асноў ная мэ та — ска ра ціць ад па вед ныя вы дат кі 

пры клад на на 30 міль ё наў еў ра і па мен шыць коль касць на-

стаў ні каў. Па сло вах прад стаў ні коў ура да, гэ тыя ме ры бы лі 

пад рых та ва ныя пас ля дак ла даў і пра па ноў Су свет на га бан-

ка і вы ву чэн ня ад па вед ных да ных Арганізацыі эканамічнага 

супрацоўніцтва і развіцця пра ап ты маль нае вы ка ры стан не 

люд скіх рэ сур саў у сфе ры аду ка цыі. Як пі ша кіпр ская прэ са, 

урад спра буе знай сці пры хіль ні-

каў ся род не ка то рых баць коў і 

ў царк ве. Кіпр скія на стаў ні кі за-

яў ля юць, што рэ фор ма руй нуе 

дзяр жаў ную сіс тэ му аду ка цыі. 

Яны па тра бу юць за ха ваць бяс-

плат ную аду ка цыю.

У ГЕР МА НІІ ЗНОЎ УЗ ВЯ ДУЦЬ БЕР ЛІН СКУЮ СЦЯ НУ
Дак лад ная ко пія Бер лін скай сця ны, якая па дзя ля ла 

ФРГ і ГДР з 1961-га да 1989 го да, з'я віц ца ў цэнт ры ста-

лі цы Гер ма ніі. Арт-аб' ект бу дзе ўзво дзіц ца гру пай мас-

та коў з ся рэ дзі ны каст рыч ні ка і бу дзе доў жыц ца ча ты ры 

тыд ні, па ве дам ляе АР. Ува ход у зо ну арт-аб' ек та бу дзе 

плат ным — €15, ар га ні за та ры раз ліч ва юць на 1,5-3 ты ся-

чы на вед валь ні каў у дзень. Пад час агля ду аб' ек та бу дзе 

пра па на ва на здаць свае смарт фо ны і га джэ ты ў аб мен на 

тэ ле фо ны з ін ды ві ду аль ны мі эк скур сій ны мі марш ру та мі. 

З да па мо гай пры ла ды мож на бу дзе па гля дзець да ку мен-

таль ны фільм, а так са ма ў вір ту аль ным рэ жы ме на ве даць 

вы стаў кі і кан цэр ты. Па сло вах аў та раў арт-пра ек та, яны 

ма юць на мэ це пра па на ваць на вед валь ні кам здзейс ніць 

па да рож жа ў ін шую кра і ну і зра зу мець, што зна чыць губ-

ляць па чуц цё сва бо ды.

Ак ту аль наАк ту аль на  

НА РА РЫ ТЭ ТАХ 
ІНА ВА ЦЫІ НЕ СТВА РЫЦЬ

Як пра цуе пра мыс ло васць Ві цеб шчы ны, якія праб-

ле мы іс ну юць і што трэ ба зра біць, каб ся род прад-

пры ем стваў не бы ло аў тсай да раў? Гэ тыя пы тан ні 

аб мяр коў ва лі ся на чар го вым па ся джэн ні Ві цеб ска га 

аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та.

Су гуч чаСу гуч ча  

ПАД НЯ БЕС НЫЯ ПРА ЕК ТЫ
У Пе кін скім уні вер сі тэ це за меж ных моў з'я віц ца бе ла рус кая ка фед ра

З 22 па 26 жніў ня ў Пе кі не пра хо-

дзіў юбі лей ны, 25-ы, між на род-

ны кніж ны кір маш, які лі чыц ца 

ад ным з най буй ней шых у све це. 

Да во лі прад стаў ні ча там вы гля-

 да ла і бе ла рус кая дэ ле га цыя. 

А ўво гу ле бы лі прад стаў ле ны 

экс па нен ты са 100 кра ін.

Пра перс пек ты вы плён на га су пра-

цоў ніц тва з Пад ня бес най рас ка заў 

ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» Алесь БА ДАК:

— Ад но з най буй ней шых пе кін скіх 

вы да вец тваў за меж ных моў, якое спе-

цы я лі зу ец ца на між на род ных кан так тах 

і пра ек тах, іні цы я ва ла ства рэн не аса цы я -

цыі «16+1»: гэ та 16 кра ін Цэнт раль най і 

Ус ход няй Еў ро пы плюс Кі тай. Бе ла ру сы 

пры сут ні ча лі там у якас ці на зі раль ні каў, 

але сам факт ства рэн ня і пра вя дзен ня

та ко га фо ру му вель мі ці ка вы. Ду маю, з 

ча сам мы пя рой мем гэ ты во пыт. Бы ло б 

вель мі доб ра, калі б неш та па доб нае 

з'я ві ла ся і ў Бе ла ру сі.

Ду ма ец ца, ства рэн не між на род на га 

вы да вец ка га цэнт ра ста ла кро кам на-

пе рад у раз віц ці вы да вец кай спра вы. 

Ад нак пад час Пе кін ска га між на род-

на га кніж на га кір ма шу бы ло пад пі са-

на і шмат ін шых зна ка вых да га во раў, 

важ ных для Бе ла ру сі.

— З ад ным з кі тай скіх вы да вец-

тваў мы пра цу ем над ства рэн нем у 

на шай кра і не бе ла рус ка-кі тай скіх раз-

моў ні каў, — ад зна чыў ды рэк тар вы-

да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык ла пе-

дыя імя Пет ру ся Броў кі» Ула дзі мір 

АНД РЫ Е ВІЧ. — Пра цу ем над тым, 

каб ужо на ле та вы даць бе ла рус ка-кі-

тай скі слоў нік. Па коль кі кі тай скія ка ле-

гі пра яві лі та кую іні цы я ты ву, мы яе з 

за да валь нен нем пад тры ма лі. На сён-

няш ні дзень ёсць кі тай скія раз моў ні кі з 

98 кра і на мі, а з на шай пакуль не бы ло. 

Ду маю, гэ та бу дзе зна ка вы пра ект.

Ды рэк тар вы да вец тва «На род ная 

асве та» Вік то рыя КА ЛІСТ РА ТА ВА 

так са ма не ўтой ва ла ра дас ці ад па-

чат ку плён на га су пра цоў ніц тва з кі-

тай ца мі:

— Ся род усіх пра ек таў асаб лі ва 
па ра да ва ла ад на з пра па ноў «На род-

най асве це». У су вя зі з тым, што ў 

Пе кін скім уні вер сі тэ це за меж ных моў 

з па чат ку гэ та га на ву чаль на га го да 

ад кры ва ец ца ка фед ра бе ла рус кай 

мо вы, нам пра па на ва лі пад рых та ваць 

пад руч нік па бе ла рус кай мо ве для сту-

дэн таў вы шэй шых на ву чаль ных уста-

ноў Кі тая. Бу дзе за клю чац ца да га вор 

для гэ та га пра ек та, але ён па куль не 

пад пі са ны, бо па тра бу ец ца за цвяр-

джэн не на ша га Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 

Пас ля яго атры ман ня пад пі шам кант-

ракт. Тое, што кі тай цы хо чуць вы ву-

чаць бе ла рус кую мо ву, — гэ та вель мі 

пазітыўная тэндэнцыя.

Вар та ад зна чыць, што 11 ве рас ня 

ў кра ме «Кні гі і кні жач кі», што зна хо-

дзіц ца на пра спек це Не за леж нас ці, 

14 у бе ла рус кай ста лі цы, пла ну ец ца 

ад крыц цё так зва ных кі тай скіх кніж-

ных па ліц. Там мож на бу дзе больш 

да ве дац ца пра Пад ня бес ную. Важ-

на і тое, што па між на шы мі кра і на мі 

пад пі са ны да га вор аб ім пар це і экс-

пар це кніг.

— Ра зам з на мес ні кам мі ніст ра ін-

фар ма цыі Бе ла ру сі Іга рам Бу зоў скім 

у Кі таі мы на ве да лі кам па нію Huаwеі, 

дзе з яе прад стаў ні ка мі аб мяр коў ва лі 

маг чы масць ін фар ма ты за цыі «Бел кні-

гі» іх сі ла мі, — рас ка заў ды рэк тар 

«Бел кні гі» Алесь ВАШ КЕ ВІЧ. — Та-

кая ра бо та маг чы мая ў двух кі рун ках. 

Па-пер шае, гэ та аб наў лен не пра грам-

на га за бес пя чэн ня, якое ёсць сён ня ў 

«Бел кні зе» для ўлі ку та ва ра аба ро ту, —

трэ ба зра біць яго больш су час ным, 

ін фар ма тыў ным, ды на міч ным. Дру гі 

кі ру нак — кам па нія Huаwеі ак тыў на 

пра цуе ў так зва най сіс тэ ме Ра зум ны 

дом. Я ду маю, бы ло б ня дрэн на ўвес ці 

на ва мод ныя га джэ ты ў на шы кні гар ні, 

каб яны ста лі больш ці ка вы мі для мо-

ла дзі, і су мя шчаць тую кла сі ку, якой 

з'яў ля ец ца па пя ро вая кні га, з ней кі мі 

ін шы мі ці ка він ка мі, дэ вай са мі. Да та-

го ж гэ та да па мо жа ства рыць пэў ны 

парт рэт на ша га па куп ні ка.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



30 но вых 
прад пры ем стваў

У дзей нас ці пра мыс ло ва-

га комп лек су воб лас ці ёсць 

пэў ныя ста ноў чыя вы ні кі. Як 

у за бес пя чэн ні аб' ём ных па-

каз чы каў, так і ў па вы шэн ні 

эфек тыў нас ці ра бо ты гэ тай 

га лі ны.

Па вод ле слоў Але га 

МАЦ КЕ ВІ ЧА, пер ша га на-

мес ні ка стар шы ні абл вы-

кан ка ма, у сту дзе ні — лі-

пе ні ва ла вая да баў ле ная 

вар тасць у пра мыс ло вас ці 

ў па раў на нні з ана ла гіч ным 

ле таш нім пе ры я дам узрас ла 

на 12,7 %.

Па вод ле ін фар ма цыі на 

па ча так жніў ня, за па саў пра-

дук цыі на скла дах за хоў ва-

ец ца толь кі 39,3 % да ся рэд-

ня ме сяч на га аб' ёму вы твор-

час ці — і гэ та па раў наль на 

ніз кі па каз чык. Вы со кая 

ўдзель ная ва га ад гру жа най 

іна ва цый най пра дук цыі — 

31,1 %.

У пер шым паў год дзі па-

ча лі гас па дар чую дзей насць 

30 но вых пра мыс ло вых ар-

га ні за цый і вы твор час цяў. 

У пры ват нас ці, у Дуб ро вен-

скім ра ё не ства ры лі прад-

пры ем ства па пе ра пра цоў-

цы мя са, у По лац кім — па 

пе ра пра цоў цы і кан сер ва-

ван ні ры бы, вы пус ку ме та-

ла кан струк цый для аб ста-

ля ван ня і доб ра ўпа рад ка-

ван ня тэ ры то рый.

Але 12 рэ гі ё наў з 21 не 

вый шлі на ўзро вень пер ша-

га паў год дзя мі ну ла га го да 

па ін дэк се пра мыс ло вай вы-

твор час ці.

Кі раў ніц тва аб лас ной 

вер ты ка лі ўла ды тлу ма чыць 

гэ та тым, што не пры ма юц-

ца на леж ныя ме ры па за-

груз цы прад пры ем стваў як 

з бо ку іх кі раў ні коў, так і з 

бо ку вы кан ка маў, аб лас ных 

аб' яд нан няў.

— За сту дзень — чэр-

вень ма гут нас ці ар га ні за-

цый дзяр жаў на га аб' яд нан ня 

«Мя са-ма лоч ныя пра дук ты» 

па пе ра пра цоў цы жы вё лы 

бы лі за гру жа ныя на 68 %. 

І гэ та пры ад на змен ным 

рэ жы ме пра цы! Ма ла ка —

 на 69 %...

Па вы твор час ці пі ва на 

прад пры ем стве «По лац кія 

на піт кі і кан цэнт ра ты» — на 

48 %, ква су — на 10 %. Па 

вы пус ку рас кід валь ні каў у 

ААТ «Ор ша аг рап рам маш» — 

на 50 %. Та кія пры кла ды 

мож на пры вес ці прак тыч на 

па кож ным рэ гі ё не, — удак-

лад ніў Алег Мац ке віч.

Раз ліч вац ца трэ ба 
свое ча со ва

Як мож на вы раб ляць кан-

ку рэн та здоль ную, вы со ка-

тэх на ла гіч ную і іна ва цый ную 

пра дук цыю, ары ен та ва ную 

на экс парт, ка лі стан кам і ін-

ша му аб ста ля ван ню на прад-

пры ем ствах дзя сят кі га доў? 

На прык лад, на ААТ «Тэх на-

літ По лацк» у вы твор час ці 

вы ка рыс тоў ва ец ца ра ры тэт, 

які пра цуе аж з 1938 го да!

Зношанасць аб ста ля ван-

ня на Ле пель скім ра монт-

на-ме ха ніч ным за вод зе — 

82,4 %, ар шан скім до след на-

ме ха ніч ным за вод зе «Ме та-

ліст» — 70,3 %, Ар шан скім 

ін стру мен таль ным за вод зе — 

62,2 %, ААТ «За вод ПАК» — 

78,8 %, за водзе «Бел іт» — 

больш за 61,3 %, ААТ «Віс-

 тан» — 59,9 %, ААТ «Ві зас» — 

ка ля 71,9 %...

Ка неш не, ка лі за во ды 

пра цу юць не эфек тыў на, 

ад па вед на, за роб кі там не-

вя лі кія. І жах (а як яшчэ та-

кое на зваць) для ра бот ні каў, 

ка лі гро шы за трым лі ва юць. 

На прык лад, цяж кае ста но-

ві шча з раз лі кам з людзь мі 

ўжо не каль кі ме ся цаў на ад-

ным з ле пель скіх прад пры-

ем стваў. Там, да рэ чы, па мер 

ся рэд ня ме сяч най зар пла ты 

— менш за 500 руб лёў. Кі-

раў ніц тва абл вы кан ка ма 

па тра ба ва ла свое ча со ва 

вы плач ваць ра бот ні кам за-

роб ле ныя імі гро шы.

Да рэ чы, у Ві цеб скай воб-

лас ці ся рэд няя за ра бот ная 

пла та ў пра мыс ло вас ці ў 

чэр ве ні бя гу ча га го да скла-

ла 937,4 руб ля.

Па вы сіць ад каз насць
Ла гіч на, што Ві цеб шчы на, 

якая мя жуе з Ра сі яй, вель мі 

«пад вя за ная» на экс парт 

у гэ ту кра і ну. На жаль, кі-

 раў ні кі прад пры ем стваў 

не вель мі ак тыў на за свой-

ва юць ін шыя рын кі збы ту. 

На прык лад, у Кі таі за па тра-

ба ва ныя торф, ма ро жа нае, 

су хое ма ла ко, сы ро ват ка. 

А па стаў кі ў КНР мі зэр ныя.

Стар шы ня Ві цеб ска-

га абл вы кан ка ма Мі ка лай 

Шарс нёў па ці ка віў ся ў кі-

раў ніц тва аб' яд нан ня «Мя-

са-ма лоч ныя пра дук ты», 

як вя дзец ца збыт, на прык-

лад, ва Укра і ну. Там у лі ку 

ін ша га на зі ра ец ца не да хоп 

сві ні ны. Як вы свет лі ла ся, 

ад каз на га ня ма.

— Быў бы ад каз ны су пра-

цоў нік кан крэт на за су пра-

цоў ніц тва з Укра і най, быў бы 

ін шы па ды ход да кан крэт на-

га кі рун ку экс пар ту і ад па-

вед ны вы нік! — па раз ва жаў 

гу бер на тар.

Ён за клі каў ды рэк та раў 

пра ліч ваць усё па-гас па дар-

ску, як гэ та ро бяць біз нес ме-

ны. Каб пра ца ваць не дзе ля 

ад пра цоў кі зар пла ты.

Сён ня да кі раў ні коў па-

тра ба ван ні жорст кія. І яны 

па він ны не апраўд ваць, 

мяк ка ка жу чы, свае не да-

пра цоў кі ней кі мі пры чы на-

мі, а ра зам з пад на ча ле ны-

мі ана лі за ваць іх і шу каць 

вы хад, каб вы пра віць сі-

ту а цыю. Трэ ба дзей ні чаць 

як у ар міі, на вы твор час ці 

так са ма не аб ход ны стро гая 

дыс цып лі на і да сяг нен не па-

стаў ле ных за дач.

На па ся джэн ні так са ма 

бы ло да ру ча на на вес ці па-

ра дак на прад пры ем ствах. 

Як і знач на па леп шыць ста-

но ві шча тых, дзе ёсць вы-

твор чыя праб ле мы. Кі раў-

ні коў паз ней за про сяць для 

спра ва зда чы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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