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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
КРЭМЛЬ АД МЯ НІЎ НА РА ДУ 
ПА ПА ВЫ ШЭН НІ ПЕН СІЙ НА ГА ЎЗРОС ТУ

У Крам лі пла на ва лі пра вес ці ў се ра ду на ра ду па пен сій най 

рэ фор ме з удзе лам прэ зі дэн та Ула дзі мі ра Пу ці на, да ве даў ся 

РБК. Але яе ад мя ні лі — ва ўра дзе па-ра ней ша му ня ма кан-

са лі да ва най па зі цыі па па вы шэн ні пен сій на га ўзрос ту.

У якас ці па ра мет раў па вы шэн ня прэ зі дэн ту па він ны бы-

лі прад ста віць два ва ры ян ты. У сцэ на рыі Мін фі на, як пі саў 

РБК, пен сій ны ўзрост пра па ну ец ца па вы сіць для муж чын 

да 65 га доў, для жан чын — да 63 га доў. Ва ры янт Мінп ра цы 

мяр куе па ве лі чэн не ўзрос ту вы ха ду на пен сію для жан чын 

да 60 га доў, для муж чын — да тых ж 65 га доў.

Роз на га лос сі па між ве дам ства мі лік ві да ваць не ўда ло-

ся, вы ні ко вых ра шэн няў і кан чат ко вых раз лі каў ня ма, ад-

зна чыў су раз моў нік РБК. Ва ўра дзе пра ліч ва юц ца і ін шыя 

па ра мет ры па вы шэн ня пен сій на га ўзрос ту.

Пер шы ві цэ-прэм' ер і мі ністр фі нан саў Ан тон Сі лу а наў у 

ін тэр в'ю тэ ле ка на лу «Ра сія 24» ска заў, што ка лі пен сій ны 

ўзрост па кі нуць ня змен ным, то на ад на го гра ма дзя ні на, 

які пра цуе, бу дзе пры хо дзіц ца два пен сі я не ры. «Гэ та жу-

дас ная сі ту а цыя. Ні я кая струк ту ра фі нан са вая гэ та га не 

вы тры мае», — упэў не ны Сі лу а наў.

СО РАС ПРАД КА ЗАЎ 
ХУТ КІ ГЛА БАЛЬ НЫ ФІ НАН СА ВЫ КРЫ ЗІС

«Усё, што мо жа пай сці не так, пай шло не так», — за-

явіў Джордж Со рас, вы сту па ю чы ў Па ры жы, і прад ка заў 

на ступ лен не вя лі ка га гла баль на га кры зі су ў не да лё кай бу-

ду чы ні, па ве дам ляе Bloomberg. Еў ро пе, па вод ле яго слоў, 

трэ ба бу дзе су тык нуц ца з не па збеж най па гро зай.

Да та ко га раз віц ця па дзей вя дзе рост кур са до ла ра і 

ўцё кі ка пі та лу з рын каў, якія раз ві ва юц ца, лі чыць ён. Зрыў 

ядзер най здзел кі з Іра нам 

і раз бу рэн не «транс ат лан-

тыч на га аль ян су ЕС і ЗША» 

аба вяз ко ва ака жуць не га-

тыў ны ўплыў на еў ра пей-

скую эка но мі ку і вы клі чуць 

ін шыя ўзру шэн ні, у тым лі-

ку дэ валь ва цыю ва лют кра-

ін, якія раз ві ва юц ца, прад ка заў міль яр дэр. «Мы мо жам 

уба чыць яшчэ адзін буй ны фі нан са вы кры зіс», — цы туе 

агенц тва Со ра са.

Да не га тыў ных з'яў Со рас так са ма ад нёс «тэ ры та ры-

яль ную дэз ын тэг ра цыю», пры кла дам якой стаў вы хад 

Вя лі ка бры та ніі з ЕС. «Сло вы пра тое, што Еў ро па зна хо-

дзіц ца ў эк зіс тэн цы яль най не бяс пе цы, больш не з'яў ля юц-

ца фі гу рай маў лен ня, гэ та су ро вая рэ аль насць», — ска заў 

на за кан чэн не міль яр дэр.

ПА ЛІ ТЫЧ НЫ КРЫ ЗІС У ІТА ЛІІ 
АБ РЫ НУЎ ЕЎ РА ПЕЙ СКІЯ ФІ НАН СА ВЫЯ РЫН КІ

Як па ве дам ляе BBC, ін вес та раў па ло хаюць перс пек ты-

ва да тэр мі но вых вы ба раў і ўзмац нен не па зі цый на цы я на-

ліс тыч ных пар тый. Асноў ныя еў ра пей скія ін дэк сы па да лі 

на пра ця гу 29 і 30 мая. Ін дэкс ка пі та лі за цыі мі лан скай 

фон да вай бір жы FTSE MІB 29 мая стра ціў 2,7 %, у Бры-

та ніі ін дэкс FTSE ўпаў на 1,26%, ня мец кі Dax — на 1,58 %, 

фран цуз скі Cac 40 — на 1,3 %. Агуль на еў ра пей скі ін дэкс 

Stoxx 600 29 мая ўпаў на 1,38 %. Пры гэ тым вы рас лі про да-

жы італь ян скіх дзярж аб лі га цый. Двух га до выя італь ян скія 

аб лі га цыі рэз ка ўпа лі ў ца не.

На га да ем, што пас ля вы ба раў 4 са ка ві ка 2018 го да 

Іта лія жы ве без ура да.

ПА КАЗ ЧЫ КІ ПА САДЗЕЯННІ ЗА НЯ ТАС ЦІ 
Ў І КВАР ТА ЛЕ ВЫ КА НА ЛІ ЎСЕ РЭ ГІ Ё НЫ

Гра ма дзян ская су поль насцьГра ма дзян ская су поль насць  

ЧАС МА ЛА ДЫХ
У Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 

са ю за мо ла дзі но вы лі дар
Но вым кі раў ні ком БРСМ стаў Дзміт рый Ва ра нюк, які 

да гэ та га ўзна чаль ваў Мін скі аб лас ны ка мі тэт. Яго 

аб ра лі пад час 43-га з'ез да гра мад ска га аб' яд нан ня, 

які па ві нен стаць не толь кі спра ва зда чай за мі ну лыя 

тры га ды, але і зы ход ным пунк там для но вых ідэй 

і пра ек таў. Ся род удзель ні каў фо ру му: ра бо чая, 

сту дэнц кая, ся лян ская мо ладзь — 1000 дэ ле га таў з 

усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

Парт нёр дзяр жа вы
Ві таль нае сло ва ўдзель ні кам з'ез да на кі ра ваў Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. «БРСМ аб' яд ноў вае ў сва іх ра дах 

ты ся чы та ле на ві тых, энер гіч ных гра ма дзян, якія лю бяць 

Бе ла русь. Са юз стаў на дзей ным парт нё рам дзяр жа вы 

ў пра вя дзен ні ма ла дзёж най па лі ты кі, год на пра цяг вае і 

раз ві вае най леп шыя тра ды цыі на ша га на ро да», — га во-

рыц ца ў пры ві тан ні.

У ра бо це фо ру му пры ня лі ўдзел кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА і на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 

Ва сіль ЖАР КО.

— Сён ня нель га быць інерт ным і па сіў ным. Час вы бі рае 

сме лых і іні цы я тыў ных. Дзей насць Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан-

ска га са ю за мо ла дзі — гэ та перш за ўсё ад люст ра ван не кур-

са раз віц ця кра і ны. Быць са ўдзель ні кам гэ тых пра цэ саў — 

вя лі кая ад каз насць і ўні каль ная маг чы масць па ка заць свае 

сі лы, на быць во пыт ра бо ты ў ка ман дзе, ад крыць у са бе лі-

дар скія якас ці і ар га ні за тар скія здоль нас ці, сфар мі ра вац ца 

як асо бе з цвёр дай гра ма дзян скай па зі цы яй, — ад зна чы ла 

На тал ля Ка ча на ва.

На пе рад ра зам
«Мы — ма ла дыя, і ў нас усё атры ма ец ца! Толь кі ра зам і 

толь кі на пе рад!» — за ключ ныя сло вы зва ро ту дэ ле га таў да 

бе ла рус кай мо ла дзі, які аб вяс ці ла «Міс Бе ла русь» Ма рыя 

ВА СІ ЛЕ ВІЧ. Яны яск ра ва пе ра да юць лейт ма тыў прад стаў-

ні ча га фо ру му са ма га буй но га ма ла дзёж на га аб' яд нан ня 

кра і ны.

Ру хац ца на пе рад на тхня ла ўдзель ні каў з'ез да і на ву ко-

вы су пра цоў нік ла ба ра то рыі пры клад ной бія хі міі Ін сты ту-

та бія ар га ніч най хі міі НАН На стас ся ЛАП КО. На ўлас ным 

пры кла дзе яна па ка за ла, што мож на знай сці час для ўся го: 

га да ваць сы ноў, здзяйс няць на ву ко выя ад крыц ці і ска раць 

го ры. Ра зам з му жам яны ста лі пер шай бе ла рус кай ся мей-
най па рай, якая да сяг ну ла вяр шынь Эль бру са і Кі лі ман джа-

ра, за ма ца ваў шы там сцяг Бе ла ру сі і БРСМ.

— Ёсць ці ка вая цы та та: «Не імк ні це ся жыць ні жэй, каб па-

збег нуць па дзен ня». Гэ та прын цып на шай сям'і. Я за клі каю 

мо ладзь не спы няц ца на да сяг ну тым, а пра цяг ваць раз ві-

ваць свой пра ект, за хап лен не, сваё жыц цё, быць заў сё ды ў 

раз віц ці, імк нуц ца да не ча га, — па дзя лі ла ся дэ ле гат.

Ідэі для Ра дзі мы
Адзін з са мых вя до мых кон кур саў БРСМ — «100 ідэй 

для Бе ла ру сі». Пра ект на кі ра ва ны на пад трым ку на ву-

ко вай, іна ва цый най ак тыў нас ці мо ла дзі. З 2015 па 2017 

год у арг ка мі тэт кон кур су на кі ра ва на больш за 4000 за яў. 

Сён ня за да ча для ма ла дых на ву коў цаў — ма не ты за ваць 

рас пра цоў кі. Свой во пыт прад ста віў стар шы ін спек тар сек-

та ра між на род на га су пра цоў ніц тва Уні вер сі тэ та гра ма дзян-

скай аба ро ны МНС, пе ра мож ца рэс пуб лі кан ска га кон кур су 

«100 ідэй для Бе ла ру сі» Аляк сандр ЛУК' Я НАЎ:

— Наш вя до мы пра ект — ствол «Ві кінг» — з'яў-

ля ец ца ад ным са склад ні каў ма ды фі ка цыі па жар ных 

ства лоў і сён ня ўжо ма не ты зу ец ца. Вы пу шча на больш 

за 6000 адзі нак. Гэ та ўжо пры нес ла ды ві дэн ды на су му 

ка ля 1 200 000 до ла раў.

Не каль кі іні цы я тыў прад ста віў пад час з'ез да ця пер ужо 

бы лы пер шы сак ра тар ЦК БРСМ Анд рэй БЕ ЛЯ КОЎ. Ён 
пра па на ваў на за ка на даў чым уз роў ні пад няць ма ла дзёж ны 
ўзрост з 31 да 35 га доў, ства рыць мна гап ро філь ныя ма ла-
дзёж ныя цэнт ры за ня тас ці і доб ра ўпа рад ка ваць кры ні цы 
па ўсёй кра і не.

Апош нюю ідэю ўжо рэа лі зу юць ак ты віс ты ар га ні за цыі ў 
Ма гі лёў скай воб лас ці.

— Мо ладзь Ма гі лёў шчы ны вы ра шы ла пе ра няць прык лад 
Прэ зі дэн та па доб ра ўпа рад ка ван ні кры ніц. Сён ня мы пры вез-
лі ва ду з Тра фі ма вай кры ні цы і за пра ша ем усіх яе па спы таць. 
Ка лі лас ка, час туй це ся! — пра па на ваў Па вел АЛЕК СА, пер-
 шы сак ра тар Ма гі лёў скай аб лас ной ар га ні за цыі БРСМ.

На пле нар ным па ся джэн ні так са ма аб мер ка ва лі змя нен-

не ста ту та гра мад ска га аб' яд нан ня, аб ра лі но вых чле наў 

Цэнт раль на га ка мі тэ та і Цэнт раль най кант роль най ка мі сіі.

Ма рыя ДА ДА ЛКА



Учо ра дэ пу та ты Па ла ты прад стаў-

ні коў і чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі 

на су мес ным па ся джэн ні за да-

лі пы тан ні прад стаў ні кам ура да. 

У асноў ным дэ пу та ты і се на та ры 

ці ка ві лі ся пытаннямі сацыяльна-

эканамічнага развіцця краіны.

Спачатку з дакладам перад пар ла-

мен та рыямі выступіў Ва сіль МА ЦЮ-

ШЭЎ СКІ, пер шы на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра. Ён рас ка заў пра тое, як склад-

ва ец ца эка на міч ная сі ту а цыя ў кра і не ў 

апош нія ме ся цы. І на які кі ру нак ні зір ні — 

паў сюль рост і ста ноў чая ды на мі ка. 

«За пер шы квар тал у кра і ну па сту пі ла 

$1,3 млрд пра мых за меж ных ін вес ты-

цый на чыс тай асно ве (92 % га да во га 

пра гно зу). Гэ та больш, чым за ўвесь мі-

ну лы год», — за явіў пер шы ві цэ-прэм' ер. 

Ін вес ты цыі ў асноў ны ка пі тал у па раў на н-

ні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го-

да вы рас лі на 16,6 %.

Ва сіль Ма цю шэў скі пад крэс ліў, што 

ў вы ні ку рэа лі за ва ных ура дам і На цы я-

наль ным бан кам мер Бе ла русь вый шла 

на тра ек то рыю рос ту эка но мі кі, за ха-

ва ла мак ра эка на міч ную ста біль насць 

і зба лан са ва насць. «Гэ тыя тэн дэн цыі 

пад трым лі ва юц ца і ў 2018 го дзе», — 

ска заў ён. Па вы ні ках пер шых ча ты рох 

ме ся цаў ВУП пры рос на 4,8 %. Гэ та 

вы шэй, чым за кла дзе на ў пра гно зе са-

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

гу чы год. «І больш, чым рост су свет най 

эка но мі кі. Тэм памі, якія апе рад жа юць 

эка на міч ны рост, па вы ша ец ца пра дук-

цый насць пра цы па ВУП — 5,4 %», — 

па ве да міў ён.

Ва сіль Ма цю шэў скі за пэў ніў, што 

ў Бе ла ру сі за бяс пе ча на свое ча со вая 

вы пла та за роб каў, пен сій, да па мог 

на сель ніц тву, вы ка на ны ўсе са цы яль-

ныя аба вя за цель ствы. «Ад ноў ле ны 

рост да хо даў на сель ніц тва. Па вы ні ках 

пер ша га квар та ла да хо ды вы рас лі на 

7,6 %, а за ра бот ная пла та амаль на

14 %. На фо не да стат ко ва ды на міч на-

га па ска рэн ня эка но мі кі ца на вая сі ту а-

 цыя ў кра і не за хоў вае ста біль насць», — 

пад крэс ліў Ва сіль Ма цю шэў скі.

Пас ля та го як першы віцэ-прэм'ер 

скон чыў вы ступ лен не, па за ле пай шлі 

раз мо вы. Ад чу ва ла ся, што пар ла мен-

та рыі га то выя вы ка заць на коп ле ныя за 

час пра цы праб ле мы. Дыя па зон іх быў 

шы ро кі — ад аса біс тых скла да нас цяў 

вы бар шчы каў і асоб ных прад пры ем-

стваў да тых, што да ты чац ца маш та бу 

кра і ны. На прык лад, Анд рэй РЫ БАК, 

стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў па пра мыс ло вас ці, 

па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, 

транс пар це і су вя зі, ся род ін ша га за-

пы таў пра тое, ці маг чы ма, што да во се-

ні гэ та га го да Бе ла русь ус ту піць у СГА.

«На ват пра цэ ду ра гэ та ма ла іма-

вер на», — ад ка заў пер шы на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра і да даў, што па куль, 

на прык лад, у ЗША да нас шмат пы тан-

няў, на якія яшчэ да вя дзец ца даць ад-

ка зы. На яго дум ку, пры гэ тым ма дэль 

дзяр жаў най пад трым кі га лін эка но мі-

кі вы бу да ва на цы ві лі за ва на і знач ных 

змя нен няў не па цер піць.

Ган на КА НА ПАЦ КАЯ, член Па ста-

ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па эка на міч най па лі ты цы, за да ла пы-

тан не пра тое, якія ме ры за раз пры ма-

юц ца, каб зні зіць уз ро вень бес пра цоўя. 

У пры ват нас ці, асаб лі ва гэ та ак ту аль на 

для мо ла дзі. Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, мі ністр 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла-

ру сі, ад зна чы ла, што на лю ты 2018-га 

ўзро вень агуль на га бес пра цоўя склаў 

5,1 %, ці 260 ты сяч ча ла век. Экс пер-

ты між на род ных ар га ні за цый лі чаць, 

што па каз чык 3-5 % — нар маль ны і 

па каз вае на зда ро вы ры нак пра цы, 

які сты му люе лю дзей па вы шаць свой 

пра фе сій ны ўзро вень. Мі ністр па га-

дзі ла ся з тым, што ма ла дым лю дзям 

скла да на ад шу каць пра цу (ся род іх — 

7 % бес пра цоў ных). Тэн дэн цыя тут — 

на вы праў лен не сі ту а цыі, але кар -

ды наль на га па ляп шэн ня мож на бу дзе 

ча каць толь кі пад час больш знач на га 

эка на міч на га рос ту ў кра і не.

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са-

ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, 

пра па на ваў змя ніць фар мат су мес най 

пра цы ўра да і пар ла мен та, па сту по ва 

ады хо дзіць ад сіс тэ мы, у якой кі раў нік 

ура да ці яго на мес нік ін фар муе пар-

ла мен та ры яў. Спі кер верх няй па ла ты 

лі чыць, што вар та спа лу чыць у больш 

цес ныя «звяз кі» кі раў ні коў про філь ных 

па ста ян ных ка мі сій і мі ніст раў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  

ДА ХО ДЫ АД НАЎ ЛЯ ЮЦ ЦА,
але пытанні застаюцца

Аб гэ тым за яві ла мі ністр пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Іры на 

КАС ЦЕ ВІЧ пад час прад стаў лен ня 

Дэ крэ та № 1 аб са дзей ні чан ні за-

ня тас ці ў Са ве це Рэс пуб лі кі.

«Што год бу дуць уста наў лі вац ца 

па квар таль ныя зна чэн ні пра гноз ных 

па каз чы каў у га лі не са дзей ні чан ня за-

ня тас ці на сель ніц тва — як на рэс пуб-

лі кан скім, аб лас ным, так і на ра ён ным 

уз роў нях, — рас ка за ла мі ністр. — 

У лю тым та кія па каз чы кі бы лі за цвер-

джа ны. Па вы ні ках пер ша га квар та ла 

ўсе рэ гі ё ны іх вы ка на лі».

Член Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду па 

між на род ных спра вах і на цы я наль-

най бяс пе цы Ба рыс КА ВА ЛЕЎ СКІ па-

ці ка віў ся ў мі ніст ра, на якой ста дыі зна-

хо дзіц ца пад рых тоў ка пе ра лі ку цяж кіх 

жыц цё вых сі ту а цый. Як ад зна чы ла Іры-

на Кас це віч, да па чат ку чэр ве ня з рэ гі-

ё наў да шлюць спі сы тых цяж кіх жыц цё-

вых сі ту а цый, з які мі су тык ну лі ся ў пра-

цэ се рэа лі за цыі нор маў Дэ крэ та № 3,

каб ужо да 1 лі пе ня ра за слаць га то выя 

рэ ка мен да цыі ў ка мі сіі.

У якас ці пры кла ду та кой сі ту а цыі 

яна на зва ла до гляд дзі ця ці, ста рэй ша-

га за сем га доў, якое час та хва рэе. Па 

сло вах мі ніст ра, ка лі ча ла век шу кае 

пра цу, але ўзро вень яго ква лі фі ка цыі і 

ва кан сіі ў рэ гі ё не не су па стаў ляль ныя, 

то так са ма ней кі пра ме жак ча су бу дзе 

вы дзя ляц ца. На га да ем, пер шы спіс не 

за ня тых у эка но мі цы бу дзе сфар мі ра-

ва ны да 1 снеж ня 2018 го да.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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