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Ка тар аб вяс ціў аб вы ха дзе з АПЕК
Ка тар анан са ваў свой вы-

хад з Ар га ні за цыі кра ін — 

экс пар цё раў наф ты (АПЕК) 

з 1 сту дзе ня 2019 го да. Пра 

гэ та аб вяс ціў ка тар скі мі ністр 

энер ге ты кі Са ад Шэ ры да аль-

Ка а бі на прэс-кан фе рэн цыі ў 

До се. Па вод ле яго слоў, ра-

шэн не аб вы ха дзе з АПЕК з'яў ля ец ца тэх ніч ным, і пас ля 

спы нен ня член ства ў кар тэ лі Ка тар мае на мер за ся ро-

дзіц ца на зда бы чы пры род на га га зу, пе рад ае Bloomberg. 

«У нас ня ма вя ліз на га наф та ва га па тэн цы я лу, мы вель мі 

рэа ліс тыч на па ды хо дзім да гэ та га. Наш па тэн цы ял — гэ-

та газ», — за явіў Са ад Шэ ры да аль-Ка а бі, тлу ма ча чы 

ра шэн не Ка та ра. Па вод ле яго слоў, геа па лі ты ка ні як не 

ўздзейнічала на гэ та ра шэн не. «Вы хад [Ка та ра] з АПЕК 

не паў плы вае на ар га ні за цыю», — за явіў аль-Ка а бі, 

спраг на за ваў шы ца ну на наф ту ў дыя па зо не 70—80 до-

ла раў за ба раль. Ка тар да лу чыў ся да АПЕК у 1961-м — на 

на ступ ны год пас ля ства рэн ня ар га ні за цыі. Кра і на з'яў ля-

ец ца най буй ней шым у све це экс пар цё рам звад ка ва на га 

пры род на га га зу, ад нак па зда бы чы наф ты яна зай мае ў 

АПЕК уся го 11-е мес ца. З ліс та па даў скай спра ва зда чы 

АПЕК вы ні кае, што ў каст рыч ні ку 2018 го да Ка тар зда бы-

ваў 609 ты сяч ба ра ляў у су ткі, што скла дае 1,85 пра цэн та 

ад агуль най зда бы чы кра ін АПЕК (32,9 млн ба ра ляў у 

су ткі). Для па раў на ння: най буй ней шы вы твор ца наф ты 

ся род кра ін АПЕК — Са удаў ская Ара вія зда бы ва ла ў тым 

жа ме ся цы 10,63 млн ба ра ляў у су ткі.

ЗША, Ка на да і Мек сі ка пад пі са лі но вае 
ганд лё вае па гад нен не

Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп, прэм' ер-мі ністр 

Ка на ды Джас цін Тру до і 

прэ зі дэнт Мек сі кі Эн ры ке 

Пенья Нье та пад пі са лі но-

вае ганд лё вае па гад нен-

не — USMCA, якое за мя няе ра ней шае па гад нен не NAFTA, 

пе рад ае «Ін тэр факс». NAFTA, якое дзей ні ча ла з 1994 го-

да, бу дзе ану ля ва на. Но вае па гад нен не USMCA ўпер шы-

ню ахо піць сфе ру фі нан са вых па слуг, ліч ба вай эка но мі кі. 

Трамп ужо на зы ваў USMCA са май су час най і зба лан са-

ва най ганд лё вай здзел кай у гіс то рыі ЗША. «Гэ та са мая 

пра су ну тая ганд лё вая здзел ка ў све це, з ам бі цый ны мі 

па ла жэн ня мі па ліч ба вай эка но мі цы, па тэн тах. Вель мі 

важ ная здзел ка», — за ўва жыў аме ры кан скі прэ зі дэнт. 

Мі ністр фі нан саў ЗША Сты вен Мну чын за явіў, што пад-

пі са нае па гад нен не з'яў ля ец ца «кры тыч ным кро кам у 

ма дэр ні за цыі і ад наў лен ні ба лан су ў ганд лі ў Паў ноч най 

Аме ры цы». Дзярж сак ра тар ЗША Майк Пам пеа так са ма 

ві таў за клю чэн не па гад нен ня. «Вя лі кая пе ра мо га для 

жы ха роў Паў ноч най Аме ры кі!» — на пі саў ён у Twіtter. 

Маш та бы ганд лю ЗША, Мек сі кі і Ка на ды пе ра вы ша юць 

адзін трыль ён до ла раў у год. Пе ра гляд NAFTA або ад мо ва 

ад яго бы лі ад ным з пе рад вы бар ных абя цан няў Трам па. 

На яго дум ку, па гад нен не бы ло ня вы гад нае кра і не, і ён 

на зы ваў яго «ад ной з най гор шых ганд лё вых здзе лак». 

Акра мя та го, па іні цы я ты ве Трам па ЗША ў апош нія не-

каль кі ме ся цаў рас па ча лі шэ раг іс тот ных пра тэк цы я нісц-

кіх мер для зме ны ба лан су ў між на род ным ганд лі на сваю 

ка рысць.

Моц ны смог на крыў дзя сят кі га ра доў у Кі таі
Ула ды Кі тая па пя рэ дзі лі 

гра ма дзян, што моц ны смог 

на крые 79 га ра доў. Пра гэ-

та па ве дам ляе South Chіna 

Mornіng Post. Бач насць у 

га ра дах ска ра ці ла ся да 

50 мет раў. Гэ та па ра лі за ва-

ла рух па вет ра на га, вод на га 

і на зем на га транс пар ту. У не ка то рых рэ гі ё нах пе ра ста лі 

пра ца ваць буй ныя аў та тра сы. Каб змен шыць сту пень 

за брудж ван ня, мно гім фаб ры кам прый дзец ца пе ра пы-

ніць ра бо ту, а на вы ка ры стан не аў та ма бі ляў на кла дзе ны 

аб ме жа ван ні. У шко лах і ін шых аду ка цый ных уста но вах 

ад ме не ныя за ня ткі на ад кры тым па вет ры. Па вы ша ны 

ўзро вень за брудж ван ня на зі ра ец ца на поў на чы, паў ноч-

ным за ха дзе і ўсхо дзе кра і ны. Па ін фар ма цыі На цы я-

наль на га цэнт ра ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя, 

кан цэнт ра цыя шкод ных рэ чы ваў у ат мас фе ры да сяг ну ла 

пі ка да 2 снеж ня і за ста нец ца ня змен най па мен шай ме ры 

тры дні. У пя ці буй ных га ра дах аб ве шча ны «чыр во ны», 

най вы шэй шы ўзро вень па гро зы зда роўю. Прад стаў нік 

мі ніс тэр ства эка ло гіі і на ва коль на га ася род дзя Лю Юбін 

за явіў, што да та ко га моц на га смо гу пры вя лі ўмо вы на-

двор'я, ад нак асноў ная пры чы на — праз мер ны ўзро вень 

шкод ных вы кі даў у ат мас фе ру. Урад за явіў, што на пра-

ця гу зі мы сі ту а цыя па леп шыц ца.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Учо ра ў Па ла цы Не за леж нас ці ад бы ла ся на ра да з кі раў-

ніц твам Са ве та Мі ніст раў, на якой Прэ зі дэнт пад ра бяз на 

раз гле дзеў пра па но вы па не каль кіх пра ек тах нар ма тыў-

на-пра ва вых ак таў.

Ад но з пы тан няў да ты чы ла ся пра па но вы ўра да за ма ца ваць 

вы шэй шых служ бо вых асоб у якас ці прад стаў ні коў дзяр жа вы ў 

на зі раль ных са ве тах буйных дзяржаўных кампаній. «Прэм' ер, 

аба пі ра ю чы ся на аса біс ты во пыт, да каз вае: ка лі вы бу да ваць сіс-

тэ му кі ра ван ня, гэ та да зво ліць прад пры ем ству вяр нуць укла дзе-

ныя ў яго срод кі. Але ў чы ноў ні ка і біз нес ме на два прын цы по ва 

роз ныя ра зу мен ні функ цы я на ван ня прад пры ем ства, — за ўва-

жыў Прэ зі дэнт. — Да та го ж я су мня ва ю ся, што тыя, хто бу дзе 

за ма ца ва ны за гэ ты мі прад пры ем ства мі, акажуцца доб ры мі 

па моч ні ка мі кі раў ні ка, а ка лі па гля дзець глы бей, то гэ та не прос-

та па моч ні кі, гэ та лю дзі, якія са ма ме ней бу дуць удзель ні чаць у 

пры няц ці ра шэн няў, а то і пры маць гэ тыя ра шэн ні».

На на ра дзе аб мяр коў ваў ся так са ма пра ект ука за кі раў ні-

ка дзяр жа вы ад нос на апла ты пра цы ра бот ні каў бюд жэт ных 

прад пры ем стваў. «Урад пра па нуе да стат ко ва сур' ёз ныя но-

ва ўвя дзен ні — паў сюд на ўні фі ка ваць, упа рад ка ваць, спрас-

ціць, — па ве да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Лю быя зме ны, якія 

пры ня суць ка рысць, бу дуць пад тры ма ны. Але трэ ба па мя таць, 

што ў нас та кіх 850 ты сяч гра ма дзян (ра бот ні каў бюд жэт най 

сфе ры. — Аўт.), і ні хто, акра мя дзяр жа вы, пра іх не па кла по-

ціц ца і не аба ро ніць іх».

Яшчэ адзін пра ект ука за — «Аб дзяр жаў ным са цы яль ным 

стра ха ван ні». Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў, каб лю быя 

зме ны ў сфе ры са цы яль на га за бес пя чэн ня бы лі дас ка на ла 

пра ду ма ныя. Пры гэ тым ён на га даў аб праб ле ме дэ фі цы ту 

фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва.

На на ра дзе бы лі так са ма раз гле джа ны сі ту а цыі, якія скла-

лі ся ў су вя зі з дзей нас цю не каль кіх прад пры ем стваў. У пры-

ват нас ці, раз мо ва зай шла пра драж джа вы кам бі нат у Слуц кім 

ра ё не. «З ад на го бо ку, вы вы нес лі пра ект вы ключ на тэх ніч-

на га ра шэн ня аб па ве лі чэн ні ста тут на га фон ду, — звяр нуў 

ува гу кі раў нік дзяр жа вы. — А з ін ша га — пас ля вы ву чэн ня 

да ку мен таў у мя не ўзнік ла пы тан не: ці не спро ба гэ та па збег-

нуць вы ра шэн ня праб ле мы? У прад пры ем ства рэн та бель насць 

про да жу мі нус 112 %! Як з та кі мі па каз чы ка мі мож на ўво гу ле 

пра ца ваць?»

Прэ зі дэнт за слу хаў так са ма пра па но вы ўра да па аб' яд нан ні вы-

твор час цяў ААТ «Сук но» і ААТ «Кам воль» на ад ной пля цоў цы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

КА РЫС НЫЯ ЗМЕ НЫ 
БУ ДУЦЬ ПАД ТРЫ МА НЫ

Жыц цё ў ліч бахЖыц цё ў ліч бах

Бел стат аб сле да ваў 
лю дзей з ін ва лід нас цю
На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт апы таў 6,9 ты-

ся чы асоб з ін ва лід нас цю. Пы тан ні да ты чы лі ся жыл-

лё вых умоў і ма ё мас ці, зда роўя, аду ка цыі, за ня тас-

ці, да ступ нас ці па слуг, са цы яль на га за бес пя чэн ня 

і са цы яль ных кан так таў. Аб вы ні ках вы ба рач на га 

аб сле да ван ня рас ка за ла на мес нік стар шы ні Бел-

ста та Але на КУ ХА РЭ ВІЧ.

Амаль тра ці на лю дзей з ін ва лід нас цю ў пра ца здоль ным 

уз рос це пра цу юць. Пры гэ тым жан чын зга да най ка тэ го рыі 

больш, чым муж чын.

На за ня тасць асоб з ін ва лід нас цю ўплы ва юць як іх фі зіч-

ныя маг чы мас ці, так і аб ме жа ва ная кан ку рэн та здоль насць 

на рын ку. Так, 13 % не пра цу ю чых лю дзей з асаб лі вас ця мі 

раз віц ця ха це лі б пра ца ваць. Тра ці на з іх зна хо дзяц ца ў 

ак тыў ным по шу ку па сіль най за ня тас ці. 

95 % хат ніх гас па да рак з ін ва лі да мі ў якас ці асноў ных кры ніц 

срод каў да іс на ван ня ўка за лі пен сію, 42 % — да хо ды ад ра бо ты 

па най ме. У 45 % сем' яў з дзець мі-ін ва лі да мі пра цуе толь кі адзін 

з баць коў (звы чай на баць ка). Амаль у кож най пя тай сям'і ня ма 

пра цу ю чых да рос лых, бо звы чай на гэ та ня поў ныя сем'і, у якіх 

адзін да рос лы вы му ша ны кла па ціц ца пра дзі ця.

Пас ля за кан чэн ня шко лы пра цяг ва юць на ву чан не 28 % 

ма ла дых лю дзей з ін ва лід нас цю, з іх 15 % — у ВНУ.

Вы ні кі аб сле да ван ня па ка за лі, што бе ла ру сы яшчэ не 

да кан ца га то выя пры няць ін ва лі даў як раў на праў ных. Так, 

вы свет лі ла ся, што кож ны дру гі ін ва лід ва ўзрос це 18 га доў 

і ста рэй лі чыць, што гра мад ства не ра зу мее яго праб ле мы 

і ста віц ца да іх абы яка ва. 5 % мяр ку юць, што на ва коль нае 

ася род дзе мае шмат стэ рэа ты паў і пра яў ляе дыс кры мі на-

цыю. Толь кі 44 % ад зна чы лі пра явы та ле рант нас ці да іх 

праб лем. Чвэрць ін ва лі даў, якія пра жы ва юць ад ны, час та 

ад чу ва юць адзі но ту. Тым не менш, ня гле дзя чы на жыц цё-

выя цяж кас ці, 43 % асоб з асаб лі вас ця мі раз віц ця аца ні лі 

сваю бя гу чую жыц цё вую сі ту а цыю ў той ці ін шай сту пе ні 

па зі тыў на.

Па вы ні ках аб сле да ван ня, жыл лё выя ўмо вы ў лю дзей 

з ін ва лід нас цю не гор шыя, чым у ся рэд не ста тыс тыч ных 

хат ніх гас па да рак. У ся рэд нім на ча ла ве ка пры хо дзіц ца 

30 кв. м агуль най пло шчы жыл ля. Ква тэ ры і да мы аб ста ля-

ва ны цэнт раль ным ацяп лен нем, во да пра во дам, ка на лі за-

цы яй, га ра чым во да за бес пя чэн нем, ван най або ду шам.

Свят ла на БУСЬ КО.

У тэ му:
« Н а й  б ол ь  ш у ю  д ы с  к у  с і ю 

выклікала пы тан не аб кі ра ван ні 

дзяр жаў ны мі прад пры ем ства мі, — 

па ве да міў жур на ліс там пас ля за вяр-

шэн ня ме ра пры ем ства прэм' ер-мі-

ністр Сяр гей РУ МАС. — У нас пры 

кі ра ван ні буй ны мі ак цы я нер ны мі та-

ва рыст ва мі, у якіх пе ра важ ная до ля 

дзяр жа вы, ёсць доб рыя пры кла ды, 

дзе сфар мі ра ва ныя са ве ты ды рэк-

та раў, на зі раль ныя са ве ты эфек-

тыў на рэа лі зу юць функ цыі ўлас ні ка, 

і гэ тыя прад пры ем ствы па каз ва юць 

доб рыя вы ні кі. Ра зам з тым ёсць 

ін шыя пры кла ды, дзе ство ра ныя 

ор га ны кі ра ван ня пра цу юць фар-

маль на, і, на жаль, гэ та пры во дзіць 

да ня пра віль ных ін вес ты цый ных ра-

шэн няў, і фі нан са выя вы ні кі ра бо ты 

гэ тых прад пры ем стваў вы му ша юць 

жа даць леп ша га».

У ся рэд нім вы твор часць пра цы 

на прад пры ем ствах з дзяр жаў най 

улас нас цю ні жэй шая, чым на пры-

ват ных, і ні жэй шая, чым на прад-

пры ем ствах з удзе лам за меж на га 

ка пі та лу, заўва жыў прэм' ер-мі ністр. 

У су вя зі з гэ тым урад унёс на раз-

гляд кі раў ні ка дзяр жа вы пра па но-

ву аб уз мац нен ні ро лі дзяр жа вы як 

улас ні ка ў кі ра ван ні гэ ты мі кам па-

ні я мі.

Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў раз-

гле дзець яшчэ раз гэ тае пы тан не да 

кан ца го да на па ся джэн ні ўра да з 

удзе лам прад стаў ні коў па спя хо ва га 

біз не су, якія з'яў ля юц ца або ўлас ні-

ка мі буй ных кам па ній, або ды рэк-

та ра мі, каб дзяр жа ва, вы ка рыс тоў-

ва ю чы во пыт, які ўжо на пра ца ва ны 

ў Бе ла ру сі, маг ла пры няць больш 

пра віль нае, уз ва жа нае кі раў ніц кае 

ра шэн не. Кі раў нік ура да па ве да міў, 

што та кое па ся джэн не бу дзе пра ве-

дзе на і да кан ца го да Са вет Мі ніст-

раў уня се Прэ зі дэн ту сваю пра па но-

ву, у тым лі ку яна бу дзе да ты чыц ца 

і пры зна чэн ня прад стаў ні ка мі дзяр-

жа вы ў са мыя буй ныя сіс тэм ныя 

прад пры ем ствы кра і ны вы шэй шых 

служ бо вых асоб.

Пер шы на мес нік прэм' ер-мі-

ніст ра Аляк сандр ТУР ЧЫН рас-

тлу ма чыў жур на ліс там сут насць 

пы тан ня, якое да ты чы ла ся пра ек та 

ўка за па апла це пра цы ра бот ні каў 

бюд жэт ных ар га ні за цый.

«Ні я кіх над звы чай ных рэ чаў 

у гэ тым пла не ня ма, — за пэў ніў 

ён. — Нар маль ны эва лю цый ны 

рух па ўдас ка на лен ні апла ты пра-

цы ра бот ні каў бюд жэт най сфе ры. 

Гэ та звя за на з тым, што за апош-

нія 20 га доў у нас сфар мі ра ва ла ся 

ар ха іч ная сіс тэ ма. На прык лад, каб 

атры маць кан чат ко вы за ро бак ра-

бот ні ка бюд жэт най сфе ры, сён ня 

трэ ба пры мя ніць ка ля 22 і больш 

да плат, за ах воч ван няў сты му ля-

цый на га ха рак та ру».

Пер шы ві цэ-прэм' ер лі чыць, што 

ча сам не толькі ра бот ні ку, а бух-

гал та ру скла да на зра зу мець увесь 

па ра дак фар мі ра ван ня за ра бот най 

пла ты. «Та му, інакш ка жу чы, нар-

ма тыў на-пра ва вы акт на кі ра ва ны 

на нар маль ную зра зу ме лую сіс тэ му 

апла ты пра цы. Каб «цвёр дая» част-

ка акла ду бы ла на ўзроў ні 50—60 %, 

ас тат няе — сты му ля цый ныя над баў-

кі», — рас тлу ма чыў ён. Знач на змен-

шыц ца адзі ная та рыф ная сет ка. За-

раз гэ та 27 раз ра даў, бу дзе 18. Каб 

ды фе рэн цы я цыя па між раз ра да мі 

скла да ла ка ля шас ці пра цэн таў.

Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў змя-

няць па ра дак апла ты аку рат на і вы-

ве ра на. «На пра ця гу 2019 го да мы 

пра вя дзём пад рых тоў чы пе ры яд. 

Бюд жэт ні каў у нас ка ля 850 ты сяч, 

і ні во дзін ча ла век не па ві нен быць 

па крыў джа ны. Мяр ку ем, што дзе ян-

не да ку мен та на сту піць з 1 сту дзе ня 

2020 го да. Без умоў на, са мае га лоў-

нае, што гэ та ні ў якім ра зе не па він-

на па гор шыць за роб кі ра бот ні каў. 

Ча ка ец ца, што па вы сіць іх».

Ад на знач нае па тра ба ван не Прэ-

зі дэн та — ні я ка га па гар шэн ня.

Дзве сур' ёз ныя на ве лы ўклю чае 

пра ект нар ма тыў на-пра ва во га ак та 

кі раў ні ка дзяр жа вы «Аб дзяр жаў ным 

са цы яль ным стра ха ван ні». Пер шая 

дае маг чы масць са ма за ня тым ра-

біць ад лі чэн ні ў фонд са цы яль най 

аба ро ны на сель ніц тва, каб за ра біць 

пра цоў ную пен сію. «А без та кіх ад лі-

чэн няў на пра ця гу 20 га доў ча ла век 

пас ля 2025 го да змо жа раз ліч ваць 

толь кі на са цы яль ную пен сію, якая 

сён ня скла дае ка ля 106 руб лёў», — 

рас тлу ма чыў Аляк сандр Тур чын.

Дру гая на ве ла да ты чыц ца ад-

лі чэн няў ін ды ві ду аль ных прад-

пры маль ні каў. Урад пра па на ваў 

прын цып: не пра цу еш — не пла-

ціш. «У Са вет па раз віц ці прад-

пры маль ніц тва бы лі зва ро ты ад 

прад пры маль ні каў, якія пра цу юць 

се зон на, — пра ка мен та ваў Аляк-

сандр Тур чын. — На прык лад, у лет ні 

пе ры яд ка та юць дзя цей на ко нях. 

Сут насць пра па но вы — пла ціць ад-

лі чэн ні ў фонд пад час ра бо ты. Ка лі 

да хо даў ня ма, мож на не пла ціць».

Урад прад ста віў кі раў ні ку дзяр жа вы 
шэ раг сіс тэм ных пра па ноў 

у роз ных сфе рах


