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Усе бе ла рус кі на род ны сход — гэ та 
вель мі важ ны фо рум, які пра во дзіц ца ў 
на шай кра і не. Без умоў на, на ім вы зна-
чац ца асноў ныя пра гра мы, па якіх бу дзе 
раз ві вац ца дзяр жа ва. Мы па він ны вы-
пра ца ваць ней кія кі рун кі, якія пры вя дуць 
да ста ноў чых вы ні каў.

Дзяр жаў ная пра гра ма «Куль ту ра Бе-
ла ру сі», якая пра ца ва ла на пра ця гу 2011-
2015 га доў, да ла доб ры эфект. Мы змаг лі 
кам п'ю та ры за ваць у на шых ра ён ных му зе-
ях фон ды, на быць аб ста ля ван не для пе ра-
во ду да ку мен таў у ліч ба вы фар мат. Та му 
ад дзяр жа вы мы і на да лей ча ка ем кро каў, 
якія бу дуць са дзей ні чаць раз віц цю га лі ны; 
з дру го га бо ку, нам трэ ба раз ві ваць на ву-
ко вы па тэн цы ял су пра цоў ні каў.

Мы вы ра ша ем пы тан ні, якія ты чац ца 
мар ке тын гу, ме недж мен ту, пра віль най 

па да чы на шай куль тур най спад чы ны, 
па зі цы я ван ня на шай кра і ны. Пры чым 
гэ та трэ ба ра біць як ва ўнут ра ных, так і 
ў знеш ніх ас пек тах. Пры ўсёй важ нас ці 
эка на міч ных ас пек таў мы сён ня па він ны 
за ха ваць са цы яль ныя функ цыі га лі ны. 
У пра фе сій най куль ту ры важ на знай сці 
ба ланс па між за баў ляль най функ цы яй і 
на ву ко ва-асвет ніц кай.

Сён ня нам трэ ба больш ак тыў на 
зай мац ца куль тур на-аду ка цый най 
дзей нас цю, ін тэ гра цы яй яе ў ву чэб-
ны пра цэс. Но вае па ка лен не дзя цей 
на ра дзі ла ся ўжо ў су ве рэн най не за-
леж най Бе ла ру сі, і та му сён ня трэ ба 
шу каць но выя фор мы і ме та ды па да чы 
ін фар ма цыі — у пер шую чар гу рас каз-
ваць пра ўні каль насць сва ёй кра і ны. 
Ма ла дое па ка лен не па він на ве даць 

гіс то рыю Бе ла ру сі, каб га на рыц ца сва-
ёй Радзімай.

Нам трэ ба больш ак тыў на ін тэ гра-
вац ца і ў ту рыс тыч ны пра цэс, бо ме-
на ві та ўста но вы куль ту ры з'яў ля юц ца 
асноў ны мі ту рыс тыч ны мі аб' ек та мі. Та-
му нам не аб ход на зна хо дзіць і ўва саб-
ляць агуль ныя ідэі з на шы мі ка ле га мі. 
Маг чы ма, у гэ тым кі рун ку нам мо гуць 
да па маг чы но выя за ка на даў чыя нар ма-
тыў ныя да ку мен ты, якія бу дуць спры яць 
раз віц цю га лі ны.

Вель мі шмат у на шай дзей нас ці звя-
за на з па меж жам — гэ та і аду ка цыя, 
і спорт, і ту рызм. Маг чы ма, пэў ны іх 
во пыт вар ты пе рай ман ня. Мы вель мі 
час та пра цу ем па вя до май пры каз цы: 
«Уме ла ба ба га та ваць, але не ўме ла 
па да ваць». Ро бім вель мі якас ны пра фе-
сій ны пра дукт, але не заў сё ды мо жам 
яго па даць і на вы со кім уз роў ні зра біць 
яго пра соў ван не. Та му вель мі важ на ў 
на шай га лі не ву чыц ца лепш пры мя няць 
мар ке тын га выя тэх на ло гіі. Трэ ба ўмець 
скла да ныя рэ чы зра біць не прос ты мі, 
але да ступ ны мі для ра зу мен ня. Мы па-
він ны спры яць та му, каб па шы раў ся 
све та по гляд ча ла ве ка.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
astashkevich@zviazda.by

�

— Куль ту ра, якую я прад стаў ляю, з'яў ля ец ца важ ным кам-
па не нтам на ша га жыц ця. Сён ня трэ ба ра біць над звы чай 
важ ныя кро кі па вы ха ван ні па чуц ця на цы я наль най год нас ці, 
якое ў нас тра ды цый на звя за на з гіс та рыч най па мяц цю, — 
лі чыць дэ ле гат Усе бе ла рус ка га на род на га схо ду, ды рэк тар 
Го мель ска га аб лас но га му зея ва ен най сла вы Па вел Жда-
но віч. — Вя до ма ж, ча ла век без па мя ці не жыц ця здоль ны. 
Та му, ня гле дзя чы на пэў ныя скла да нас ці сён няш няй сі ту-
а цыі, куль ту ру трэ ба пад трым лі ваць, бо яна мае цы ві лі за-
цый ны ас пект. Ка лі стра цім па чуц цё на цы я наль най год нас ці — не бу дзе 
куль ту ры па во дзі наў, не бу дзе куль ту ры кі ра ван ня і на ўрад ці эка но мі ка 
бу дзе моц най.

У Са ве це Рэс пуб лі кі па 
іні цы я ты ве Па ста ян най 
ка мі сіі па эка но мі цы, бюд-
жэ це і фі нан сах ад быў ся 
«круг лы стол» на тэ му 
«Кад ра вае за бес пя чэн не 
пра цэ дур банк руц тва».

— Для эка но мі кі на стаў 
ня прос ты час. Сён ня ад 
банк руц тва не за стра ха ва-
ны ні хто, — лі чыць Ула дзі-
мір ПАН ЦЮ ХОЎ, стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах. — Рэз кі 
спад по пы ту, не маг чы масць 
рас плач вац ца па па зы ках, 
скла да нас ці ў пры цяг нен ні 
крэ ды таў здоль ныя пе ра тва-
рыць у банк ру та лю бое па спя-
хо вае і ўстой лі вае ў фі нан са-
вым пла не прад пры ем ства.

Па сло вах Ула дзі мі ра Пан-
цю хо ва, знач насць ан ты кры-

зіс на га кі раў ні ка нель га не да-
ацэнь ваць. Ад яго дзе ян няў 
на ўпрост за ле жыць вы нік: 
ад но віць сваю пра цу прад-
пры ем ства аль бо не. Згод на 
з за ка на даў ствам, та кі кі раў-
нік — асо ба не за ці каў ле ная, 
якая дзей ні чае ў роў най сту-
пе ні ў ін та рэ сах усіх крэ ды то-
раў. Але, як пра ві ла, да ан ты-
кры зіс на га кі раў ні ка вя лі кая 
коль касць па тра ба ван няў і 
ча кан няў, не заўж ды аб грун-
та ва ных. Та му се на тар за да-
ец ца пы тан нем: як зра біць 
так, каб за бяс пе чыць яго рэ-
аль ную, а не пра пі са ную на па-
пе ры не за леж насць ад асоб, 
якія ўдзель ні ча юць у спра ве 
аб банк руц тве, як ра за рваць 
не фар маль ныя, а ча сам і не-
за кон ныя су вя зі не ка то рых 
кі раў ні коў з ты мі, хто так са ма 
за дзей ні ча ны ў спра ве.

Па сло вах Ста ні сла ва СА-
ДОЎ НІ КА ВА, на мес ні ка ды-
рэк та ра дэ парт амен та па 
са на цыі і банк руц тве Мі ніс-
тэр ства эка но мі кі Бе ла ру сі, 
у спра ве банк руц тва ан ты-
кры зіс ны кі раў нік ады гры вае 
клю ча вую ро лю. На яго дум ку, 
што ты чыц ца за ка на даў ча га 
ас пек ту, на шай кра і не вар та 
звяр нуц ца да во пы ту Ра сіі, у 
якой ін сты тут банк руц тва быў 
ство ра ны на 8-10 га доў ра ней, 
і пра ана лі за ваць та кім чы нам 
да пу шча ныя па мыл кі і пос пе-
хі. «Тым больш што мы зна хо-
дзім ся ў ад ным ін тэ гра цый ным 
аб' яд нан ні з Ра сі яй», — пад-
крэс ліў Ста ні слаў Са доў ні каў.

Па яго сло вах, у Бе ла ру сі 
ёсць і пос пе хі ў гэ тай сфе ры. 
На прык лад, у нас склаў ся кор-
пус ан ты кры зіс ных кі раў ні коў. 
«Гэ та доб ра пад рых та ва ныя 

па спе цы яль ных пра гра мах 
асо бы, якія ма юць юры дыч-
ную, эка на міч ную ці ін шую 
вы шэй шую аду ка цыю. Сён-
няш ні ры нак та кіх кі раў ні коў 
зай ма юць на па ло ву юры дыч-
ныя асо бы — 104 ча ла ве кі. 
Гэ та ста ноў чы па каз чык, да 
яко га мы доў га іш лі, і да на-
ша га до све ду пры гля да юц ца 
на ват у Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Але гэ та не на го да спы няц ца 
на да сяг ну тым», — ад зна чыў 
Ста ні слаў Са доў ні каў.

У «круг лым ста ле» бра лі 
ўдзел як чле ны Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі, так і 
прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства эка-
но мі кі, Ге не раль най пра ку ра ту-
ры, «Прі ор бан ка», Аса цы я цыі 
ан ты кры зіс ных кі раў ні коў.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavit@zviazda.by
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КА ЛІ ЎСЁ ВЫ РА ШАЕ КІ РАЎ НІК

Ле тась экс пер ты Еў ра пей скай эка-
на міч най ка мі сіі Ар га ні за цыі Аб' яд-
на ных На цый пра вя лі трэ ці агляд 
вы ні ко вас ці эка ла гіч най дзей нас ці 
Бе ла ру сі (АВЭД Бе ла ру сі), вы ні кі 
яко га бы лі за цвер джа ны на 21-ай 
се сіі Ка мі тэ та па эка ла гіч най па лі-
ты цы ЕЭК ААН у каст рыч ні ку 2015 
го да ў Жэ не ве. Гэ ты да ку мент з'яў-
ля ец ца ін стру мен там пра соў ван ня 
на цы я наль най пры ро да ахоў най па-
лі ты кі, да зва ляе не толь кі акрэс-
ліць шэ раг праб лем у гэ тай сфе ры, 
але за ах во ціць для іх вы ра шэн ня 
экс пер таў і спон са раў. Экс пер ты 
да юць рэ ка мен да цыі, якім чы нам 
раз ві ваць эка но мі ку без шко ды на-
ва коль на му ася род дзю. Па вы ні ках 
трэ ця га АВЭД Бе ла ру сі вы яві ла ся, 
што на ша кра і на вы ка на ла рэ ка-
мен да цыі дру го га агля ду больш 
чым на 80%.

— Эка ла гіч ная па лі ты ка з'яў ля ец ца 
склад ні кам на цы я наль най бяс пе кі, — пра-
ка мен та ваў прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 
Анд рэй КА БЯ КОЎ. — Ме на ві та та му бе-
раж лі выя ад но сі ны да рэ сур саў, гар ма ніч-
нае раз віц цё эка но мі кі ў спа лу чэн ні з за ха-

ван нем пры ро ды ста ла на прам кам раз віц-
ця, які Бе ла русь вы бра ла для ся бе.

Так са ма прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, 
што Бе ла русь мо жа пра па ноў ваць свае 
на пра цоў кі між на род най су поль нас ці. 
Так, на ша кра і на ста ла пер шай ся род 
удзель ніц СНД, якая ўка ра ні ла прын цып 
па шы ра най ад каз нас ці вы твор цаў. Ся-
род ін шых да сяг нен няў — рас пра ца ва-
ная сіс тэ ма мер па раз віц ці «зя лё най» 
эка но мі кі, курс на якую пад тры маў Прэ-
зі дэнт.

— Ця пер пе рад на мі ста яць на ступ-
ныя за да чы: па-пер шае, трэ ба ўка ра ніць 

устой лі выя ма дэ лі вы твор час ці і спа жы-
ван ня ва ўсіх га лі нах эка но мі кі. Па-дру-
гое, не аб ход на пе рай сці да «зя лё ных» 
за ку пак — да лей шае не ра цы я наль нае 
вы ка ры стан не пры род ных рэ сур саў не-
да пу шчаль нае. Па-трэ цяе, мы му сім раз-
ві ваць і ўка ра няць іна ва цый ныя тэх на ло-
гіі, — пад су ма ваў Анд рэй Ка бя коў.

Так са ма ён пад крэс ліў, што для Бе ла-
ру сі вель мі важ ная аб' ек тыў ная ацэн ка 
за меж ных экс пер таў і іх ба чан не перс пек-
тыў раз віц ця дзяр жа вы. АВЭД па вы шае 
ста тус кра і ны на між на род най арэ не.

— Агляд дае па зі тыў ны сіг нал аб тым, 
што Бе ла русь з'яў ля ец ца ад ной з кра ін, 
якія най больш ад каз на ста вяц ца да вы-
ка нан ня рэ ка мен да цый, — рэ зю ма ваў 
вы ка наў чы сак ра тар ЕЭК ААН Крыс ці-
ян Фры іс БАХ. — Гэ та свед чыць аб тым, 
што кра і на га то ва змя няц ца і пры слу-
хоў вац ца да мер ка ван ня спе цы я ліс таў і 
та кім чы нам ства рае спры яль ныя ўмо вы 
для пры цяг нен ня фі нан са вых срод каў. 
Спа дзя ю ся, што агляд да па мо жа пры 
рас пра цоў цы пла на са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Бе ла ру сі для да сяг нен-
ня мэт устой лі ва га раз віц ця.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.
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КУРС НА «ЗЯ ЛЁ НУЮ» ЭКА НО МІ КУ
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ПРЫ РАС ТА ЕМ 
НО ВЫ МІ ПРА ЕК ТА МІ

Су свет на му бан ку пра па на ва лі пра фі нан са ваць 
бу даў ніц тва дру гой уз лёт на-па са дач най па ла сы 

ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск»
Най больш перс пек тыў ным пра ек там для ін вес ты цый 
Су свет на га бан ка ба чыц ца бу даў ніц тва дру гой уз лёт на-
па са дач най па ла сы ў На цы я наль ным аэ ра пор це «Мінск», 
а так са ма да дат ко выя рэ гі я наль ныя пра ек ты ў сфе ры 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі і доб ра ўпа рад ка ван ня 
га ра доў. На гэ тым зра бі лі ак цэнт пад час су стрэ чы з ві цэ-
прэ зі дэн там Гру пы Су свет на га бан ка па рэ гі ё не Еў ро пы 
і Цэнт раль най Азіі Сі ры лам Мю ле рам стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ і 
прэм' ер-мі ністр на шай кра і ны Анд рэй КА БЯ КОЎ.

На дум ку стар шы ні верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен-
та, банк мо жа га на рыц ца сва ім унёс кам у пос пе хі, у са дзей ні-
чан не са цы яль на-эка на міч на му раз віц цю на шай дзяр жа вы. 
Мі ха іл Мяс ні ко віч на зваў важ най ро лю Су свет на га бан ка ў 
дыя ло гу на шай кра і ны з Між на род ным ва лют ным фон дам.

Ся род перс пек тыў ных пра ек таў, якія стар шы ня верх няй па-
ла ты пра па на ваў раз гле дзець у най блі жэй шы час — ін вес ты цыі 
ў бу даў ніц тва дру гой уз лёт на-па са дач най па ла сы ў На цы я наль-
ным аэ ра пор це «Мінск», а так са ма да дат ко выя рэ гі я наль ныя 
пра ек ты ў сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі і доб ра-
ўпа рад ка ван ня га ра доў.

На бу даў ніц тве дру гой уз лёт на-па са дач най па ла сы ў На цы-
я наль ным аэ ра пор це «Мінск» зра біў ак цэнт пад час су стрэ чы з 
Сі ры лам Мю ле рам і прэм' ер-мі ністр Анд рэй Кабякоў. «Стра тэ-
гіч на важ ным для нас з'яў ля ец ца раз віц цё тран зіт на га па тэн-
цы я лу кра і ны, — па тлу ма чыў Анд рэй Ка бя коў. — Су свет ны 
банк ужо аказ вае ка ла саль ную пад трым ку ў гэ тым кі рун ку, 
мы ха це лі б за пра сіць банк да ўдзе лу ў но вым пра ек це па бу-
даў ніц тве дру гой уз лёт на-па са дач най па ла сы ў На цы я наль ным 
аэ ра пор це «Мінск», стра тэ гіч на га аб' ек та тран зіт на га па тэн цы-
я лу на шай кра і ны».

Па вод ле яго слоў, па вы пра ца ва най пра гра ме дзе ян няў на 
2016—2020 га ды ўрад на шай дзяр жа вы мае на мер пры трым-
лі вац ца вы зна ча на га кур су на за бес пя чэн не мак ра эка на міч най 
ста біль нас ці і ма дэр ні за цыі эка но мі кі. «Эка на міч ныя пе ра ўтва-
рэн ні за кра нуць до сыць шы ро кі спектр на прам каў, — звяр-
нуў ува гу кі раў нік ура да. — Гэ та фар мі ра ван не эфек тыў ных 
фі нан са вых рын каў, пад трым ка раз віц ця пры ват на га сек та-
ра, ума ца ван не сіс тэ мы са цы яль най аба ро ны, фар мі ра ван не 
эфек тыў ных та вар ных рын каў і рын ку па слуг».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

ДА РОЖ НАЯ КАР ТА 
ПА ВЫ СО КІХ 

СТАН ДАР ТАХ
На ша кра і на і Су свет ны банк 

га то выя зра біць уза ем нае су пра цоў ніц тва 
больш маш таб ным і на сы ча ным

Аб гэ тым па ве да мі лі ў прэс-служ бе Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
па вы ні ках су стрэ чы Аляк санд ра Лу ка шэн кі з ві цэ-прэ зі-
дэн там Су свет на га бан ка па рэ гі ё не Еў ро пы і Цэнт раль-
най Азіі Сі ры лам Мю ле рам.

«У кан цы гэ та га го да мы з ва мі па він ны бу дзем вы зна чыць 
да рож ную кар ту, пра гра му на ша га су пра цоў ніц тва на бу ду чы-
ню. Ду маю, мы гэ та зро бім свое ча со ва, і яна бу дзе не гор шая, 
чым у па пя рэд нія га ды», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт вы ка заў удзяч насць у ад рас Су свет на га бан ка 
за іс ну ю чы ўзро вень су пра цоў ніц тва. «У са мыя цяж кія ча сы 
Су свет ны банк пры трым лі ваў ся свай го сты лю ра бо ты. Мы 
заў сё ды зна хо дзі лі агуль ныя ін та рэ сы», — за явіў кі раў нік дзяр-
жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка, у пры ват нас ці, ад зна чыў пад трым ку 
Су свет на га бан ка ў фі нан са ван ні інф ра струк тур ных пра ек таў, 
та кіх, як бу даў ніц тва і рэ кан струк цыя да рог, ачыст ка ва ды, 
мі ні мі за цыя на ступ стваў ка та стро фы на ЧА ЭС, пе ра пра цоў ка 
бы та вых ад хо даў, ма дэр ні за цыя ляс ной гас па дар кі. «Ме на ві та 
з ва шай пад трым кі па ча ла ся гэ тая ма дэр ні за цыя. І мы сён ня 
прак тыч на цал кам пра вя лі ім парт аза мя шчэн не ў ляс ной гас па-
дар цы і пра цу ем па са мых вы со кіх стан дар тах», — ска заў Прэ-
зі дэнт. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: «Во пыт су пра цоў ніц тва 
з ва мі — ад кры ты, прын цы по вы — з'яў ля ец ца для нас пэў най 
шко лай. Гэ тая су стрэ ча па слу жыць да лей ша му ўдас ка на лен ню 
на шых ад но сін».

У сваю чар гу Сі рыл Мю лер ад зна чыў, што для Су свет на га 
бан ка бы ло вя лі кім го на рам аказ ваць са дзей ні чан не Бе ла ру сі 
ў апош нія не каль кі га доў. Ён па дзя ка ваў кі раў ні ку бе ла рус кай 
дзяр жа вы за ста ноў чую ацэн ку су мес ных пра грам. «І мы ма ем 
на мер ру хац ца на пе рад», — ска заў ён, вы ка заў шы над зею, 
што бу дуць вы зна ча ны «клю ча выя пунк ты, на якія нам трэ ба 
звяр нуць ува гу».

На су стрэ чы ба кі аб мер ка ва лі кан крэт ныя на прам кі і пра ек ты 
для раз віц ця да лей ша га су пра цоў ніц тва. Вы ка за на га тоў насць 
ра біць яго больш маш таб ным і на сы ча ным. У пры ват нас ці, 
Су свет ны банк га то вы і да лей аказ ваць Бе ла ру сі са дзей ні-
чан не ў пы тан ні па вы шэн ня кан ку рэн та здоль нас ці пра дук цыі, 
ды вер сі фі ка цыі і ма дэр ні за цыі вы твор час цяў. Асаб лі вую ўва гу 
пла ну ец ца ўдзя ліць да лей ша му раз віц цю транс парт най інф-
ра струк ту ры, зра біў шы яе больш тэх на ла гіч най. І адзін з та кіх 
іна ва цый ных пра ек таў рэа лі зу ец ца ця пер.

Яшчэ адзін перс пек тыў ны на пра мак для ўза е ма дзе ян ня — 
пад трым ка ма ло га і ся рэд ня га біз не су, што дасць бе ла рус кім 
прад пры ем ствам да дат ко выя маг чы мас ці для асва ен ня но вых 
рын каў.

Ба кі га то вы пра даў жаць эфек тыў нае су пра цоў ніц тва і ў та кіх 
ужо тра ды цый ных сфе рах, як энер ге ты ка, аду ка цыя, ахо ва зда-
роўя і на ва коль на га ася род дзя. Важ ны ак цэнт у час су стрэ чы 
зроб ле ны ме на ві та на раз віц ці ча ла ве ча га ка пі та лу. У гэ тым жа 
клю чы пад крэс лі ва ла ся, што га лоў ны прын цып су пра цоў ніц тва 
Бе ла ру сі і Су свет на га бан ка за клю ча ец ца ў спра вяд лі вас ці, каб 
эка но мі ка пра ца ва ла на лю дзей.


