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БЕ ЛА РУС КІЯ ГІ ГАН ТЫ 
Ў БА РЫ НА СЕ

Год та му ў Ба ры на се — ста лі-
цы ад най мен на га ве не су эль ска-
га шта та — у пра мыс ло вай зо не 
Сан та-Інес ад кры лі ся два за во-
ды па збор цы бе ла рус кай тэх ні кі: 
фі лі ял Мінск ага аў та ма біль на га 
за во да («МАЗ-ВЕН») і Мінск ага 
трак тар на га за во да («Ве не Мінск 
Трак та рэс»). А ў маі гэ та га го да 
там жа ста ла пра ца ваць і трэ-
цяе су мес нае прад пры ем ства па 
збор цы ка му наль най да рож най 
тэх ні кі — фі лі ял за во да «Амка-
дор».

«Для Бе ла ру сі ад крыц цё фі лі-
ялаў гэ тых за во даў уяў ляе вя лі-
кую ці ка васць, — пад крэс ліў пер-
шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула дзі-
мір СЯ МАШ КА. — Ве не су э ла 
ўва хо дзіць у Мер ка сур, мыт ны 
са юз кан ты нен та, у які так са ма 
ўва хо дзяць Бра зі лія, Ар ген ці на, 
Уруг вай і Па ра гвай. А пра дук цыя 
гэ тых за во даў за па тра ба ва на на 
рын ку Ла цін скай Аме ры кі».

Ма гут насць за во да па вы пус-
ку аў та ма бі ляў МАЗ — 5 ты сяч у 
год пры пра цы прад пры ем ства ў 
ад ну зме ну і 10 ты сяч — пры пра-
цы ў дзве зме ны. Гэ та да зво ліць 
за бяс пе чыць за па тра ба ва насць 
у тэх ні цы не толь кі ўнут ры кра і-
ны, але і за яе ме жа мі. Што ці ка-
ва, у Ве не су э ле ў мі ну лым го дзе 
гэ тая тэх ні ка да па маг ла хут чэй 
пе ра адо лець на ступ ствы ліў не-
вых даж джоў.

Акра мя бу даў ніц тва за во даў 
па збор цы тэх ні кі, у шта це Мі ра-
нда бе ла ру сы па бу да ва лі са мы 
буй ны ў Ла цін скай Аме ры цы за-
вод па вы пус ку ке ра міч ных бло-
каў. За раз ідзе пра ца па бу даў-
ніц тве дру гой лі ніі за во да.

ВЕ НЕ СУ ЭЛЬ СКАЯ НАФ ТА: 
БЕ ЛА РУС КІ ПА ДЫ ХОД

У Ве не су э ле бе ла ру сы зда-
бы ва юць больш за ты ся чу тон 
наф ты за год. Для па раў на ння, 
у на шай кра і не з усіх ра до ві шчаў 
у год мы мо жам атры маць пры-
клад на 1700 тон.

Па апош ніх да  ных, Ве не су-
э ла  — са мая ба га тая на наф ту 
кра і на. Ме на ві та «чор нае зо ла-
та» з'яў ля ец ца ас но вай яе эка но-

мі кі. Та му да наф та- і га за зда бы-
чы тут асаб лі вы па ды ход.

Бе ла рус кая пры сут насць у 
наф та зда бы ва ю чай сфе ры Ве-
не су э лы мае пэў ныя асаб лі вас ці: 
на шы су ай чын ні кі зай ма юц ца ка-
пі таль ным ра мон там ужо вы пра-
ца ва ных свід ра він і та кім чы нам 
да юць ім дру гое жыц цё. З гэ та га 
вы ні кае, што су мес нае прад пры-
ем ства «Пет ра ле ра Бе ла Ве не-
са ла на» (60% ак цый на ле жаць 
Ве не су э ле, 40% — Бе ла ру сі) вы-
гад на як бе ла рус ка му бо ку, так і 
ве не су эль ска му.

Што да зда бы чы га зу, то су-
мес нае прад пры ем ства «Ве не-
су э ла Газ Строй» га зі фі ка ва ла 
амаль дзве ты ся чы до ма ўла-
дан няў; так са ма ідзе пра ца па 
бу даў ніц тве ма гіст раль на га га-
за пра во да па між ста лі ца мі двух 
шта таў Ве не су э лы — Бар кі сі ме та 
(штат Ла ра) і Ба ры нас (ад най-
мен ны штат).

Яшчэ ад но прад пры ем ства, 
звя за нае як з наф та зда бы чай у 
пры ват нас ці, так і са зда бы чай 
ка рыс ных вы кап няў уво гу ле — 
«Сей смі ка Бе ла Ве не са ла на», 
зай ма ец ца сей сміч най раз вед-
кай. За раз ідзе пра ца па рас пра-
цоў цы фас фат ных па род, за тым 
бу дзе пры мац ца ра шэн не аб 
бу даў ніц тве прад пры ем ства па 
вы пус ку фас фат ных угна ен няў. 
На га да ем, гэ ты пра ект быў уз-
год не ны пад час ві зі ту Прэ зі дэн та 
на шай кра і ны ў Ве не су э лу ле там 
2012 го да.

ЛЕП ШЫЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ — 
ТЭХ НА ЛО ГІІ

Пры зда бы чы наф ты вы дзя-
ля ец ца вя лі кая коль касць так 
зва на га спа да рож на га га зу. 
Аляк сандр ЛАП КО, рэк тар 
«Газ-Ін сты ту та» (Мінск) у сва-
ім вы ступ лен ні рас ка заў, як ад 
ну ля во га пры быт ку ад гэ та га 
рэ чы ва атрым лі ваць да ход у 4,5 
ты ся чы до ла раў за то ну.

Што год у Ве не су э ле зда бы-
ва ец ца ка ля 120 міль ё наў тон 
наф ты. На кож ную зда бы тую 
то ну пры хо дзіц ца пры клад на 36 
ку біч ных мет раў спа да рож на га 
га зу. Як пра ві ла, яго спаль ва-
юць у вя лі кіх фа ке лах, і ні я кай 
ка рыс ці гэ та не пры но сіць. Але, 
згод на з дак ла дам бе ла рус ка га 

ву чо на га, іс нуе як мі ні мум тры 
спо са бы да ход на га вы ка ры стан-
ня гэ та га рэ чы ва: пе ра пра цоў ка 
на га за пе ра пра цоў чых за во дах 
(і атры ман не га то вай пра дук цыі 
— труб і по лі эты ле ну), вы ка ры-
стан не ў якас ці па лі ва і за кач ка 
гэ та га га зу ў не тры, што знач на 
па лег чыць зда бы чу наф ты. Бе ла-
рус кае прад пры ем ства ўдзель ні-
ча ла ў пра ек це пе ра хо ду мно гіх 
ві даў ве не су эль скай тэх ні кі на га-
за ма тор нае па лі ва, атры ма нае з 
та ко га га зу.

Па тэн цы ял вы ка ры стан ня 
спа да рож на га га зу рэк тар «Газ-
Ін сты ту та» пра ілюст ра ваў на на-
ступ ным пры кла дзе: у мі ну лым 
го дзе Ве не су э ла ім пар та ва ла з 

су сед няй Ка лум біі два міль яр ды 
ку біч ных мет раў га зу (кош там у 
200 міль ё наў до ла раў), у тым жа 
го дзе ў Ве не су э ле бы ло згуб ле-
на 4,5 міль яр да ку біч ных мет раў 
спа да рож на га га зу агуль ным 
кош там пры пра віль ным вы ка-
ры стан ні 450 міль ё наў до ла раў.

«ДА РОЖ НАЯ КАР ТА» 
ДЛЯ СЯБ РОЎ СТВА

Пад час лет ня га ві зі ту ў Мінск 
Прэ зі дэн та Ве не су э лы Ні ка-
ла са МА ДУ РЫ ў на ві нах шмат 
па ве дам ля ла ся аб пра ек це так 
зва най «да рож най кар ты». Гэ та 
пра ект да ку мен та, у які ўклю ча-
ны перс пек тыў ныя бе ла рус ка-ве-
не су эль скія па гад нен ні ў роз ных 
сфе рах: ад бу даў ніц тва аграр на-
ін дуст ры яль ных га рад коў, ква тэр 
да пра ек таў у кас міч най сфе ры. 
«Да рож ная кар та» раз лі ча на на 
рэа лі за цыю пра ек таў да 2019 го-
да і бу дзе пры ня та на на ступ ным 
па ся джэн ні бе ла рус ка-ве не су эль-
скай су мес най ка мі сіі па ганд лё-
ва-эка на міч ным су пра цоў ніц тве ў 
пер шым квар та ле 2014 го да.

У «кар ту» ўклю ча ны пра ек ты 
па бу даў ніц тве ас фаль та ва га за-
во да, стан цый тэх аб слу гоў ван ня, 
фі лі яла Бе ла рус ка га аў та ма біль-
на га за во да, гра ма дзян ска-ва ен-
на га аэ ра дро ма ў ра ё не Лі бер та-
дор го ра да Ба ры на са. Так са ма, 
як ад зна чыў Ле а нід МА РЫ НІЧ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра сель-
скай гас па дар кі, вы ка нан не пра-
ек таў «да рож най кар ты» па він на 
зні зіць за леж насць Ве не су э лы ад 
ім пар ту пра дук таў хар ча ван ня. 
Па ін фар ма цыі, агу ча най на фо-
ру ме, што год кра і на ім парт уе іх у 
аб' ёме пры клад на 80% ад агуль-
най коль кас ці, не аб ход най ве не-
су эль цам.

Вя лі кую ва гу ў «да рож най 
кар це» ма юць пра ек ты ў га лі не 
бу даў ніц тва. Па сло вах Іры ны 
Ар хі па вай, пер ша га на мес ні-
ка мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу-
даў ніц тва, бе ла рус кія пра ек ты, 
што рэа лі зу юц ца ў гэ тай сфе ры, 
зда юц ца ў час або на ват ра ней 
за па стаў ле ныя тэр мі ны. Ква тэ-
ры бу ду юц ца ў шта тах Ба ры нас, 
Мі ра нда, Ара гуа, у фе дэ раль най 
ста ліч най акру зе Ка ра кас. Што 

ці ка ва, Ба ры нас, дзе ўжо пра-
цу юць 3 су мес ныя бе ла рус ка-
ве не су эль скія прад пры ем ствы, 
атры маў дзя ку ю чы на шым зем-
ля кам но вы твар. Ця пер гэ та ін-
дуст ры яль на раз ві ты го рад, і, каб 
за бяс пе чыць спе цы я ліс таў, што 
бу дуць пра ца ваць на но вых прад-
пры ем ствах, жыл лём, вы кон ва-
ец ца пра ект па бу даў ніц тве там 
3 ты сяч ква тэр.

ТЭ О РЫЯ ДЗЕ ЛЯ ПРАК ТЫ КІ
Спе цы яль на для ўдзе лу ў 

фо ру ме з Ве не су э лы пры ехаў 
ды рэк тар Ве не су эль ска га ін-
сты ту та на ву ко вых да сле да-
ван няў (ІVІC) Элой СІ РА, які 
зра біў дак лад пра су мес ныя 
бе ла рус ка-ве не су эль скія на ву-
ко выя пра ек ты. Амаль усе яны 
з'яў ля юц ца прак ты ка-ары ен та ва-
ны мі. На прык лад, вы твор часць і 
за ха ван не ва да ро ду, атры ма на га 
з вуг ле ва да ро ду, да зво ліць у бу-
ду чым вы раб ляць больш чыс тае 
ды зель нае па лі ва і эка ла гіч ны 
бен зін. Су мес ныя пра ек ты па ля-
чэн ні ра ка вых за хвор ван няў да-
дуць маг чы масць ве не су эль скім 
спе цы я ліс там па вы сіць сваю ква-
лі фі ка цыю ў бе ла рус кім Рэс пуб-
лі кан скім на ву ко ва-прак тыч ным 
цэнт ры ан ка ло гіі і ме ды цын скай 
ра ды я ло гіі.

Вы ні кі су мес на га з Ін сты ту там 
мік ра бія ло гіі НАН Бе ла ру сі пра-
ек та па рас пра цоў цы скла да ных 
мік ра ўгна ен няў для зер не ба бо вых 
куль тур уяў ляе для Ве не су э лы 
асаб лі вую ці ка васць: яны знач на 
па вы ша юць пра дук тыў насць і не 
пры но сяць шко ды гле бе.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Асва ен не Аме ры кіАсва ен не Аме ры кі  ��

І СЯБ РОЎ СТВА, І ВЫ ГА ДА

Iс цi па шля ху най мен ша га су пра-
цiў лен ня... Для паў ся дзён нас цi 
та кi вы раз гу чыць, хут чэй, як аб-
ра за, для прад пры маль нiц тва — 
як ра цы я наль нае бiз нес-ра шэн не. 
З ад ной толь кi умо вай: ка лi яно 
ад па вя дае кан цэп цыi фран чай-
зiн гу (выкарыстання кімсьці вядо-
мага таварнага знаку на пэўных 
умовах).
Ска рыс тац ца пра ве ра най, вя до май, 

эка на мiч на эфек тыў най сiс тэ май вя-
дзен ня бiз не су i яго брэн дам у аб мен 
на пэў ную до лю да хо ду — ме на вi та 
на гэ тым грун ту юц ца ўза е ма ад но сi ны 
абедз вюх кам па нiй. Пе ра ва гi та кой 
ма дэ лi па бу до вы бiз не су на вi да во ку. 
Прад пры маль нiк-фран чай зi амаль 
не ры зы куе, ка лi за клю чае да га вор з 
фран чай зе рам, бо пры зна ная якасць 
пра дук цыi, па слуг або тэх на ло гiй, пэў-
ная сту пень вя до мас цi брэн ду ў све-
це за бяс печ ва юць вы нiк (а зна чыць, 
да ход насць) ад ра зу, без ма руд на га 
ча кан ня, «ка лi ж усё пой дзе «так». 
Ча му ж у Бе ла ру сi ма лы i ся рэд нi бiз-
нес па куль ру ха ец ца не ў бок фран-
чай зiн гу?

ДА ГА ВО РЫ, 
ШТО ЗА ПОЎ НI ЛI Б 
«ЁМIС ТАСЦЬ»

Сён ня Бе ла русь «вы па дае» з агуль-
на су свет ных тэн дэн цый. Маг чы масць 
за ка на даў ча за ма цоў ваць фран чай зiн-
га выя да га во ры з'я вi ла ся яшчэ ў 2005 
го дзе. З та го ча су за рэ гiст ра ва лi толь кi 
130 та кiх да га во раў. Лiк, вi да воч на, не 
ад па вя дае ёмiс тас цi i па тэн цы я лу бе-
ла рус ка га рын ку.

— Мнос тва прад пры маль нi каў прос-
та не ма юць да стат ко вай iн фар мар ма-
цыi аб тым, што та кое фран чай зiнг, як 
бу ду юц ца ад но сi ны па мiж фран чай зе-
рам i фран чай зi, дзе iм шу каць адзiн 
ад на го, — тлу ма чыць сi ту а цыю Воль-
га Ля вонць е ва, стар шы ня Аса цы я цыi 
фран чай зе раў i фран чай зi «Бел фран-
чай зiнг». — Пэў ныя цяж кас цi ўзнi ка-
юць i пры ацэн цы да га во ра, ка лi трэ ба 
грун тоў на ўзва жыць, на коль кi бу дуць 
па ру шац ца цi не пра вы абод вух ба-
коў. Акра мя гэ та га, бе ла рус кi бiз нес 

па куль не ва ло дае да стат ко вай пра ва-
вой куль ту рай, што да зво лi ла б усвя до-
мiць, якая iн тэ ле кту аль ная ўлас насць 
па тра пi ла да яго i як яе гра мат на вы-
ка рыс тоў ваць.

УСЕ ЧА КА ЮЦЬ, КА ЛI...
На цы я наль ныя фран шы зы пра соў-

ва юц ца на за меж ны ры нак, на жаль, 
так са ма не ах вот на. Але не без пры ем-
ных вы клю чэн няў. Вы дат ны прык лад 
па каз ва юць, на прык лад, «Бел ка мун-
маш» i «Мi ла вi ца». Апош няя, да рэ чы, 
ства ры ла фран чай зiн га вую сет ку з 
610 аб' ек таў. Ра сiя, Укра i на, улас на 
Бе ла русь, Мал до ва, Ка зах стан, кра i-
ны За ход няй Еў ро пы — паў сюль мож-
на знай сцi пра дук цыю гэ тай кам па нii. 
Па сло вах Дзя нi са Да ку чы ца, кi раў нi ка 
ад дзе ла фран чай зiн гу СП ЗАТ «Мi ла вi-
ца», да сяг нуць та ко га вы нi ку да зво лi ла 
гра мат ная пра ца з пер ша па чат ко вы мi 
iн вес ты цы я мi (50000 еў ра плюс за-
груз ка ма га зi на пра дук цы яй), на леж-
нае на ву чан не ганд лё ва га пер са на лу 
i пад трым ка фран чай зi на ўсiх эта пах 
раз вiц ця яго бiз не су.

Гра мад скае хар ча ван не, ган даль, 
вы твор часць — вось тыя сфе ры, у 
якiх фран чай зiн га выя кан цэп цыi рэа-
лi зу юць ся бе ў Бе ла ру сi. Боль шасць 
прад пры маль нi каў ад да юць пе ра ва-
гу пра ве ра ным iдэ ям i тэх на ло гi ям, i 
толь кi не ка то рыя звяз ва юць свой бiз-
нес з да во лi ры зы коў ны мi, але вель-
мi крэ а тыў ны мi пра па но ва мi. Амаль 
па доб ная сi ту а цыя на зi ра ец ца i ў су-
сед няй Лiт ве. Ад нак фран чай зiн га выя 
кан цэп цыi там раз вi ва юц ца на шмат 
хут чэй.

— Гэ та му са дзей нi ча юць тры фак-
та ры: рост фран чай зiн га вых цэнт раў, 
хут кае эка на мiч нае раз вiц цё пас ля 
кры зi су i вы гад нае геа гра фiч нае ста-
но вi шча, — рас каз вае кi раў нiк мiж на-

род ных пра ек таў па раз вiц цi фран чай-
зiн гу ЗАТ «Advanced Advice» Воль га 
Мi хай лоў ская. — Для пра соў ван ня 
сва iх фран шыз лi тоў цы ак тыў на вы-
ка рыс тоў ва юць рэ сур сы i маг чы мас цi 
сай таў, акаў нтаў у Facebook, бло гаў, 
се мi на раў, PR-ме ра пры ем стваў. Вя-
до ма, iс ну юць цяж кас цi ў гэ тай спра-
ве. На прык лад, у Лiт ве вель мi цяж ка 
атры маць доб рае мес ца ў ганд лё вым 
цэнт ры, не па да лёк ад пры пын каў гра-
мад ска га транс пар ту. Дый не ўсе да 
кан ца ра зу ме юць, якiя пе ра ва гi фран-
чай зiнг пры но сiць бiз не су. На сель нiц-
тва Бал тый ска га рэ гi ё на зу сiм не вя-
лi кае. Мяр кую, што, аб' яд наў шы свае 
тэ ры та ры яль ныя i дэ ма гра фiч ныя 
маг чы мас цi з Бе ла рус сю, наш рэ гi ён 
стаў бы яшчэ больш пры ваб ным для 
су пра цоў нiц тва.

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НIЦ КАЯ 
ЭНЕР ГIЯ ШУ КАЕ ВЫЙ СЦЯ

А ўво гу ле, як на ша кра i на цi ка вiць 
па тэн цы яль ных парт нё раў? Напры-
кла д, Ра сiю — стра тэ гiч на, бо ў су сед-
кi iс нуе вы со кi да вер да якас цi бе ла-
рус кай пра дук цыi. Апош нiм ча сам усё 
больш пра па ноў гу чыць... на ня мец кай 
мо ве. Ад на з iх па спя хо ва рэа лi зоў ва-
ец ца ўжо сён ня. Кам па нiя «Reisswolf 
Internatoinal» за клю чы ла да га вор з бе-
ла рус кiм прад пры маль нi кам спа да ром 
Ка раль ко вым i шу кае но ва га парт нё ра 
для па шы рэн ня су пра цоў нiц тва. Да рэ-
чы, у па чат ку го да Бе ла русь на вед ваў 
вя до мы ня мец кi бiз нес мен, якi мае тут 
фран чай зiн га вую за цi каў ле насць. На-
ве даў шы шмат лi кiя ганд лё выя пля цоў-
кi, ён моц на здзi вiў ся, што ў Бе ла ру сi 
так шмат па тэн цы я лу для рэа лi за цыi 
прад пры маль нiц кай энер гii. Мо жа, ка лi 
яна атры мае рэ аль нае ўва саб лен не, то 
прад стаў нiц тва мiж на род ных брэн даў 
так са ма зме нiць мер ка ван не пра стан 
бе ла рус кай эка но мi кi i нiз кiя спа жы-
вец кiя маг чы мас цi ў Бе ла ру сi. Бе ла ру-
сы вы яз джа юць за мя жу, i iх па куп нiц-
кiя здоль нас цi на шмат ад роз нi ва юц ца 
ад «ай чын ных». Маг чы ма, ка лi брэн ды 
прый дуць у Бе ла русь, яны зной дуць 
са бе i мес ца, i спа жыў ца?

Лю боў КАС ПЯ РО ВIЧ.

Сён ня ў Бе ла ру сі по пыт на ра бо чых пе ра вы шае 
пра па но ву. Гэ та на су стрэ чы з жур на ліс та мі пад-
крэс ліў Алег ТА КУН, на чаль нік упраў лен ня па лі-
ты кі за ня тас ці Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Бе ла ру сі. Ліч бы ста тыс ты кі па каз ва-
юць, што на 1 ліс та па да гэ та га го да на ад на го 
бес пра цоў на га па рэс пуб лі цы пры хо дзіц ца ў ся-
рэд нім 3 ва кан сіі, пры чым у Мін ску гэ тая ліч ба 
боль шая ў 5 ра зоў.
Як пра ві ла, за па тра ба ва ны ра бо чыя спе цы яль нас-

ці. Яны скла да юць 80% ад усіх воль ных пра цоў ных 
мес цаў у кра і не (а іх у агуль на рэс пуб лі кан скім бан ку 
ва кан сій 69 ты сяч).

У су вя зі тым, што ра бо чых рук не ха пае, мно гія буй-
ныя прад пры ем ствы за ці каў ле ны ў най ман ні за меж-
ных гра ма дзян. Сё ле та ў на шу кра і ну пра ца ваць пры-
еха лі ка ля 15 ты сяч ча ла век. Пры чым, ка лі па раў наць 
з мі ну лым го дам, то ў 2012-м за пер шае паў год дзе ў 
Бе ла русь пры еха ла 5,1 ты ся чы ра бо чых, а ў 2013 за 
ана ла гіч ны пе ры яд — 10,7 ты ся чы. Як пра ві ла, у на шу 
кра і ну на пра цу пры яз джа юць гра ма дзя не кра ін СНД 
(пе ра важ на Укра і ны), Тур цыі, Кі тая. Так са ма ся род іх 
ёсць прад стаў ні кі В'ет на ма, Банг ла дэш.

Та кі рост вы клі ка ны ў пер шую чар гу рэа лі за цы яй 
вя лі кай коль кас ці буй ных ін вес ты цый ных пра ек таў. 
На прык лад, кі тай скія ра бо чыя пра цу юць на бу даў-
ніц тве і рэ кан струк цыі цеп ла элект ра цэнт ра лі ў Пу-
ха віц кім ра ё не Мін скай воб лас ці, гас ці ні цы «Пе кін», 
ад мі ніст ра цый ных бу дын каў у ра ё не «Ле бя дзі ны».

Дру гой пры чы най за па тра ба ва нас ці пра цы міг ран-
таў на тэ ры то рыі кра і ны з'яў ля ец ца вы езд бе ла ру саў 

на пра цу за мя жу. Па роз ных пад лі ках, пры клад на 
300 ты сяч на шых су ай чын ні каў за раз пра цу юць у ін-
шых кра і нах. Пры чым у Ра сіі, згод на з ін фар ма цы яй 
ай чын ных кам пе тэнт ных ор га наў, пра цуе як мі ні мум 
100 ты сяч бе ла ру саў.

У Ра сій скай Фе дэ ра цыі, якая за раз зна хо дзіц ца 
на дру гім (пас ля Злу ча ных Шта таў) мес цы ў све це 
па коль кас ці міг ран таў, у апош няе дзе ся ці год дзе 
ўзнік ла ў су вя зі з гэ тым вя лі кая коль касць праб-
лем: рост зла чын стваў, не цяр пі масць у гра мад стве, 
пе ра на се ле насць вя лі кіх га ра доў. Ці мо жа ўзнік-
нуць па доб ная сі ту а цыя ў на шай кра і не? Па сло вах 
Аляк сея БЕ ГУ НА, кі раў ні ка Дэ парт амен та па 
гра ма дзян стве і міг ра цыі МУС Бе ла ру сі, та кой 
не бяс пе кі па куль ня ма: «У Бе ла ру сі мы мо жам 
ка заць пра да во лі жорст кае ўпраў лен не міг ра цый-
ны мі пра цэ са мі. Як пра ві ла, за меж ныя гра ма дзя не 
пры яз джа юць у на шу кра і ну для рэа лі за цыі ін вес-
ты цый ных пра ек таў. Гэ та так зва ны ар га ні за ва ны 
ўвоз ра бо чай сі лы, і за меж ныя ра бо чыя пра цу юць 
у нас ле галь на».

У Бе ла ру сі дзей ні чае За кон «Аб знеш няй пра цоў-
най міг ра цыі», які ўста наў лі вае асаб лі вас ці рэ гу ля-
ван ня пра цы пры ез джых. У гэ тым го дзе су пра цоў-
ні ка мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў бы ло вы яў ле на 
16 ты сяч вы пад каў па ру шэн ня ўста ноў ле ных пра ві лаў 
зна хо джан ня за меж ных гра ма дзян на тэ ры то рыі на-
шай кра і ны. Больш чым 1000 ча ла век дэ пар та ва лі, 
амаль 900 вы сла лі з кра і ны за гру бае па ру шэн не 
бе ла рус кіх за ко наў.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
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Па вы ні ках ана нім на га аб сле да ван ня фі зіч-
ных асоб у аў та да рож ных пунк тах про пус ку 
на мя жы з Поль шчы, Укра і ны, Літ вы, Лат-
віі ім парт уюц ца адзен не, абу так, пра дук ты 
хар ча ван ня, тэ ле ві за ры, ал ка голь ныя на поі, 
шы ны, бы та вая хі мія, срод кі гі гі е ны, кам п'ю-
тар ная тэх ні ка і срод кі су вя зі, па ве дам ляе 
ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 
Нац бан ка.

Дзяр жаў ны я ор га ны Бе ла ру сі з удзе лам На-
цы я наль на га бан ка на пры кан цы ве рас ня пра-
вялі ан ке та ван не ў ся мі аў та да рож ных пунк тах 
про пус ку на мя жы на шай кра і ны, што ахоп лі-
ва ла як бе ла рус кіх, так і за меж ных гра ма дзян, 
якія пе ра сяк лі яе аў та ма біль ным транс пар там. 
Апра цоў ка атры ма ных да ных да зво лі ла вы зна-
чыць аб' ёмы, струк ту ру, на кі ра ва насць не ар-
га ні за ва ных знеш ніх та вар ных па то каў і па-
слуг між на род на га ту рыз му. Да рэ чы, асноў ныя 

та ва ры, якія экс пар ту юц ца ў вы шэй на зва ныя 
кра і ны — гэ та бен зін, ды зель нае па лі ва, адзен-
не, абу так, ты ту нё выя вы ра бы, ал ка голь ныя 
на поі, а так са ма цу кар, кру пы і ма ка рон ныя 
вы ра бы.

Ча ка ец ца, што з улі кам атры ма ных да ных 
саль да знеш ня га ганд лю та ва ра мі, якія бу дуць 
пе ра ме шча ны фі зіч ны мі асо ба мі це раз мя жу Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь з Поль шчай, Укра і най, Літ вой, 
Лат ві яй (без улі ку не ар га ні за ва на га ганд лю з 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй), у 2013 го дзе бу дзе ад-
моў ным і мо жа да сяг нуць у эк ві ва лен це «мі нус» 
0,5 млрд до ла раў.

Вы ні кі аб сле да ван ня на кі ра ва ны за ці каў ле ным 
ор га нам кі ра ван ня Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На цы я-
наль ны бан к атры ма ныя да ныя вы ка ры стае пры 
скла дан ні пла цеж на га ба лан су Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь за 2013 год.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Най больш важ нае да сяг нен-
не Дзярж кам ва енп ра ма — раз-
віц цё перс пек тыў ных аба рон-
чых тэх на ло гій. Ся род іх — ін-
фар ма цый ныя тэх на ло гіі, тэ ле-
ка му ні ка цыі, аў та ма ты за ва ныя 
сіс тэ мы кі ра ван ня, элект рон на-
ап тыч ныя сіс тэ мы, пры бо ра бу-
да ван не, ма дэр ні за цыя ўзбра-
ен ня і ва ен най тэх ні кі са вец кай 
і ра сій скай вы твор час ці.

— Ня даў на я дак лад ваў кі-
раў ні ку дзяр жа вы, што з авія-
цый на га пар ку, які ў нас іс нуе, 
за вы клю чэн нем са ма лё таў 
Л-39 і Іл-76, прад пры ем-
ствы Дзярж кам ва енп ра-
ма за сво і лі ра монт усёй 
авія цый най тэх ні кі і яе 
ма дэр ні за цыю, — на-
га даў Сяр гей Пят ро віч. 
— Гэ та ты чыц ца і зброі 
про ці па вет ра най аба-
ро ны, уклю ча ю чы комп-
лек сы С-300, не ка жу чы 
ўжо пра бра ня тан ка вую 
тэх ні ку і тэх ні ку лёг ка га 
ўзбра ен ня. Па вя лі кім 
ра хун ку, усе ба за выя 
ма шы ны ППА і ра кет ных 
войск — ра бо та на шых 
спе цы я ліс таў.

Сён ня Дзярж кам-
ва енп рам аб' яд ноў вае 
больш за 200 рас пра цоў-
шчы каў і вы твор цаў пра-
дук цыі ва ен на га пры зна-
чэн ня. На 23 аба рон чых 
прад пры ем ствах і ар га-
ні за цы ях пра цуе ка ля 15 
ты сяч су пра цоў ні каў. Ся-
род іх — 78 кан ды да таў і 

13 дак та роў на вук.
Су пра цоў ніц тва ва ен на-пра-

мыс ло ва га ка мі тэ та на ла джа на 
з 60 кра і на мі све ту.

— Мы пра цу ем у жорст кіх 
умо вах кан ку рэн цыі. Нам ні хто 
не ства рае ні плат фор маў, ні 
плац дар маў на тэ ры то рыі на-
шых парт нё раў, — пад крэс ліў 
стар шы ня Дзяр жаў на га ва ен-
на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та. — 
Па-ра ней ша му пры яры тэт ным 
стра тэ гіч ным парт нё рам у га лі-
не ва ен на-тэх ніч на га су пра цоў-
ніц тва за ста ец ца Ра сій ская Фе-

дэ ра цыя. Ме на ві та яна за бяс-
печ вае нас амаль трэ цяй част-
кай агуль на га аб' ёму ва лют ных 
срод каў, якія па сту па юць.

Важ ней шай вя хой вы ха ду 
ма ла дой струк ту ры на но вы 
ўзро вень ста ла пры няц це Дзяр-
жаў най пра гра мы ўзбра ен ня на 
2006 — 2015 га ды, якая пра ду-
гледж вае па этап нае тэх ніч нае 
пе ра асна шчэн не Уз бро е ных Сіл 
кра і ны. Да рэ чы, гэ та пер шы най-
больш маш таб ны ва ен на-тэх ніч-
ны пра ект за ўсю гіс то рыю су ве-
рэн най Бе ла ру сі! Пра ве дзе ныя 
ў яго рам ках ме ра пры ем ствы 
знач на па вя лі чы лі ба я вы па тэн-
цы ял і маг чы мас ці войск.

У пра гра ме на 2011 — 2015 
га ды зроб ле ны ўхіл на раз віц-
цё та кіх пры яры тэт ных кі рун каў, 
як ба я выя геа ін фар ма цый ныя 
сіс тэ мы, асна шчэн не войск бес-
пі лот ны мі авія цый ны мі комп лек-

са мі, сіс тэ мы комп лекс на га 
про ці дзе ян ня вы со ка дак лад-
най зброі, ба я выя сіс тэ мы сіл 
спе цы яль ных апе ра цый і су-
ха пут ных войск, сіс тэ мы аг-
ня во га па ра жэн ня.

— Мы ра зу ме ем, што ў 
су час ных аб ста ві нах па трэб-
на зай мац ца ўзбуй нен нем, 
— за зна чыў Сяр гей Гу ру лёў. 
— Пад гэ тым я маю на ўва-
зе цэнт ра лі за цыю на ву ко вай 
дум кі, на ву ко ва га і вы твор-
ча га па тэн цы я лу прад пры-
ем стваў. Са мі ра зу ме е це, 
што ў буй но га брэн да ва га 
вы твор цы больш шан цаў 
за ма ца вац ца на знеш нім 
рын ку. Та му ў нас ужо функ-
цы я ну юць хол дын гі, а сён-
ня пра цу ем над ства рэн нем 
больш скла да най струк ту ры 
— Аба ронп ра ма. Гэ та нам не-
аб ход на, і мы раз ліч ва ем на 
пад трым ку.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�Фота БЕЛТА.
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ПЕ РА ШКОД
Перс пек ты вы больш цес на га 
між рэ гі я наль на га су пра цоў-
ніц тва аб мер ка ва лі пад час 
су стрэ чы Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол Ка зах-
ста на ў Бе ла ру сі Ер га лі Бу-
ле ге наў і гу бер на тар Ма гі лёў-
шчы ны Пётр Руд нік.

Па між рэ гі ё на мі абедз вюх кра ін 
ужо даў но іс ну юць моц ныя куль тур ныя 
су вя зі, але шмат яшчэ мож на зра біць, 
каб па шы рыць эка на міч ны склад нік, 
ад зна чыў Пётр Руд нік. Ма гі лёў скім 
вы твор цам трэ ба быць больш ак тыў-
ны мі ў гэ тым сэн се і браць прык лад з 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Ба бу лін гла дыш», якое за не каль-
кі ме ся цаў па ста ві ла ў Ка зах стан на 
паў міль ё на до ла раў сва ёй пра дук цыі. 
Ак тыў ны па стаў шчык сва ёй пра дук-
цыі на ка зах скі ры нак і баб руй скае 
прад пры ем ства «Бел шы на».

Ер га лі Бу ле ге наў так са ма вы ка заў 
на мер аб ак ты ві за цыі пра мых су вя зяў 
па між Ма гі лёў шчы най і ка зах скі мі рэ-
гі ё на мі. Ён ад зна чыў, што трэ ба раз-
гле дзець усе маг чы мас ці ства рэн ня 
су мес ных прад пры ем стваў і спры яль-
ных умоў для ўкла дан ня ін вес ты цый. 
Раз гля да ла ся і маг чы масць вы ба ру 
Пры дняп роў ска га краю ў якас ці пля-
цоў кі для па ся джэн ня між ура да вай 
ка мі сіі, у якой пры ма юць удзел прад-
стаў ні кі кі раў ніц тва ка зах скіх рэ гі ё-
наў.

Пётр Руд нік звяр нуў ува гу на тое, 
што, уліч ва ю чы вя лі кую ад лег ласць 
па між дзвю ма кра і на мі, вель мі вы-
гад ным для пе ра во зу гру заў мо жа 
стаць вы ка ры стан не Ма гі лёў ска га 
аэ ра пор та, дзе ня даў на бы ла зроб ле-
на рэ кан струк цыя. Пад час су стрэ чы 
раз гля да ла ся так са ма маг чы масць 
па ве лі чэн ня ўдзе лу прад пры ем стваў 
Ма гі лёў скай воб лас ці ў пра цы ганд-
лё ва га до ма «Мінск-Аста на».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

БЕЗ РЫ ЗЫ КI 
ДЛЯ БIЗ НЕ СУ

Ня мец кi бiз нес мен 
моц на здзi вiў ся, 
што ў Бе ла ру сi так шмат 
па тэн цы я лу для рэа лi за цыi 
прад пры маль нiц кай энер гii.

«Бі ру лё ва» ў Мін ску не бу дзе

«Зы ход Уга Ча ве са не азна чае крах яго ідэй», — за явіў 
Па сол Ве не су э лы на ад крыц ці ІІ Ве не су эль ска-бе ла рус-
ка га фо ру му «Да сяг нен ні і перс пек ты вы двух ба ко вых 
ад но сін». За раз у больш чым 10 шта тах рэа лі зу ец ца 
вя лі кая коль касць су мес ных пра ек таў амаль ва ўсіх 
да ступ ных сфе рах: ад бу даў ніц тва аг ра га рад коў да 
рэ абі лі та цыі ста рых ра до ві шчаў наф ты.

Жыл лё вы комп лекс, які пра-
ек туе і бу дуе ў ве не су эль-
скім го ра дзе Ма ра кай (штат 
Ара гуа) бе ла рус кая кам па нія 
«Бел за меж буд», ад па вя дае 
клі ма ту Ве не су э лы, яе ар хі-
тэк тур ным тра ды цы ям і ла ду 
жыц ця ве не су эль цаў.

За вод па вы твор час ці бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, па бу да ва ны 
бе ла русамі ў пра мыс ло вай зо не «Эль Мар кес» (штат Мі ра нда). 
Агуль ная пло шча прад пры ем ства — 9,8 га.

САЛЬ ДА НЕ АР ГА НІ ЗА ВА НА ГА ГАНД ЛЮ 
«МІ НУС» 0,5 МЛРД ДО ЛА РАЎ

Касмічныя тэхналогііКасмічныя тэхналогіі  ��
БЕСПІЛОТНАЯ АВІЯЦЫЯ 
«НАБІРАЕ ВЫШЫНЮ»

Бес пі лот ная авія цыя, якую сён ня ства ра юць на прад пры ем-
ствах Дзяр жаў на га ва ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та, доб ра 
за рэ ка мен да ва ла ся бе ў кра і не. Па спя хо ва за ва ёў вае яна 
і су свет ны ры нак. Кас міч ныя тэх на ло гіі і ро ба та тэх ні ка — 
та кой ба чаць там бу ду чы ню ай чын най ва ен най пра мыс ло-
вас ці. На пя рэ дад ні 10-га до ва га юбі лею ма ла дой струк ту ры 
пра гэ та па ве да міў стар шы ня Дзярж кам ва енп ра ма Сяр гей 
ГУ РУ ЛЁЎ.

Венесуэла да ла маг чы масць Бе ла ру сі зра біць пер шы крок у асва ен ні кан ты нен та 
з паў міль ярд ным на сель ніц твам


