ШТО ЗА ЛІЧБАМІ?
Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка
лічыць недапушчальным браць
між дзяр жаў ныя крэ ды ты пад
7-8% і патрабуе мінімізаваць працэнты па знешніх пазыках, што
прыцягваюцца. Пра гэта кіраўнік
дзяржавы заявіў, прымаючы з
дакладам міністра фінансаў Уладзіміра Амарына.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на неабходнасць ненарошчвання
знешняга дзярждоўгу, запатрабаваў
яго аптымізацыі. Гаворка, у прыватнасці, ідзе аб мінімізацыі працэнтаў па
знешніх пазыках, што прыцягваюцца,
у першую чаргу гэта тычыцца запазычанняў будучага года. Аптымізацыя, у
сваю чаргу, як ішла размова ў час даклада, павінна быць накіравана на пошук унутраных крыніц для выканання
абавязацельстваў — гэта даходы бюджэту, унутраны фінансавы рынак.
Кіраўнік дзяржавы цікавіўся таксама аб'ёмамі дзярждоўгу, якія складаюцца сёння, і перспектывамі пагашэння. Аляксандр Лукашэнка зрабіў
акцэнт на наступным годзе, таму што
ў гэтым сітуацыя, паводле яго слоў,
праглядаецца. «Думаю, што і ў будучыні трохі нават лягчэй будзе», — мяркуе ён.
Прэзідэнт адзначыў, што ў апошні час яму прапаноўваюць узгадніць
той ці іншы міждзяржаўны крэдыт пад
7-8%. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што такі крэдыт, на пагашэнне

якога прыйдзецца траціць золатавалютныя рэзервы, недапушчальны для
дзяржавы, таму дакументы з падобнымі прапановамі адразу адпраўляюцца назад. «Калі гэта камерцыйны
крэдыт — іншая справа, 7-8% — гэта
нармальна. Але браць золатавалютныя рэзервы, такія грошы дарагія, я
лічу непрымальным», — сказаў Прэзідэнт.
Акрамя таго, кіраўніку дзяржавы
было даложана, што бюджэт 2015 года будзе выкананы ў запланаваных
параметрах, выкананы ўсе абавязацельствы, у першую чаргу сацыяльнага характару. Аляксандр Лукашэнка
асобна спыніўся на ўзроўні інфляцыі ў
краіне. Гэты паказчык пакуль не перавышае 10% (да ўзроўню снежня мінулага года).
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што
Беларусі аб'ектыўна нельга мець вялікую інфляцыю. «Лепш няхай яна
будзе адназначнай. Тады ўжо людзі
зразумеюць, што і ў наступным годзе
ў нас інфляцыя будзе зніжана. Нават
калі цяжка будзе з бюджэтам. Прыярытэт — скарачэнне інфляцыі», — запатрабаваў Прэзідэнт.
Што тычыцца праек та бюд жэту
на 2016 год, то ён ужо сфарміраваны і ўхвалены ўрадам. У найбліжэйшы час разам з пакетам дакументаў
па прагнозе сацыяльна-эканамічнага
развіцця ён будзе ўнесены кіраўніку
дзяржавы на разгляд, паведамляе
прэс-служба Прэзідэнта.

БМЗ ВЫПУСЦІЦЬ
ВАЛЮТНЫЯ
АБЛІГАЦЫІ
Беларускі металургічны завод
выпусціць валютныя аблігацыі
на $240,5 млн, з працэнтным даходам да 8,5% гадавых і тэрмінам
на пяць гадоў. Праект адпаведнага Указа прадставілі Прэзідэнту
Аляксандру Лукашэнку намеснік
прэм'ер-міністра Уладзімір СЯМАШКА і генеральны дырэктар
БМЗ Анатоль САВЯНОК.
Прэзідэнт прадметна цікавіўся сітуацыяй на БМЗ, зменамі, якія адбыліся
з моманту яго апошняга наведвання
завода ў верасні гэтага года. Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што, быўшы тады на прадпрыемстве, абяцаў
вярнуцца да пытання функцыянавання
БМЗ у плане вырашэння існуючых на
прадпрыемстве праблем.
Як было даложана Прэзідэнту, сітуацыя на знешніх рынках застаецца складанай. Тэмпы росту экспарту не спыніліся, у натуральным выражэнні гэты
паказчык на БМЗ складае 111,3% за
студзень—кастрычнік 2015 года да аналагічнага перыяду 2014-га. Пры гэтым у
грашовым вымярэнні тэмпы росту экспарту знізіліся да 78,8%. Падтрымаць
аб'ём абаротных сродкаў плануецца

ў тым ліку шляхам эмісіі аблігацый.
Акрамя таго, такім чынам на заводзе
разлічваюць атрымаць падтрымку ў абслугоўванні крэдытаў, узятых на рэалізацыю інвестыцыйных праектаў.
У той жа час БМЗ удалося захаваць
пазіцыі на рынках, у тым ліку Блізкага
Усходу, Афрыкі. Прадпрыемства працягвае нарошчваць пастаўкі ў краіны
Еўропы, ёсць дадатковыя напрацоўкі
ў гэтым кірунку па ЗША.
Эмісія аблігацый, як адзначыў кіраўнік дзяржавы, прапанаваная для таго,
каб «аслабіць фінансавы прэс на прадпрыемства і атрымаць нейкую развязку
існуючага фінансавага становішча».
Прэзідэнт пацікавіўся, у якім кірунку
трэба будзе дзейнічаць, якія ёсць насцярожанасці. Яму было даложана, што
дамоўленасць па эмісіі аблігацый дасягнута з беларускімі банкамі. «Тут рызыкі
паменш. Гэта нашы банкі. Мы тут разбяромся, калі недзе дапусцілі памылку», — канстатаваў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лу ка шэн ка ў цэлым
ухваліў праект указа. У найбліжэйшы
час дакумент будзе прадстаўлены кіраўніку дзяржавы на подпіс у вызначаным парадку.

НОВАЕ ЖЫЦЦЁ
Для мабільнага дадатку «Выбары-2015»
Пра тое, што сёлетняя электронная навінка зможа працягнуць
сваю працу і ў парламенцкую
кампанію 2016 года, заявіў Андрэй БЕЛЯКОЎ, першы сакратар
ЦК БРСМ, падчас цы ры мо ніі
ўзнагароджвання пераможцаў
моладзевага інтэрнэт-конкурсу
«Мая ідэя для выбараў-2015».
— Дзякуючы гэтаму праекту моладзь
у чарговы раз атрымала магчымасць
прадэманстраваць сваю актыўнасць у
грамадска-палітычным жыцці краіны, —
сказаў кіраўнік БРСМ. — У нашых маладых людзей шмат цікавых ідэй, самае
галоўнае — гэта стварыць пляцоўку для
іх рэалізацыі. Праект мабільнага дадатку шматгранны, і не выключана, што
ён будзе мець працяг, паколькі будуць
і іншыя важныя падзеі. Ужо ў 2016 годзе пройдуць выбары ў парламент, і мы
мяркуем, што наша супрацоўніцтва па
мабільным дадатку працягнецца. Прынамсі, нам гэтага хацелася б.
Ства раль нік да дат ку «Вы ба ры2015», які быў запушчаны ў маі гэтага года, Павел Бацылеў расказаў, што

ўсяго праграму спампавала больш за
шэсць тысяч карыс тальнікаў праз
«Google Play» і «AppStore». Прытым
праз першае было загрузак больш,
напэўна, таму што сярод беларусаў
«большасць карыс таецца сіс тэмай
Androіd». Па словах Паўла Бацылева,
калі дадатак набірае больш чым пяць
тысяч спампоўванняў (тым больш за
даволі кароткі тэрмін у некалькі месяцаў), то можа лічыцца паспяховым.
У конкурсе ўзялі ўдзел амаль паўтысячы карыс тальнікаў «Выбараў2015». Ён праводзіўся сярод маладых
выбаршчыкаў ва ўзросце ад 18 да 31
года. Удзельнікам неабходна было з
дапамогай дадатку адказаць на пытанне: чаму я іду на выбары? Пераможцы
атрымалі ў якасці прыза планшэты. Імі
сталі студэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта Міхаіл
Дзмітрук, студэнтка Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі
Марына Хадановіч і Дзмітрый Уклейка,
памочнік камандзіра Гомельскай памежнай групы па працы са СМІ.
Вераніка ПУСТАВІТ. pustavit@zviazda.by
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 Тры пытанні да эксперта

РЫНАК ПРАЦЫ НЕ ВЫХОДЗІЦЬ
ЗА РАМКІ ПРАГНОЗНЫХ ПАКАЗЧЫКАЎ
На мінулым тыдні ў Міністэрстве працы і сацыяльнай
абароны Беларусі прайшла
сумесная з газетай «Звязда»
«прамая лінія» і анлайн-канферэнцыя Мінпрацы і сацабароны на тэму «Пытанні
заработнай платы і занятасці
насельніцтва». Мы выбралі
тры най больш ак ту аль ныя
пытанні да першага намесніка
міністра працы і сацыяльнай
абароны Андрэя ЛАБОВІЧА.
1. Ці ёсць у краіне раёны, дзе
няма зарэгістраваных беспрацоўных? Ці ёсць гарады і раёны,
дзе наогул няма вакансій?
— Па звестках Белстата, узровень зарэгістраванага беспрацоўя
па рэспубліцы і абласцях не выходзіць за рамкі прагнозных паказчыкаў і на 1 кастрычніка гэтага года
складае: па рэспубліцы — 1% ад
эканамічна актыўнага насельніцтва, па Брэсцкай вобласці — 1,1%,
па Віцебскай — 1,2%, па Гомельскай — 1,2%, па Гродзенскай —
1,1%, па Мінскай — 0,9%, па Магілёўскай вобласці — 1,1%, па г. Мінску — 0,6%.
Самыя высокія паказчыкі па
ўзроўні зарэгістраванага беспрацоўя адзначаны ў Маладзечанскім
раёне Мінскай вобласці — 1,8%,
Жодзіна — 1,7%, у Хойніцкім раёне
Гомельскай вобласці — 1,7%, Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці — 1,6% і ў Віцебску — 1,6%.

Фота Надзеі БУЖАН.
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НАДЗЁННАЕ

Раёнаў і гарадоў, у якіх не зарэгістравана ніводнага беспрацоўнага ці не заяўлена ніводнай вакансіі,
у краіне няма.
2. Як выконваюцца ў Беларусі
планы па стварэнні новых працоўных месцаў?
— Заданне па стварэнні дадатковых працоўных месцаў і працаўладкаванні маючых патрэбу ў
працы грамадзян у другім паўгоддзі гэтага года было зацверджана Пастановай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь ад 22 ліпеня
2015 г. № 621.
Паводле аператыўных звестак,
у трэцім квартале гэтага года ў Беларусі створана 15 337 дадатковых
рабочых месцаў для працаўладкавання тых, хто мае патрэбу ў працы, што складае 84,9% ад устаноўленага задання. Пры гэтым Брэсцкая вобласць выканала заданне на
78,4%, Віцебская — 79,6%, Гомельская — 80,2%, Мінская — 77,8%,
Магілёўская — 80,3%, Мінск —
98,7%. Больш за ўсё працоўных

месцаў створана ў Гродзенскай
вобласці — 118,3% ад устаноўленага задання.
3. Якія далейшыя прагнозы
наконт рынка працы? Ці не разглядаецца пытанне ўвядзення
страхавання ад беспрацоўя?
Зараз распрацоўваецца падпраграма «Садзейнічанне занятасці насельніцтва» на 2016—2020
гады, якая ўвойдзе ў склад Дзяржаўнай праграмы «Сацыяльная
абарона і садзейнічанне занятасці
2016—2020».
Рэа лі за цыя ме ра пры ем стваў
гэтай падпраграмы забяспечыць
за ха ван не ў 2016—2020 га дах
узроўню рэгістраванага беспрацоўя ў ме жах са цы яль на да пушчальнага значэння — 1,5-2,0%
да колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва.
Такса ма пад пра гра май «Садзейнічанне занятасці насельніцтва» прадугледжана распрацоўка
прапаноў па развіцці ў Беларусі сістэмы страхавання ад беспрацоўя.
Заканадаўства іншых краін у гэтым
пытанні ў значнай ступені адрозніваецца, што не дазваляе казаць аб
адзіных падыходах у арганізацыі
сіс тэмы страхавання ад беспрацоўя. Пры распрацоўцы сіс тэмы
страхавання ад беспрацоўя будуць
улічаны найбольш прымальныя для
Беларусі падыходы.
Святлана БУСЬКО.
buskо@zvіаzdа.bу



 У рэгіёне

УВАГА, «ПРАМАЯ ЛІНІЯ»!
14 лістапада, у суботу, у рэдакцыі газеты «Звязда» адбудзецца «прамая лінія» з намеснікам міністра ўнутраных спраў — начальнікам міліцыі грамадскай бяспекі Мікалаем Аляксандравічам МЕЛЬЧАНКАМ.
Пытанні, якія тычацца асабістай і маёмаснай бяспекі, своечасовага рэагавання на паведамленні аб правапарушэннях, прафілактыкі злачынстваў,
аказання ахоўных паслуг, працы Дзяржаўтаінспекцыі, можна будзе задаць
з 10 да 12 гадзін па тэлефоне (8017) 2871871. Папярэдне вы зможаце іх
пакінуць па нумары (8017) 2871751 альбо даслаць на электронную скрыню
zhurnalіst155@gmaіl.com з пазнакай «Прамая лінія».

 З наваселлем!

АДНОЎЛЕНЫ ІНТЭРНАТ
ДЛЯ НАВУЧЭНЦАЎ
У Мінску пасля капітальнага рамонту адкрыўся інтэрнат дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага
каледжа мантажных і пад'ёмнатранспартных работ, паведамілі ў
прэс-службе Мінгарвыканкама.
Увядзенне ў эксплуатацыю інтэрната дазволіць рассяліць іншагародніх навучэнцаў сацыяльна неабароненай катэгорыі: дзяцей-сірот і дзяцей,
якія засталіся без апекі бацькоў, а
таксама са шматдзетных, няпоўных
і малазабяспечаных сем'яў.
Абноўлены інтэрнат разлічаны на
158 чалавек. Уцеплены фасад корпуса, устаноўлены новыя вокны, дзверы, сучасная сантэхніка. Двухмесныя
пакоі абсталяваны новай зручнай
мэбляй. У інтэрнаце арганізавана
неабходная камунальна-бытавая і
адукацыйная інфраструктура: медыцынскі блок з ізалятарам, бібліятэка,
канферэнц-зала, памяшканні для адпачынку і самападрыхтоўкі; абсталяваны санвузлы, кухні, пральня і каме-

ра захоўвання, праведзены інтэрнэт і
кабельнае тэлебачанне.
Тэхнічнае вучылішча №2 (сёння
гэта Мінскі дзяржаўны прафесійнатэхнічны каледж мантажных і пад'ёмна-транспартных работ) было арганізавана ў Мінску ў 1954 годзе. У
1958-м побач з галоўным корпусам
быў пабудаваны інтэрнат на 288 месцаў. З мая 2014 года па цяперашні час
у ім праводзіўся капітальны рамонт.
Рамонтна-будаўнічыя работы выконвала ААТ «Цеплабудіндустрыя». У рэканструкцыі інтэрната навучальнай
установы на летніх канікулах актыўна
ўдзельнічаў студэнцкі атрад навучэнцаў каледжа.
Каледж — адзіная навучальная
ўстанова ў краіне, якая рыхтуе такіх
спецыялістаў, як машыніст вежавага
крана і мантажнік вонкавых трубаправодаў, і адзіная ў горадзе па навучанні кіроўцаў грузавога аўтамабіля
міжнароднай перавозкі.
Дзіяна СЕРАДЗЮК.
sеrаdzуuk@zvіаzdа.bу

ТРЭНАЖОРНЫЯ ПЛЯЦОЎКІ
НА СВЕЖЫМ ПАВЕТРЫ
Ад гэтым паклапаціліся ў Гродне Цэнтр алімпійскага рэзерву па хакеі
з шайбай і гарадская гімназія.
8 спецыяльных вулічных трэнажораў для масавага выкарыстання (дарэчы,
беларускай вытворчасці) устанавілі ў лесапарку Пышкі непадалёк ад крытага лядовага катка. Яны даступныя для ўсіх ахвотных, праўда, дзецям можна
займацца толькі ў суправаджэнні дарослых.
Барыс ПРАКОПЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by



МАЛАДЗЕЧНА —
МАЛАДЗЁЖНАЯ
СТАЛІЦА
МІНШЧЫНЫ
Маладзечна стаў перамож цам Мінск ага абласнога этапу рэспублі кан ска га кон кур су
«Маладзёжная сталіца
Рэспублікі Беларусь».
Барысаў і Жодзіна —
адпаведна на 2-м і 3-м
месцах. Пра гэта паведа мі ла на чаль нік аддзела па справах сям'і
і мо ла дзі га лоў на га
ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і
па справах моладзі Мінаблвыканкама Вольга
ШЫБКО.
Маладзечна, Барысаў і
Жодзіна напрацавалі станоўчы вопыт арганізацыі і правядзення мерапрыемстваў,
ажыццяўлення доўгатэрміновых праграм у моладзевай
сферы. Між іншым і выканаўчыя камітэты падтрымліваюць усе ініцыятывы маладых.
Акрамя таго, у гэтых гарадах
моладзь актыўна прыцягваюць да ўдзелу ў працы органаў самакіравання.
Як ад значы ла спе цы яліст, пры адборы ўлічвалася не толькі эфектыўнасць
дзяржаўнай маладзёжнай
палітыкі, што праводзілася
ў мінулым годзе, але і праек ты мерапрыемстваў для
моладзі на наступны год, а
таксама стан развіцця інфраструктуры горада. У тым
ліку наяўнасць гасцініц, залаў, спартыўных збудаванняў, культур ных цэнт раў,
гарадскога і міжнароднага
транспарту, забаўляльных
пляцовак, месцаў для правядзення адпачынку.
Дадам, такі конкурс праводзіцца ў Беларусі ўпершыню.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by



