(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Аляксандр Лукашэнка даў высокую ацэнку новай тэхніцы,
даручыўшы да наступнай уборачнай кампаніі паставіць як мінімум дзесяць найбольш моцных і прадукцыйных камбайнаў і паабяцаўшы пад гэта фінансавую падтрымку. «Выдатны камбайн.
Трэба яго даводзіць да розуму да наступнай уборкі, — сказаў
Прэзідэнт. — Да ўраджаю наступнага года трэба зрабіць як мінімум 10 камбайнаў. Мы пастараемся іх закупіць, або гаспадаркі
закупяць, а мы ім дапаможам». Абмяркоўвалася таксама пытанне аб неабходнасці абнаўлення парку камбайнаў у цэлым.
Разам з гэтым кіраўнік дзяржавы папярэдзіў кіраўніцтва
сельгасгаліны, што з кожным годам аб'ёмы падтрымкі АПК з
боку дзяржавы будуць паступова скарачацца, а таму неабходна
беражліва ставіцца да закупляемай новай тэхнікі. «Усе павінны
разумець, пачуўшы тое, аб чым мы тут гаворым, што гэта не
значыць, што мы заўтра заменім усе камбайны», — падкрэсліў
беларускі лідар.
Прэзідэнт таксама звярнуў увагу, што кожны, няхай нават
невялікі ўчастак сельскагаспадарчай зямлі, павінен дбайна выкарыстоўвацца, у тым ліку на тэрыторыях, што прымыкаюць да
ферм, прысядзібных участкаў. «Усё павінна быць узарана», —
падкрэсліў ён. У гэтай сувязі кіраўнік дзяржавы адзначыў, што
землі ўздоўж МКАД трэба выкарыстоўваць больш рацыянальна
і па-гаспадарску. «У нас мора людзей, якія просяць участак,
каб пабудаваць прадпрыемства, стаянку або яшчэ штосьці. Да
1 кастрычніка гэты план павінен быць дэталёва прапрацаваны
і прадстаўлены», — запатрабаваў Прэзідэнт.
«Кальцавая дарога павінна быць вітрынай краіны, каб людзі ехалі і бачылі, што тут жывуць гаспадары, — падкрэсліў
беларускі лідар. — Самае галоўнае — гэта будаўніцтва ўздоўж
кальцавой дарогі — з унутранага і знешняга бакоў. Столькі
земляў пустуе, на якіх можна будаваць, а вы просіце адвесці
пад гэта сельгасугоддзі».
У частцы недапушчальнасці выкарыстання земляў сельгаспрызначэння пад якое-небудзь будаўніцтва Прэзідэнт адрасаваў персанальны папрок старшыні Мінскага аблвыканкама
Сямёну Шапіру. Па дарозе на поле са збожжавымі кіраўнік
дзяржавы звярнуў увагу на ўзведзеную без узгаднення канструкцыю, якая, як растлумачылі чыноўнікі, выкарыстоўваецца
падчас правядзення сельскагаспадарчай выстаўкі. Аляксандр
Лукашэнка даручыў неадкладна ўстараніць парушэнне.

 Трэба ведаць

 Рынак працы

БЫЦЬ ГАТОВЫМІ

ЗМЯНЯЦЬ СВАЁ ЖЫЦЦЁ
ЧАЛАВЕК ПАВІНЕН ЕХАЦЬ ЖЫЦЬ ТУДЫ, ДЗЕ ЁСЦЬ ПРАЦА,
А НЕ ЧАКАЦЬ, ШТО ДЗЯРЖАВА АРГАНІЗУЕ ЯМУ ПРАЦУ ТАМ, ДЗЕ ЁН ЖЫВЕ
Спецыялісты сцвярджаюць, што
сітуацыя на беларускім рынку працы сёння адносна стабільная. На
працягу некалькіх гадоў у краіне
трымаецца нізкі ўзровень афіцыйна зарэгістраванага беспрацоўя —
0,5%. Тым не менш экс пер ты
ўпэўнены, што беларусам трэба
станавіцца больш мабільнымі і не
баяцца мяняць сваё жыццё.

Працадаўцы
ў пошуку работнікаў
— З аднаго боку, нізкі ўзровень беспрацоўя, які мы назіраем сёння, — гэта, вядома, добра, але калі паглядзець з другога — на рынку працы адсутнічае канкурэнцыя, — сцвярджае начальнік упраўлення
палітыкі занятасці Мінпрацы і сацыяльнай абароны Алег ТОКУН. — Устойлівае
перавышэнне попыту на працоўную сілу
над прапановай прыводзіць да таго, што
работнік можа фактычна дыктаваць свае
ўмовы наймальніку.
Сапраўды, у краіне назіраецца вялікая
колькасць вакантных працоўных месцаў,
якія не запаўняюцца, і наймальнікі знаходзяцца ў пошуку. Афіцыйна ў нас зарэгістраваны 21 200 беспрацоўных — пры
заяўленых 55 303 свабодных вакансіях.
Скла да ным мо ман там з'яўля ец ца
дысбаланс на рынку працы, г. зн. несупадзенне наяўных вакансій і тых спецыяльнасцяў, якія маюць беспрацоўныя. Так,
больш за ўсё патрэбны рабочыя рукі: 76%
вакансій складаюць рабочыя прафесіі.

Згодна з агульнарэспубліканскім банкам вакансій, азнаёміцца з якім можна
на сайце Мінпрацы і сацабароны, самыя
запатрабаваныя ў краіне работнікі на сённяшні дзень — гэта вадзіцелі: яны патрэбны як сталіцы, так і рэгіёнам. Акрамя таго, Мінску вельмі патрэбны медыкі,
прыбіральшчыкі, электрагазазваршчыкі,
электраманцёры, спецыялісты аддзела
продажаў. У рэгіёнах не будзе праблем
з пошукам працы ў трактарыстаў, газазваршчыкаў, электраманцёраў, прадаўцоў. Трактарыстам, жывёлаводам, аператарам машыннага даення, кіроўцам і
ветэрынарным урачам у вёсцы гатовы
даць жыллё. Больш за тое, тынкоўшчыкам і цеслярам абяцаюць жыллё і ў сталіцы.
Выйсце з сітуацыі дыспрапорцыі попыту і прапановы спецыялісты бачаць перш
за ўсё ў супрацоўніцтве з Міністэрствам
адукацыі. «Праводзіцца вялікая прафарыентацыйная работа сярод моладзі, папулярызацыя рабочых прафесій, — кажа Алег
Токун. — Бо сёння кваліфікаваны рабочы
атрымлівае досыць добрую зарплату —
8–10 млн, і гэта не мяжа. Прычым гэта
тычыцца самых розных спецыяльнасцяў: і
будаўнікоў, і вадзіцеляў, і слесараў… Трэба, каб моладзь ведала гэта і ўлічвала пры
выбары прафесіі.

У Расіі працуюць
да 300 тысяч беларусаў?
Рынак працы Беларусі су тыкаецца з
ростам дэфіцыту працоўнай сілы не толькі з-за дэмаграфічнага фак тару, але і

КАРЫСНА ВЕДАЦЬ

З 1 ЖНІЎНЯ ПАВЯЛІЧЫЎСЯ
СЯРЭДНЕДУШАВЫ
МІНІМАЛЬНЫ
СПАЖЫВЕЦКІ БЮДЖЭТ
У Беларусі з 1 жніўня 2014 года мінімальны спажывецкі
бюджэт (МСБ) на аднаго члена сям'і з чатырох чалавек
склаў 2 060 380 рублёў, што на 163 260 рублёў больш за
нарматыў, які дзейнічаў з 1 мая гэтага года.
Новыя памеры сярэднедушавых МСБ будуць дзейнічаць
з 1 жніўня па 31 кастрычніка 2014 года. Яны вызначаны для
васьмі груп насельніцтва:
сям'я з 4-х чалавек — 2 060 380
маладая сям'я з 3-х чалавек — 2 231 890
працаздольнае насельніцтва — 2 639 870
пенсіянеры — 2 058 090
студэнты — 2 038 020
дзеці ва ўзросце да 3-х гадоў — 1 602 400
дзеці ва ўзросце ад 3-х да 6-ці гадоў — 2 100 820
дзеці ва ўзросце ад 6-ці да 18-ці гадоў — 2 278 810.
Сярэднедушавы мінімальны спажывецкі бюджэт сям'і з чатырох чалавек служыць асновай для вызначэння права на
атрыманне льготных крэдытаў і субсідый на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылых памяшканняў; а для грамадзян,
якія пастаянна пражываюць і працуюць у населеных пунктах
з колькасцю насельніцтва да 20 тысяч чалавек, — для вызначэння права на атрыманне льготных крэдытаў на капітальны
рамонт і рэканструкцыю жылых памяшканняў, будаўніцтва
інжынерных сетак, узвядзенне гаспадарчых памяшканняў і
пабудоў.
Структура сярэднедушавога мінімальнага спажывецкага бюджэту сям'і з 4-х чалавек у цэнах чэрвеня 2014 г. па
артыкулах расходаў:
прадукты харчавання — 55,6%;
адзенне, бялізна, абутак — 19,3%;
жыллёва-камунальныя паслугі — 5,9%;
бытавыя паслугі, транспарт, сувязь — 6,8%;
прадметы культурна-бытавога і гаспадарчага прызначэння — 7,2%;
культурна-асветныя мерапрыемствы і адпачынак — 1,6%;
узносы і плацяжы — 1,6%;
прадметы санітарыі, гігіены, лекі — 2,0%.

ЯКІЯ ЯШЧЭ ВЫПЛАТЫ
ПАВЯЛІЧВАЮЦЦА З 1 ЖНІЎНЯ
Як мы ўжо пісалі, з 1 жніўня павялічваюцца пенсіі, БПМ,
некаторыя віды дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей і інш. Сёння прыводзім канкрэтныя
лічбы.
 Працоўныя пенсіі павялічацца ў сярэднім на 7,3%.
Пры гэтым сярэдняя пенсія па ўзросце складзе 2 млн 600
тысяч рублёў, мінімальная пенсія па ўзросце пры стажы 25 гадоў у мужчын і 20 гадоў у жанчын — 1 млн 402 тысячы рублёў,
максімальная пенсія па ўзросце (калі індывідуальны каэфіцыент заробку складае 4,0 і стаж работы 45 гадоў у мужчын і 40
гадоў у жанчын) — 3 млн 939 тысяч рублёў.
 Бюджэт пражытковага мінімуму (БПМ).
З павышэннем БПМ таксама ўзрастуць памеры аднаразовай дапамогі пры нараджэнні дзіцяці і некаторых відаў дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей.
Памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей:
— на дзяцей, акрамя дзіцяці-інваліда, — 50% БПМ, альбо
671 700 рублёў;
— на дзіця-інваліда — 70% БПМ, альбо 940 300 рублёў;
— па доглядзе дзіцяці-інваліда да 18 гадоў (штомесячная)
— 100% БПМ, альбо 1 343 400 рублёў;
— на дзіця да 18 гадоў, інфіцыраванага ВІЧ (штомесячная)
— 70% БПМ, альбо 940 300 рублёў.
 У сувязі з ростам сярэдняй зарплаты па краіне павялічваюцца штомесячныя дапамогі па доглядзе дзяцей
да 3 гадоў:
— на першае дзіця — 2 111 900 рублёў;
— на другое і наступных дзяцей — 2 413 600 рублёў;
— на дзіця-інваліда — 2 715 200 рублёў.

ПРАЕЗД У ГРАМАДСКІМ
ТРАНСПАРЦЕ ПАДАРАЖЭЕ
У жніўні праезд у грамадскім транспарце Мінска падаражэе да 4 тысяч рублёў, у рэгіёнах — да 3500 рублёў.
Купіць талончык у кіроўцы будзе каштаваць у Мінску 4,5
тысячы рублёў, у рэгіёнах — 4 тысячы рублёў. Дакладная дата
павышэння тарыфаў у сталіцы пакуль невядомая, што тычыцца
рэгіёнаў, то, напрыклад, згодна з пастановай Мінаблвыканкама, праезд у Мінскай вобласці падаражэе ўжо сёння.
Папярэдняе павышэнне коштаў на праезд было 1 красавіка
гэтага года.
Святлана БУСЬКО



У горадзе найбольш запатрабаваны
кіроўцы аўтамабіля, прадаўцы, кухары, кандытары, афіцыянты, цырульнікі,
слесары розных профіляў, сталяры, токары, трактарысты, швачкі, электраманцёры па рамонце і абслугоўванні электраабсталявання.
Сярод работнікаў будаўнічых прафесій — бетоншчыкі, муляры, страхары,
маляры, мантажнікі будаўнічых канструкцый, абліцоўшчыкі-плітачнікі, цесляры,
тынкоўшчыкі, электрагазазваршчыкі;
Сярод спецыялістаў і служачых — дактары, фельчары, акушэры, выхавальнікі,
інжынеры, у тым ліку інжынеры-тэхнолагі, інжынеры-праграмісты.
У сельскай мясцовасці запатрабаваны
трактарысты, аператары машыннага даення, аграномы, ветурачы і ветфельдшары; заатэхнікі, дактары; інжынеры.

6 САМЫХ ЗАПАТРАБАВАНЫХ
ПРАФЕСІЙ БУДУЧЫНІ
Высокі ўзровень беспрацоўя
ў развітых краінах прымушае
моладзь уважлівей ставіцца
да выбару прафесіі,
а аналітыкаў — праводзіць
сур'ёзныя даследаванні
і строіць прагнозы для рынку
працы. Мы хочам сцісла
пазнаёміць вас з адным
з такіх прагнозаў, зробленых
у ЗША, які арыентаваны
на 2020 год. Ён адлюстроўвае
некаторыя тэндэнцыі
(у прыватнасці, старэнне
насельніцтва), актуальныя
і для нашай краіны.
А значыць, патрэба ў гэтых
прафесіях будзе расці
і ў Беларусі.

з-за працоўнай міграцыі часткі беларусаў, перш за ўсё — у Расію. Між тым з
уступленнем у сілу з 1 студзеня 2015 года
Дагавора аб Еўразійскім эканамічным саюзе працоўныя мігранты з Беларусі, Расіі
і Казахстана атрымаюць шэраг роўных
сацыяльных правоў з грамадзянамі дзяржавы працаўладкавання. Ці не павялічаць
падобныя прэферэнцыі колькасць беларусаў, якія будуць шукаць вялікіх заробкаў
у Расіі?
— На са мрэч гэ тае па гад нен не аб
прававым статусе мігрантаў, заключанае ў 2010 годзе ў Пецярбургу, дэ-факта
ўжо даўно ў сіле, — сцвярджае начальнік упраўлення палітыкі занятасці Мінпрацы і сацабароны. — Так, пачынаючы з
2012 года ў Беларусі, Расіі і Казахстане,
у прынцыпе, няма ніякіх абмежаванняў
ні ў прыёме на працу, ні ў сацыяльных
прэферэнцыях. Так што з уступленнем у
сілу дагавора ніякіх глабальных перамен
на рынку працы не чакаецца. Мы ўжо два
гады жывём у гэтай сітуацыі. Да таго ж
мы па ўзроўні аплаты працы, у прыватнасці, шэрагу будаўнічых спецыяльнасцяў, а
таксама вадзіцеляў сёння наблізіліся да
ўзроўню Расіі. І калі ў нас хтосьці зарабляе
менш, то трэба разумець, што яму пры
гэтым не трэба здымаць кватэру, у яго
менш рызык і г. д. Гэта значыць — умовы
прыблізна аднолькавыя.
Між тым, спецыяліс ты кажуць, што
падлічыць, колькі беларусаў ужо выехалі працаваць у Расію, вельмі складана,
бо ніякіх дазвольных дакументаў для гэтага не патрабуецца. Экспертныя ацэнкі
адрозніваюцца, але сыходзяцца ў тым,
што, хутчэй за ўсё, цяпер у краіне-суседцы працуюць ад 100 да 300 тысяч нашых
суайчыннікаў.
Алег Токун адзначае, што і расіяне таксама едуць уладкоўвацца да нас на працу.
«Гэта не масава, але такая з'ява ёсць», —
кажа спецыяліст.

Многія наймальнікі
гатовы навучаць моладзь
на працоўным месцы
Нягледзячы на тое, што цяпер часцей
назіраецца канкурэнцыя не за працоўнае
месца сярод саіскальнікаў, а за работніка

Фота БЕЛТА.

Дбайна выкарыстоўваць
кожны ўчастак
сельскагаспадарчай зямлі

2 жніўня 2014 г.

сярод працадаўцаў, існуюць групы рызыкі,
прадстаўнікам якіх атрымаць працу традыцыйна нялёгка.
— Найбольш складана працаўладкавацца, як правіла, моладзі, людзям з абмежаванымі магчымасцямі, а таксама асобам, якія вызваліліся з месцаў пазбаўлення волі, — сцвярджае Алег Токун. — Хоць
у сферы працаўладкавання ёсць і змены.
Так, раней мы казалі, што ў беспрацоўя
жаночы твар, але апошнія два гады сітуацыя змянілася. Сёння 60% беспрацоўных — мужчыны.
Што тычыцца моладзі, то, па звестках
Сусветнага банка, верагоднасць апынуцца без працы ў маладых людзей у тры
разы вышэйшая, чым у дарослых. Паводле той жа крыніцы, 300 млн маладых людзей (25% ад усёй моладзі) згаджаюцца на
працу, якая не адпавядае іх кваліфікацыі.
Яшчэ прыкладна столькі ж заняты ў нізкааплатным сельскім сектары або не маюць
пастаяннай працы. Такім чынам, у свеце
больш за палову ўсёй моладзі не працаўладкавана належным чынам.
Немалая частка беларускай моладзі
пасля заканчэння школы мае намер атрымаць вышэйшую адукацыю. У групе рызыкі аказваюцца тыя, хто не змог паступіць у
ВНУ і не мае ніякай спецыяльнасці.
Галоўная мэта нашай службы занятасці — арыентаваць маладых людзей на тое,
каб хутчэй атрымаць прафесію і пайсці
працаваць. «Мы навучаем іх за кошт сродкаў службы занятасці, плацім ім у перыяд
вучобы стыпендыю і працаўладкоўваем, —
кажа наш эксперт. — Усяго можна такім
чынам навучацца каля 150 спецыяльнасцям. Вядома, асноўную іх частку складаюць рабочыя прафесіі, якія карыстаюцца
попытам на рынку працы. Да таго ж у нас
развіваецца сфера паслуг, паступова ў
ёй становіцца занятай усё большая колькасць людзей. Сёння, раз рабочых рук не
хапае, многія наймальнікі гатовыя навучаць проста на працоўным месцы. Сістэма

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»

Афтальмолагі
Афтальмолаг — доктар, які спецыялізуецца
на дыягностыцы хвароб вачэй і лячэнні розных
парушэнняў зроку. Улічваючы, што з кожным годам колькасць пажылых людзей расце, патрэба
ў афтальмалогах, як мяркуецца, у хуткім часе
павялічыцца на траціну.
Сурдолагі
Дак тары-сурдолагі — гэта спецыяліс ты па
дыягностыцы і лячэнні парушэнняў слыху. Зноў
жа, старэнне насельніцтва — асноўная прычына
высокага попыту на сурдолагаў. Чакаецца, што
патрэба ў іх да канца гэтага дзесяцігоддзя таксама павялічыцца больш чым на траціну.
Спецыялісты па рэабілітацыі
Спецыяліст па рэабілітацыі працуе з пацыентамі, якія мелі сур'ёзную траўму, хваробу, перанеслі складаную аперацыю або з'яўляюцца інвалідамі. Яны дапамагаюць пацыентам забыцца
пра хваробу і стаць незалежнымі ў паўсядзённым
жыцці.

Спецыялісты па ультрагукавым
даследаванні (УГД)
Дактары УГД працуюць у бальніцах і іншых медыцынскіх установах, дзе праводзяць ультрагукавое абследаванне і аналіз атрыманых малюнкаў.
Патрэба ў іх будзе толькі ўзрастаць.
Інжынеры па медыцынскім
абсталяванні
Інжынеры па медыцынскім абсталяванні звычайна займаюцца стварэннем або абслугоўваннем медыцынскага абсталявання. Гэтая прафесія патрабуе вялікіх ведаў у біялогіі, матэматыцы
і хіміі. Чакаецца, што патрэба ў інжынерах па
медыцынскім абсталяванні да 2020 года павялічыцца на 61%, што з'яўляецца самым значным
ростам сярод усіх прафесій у гэтым спісе.
Аналітыкі рынкаў
Аналітыкі рынкаў працуюць у большасці сектараў эканомікі і займаюцца прагназаваннем
рынку і трэндаў продажу, а таксама праводзяць
збор і аналіз інфармацыі для кампаній.

НАГОДА
ЎСПОМНІЦЬ І НАПОМНІЦЬ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— З ваеннага пункту гледжання гэтая вайна, па сутнасці, стала
першай, у якой для знішчэння і разбурэння актыўна выкарыстоўваліся найноўшыя дасягненні навукова-тэхнічнага прагрэсу таго
часу — танкі і самалёты, падводныя лодкі і хімічная зброя, сродкі
супрацьпаветранай абароны і радыёэлектроннай барацьбы, — зазначыў міністр абароны генерал-лейтэнант Юрый ЖАДОБІН. —
З палітычнага пункту
гле джан ня Пер шая
сусветная вайна прывяла да распаду трох
наймагутнейшых еўра пей скіх ім пе рый:
Гер ман скай, Ра сійскай і Аўстра-Венгерскай, а таксама
паслужыла пачаткам
распаду Асманскай
імперыі. Аднак сёння не нагода даваць
гэтай вайне пэўныя
па лі тыч ныя, гіс тарыч ныя і ва ен ныя
ад зна кі. Сён ня —
нагода напомніць сусветнай грамадскасці, наколькі кволым і
нетрывалым бывае
мір, як хут ка квітнеючыя палі і сады
могуць ператварыцца ў крывавае поле
бітвы. Нагода ўспомніць тых, хто менш за ўсё
задумваўся аб прычынах вайны, але самааддана ішоў на перадавую, каб абараніць ад ворага
сваю Айчыну.
Сімвалічна, што мемарыял знаходзіцца на
месцы Мінскіх брацкіх могілак, на якіх пахаваны
вайскоўцы рускай арміі. Тут спачываюць 5 тысяч
салдат — прадстаўнікоў 830 вайсковых фарміраванняў, якія памерлі ад раненняў у мінскіх лазарэтах, шпіталях і бальніцах. Імёны амаль паловы з іх
сёння вядомыя. Яны ўвекавечаны на скульптурных кампазіцыях каля капліцы. Другая палова так
і засталася безыменнай, але не забытай намі.
— Дрэнна, што з урокаў Першай сусветнай
вайны не было зроблена высноў, і ў выніку палітычных амбіцый, сусветнай гонкі ўзбраенняў праз
Фота Надзеі БУЖАН.
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два дзесяцігоддзі пачалася Другая сусветная вайна, наступствы
якой яшчэ больш жудасныя, — падкрэсліў пасол Расіі ў Беларусі
Аляксандр СУРЫКАЎ. — І сёння ў свеце неспакойна. Гінуць людзі
ў барацьбе за дэмакратыю і правы чалавека. Якую ж жорсткую цану трэба плаціць за гэтыя правы! І сённяшнім мерапрыемствам мы
хочам яшчэ раз нагадаць, што гэта не разбор паміж пераможцамі і
пераможанымі, а даніна памяці нашым прадзедам, якія быццам нагадваюць нам аб тым, што трэба спыніць палітычныя
прэтэнзіі на тым узроўні, калі яшчэ можна дамовіцца,
каб не давесці да такіх вынікаў.
А тым часам у гэтыя дні не толькі ў беларускай
сталіцы, а і па ўсёй краіне праходзяць шматлікія памятныя мерапрыемствы, прысвечаныя 100-годдзю
пачатку Першай сусветнай вайны. У храмах праводзяцца памінальныя богаслужэнні, ля мемарыялаў
і помнікаў ускладаюцца вянкі і кветкі, ва ўстановах
культуры і адукацыі, у дзіцячых і аздараўленчых летніках адбываюцца тэматычныя гадзіны, арганізуюцца
выставы і экспазіцыі, прысвечаныя подзвігу салдат
той вайны. Гэта сведчыць толькі аб тым, што беларусы заўсёды памятаюць трагічныя старонкі нашай
гісторыі, яе герояў, якія навек засталіся ў беларускай зямлі.
Вераніка КАНЮТА.

настаўніцтва ў нас заканадаўча не прапісана, але прадпрыемствы таксама маюць
магчымасць прыняць на працу чалавека
без адпаведнай кваліфікацыі і самім пры
наяўнасці базы навучыць чалавека прафесіі. І яны карыстаюцца такой магчымасцю. У асноўным гэта тычыцца буйных
прамысловых прадпрыемстваў, якія захавалі сваю вучэбную базу».
Спецыяліст адзначае, што Мінадукацыі
працягвае скарачаць набор на юрыдычныя, эканамічныя спецыяльнасці, не запатрабаваныя цяпер на рынку працы.

Жыццё запатрабуе
большай мабільнасці
Дзесьці гадоў пяць таму пачаліся размовы пра тое, што неўзабаве пачнецца
масавае вызваленне бухгалтараў, але
пакуль гэтага не адбылося. «Больш за
тое, бухгалтар сёння — адна з найбольш
запатрабаваных прафесій. Тым не менш
у доўгатэрміновай перспектыве, напэўна,
гэтая тэндэнцыя ўсё ж праявіцца. Але я
хачу сказаць, што бухгалтары — адукаваныя людзі, і для іх не складзе вялікай
праб ле мы пе ра ву чыц ца», — ад значае
Алег Токун.
Ён нагадвае, што не варта забываць
пра тое, што ў краіне ідуць працэсы мадэрнізацыі і аўтаматызацыі вытворчасці, і рана ці позна будзе аптымізавана колькасць
многіх прадпрыемстваў. Таму частцы людзей прыйдзецца перавучвацца.
«Цяпер у нас невялікая працоўная мабільнасць, — адзначае начальнік упраўлення палітыкі занятасці Мінпрацы і сацабароны. — Людзі працуюць там, дзе
жывуць. У ідэале (і ва ўсім свеце менавіта
так і адбываецца) чалавек павінен ехаць
жыць туды, дзе для яго ёсць праца, а не
чакаць, што дзяржава арганізуе яму працу там, дзе ён жыве. Людзі павінны быць
гатовымі змяніць сваё жыццё».
Святлана БУСЬКО.

 Эканоміка

ДОБРЫ ПРЫКЛАД
СУПРАЦОЎНІЦТВА
Паспяховае супрацоўніцтва беларускіх і заходнееўрапейскіх
кампаній пакуль што, на жаль, з'яўляецца хутчэй выключэннем
з правілаў, чым самім правілам. Больш звыкла ўспрымаецца
сумесная праца айчынных кампаній з рэзідэнтамі краін Мытнага саюза. Аднак пэўныя прыклады даказваюць, што аб'яднанне
кампаній з Беларусі і краін Еўрасаюза можа даваць не меншы
плён. Яскравы прыклад такога супрацоўніцтва — дзейнасць беларуска-літоўскай фірмы «КТМ-2000» і славацкай Celox.
У Мінскім аддзяленні гандлёва-прамысловай палаты прадстаўнікі кампаній падпісалі чарговы дагавор аб супрацоўніцтве, а таксама прадэманстравалі журналістам вынікі сваёй сумеснай працы. Прадпрыемства
«КТМ-2000» было заснавана ў Мінску, 32 працэнты акцый належаць адной з літоўскіх кампаній, астатнія сродкі — беларускія. Фірма займаецца
вытворчасцю і распрацоўкай сістэм з алюмініевых сплаваў, у першую
чаргу — будаўнічых матэрыялаў. За 14 гадоў існавання «КТМ» пераўтварылася ў аднаго з буйнейшых вытворцаў алюмініевых сістэм у Беларусі.
Супрацоўніцтва са славацкай фірмай Celox, якая з'яўляецца адным з
лідараў у апрацоўцы алюмінія ў сваім рэгіёне, пачалося 7 гадоў таму.
— Я не перабольшу, калі скажу, што кампанія Celox у апошнія гады
была для нас больш чым проста партнёрам, яны былі нашымі настаўнікамі, — сказаў дырэктар «КТМ-2000» Тарас ГВАЗДКОЎ.
Акрамя традыцыйнага гандлёвага супрацоўніцтва («КТМ» атрымаў
рынкі збыту ў Аўстрыі, Венгрыі, Чэхіі, Румыніі, Балгарыі), Celox кансультавала беларускіх прадпрымальнікаў у пытаннях развіцця кампаніі. Пры
актыўным удзеле славакаў «КТМ» адкрыла свой філіял у Лагойску, рэканструяваўшы закінуты будынак завода «ЭПАС». Цяпер на фабрыцы
працуюць больш як 70 чалавек, у асноўным — мясцовыя жыхары. Уся
вытворчасць адпавядае высокім экалагічным стандартам.
Новы дагавор, які заключылі кіраўнікі кампаній, робіць супрацоўніцтва
беларусаў і славакаў яшчэ больш шчыльным. Цяпер прадукцыя вытворцаў будзе прадавацца пад агульным брэндам («КТМ–Celox» ва Усходняй
Еўропе і краінах Мытнага саюза, «Celox-КТМ» — у Еўрапейскім саюзе).
— Мне вельмі падабаецца працаваць у Беларусі, ды і сама Беларусь таксама вельмі прыгожая краіна, — падзяліўся ўражаннямі прэзідэнт кампаніі
Celox Іван ФІШАР. — Мы робім маленькую, але вельмі важную справу.
Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ



ПАЙШОЎ З ЖЫЦЦЯ ФУТБАЛІСТ
ВАЛЯНЦІН БЯЛЬКЕВІЧ
У выдатнага гульца
кіеўскага «Дынама»
і зборнай Беларусі
адарваўся тромб.
Калі паміраюць куміры дзяцінства, словы падабраць неймаверна складана. Не, я не
вешаў на сцены плакаты з яго
фотаздымкамі, але скакаў, нібы малпа, ад таго, што нашы
футбалісты — Валянцін Бялькевіч і Аляксандр Хацкевіч —
гуляюць у паўфінале Лігі чэмпіёнаў! Валянцін Бялькевіч быў у маім
дзіцячым уяўленні ўвасабленнем футбольнай мудрасці: ён выдатна
бачыў поле, забіваў прыгожыя мячы і раздаваў не менш эстэтычныя
перадачы. І калі Бялькевіч з'яўляўся на полі ў форме зборнай, гэта
ўжо было гарантыяй таго, што ў атацы нашы хлопцы нешта створаць
незалежна ад узроўню саперніка. Ён хоць і быў выхаванцам мінскага
«Дынама», аднак амаль усю кар'еру прысвяціў іншым «дынамаўцам»
— кіеўскім. Валянцін быў адным з ключавых футбалістаў у сістэме
выдатнай каманды Валерыя Лабаноўскага, якая напрыканцы 1990-х
літаральна разносіла еўрапейскіх грандаў і спынілася ў адным кроку
ад фіналу Лігі чэмпіёнаў у 1999 годзе. За 18-гадовую кар'еру Бялькевіч
прызнаваўся лепшым футбалістам і Беларусі, і ўкраінскай лігі, правёў 56
матчаў за нашу зборную. У апошні час працаваў у кіеўскім «Дынама».
Ягоны шлях перарваўся на 42-м годзе жыцця.
Рэдакцыя газеты «Звязда» смуткуе і выказвае спачуванні родным і
блізкім Валянціна Бялькевіча.
Ян ЖЫЛЕВІЧ.

