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Воль га ЧА МА ДА НА ВА, на чаль нік ін спек цыі 
па спра вах не паў на лет ніх Мінск ага РУ УС:

— Ад ка жу пы тан нем на пы тан не: а ці трэ ба да ваць дзе цям кі шэн ныя гро шы? 
Адзен нем і ежай іх за бяс печ ва юць баць кі. У шко ле так са ма кор мяць — прос та 
трэ ба здаць не аб ход ную су му на стаў ні цы. Ка лі ж дзі ця ці не па да ба ец ца школь-
ная ежа, яму мож на па клас ці што-не будзь з са бой — тое, што ён лю біць. Та кім 
чы нам, кі шэн ныя гро шы — гэ та, хут чэй, пе ра стра хоў ка. І пе рад тым, як іх даць, 
баць кі па він ны ве даць, на вош та яны па трэб ны дзі ця ці. Час та тыя не тра цяць 
кі шэн ныя гро шы на тое, пра што да маў ля лі ся з баць ка мі, а збі ра юць. На неш-
та, што баць кі ім не ку пяць, што не ўва хо дзіць у пла ны ся мей на га бюд жэ ту. 
А яшчэ для мно гіх пад лет каў звык лай спра вай бы вае на быць на кі шэн ныя гро-
шы за ба ро не нае — ал ка голь ныя на поі ці цы га рэ ты.

Воль га НІ КІ ЦІ НА, прад пры маль нік, 
біз нес-кан суль тант, г. Мінск:

— Без умоў на, дзе цям не аб ход на да ваць кі шэн ныя гро шы, інакш як яны на ву-
чац ца імі рас па ра джац ца? На па чат ку трэ ба да ваць не вя лі кую, у за леж нас ці ад 
уз рос ту, су му: пяць ты сяч — на адзін дзень, двац цаць ты сяч — на 4-5 дзён. Пры 
гэ тым не аб ход на аб мяр коў ваць, на што і як дзі ця збі ра ец ца іх па тра ціць. З ча сам 
мож на да ваць і больш. Так са ма я раю ву чыць дзя цей гра шо вай гра мат нас ці з 
9-11 га доў, бо ў шко лах та кіх за ня ткаў па куль што не ўвя лі, звыч ка ро біць сваё 
і да рос ла му ча ла ве ку па мя няць звык лыя ад но сі ны да гро шай ста но віц ца амаль 
не маг чы ма. Вель мі важ на не толь кі на ву чыць дзі ця пра віль на рас па ра джац ца 
гра шы ма, але і з па ва гай ста віц ца да за роб ле ных баць ка мі гро шай.

Сяр гей ПРЫ ЛУЦ КІ, па эт, г. Кі еў:
— Дзе цям трэ ба да ваць і гро шы, і ўсё ас тат няе. Але га лоў нае — каб ім 

да ва лі маг чы масць за ста вац ца дзець мі, а не «за гру жа лі» з са мых на ро дзі-
наў не чым кштал ту не лазь па дрэ вах, не ха дзі па лу жах. Мне да ва лі гро шы 
— ня шмат, але да ва лі. Ды мы, зда ра ла ся, ка лі не ха па ла, клян чы лі дро бязь 
у лю дзей на ву лі цы — та кі свое асаб лі вы май стар-клас па ак цёр скім май-
стэр стве. А на конт да ра гіх па да рун каў — гэ та больш праб ле ма не дзя цей, а 
да рос лых. Дзе цям ча сам да стат ко ва мя чы ка і па гу ляць да па зна. А вось за 
«сто пяць сот» ты сяч па да ру нак ці за 5 руб лёў — спра ва дзя ся тая. Ін шая рэч, 
ка лі дзі ця ад мыс ло ва па тра буе штось ці да ра гое. Та ды, лі чу, трэ ба па да рыць 
яму най тан ней шую драў ля ную свіс туль ку і па клас ці спаць а 8-й ве ча ра!

Пад рых та ва ла На дзея ЮШ КЕВІЧ.

ЦІ ТРЭ БА ДА ВАЦЬ ДЗЕ ЦЯМ КІ ШЭН НЫЯ ГРО ШЫ?

А пра чы на еш ся ў све жым лож-
ку, уцяг ва еш нозд ра мі ха лад на-
ва тае, аж но ка зыт лі вае, па вет ра 
і, па зях нуў шы ды па цяг нуў шы ся, 
гля дзіш у акно. А там — вёс ка.

Ду ма е це, я на вы дум ляў тут не-
ма ве да ма ча го? Ды не. Гэ та аб-
са лют на ве ра год ная сі ту а цыя. З 
раз віц цём аг ра ся дзіб мно гія пе ра-

жы лі па доб ны сцэ на рый. А ка мусь-
ці на ват так спа да ба ла ся, што яны 
вы ра шы лі на заўж ды пе ра ехаць у 
вёс ку і так са ма пры маць гас цей, 
так са ма за ня лі ся аг ра эка ту рыз-
мам. І, да рэ чы, па спя хо ва. Ха чу 
па дзя ліц ца з ва мі во пы там не ка-
то рых та кіх лю дзей сва і мі на зі ран-
ня мі і вы сно ва мі.

А ВЫ ВЕ ДА ЛІ, ШТО НО ВАЯ 
ПЧА ЛІ НАЯ МАТ КА ЗА БІ ВАЕ 
СВА ІХ СА ПЕР НІЦ?

Я дык да ве даў ся аб гэ тым у 
аг ра ся дзі бе «Свет пчол», якая 
зна хо дзіц ца ў вёс цы Ба рок Ва ло-
жын ска га ра ё на. «Мес ца гэ та так 
на зы ва ец ца, ві даць, та му, што тут 
быў бор з вя лі кай коль кас цю бор-
це вых дрэў, гэ та зна чыць, та кіх, у 
якіх жы лі пчо лы», — рас па вя дае 
Ва сіль Фра лоў, гас па дар ся дзі бы.

Каб пры цяг нуць ува гу да сва ёй 
аг ра ся дзі бы, сям'я доў га ду ма ла і 
ра і ла ся з ка ле га мі праз гра мад скі 
са вет па раз віц ці сель ска га ту рыз-
му свай го ра ё на. Пас ля вы ра шы-
лі ства рыць му зей пчол. І спра ва 
пай шла ўга ру. І дзет кі, і да рос лыя 
з за да валь нен нем пры яз джа юць 
сю ды, ядуць блін цы з мё дам і да-
вед ва юц ца шмат ці ка вых фак таў з 
жыц ця са мых пра ца ві тых 
на ся ко мых. 

Ма ла ды ляс нік Ма гі лёў ска га Ма ла ды ляс нік Ма гі лёў ска га 
ле са гас па дар ча га аб' яд нан ня ле са гас па дар ча га аб' яд нан ня 

Па вел Па вел ТОР ЧЫКТОР ЧЫК  
за хап ля ец ца ства рэн нем за хап ля ец ца ства рэн нем 

не вя лі кіх ар хі тэк тур ных фор маў, якія не вя лі кіх ар хі тэк тур ных фор маў, якія 
пры ем на аздаб ля юць тэ ры то рыю ляс ніц тва пры ем на аздаб ля юць тэ ры то рыю ляс ніц тва 

і ланд шаф т ка ля вёс кі Хо мі чы.і ланд шаф т ка ля вёс кі Хо мі чы.
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ЛАНД ШАФТ НЫ ДЫ ЗАЙН 
МА ЛА ДО ГА ЛЕС НІ КА

Пётр ГРУШ НІК, пер шы на мес-
нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны:

«Міг ра цый ныя па то кі па між Рэс пуб-
лі кай Бе ла русь, Ра сій скай Фе дэ ра цы-
яй, ін шы мі кра і на мі — гэ та сё лет-
нія рэа ліі. Ад ток кад раў з Бе ла ру сі ў 
асноў ным но сіць ха рак тар ча со вай 
пад пра цоў кі з мэ тай ма тэ ры яль най 
пад трым кі сва іх сем' яў, якія пра цяг-
ва юць жыць, ву чыц ца, пра ца ваць у 
рэс пуб лі цы. Пра цоў ная міг ра цыя 
са дзей ні чае вы ра шэн ню праб ле мы 
за ліш няй за ня тас ці ў ар га ні за цы ях. 
Міг ра цыя вы со ка ква лі фі ка ва ных спе-
цы я ліс таў — за лог уза е ма вы гад на га 
раз віц ця кра ін — удзель ніц тых ці 
ін шых між на род ных са юзаў. Па коль-
кі га вор ка ідзе аб уз ба га чэн ні ідэ я мі, 
ве да мі, пра фе сій ны мі на вы ка мі, якія 
і вы зна ча юць эфек тыў насць су час на-
га эка на міч на га раз віц ця, міг ра цыя 
гэ тых спе цы я ліс таў уяў ляе агуль ны 
ін та рэс. Але толь кі ў тым вы пад ку, 
ка лі га вор ка ідзе аб ча со вай, зва рот-
най міг ра цыі».

На двор'еНа двор'е  ��

ХО ЛАД 
«АД ПУС ЦІЦЬ»
А на на ступ ным тыд ні 
пры грэе да 16 цяп ла

У пят ні цу тэ ры то рыя на-
шай кра і ны тра піць пад уплыў 
ан ты цык ло ну з цэнт рам над 
паў днё вым ус хо дам Поль шчы, 
па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я-
ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра-
мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.

Гэ ты ан ты цык лон бу дзе гас па-
да рыць у нас і на вы хад ныя. Праг-
на зу ец ца без іс тот ных апад каў, а 
ўна чы і ра ні цай мес ца мі ту ман. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на су-
бо ту і ня дзе лю плюс 1-6 гра ду саў, 
мес ца мі за ма раз кі да 0 — мі нус 
4 гра ду саў. Удзень тэм пе ра тур ны 
фон ста не па вя ліч вац ца, у су бо ту 
ча ка ец ца ўжо плюс 7-12, а ў ня-
дзе лю — 8-14 цяп ла. На па чат ку 
на ступ на га тыд ня бу дзе пе ра важ-
на без апад каў, толь кі на поў на чы 
праг на зу юц ца не вя лі кія ка рот ка-
ча со выя даж джы. Ра ні цай мес-
ца мі ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы на па ня дзе лак 1-6 цяп ла, а 
на тар фя ні ках Па лес ся за ма раз кі 
да 0-мі нус 3 гра ду саў. Удзень у па-
ня дзе лак плюс 10-15 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў 
ай чын ных сі ноп ты каў, да ся рэ дзі ны 
на ступ на га тыд ня ў паў ноч ных ра-
ё нах праг на зу юц ца не вя лі кія даж-
джы. У аў то рак і се ра ду тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўдзень бу дзе да ся гаць 
ужо 11-16 цяп ла. Зга дзі це ся, што 
гэ та да во лі кам форт нае на двор'е 
для каст рыч ні ка, а сі ноп ты кі ча ка-
юць яшчэ і «ба бі на ле та».

Сяр гей КУР КАЧ.

На Ві цеб шчы не па бы ва лі чле ны гру-
пы, ство ра най па да ру чэн ні кі раў ні ка 
дзяр жа вы для вы ву чэн ня праб лем ных 
пы тан няў бу даў ні чай га лі ны і вы пра-
цоў кі кан крэт ных мер па іх вы ра шэн ні. 
Яны на ве да лі даў га бу ды ў Та ла чы не, 
Ор шы, Ві цеб ску і На ва по лац ку.

ЗА РО БАК БУ ДАЎ НІ КОЎ — 
ДА 12 МІЛЬ Ё НАЎ

У Та ла чы не ў жы лым до ме, які пла-
на ва лі здаць «пад ключ» у ве рас ні, 
па він ны спра віць на ва сел ле 48 ся мей. 
Ся род усіх ква тэр тры — так зва ныя 
са цы яль ныя, а гас па да ра мі ас тат-
ніх ста нуць тыя, хто «крэ ды ту ец ца на 
льгот ных умо вах». Ча му дом не па бу да-
ва ны поў нас цю і свое ча со ва? — гэ тае 
кан крэт нае пы тан не за да лі «рэ ві зо ры» 
прад стаў ні кам рай вы кан ка ма, за каз чы-
кам бу даў ніц тва і ге не раль ным пад рад-
чы кам. Вы свет лі ла ся, што дом па ча лі 
бу да ваць яшчэ ў маі 2011. Спа чат ку 

тут пра ца ва ла мяс цо вая дзяр жаў ная 
бу даў ні чая ар га ні за цыя (ПМК. — Аўт.), 
якая спы ні ла іс на ван не. Аб' ект быў пе-
ра да дзе ны для за вяр шэн ня так са ма 
мяс цо ва му, але ўжо не дзяр жаў на му 
— вы твор ча му ўні тар на му пры ват на му 
прад пры ем ству.

— Бы лі і за ста юц ца праб ле мы з фі-
нан са ван нем. Больш за 1 міль ярд руб-
лёў скла дае доўг за на шу пра цу. Апла та 
ідзе з вя лі кім ад ста ван нем. Ка лі б нам 
пе ра лі чы лі ўсё, што па тра бу ец ца, без-
умоў на, зда лі б дом свое ча со ва, на ват 
ра ней, чым за пла на ва на, — рас каз вае 
Ва сіль Фе да ро віч, га лоў ны ін жы нер прад-
пры ем ства «Друць».

Па вод ле яго слоў, ра бо чых і тэх ні кі 
ха пае. Акра мя жыл ля, ар га ні за цыя бу-
дуе аб' ек ты сель ска гас па дар ча га пры-
зна чэн ня. Дэ фі цы ту кад раў ня ма. І гэ та 
зра зу ме ла, ка лі за ро бак ква лі фі ка ва ных 
ра бо чых — ад 5 да 12 міль ё наў руб лёў 
(столь кі за пла ці лі тым, хто зай-
маў ся на сці лам да ху. — Аўт.).2

Аг ра+эка=ту рызмАг ра+эка=ту рызм  ��БІЗ НЕС ДЛЯ ДУ ШЫ
Як на да ку чыў ужо гэ ты шум! Без ліч ма-

шын, якія пра яз джа юць ту ды-сю ды, не ба-
ча чы ні ко га. А ты ідзеш па ву лі цы, дзе да мы 
та кія шэ рыя, ма сіў ныя і па гроз лі выя, што 
хо чац ца сха вац ца. Га ды ў ра ды з'я віц ца пе-
рад во кам жы вы твар, што ідзе на су страч 

і ўсмі ха ец ца. А час цей — кож ны ба чыць 
толь кі (ня хай на ват ка ля ро вую!) пліт ку пад 
на га мі і шор гае па ёй, як па згуб ле ных у 
ка ме ні хві лі нах. Ква тэ ра (ці як ка за лі ў ад-
ным філь ме «скры ня з дзір ка мі») су стра кае 
хоць і цяп лом пас ля вя чэр ня га ма роз на га 

вет ры ку, ад нак усё роў на не ра дуе. Ты за-
сы на еш не ад пры ем най стом ле нас ці це ла 
пас ля ба дзё ра пра жы та га пра цоў на га дня, 
а ад та го, што та бе не ха пае па вет ра. Та-
кая сон ная стра та пры том нас ці. А пра чы-
на еш ся...

Так у сва ёй ся дзі бе Ва сіль Фра лоў па ка заў, як мядз ве дзі ла зі лі Так у сва ёй ся дзі бе Ва сіль Фра лоў па ка заў, як мядз ве дзі ла зі лі 
на бор це выя дрэ вы і як ад гэ та га аба ра ня лі ся лю дзі.на бор це выя дрэ вы і як ад гэ та га аба ра ня лі ся лю дзі.

Кант роль ная пра вер каКант роль ная пра вер ка  ��У ЧЫМ 
ПРЫ ЧЫ НА 
ДАЎ ГА БУ ДУ?

2

ПАТЭНЦЫЯЛ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пры быў з афі цый ным ві зі там у 
Ка зах стан, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Ад ра зу з аэ ра пор та Прэ зі дэнт на кі ра ваў ся да ма ну мен та «Аба рон цам Ай-
чы ны», да яко га ўсклаў квет кі. Ма ну мент раз ме шча ны ў ад ной з зя лё ных зон 
ста рой част кі Аста ны, якая слу жыць мес цам пра вя дзен ня па ра даў з на го ды 
свят ка ван ня Дня Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не і пар кам ад па чын ку для 
жы ха роў го ра да.

По бач з ма ну мен там зна хо дзіц ца Алея кі раў ні коў дзяр жаў з рас ту чы мі ел ка мі, якія 
па са дзі лі прэ зі дэн ты за меж ных дзяр жаў, што на вед ва лі ў роз ны час Аста ну. Ад но з 
дрэў у час ві зі ту ў Ка зах стан у маі 2005 го да па са дзіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пра гра май ві зі ту за пла на ва ны пе ра га во ры Аляк санд ра Лу ка шэн кі і Прэ зі дэн та 
Ка зах ста на Нур сул та на На за рба е ва ў фар ма це «сам-на сам» і па шы ра ным скла-
дзе, су мес нае на вед ван не Бе ла рус ка-ка зах стан ска га ву чэб на-вы твор ча га цэнт ра 
пад рых тоў кі і пе ра пад рых тоў кі ін жы нер ных кад раў пры Ка зах скім аг ра тэх ніч ным 
уні вер сі тэ це імя С. Сей фу лі на.

Па вы ні ках пе ра га во раў ча ка ец ца пад пі сан не шэ ра гу двух ба ко вых да ку мен таў.
Па аб' ёме бе ла рус ка га экс пар ту Ка зах стан з'яў ля ец ца трэ цім па знач нас ці парт нё-

рам Бе ла ру сі ся род кра ін СНД (пас ля Ра сіі і Укра і ны). Бе ла русь раз гля дае Ка зах стан 
у якас ці апор най пля цоў кі для на рошч ван ня экс пар ту ў рэ гі ён Цэнт раль най Азіі.

ЗША АПЯ РЭДЖ ВА ЮЦЬ РА СIЮ ПА НАФ ТА ЗДА БЫ ЧЫ
Па вод ле звес так Мiж на род на га энер ге тыч на га агенц тва (IEA) i Кi раў нiц тва энер ге-

тыч най бяс пе кi ЗША (EIA) у лi пе нi 2013 го да ЗША су мар на зда бы ва лi да 22 мiль ё наў 
ба рэ ляў вуг ле ва да ро даў за су ткi. Для па раў на ння, у Ра сii ў 2013 го дзе зда бы ча наф ты 
i га зу па вiн на бы ла склас цi 21,8 мiль ё на ба рэ ляў за су ткi. Най буй ней шым вы твор цам 
наф ты ў 2013 го дзе за ста ец ца Са удаў ская Ара вiя, дзе ў пер шым паў год дзi зда бы ва ла ся 
да 11,7 мiль ё на ба рэ ляў у суткі. Пры чы на мi рос ту наф та зда бы чы ў ЗША ста ла рас пра-
цоў ка слан ца вых ра до вi шчаў, най буй ней шыя з якiх — Ба кен i Iгл Форд — раз ме шча ны 
ў Паў ноч най Да ко це i Тэх асе. Па вы шэн не зда бы чы вуг ле ва да ро даў са слан цаў у ЗША 
здоль на па нi зiць цэ ны на сы ра вi ну па ўсiм све це, та му што Злу ча ныя Шта ты доў гi час 
бы лi ад ны мi з вя ду чых наф та вых iм пар цё раў.

ЛIТ ВА МО ЖА БЛА КI РА ВАЦЬ КА ЛI НIНГ РАД
Лiт ва мо жа за бла кi ра ваць чы гу нач ныя i аў та ма бiль ныя зно сi ны Ра сii з Ка лi нiнг рад скай воб лас цю, за явiў 

мi нiстр за меж ных спраў Лiт вы Лi нас Лiн кя вi чус. Ён ад зна чыў, што яго кра i на пой дзе на та кi крок, ка лi Маск ва 
«не спы нiць цiск на сва iх су се дзяў». Ра ней МЗС Лiт вы па ве да мiў, што з 30 жнiў ня на лi тоў ска-ра сiй скай мя жы 
пад вяр га юц ца дбай най пра вер цы за рэ гiст ра ва ныя ў Лiт ве лег ка выя аў та ма бi лi, а з 11 ве рас ня — i гру за выя, 
якiя ад праў ляе Лiт ва. З-за гэ та га лi тоў скiя пе ра воз чы кi па нес лi стра ты не менш як дзе сяць мiль ё наў еў ра. За ява 
пра гу ча ла на пя рэ дад нi са мi ту Ус ход ня га парт нёр ства ў Вiль нi. Лiт ва з'яў ля ец ца ад ным з асноў ных пры хiль нi-
каў больш хут ка га пад пi сан ня Еў ра са ю зам i Укра i най па гад нен ня аб аса цы я цыi i ства рэн нi зо ны сва бод на га 
ганд лю. Па гад нен не фак тыч на па збаў ляе Укра i ну маг чы мас цi ў бу ду чы нi да лу чыц ца да Мыт на га са ю за з-за 
не ад па вед нас цi па мiж за ка на даў чы мi нор ма мi.

АМЕ РЫ КАН ЦАЎ ПРЫ ЗНА ЛI АД НЫ МI 
З СА МЫХ «ТОЎ СТЫХ I ХВО РЫХ»

На су свет ным эка на мiч ным фо ру ме на ву коў цы пры зна лi аме ры кан цаў ад ны мi з са мых 
«тоў стых, нер во вых i хво рых жы ха роў Зям лi», пi ша The Washington Post. У но вай кан цэп-

цыi «Iн дэк са ча ла ве ча га ка пi та лу» ўлiч ва ец ца коль касць 
не iн фек цый ных за хвор ван няў — атлус цен ня, цук ро ва га 
дыя бе ту, хва роб сэр ца. А так са ма ўзро вень аду ка цыi, ме ды цын скiя маг чы мас цi i 
шэ раг iн шых кры тэ ры яў. На ву коў цы ад зна ча юць у ЗША вы со кi ўзро вень уплы ву 
хва роб на раз вiц цё бiз не су i агуль ны эка на мiч ны стан кра i ны. ЗША зна хо дзяц-
ца на 112-м мес цы ў рэй тын гу з 122 дзяр жаў па iн дэк се ка пi та лу. Лi дзi ру юць 
у рэй тын гу не вя лi кiя еў ра пей скiя кра i ны, у той час як вя лi кiя i раз вi тыя кра i ны 
па ку ту юць ад боль шай коль кас цi не га тыў ных фак та раў.

У 2013 ГО ДЗЕ 
МIГ РАН ТЫ 
ПЕ РА ВЯ ДУЦЬ 
ДА ДО МУ 
414 МIЛЬ ЯР ДАЎ

Кра i ны, якiя па стаў ля юць ра бо чыя ру кi на су-
свет ны ры нак пра цы, збя руць доб ры ўра джай 
гра шо вых пе ра во даў — 550 млрд до ла раў. Гэ та 
на 6,3 % вы шэй за ле таш нi па каз чык, свед чыць 
но вы дак лад пад раз дзя лен ня мiг ра цыi i гра-
шо вых пе раво даў Су свет на га бан ка. Пе ра во ды 
мiг ран таў ужо ця пер пе ра вы ша юць ВУП та кiх 
кра iн, як Аў стрыя або ПАР. А да 2016 го да iх аб'-
ём, па вод ле ацэ нак Су свет на га бан ка, вы рас це 
да 540 млрд.

Па ўсiм све це (з улi кам па ступ лен няў як у раз вi-
тыя кра i ны, так i ў тыя, якiя раз вi ва юц ца) пе ра во ды 
232 млн пра цоў ных мiг ран таў скла дзе 550 млрд сё-
ле та i звыш 700 млрд до ла раў да 2016 го да. Лi да ра мi 
па на мi наль ным аб' ёме па ступ лен няў пе ра во даў з-за 
мя жы ў гэ тым го дзе за ста юц ца Iн дыя (ча ка ец ца ка ля 
71 млрд до ла раў), Кi тай (60 млрд), Фi лi пi ны (26 млрд), 
Мек сi ка (22 млрд) i Нi ге рыя (21 млрд). Гэ тая пя цёр ка 
амаль не змя ня ец ца ўжо не каль кi га доў. У лiк буй ных 
атры маль нi каў пе ра во даў у све це, якi раз вi ва ец ца, у 
2013 го дзе так са ма ўвойдуць Укра i на, Егi пет, Па кi стан, 
Банг ла дэш, В'ет нам.

Па звест ках СБ, Та джы кi стан трэ цi год за ста нец ца 
лi да рам су свет на га рэй тын гу ў ад но сi нах чыс та га аб' ёму 
атры ма ных пе ра во даў мiг ран таў да ВУП. У 2012 го дзе 
гэ ты па каз чык скла даў 48 % ВУП. Асноў най кры нi цай 
пе ра во даў для Та джы кi ста на з'яў ля ец ца Ра сiя.
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