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Ула дзі слаў ЦЫ ДЗІК, на мес нік 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду

Для знач на га па вы шэн ня эфек-
тыў нас ці АПК кож ны ра бот-
нік па ві нен ад чуць ся бе гас па-
дар ні кам, ак цы я не рам свай го 
прад пры ем ства. Трэ ба пе рай-
сці да та кой сіс тэ мы апла ты 
пра цы, ка лі ў ак цы я нер ным 
та ва рыст ве па вы ні ках квар-
та ла, паў год дзя ра бот нік бу дзе 
атрым лі ваць рэ аль ныя ды ві-
дэн ды. Пры чым эфек тыў насць 
яго пра цы бу дзе ацэнь вац ца не 
па коль кас ных, а па якас ных 
эка на міч ных па каз чы ках. Пра-
віль ным для сель скай гас па-
дар кі Бе ла ру сі ака заў ся шлях 
ства рэн ня хол дын гаў. Буй ная 
вы твор часць мае шэ раг пе ра ваг 
— гэ та больш маг чы мас цяў у 
куп лі су час най тэх ні кі і ра цы-
я наль на га яе вы ка ры стан ня, 
дзя ку ю чы ча му зні жа ец ца са-
бе кошт пра дук цыі. Яшчэ адзін 
не ма ла важ ны кі ру нак — пры-
цяг нен не ў сель скую гас па дар ку 
ін вес та раў.
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Коль касць бан каў скіх пла цеж-
ных кар так, што зна хо дзяц ца ў 
аба ра чэн ні ў Бе ла ру сі, за 2013 
год па вя лі чы ла ся на 13,5% да 
11,8 млн на 1 сту дзе ня 2014 го да. 
Для па раў на ння, за 2012 год коль-
касць бан каў скіх пла цеж ных кар-
так у кра і не вы рас ла на 5,7%.

У Мін гар вы кан кам за сту дзень 
гэ та га го да па сту пі ла 615 зва ро таў 
ад жы ха роў ста лі цы па пы тан нях 
бу даў ніц тва жыл ля, што на 15% 
менш, чым за сту дзень 2013-га.

Знеш ні дзяр жаў ны доўг Бе-
ла ру сі на 1 сту дзе ня 2014 го-
да склаў $12,4 млрд, або 17,4 
пра цэн та ВУП пры па ро га вым 
зна чэн ні 25 пра цэн таў ВУП.

Коль касць зва ро таў бе ла-
ру саў у Нац банк па пы тан нях 
спа жы вец ка га крэ ды та ван ня ў 
2013 го дзе вы рас ла ў 4 ра зы.

Дзяр жаў ны флаг Бе ла ру сі на 
па ра дзе ад крыц ця ХХІІ зі мо вых 
Алім пій скіх гуль няў у Со чы па-
ня се алім пій скі чэм пі ён Ван ку-
ве ра-2010 у лыж най акра ба ты цы 
фрыс тай ла Аляк сей Гры шын.

У ноч з 3 на 4 лю та га кі роў-
ца на смерць збіў дзяў чы ну на 
пе ша ход ным пе ра хо дзе на ву-
лі цы Баг да но ві ча ў Мін ску і знік 
з мес ца зда рэн ня.

Бе ла русь пе ра жы ла цяж кі 
(з эка на міч на га пунк ту гле-
джан ня) 2013 год. Але на пе-
ра дзе но вы — і не на шмат 
пра сцей шы — 2014-ты. Чым 
бу дзе жыць на ша эка но мі-
ка сё ле та? Ці па леп шыц ца 
пра ца ай чын ных прад пры-
ем стваў? Ча го ча ка юць ад 
пры ва ты за цыі? Ці бу дзе 
ад кры та но вая пра гра ма 
су пра цоў ніц тва з МВФ? 
Коль кі лю дзей па тра піць 
пад ска ра чэн ні? Аб гэ тым 
і не толь кі ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» раз маў ляў з мі-
ніст рам эка но мі кі Бе ла ру сі 
Мі ка ла ем СНАП КО ВЫМ.

— З чым звя за ны пе ра гляд 
асноў ных пра гноз ных па каз чы-
каў на 2014 год?

— Я ска заў бы, не пе ра гляд, а 
ўдак лад нен не. Пры чын для гэ та га 
не каль кі, унут ра ных і знеш ніх. З 
кан ца жніў ня 2013 го да (ка лі быў 
прад стаў ле ны пер шы ва ры янт 
пра гно зу) змя ні ла ся сі ту а цыя на 

знеш ніх рын ках, у тым лі ку сы-

ра він ных. Па пра гно зах су свет-

ных ана лі ты каў, цэ ны на наф ту 

зні зяц ца да 100 до ла раў за ба-

рэль, гэ та па цяг не за са бой і па-

дзен не кош ту на наф та пра дук ты. 

Сі ту а цыя на су свет ным ка лій ным 
рын ку яшчэ не ста бі лі за ва ла ся, 
ха ця па пя рэд нія вы ні кі па каз ва-

юць, што ў 2013 го дзе Бе ла русь у 
цэ лым спра ві ла ся з на ступ ства мі 
«ка лій на га раз во ду».

На огул, ка рэк ці роў ка пра гно-
заў у за леж нас ці ад сі ту а цыі ў 
эка но мі ках ганд лё вых парт нё-
раў, кан' юнк ту ры асноў ных рын-
каў — гэ та звы чай ная су свет-
ная прак ты ка. Мі нэ ка нам раз-
віц ця РФ у 2013 го дзе ча ты ры 
ра зы пе ра гля дала пра гноз Ра сіі 
на 2014-2016 га ды, па ні жа ю чы 
асноў ныя па каз чы кі. А па коль кі 
Ра сія за раз з'яў ля ец ца асноў-
ным ганд лё вым парт нё рам Бе-
ла ру сі, бы лі ска рэк та ва ны і на-
шы пла ны.

Ана ліз вы ні каў мі ну ла га го да 
па ка заў на рас тан не праб лем у 
на цы я наль най эка но мі цы. Сціс-
кан не знеш ніх рын каў пры вя ло да 
рос ту ад моў на га саль да знеш ня-
га ганд лю. Дыс ба лан сы ў эка но-
мі ку ўно сіць і на рас та ю чы раз рыў 
па між тэм па мі рос ту вы твор час ці 
пра дук цыі і спа жы ван ня. Акра мя 
та го, за ра бот ная пла та рас ла хут-
чэй за пра дук цый насць пра цы. А 

гэ та па гра жае кры тыч ным зні жэн-
нем кан ку рэн та здоль нас ці на шых 
прад пры ем стваў. І з гэ ты мі тэн-
дэн цы я мі звя за на ўдак лад нен не 
па ра мет раў.

— Што па кла дзе на ў асно ву 
пра гно зу на 2014 год?

— Су раз мер насць па трэ баў 
эка но мі кі з маг чы мас ця мі. Пры 
гэ тым нам трэ ба вы ра шаць ад-
на ча со ва дзве су пя рэч лі выя за-
да чы: з ад на го бо ку, за бяс пе-
чыць эка на міч ны рост, з дру го га 
— зба лан са ваць эка но мі ку. Да-
сяг нен не та ко га кам пра мі су — 
асноў ная ўмо ва раз віц ця сё ле та. 
Усе ўдак лад не ныя па каз чы кі за-
клі ка ны за бяс пе чыць най больш 
бяс печ ны для нас рост ВУП, на 
2/3 сфар мі ра ва ны праз экс парт. 
Нам важ на па збег нуць на сы чэн-
ня за ліш няй пра дук цы яй на ша га 
ма лень ка га ўнут ра на га рын ку і 
зба лан са ваць фі нан са вую сі-
ту а цыю ў кра і не, ні ве лі ра ваць 
дыс ба ланс па між рос там пра-
дук цый нас ці пра цы і 
за ра бот най пла ты.

Дум кі мі ніст раДум кі мі ніст ра  ��
Мі ка лай СНАП КОЎ: 

«МЕ НА ВІ ТА ПРЫ БЫ ТАК, А НЕ КРЭ ДЫ ТЫ — 
КРЫ НІ ЦА ДЛЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ...»

На прэс-кан фе рэн цыі 
па вы ні ках мі ну ла га го-
да пра ку рор Брэсц кай 
воб лас ці Іван На ске-
віч вя лі кую ўва гу на даў 
праб ле ме рас паў сюдж-
ван ня ку рыль ных су ме-
сяў — спай саў. Ліч бы 
бы лі пры ве дзе ны больш 
чым кра са моў ныя. Ка лі 
за ўвесь мі ну лы год па 
ўсёй воб лас ці за ве дзе ны 
103 кры мі наль ныя спра-
вы па спай се, то сё ле та 
за 23 дні сту дзе ня толь кі 
ў Ба ра на ві чах рас па ча та 
41 кры мі наль ная спра ва.

І ўсім зра зу ме ла, што трап ля юць 
у по ле зро ку пра ва ахоў ні каў да лё-
ка не ўсе рас паў сюдж валь ні кі ку-
рыль най атру ты. Тое, што ад люст-
ра ва на ліч ба мі, хут чэй уяў ляе са бой 
вяр шы ню ай сбер га. На сця рож вае і 
тое, што Ба ра на ві чы вый шлі на пе-
рад Пін ска, які тра ды цый на быў у 
воб лас ці лі да рам гэ тай сум най ста-
тыс ты кі. Аказ ва ец ца, спра ва ў зла-
чын най «ла гіс ты цы». Ку рыль ныя 

су ме сі най час цей трап ля юць да 
нас з Ра сіі. Пер шая пе ра ва лач ная 
ба за — Мінск, да лей вель мі зруч ны 
пункт — Ба ра на ві чы. А ў го ра дзе 
ця пер шмат мо ла дзі — сту дэн таў. 
Гэ ты фак тар уме ла вы ка рыс тоў ва-
юць рас паў сюдж валь ні кі.

На сай це Мі ніс тэр ства ахо вы зда-
роўя ёсць ін фар ма цыя аб тым, што 
спай сы су час на га ты пу (сін тэ тыч ныя 
нар ко ты кі) здоль ныя хут ка вы клі каць 
за леж насць на псі ха ла гіч-
ным і фі зіч ным уз роў нях. 

РАЗБУРАЛЬНАЯ СІЛА 
СПАЙСУ

«Звязда» супраць наркотыкаў«Звязда» супраць наркотыкаў  ��

Чле нам спар тыў най дэ ле га цыі
Рэс пуб лі кі Бе ла русь на ХХІІ зі мо вых

Алім пій скіх гуль нях 2014 го да ў г. Со чы
(Ра сій ская Фе дэ ра цыя)

ДА РА ГІЯ СЯБ РЫ!
Мі ну ла двац цаць га доў з та го ча су, як Рэс-

пуб лі ка Бе ла русь упер шы ню бы ла прад стаў ле на 
са ма стой най ка ман дай на зі мо вых Алім пій скіх 
гуль нях у нар веж скім Лі ле ха ме ры, дзе бе ла рус-
кія спарт сме ны за ва я ва лі два ся рэб ра ныя ме да-
лі, ад крыў шы лік алім пій скім уз на га ро дам.

Спорт вы бі ра юць муж ныя, мэ та на кі ра ва ныя 
і моц ныя ду хам лю дзі, якім пад сі лу ва ўпар тай 
ба раць бе пра доў жыць слаў ныя тра ды цыі і аба-
ра ніць спар тыў ны го нар на шай кра і ны.

Пе ра ка на ны, што ме на ві та вы з'яў ля е це ся 
леп шы мі прад стаў ні ка мі бе ла рус ка га спор ту, 

здоль ны мі па ка заць на алім пій скіх арэ нах сваю 
во лю, май стэр ства і на стой лі васць у да сяг нен ні 
па стаў ле най мэ ты.

Удзел у Алім пій скіх гуль нях — гэ та зна мя-
наль ная па дзея, якой па пя рэд ні ча ла кар пат лі вая 
ра бо та і ста ран ная пад рых тоў ка як спарт сме наў, 
так і ад па вед ных ар га ні за цый. Усё да дро бя зяў 
бы ло пра ду гле джа на і зроб ле на — ця пер за ста-
ло ся толь кі кож на му з вас пры клас ці на ма ган ні, 
каб за бяс пе чыць па спя хо выя вы ступ лен ні на 
алім пій скіх спа бор ніц твах.

Шчы ра жа даю вам уда чы і яр кіх пе ра мог на 
сла ву на шай Ра дзі мы.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь,
Прэ зі дэнт На цы я наль на га алім пій ска га

ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

ГРЫ БАЎ СКАЙ ТЭ МАЕ НА МЕР БА ЛА ТА ВАЦ ЦА НА ДРУ ГІ ТЭР МІН
Прэ зі дэнт Літ вы Да ля Гры баў скай тэ аб вяс ці ла, што мае на мер ба ла та вац ца 

на дру гі тэр мін на ма ю чых ад быц ца ў маі прэ зі дэнц кіх вы ба рах, пе ра да юць 
ін фар ма генц твы. У сва ім зва ро це да жы ха роў кра і ны Гры баў скай тэ па абя-
ца ла да па маг чы Літ ве стаць «кра і най маг чы мас цяў для сум лен ных лю дзей». 
Гры баў скай тэ так са ма за яві ла, што для эка но мі кі Літ вы, ня гле дзя чы на «ажыў-
лен не», уяў ля юць па гро зу алі гар хіч ныя ўтва рэн ні, якія дзе ляць па між са бой 
кра і ну. На вы ба рах Да ля Гры баў скай тэ пры ме ўдзел як не за леж ны кан ды дат, 
ад нак ёй ужо вы ка за лі пад трым ку кан сер ва та ры і лі бе ра лы. Па вод ле звес так 
ня даў ня га апы тан ня, за Гры баў скай тэ на вы ба рах пра га ла са ва ла б боль шасць вы бар шчы каў — 39,7%.

ПА ГАД НЕН НЕ АБ АСА ЦЫ Я ЦЫІ З ЕС НЕ АД КРЫЕ ДЛЯ КІ Е ВА 
НО ВЫХ КА НА ЛАЎ ФІ НАН СА ВАН НЯ

Маг чы мае пад пі сан не Укра і най з Еў ра са ю зам па гад нен ня аб аса цы я цыі не ад кры вае для гэ тай кра і ны 
но выя ка на лы ака зан ня ёй фі нан са вай да па мо гі з бо ку ЕС. Пра гэ та за явіў стар шы ня Еў ра ка мі сіі Жа зэ 
Ма ну эль Ба ро зу. «Мы не згод ныя з ідэ яй, што мы па він ны неш та пла ціць кра і не, якая да лу ча ец ца да гэ-
та га па гад нен ня. Гэ та зу сім па мыл ко вая дум ка. На са мой спра ве, на ша вя лі кая пра па но ва для Укра і ны 
— гэ та са мо па гад нен не. Мы пра па ну ем Укра і не до ступ на най буй ней шы ры нак у све це, якім з'яў ля ец ца 
ўнут ра ны ры нак ЕС», — ска заў ён жур на ліс там у Бру се лі. Кі раў нік Еў ра ка мі сіі па ве да міў, што ЕС га то вы 
пра да ста віць Укра і не мак ра эка на міч ную да па мо гу ў па ме ры 610 млн еў ра пры ўмо ве да сяг нен ня кра і най 
па гад нен ня з МВФ.

БРЫ ТАН СКІЯ НА ВУ КОЎ ЦЫ ПРАГ НА ЗУ ЮЦЬ ПЕ РА МО ГУ ЗБОР НАЙ 
РА СІІ Ў СО ЧЫ

На ву коў цы з уні вер сі тэ та London South Bank, якія вы ву ча юць уплыў мес ца пра вя дзен ня спа-
бор ніц тваў на іх вы ні кі, спраг на за ва лі пе ра мо гу збор най Ра сіі на 
ма ю чай ад быц ца Алім пі я дзе ў Со чы. У ар ты ку ле, апуб лі ка ва ным 
у ча со пі се Current Dіrectіons іn Psychologіcal Scіence, га во рыц-
ца, што на вы ні ко васць спарт сме наў уплы ва юць тры важ ныя 
фак та ры: мес ца пра вя дзен ня спа бор ніц тваў, якое ўплы вае на 
псі ха ла гіч ны стан спарт сме наў, на ту раль ная рэ ак цыя ча ла ве ка 
на тэ ры та ры яль нае ўвар ван не і эфект пры сут нас ці аў ды то рыі, 
якая пад трым лі вае.

СА АЗ: ЧА ЛА ВЕЦ ТВА ЧА КАЕ 
НО ВАЯ ХВА ЛЯ АН КА ЛА ГІЧ НЫХ 

ЗА ХВОР ВАН НЯЎ
У све це сён ня ад зна ча ец ца што га до вы Дзень 

ба раць бы з ра ка вы мі за хвор ван ня мі, за клі ка ны 
пры цяг нуць ува гу да гэ тай праб ле мы і аб' яд наць на-
ма ган ні ме ды каў, баць коў і ўра даў на ўсёй пла не це. 
З на го ды гэ та га дня Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы 
зда роўя вы пус ці ла ад мыс ло вую за яву з до сыць не-
су ця шаль ным пра гно зам. У да ку мен це га во рыц ца, 
што ў блі жэй шыя два дзе ся ці год дзі коль касць лю-
дзей, хво рых на рак, што год бу дзе па вя ліч вац ца 
на 22 млн ча ла век су праць 
ця пе раш ніх 14 млн (2012). 
Пры та кіх маш та бах смя-
рот насць ад ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў да сяг не 13 
млн ча ла век за год. Пры 
гэ тым, ад зна ча ец ца ў за-
яве СА АЗ, асноў ная хва ля 
гэ тай смя рот най хва ро бы 
аб ры нец ца на жы ха роў кра ін, 
якія раз ві ва юц ца, і сла ба раз ві тых 
кра ін. СА АЗ за яў ляе, што па ло ву вы-
пад каў за хвор ван ня на рак мож на пра ду хі ліць, ка-
лі вы ра шыць праб ле му атлус цен ня, зло ўжы ван ня 
ал ка го лем і ты ту нём. Ура дам усіх кра ін не аб ход на 
больш жорст кі мі ме та да мі зма гац ца за ска ра чэн не 
ўжы ван ня ал ка го лю і цук ру, у тым лі ку шля хам па-
вы шэн ня кош таў і аб ме жа ван нем рэ кла мы, ад зна-
ча юць экс пер ты. На пер шым мес цы па за хвор ван ні 
— рак лёг кіх; у муж чын — рак пра ста ты, у жан чын 
— рак ма лоч най за ло зы. Дзве тра ці ны ан ка ла гіч-
ных за хвор ван няў вы клі ка ны ня пра віль ным хар-
ча ван нем і ку рэн нем, сцвяр джа юць ан ко ла гі . Па іх 
звест ках, ня пра віль нае хар ча ван не вы клі кае да 35% 
вы пад каў за хвор ван ня на рак, ку рэн не — да 32%.

ВО ЛЯ. МАЙ СТЭР СТВА. НА СТОЙ ЛІ ВАСЦЬ

ЗАДАЧА ДНЯ: 
шу каць і зна хо дзіць но выя ні шы, 

пра бі вац ца на но выя рын кі
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за не па ко е ны 
не га тыў ны мі тэн дэн цы я мі ў пра мыс ло вай сфе ры. Аб гэ тым 
кі раў нік дзяр жа вы за явіў учо ра ў час дак ла да аб праб лем-
ных пы тан нях раз віц ця пра мыс ло ва га комп лек су, пе рад ае 
ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў чэр ве ні мі ну ла га го да на 
на ра дзе, пры све ча най праб лем ным пы тан ням раз віц ця пра мыс ло-
вас ці і рэа лі за цыі бе ла рус кай пра дук цыі, бы лі да дзе ны кан крэт ныя 
да ру чэн ні і пер са наль ныя за дан ні ад каз ным асо бам. За кож най з 
іх бы лі за ма ца ва ны прад пры ем ствы, якія ма юць цяж кас ці з рэа лі-
за цы яй га то вай пра дук цыі. «Та ды мы да мо ві лі ся, што да па чат ку 
бя гу ча га го да бу дуць да сяг ну ты ад чу валь ныя вы ні кі не толь кі ў 
раз груз цы на коп ле ных за па саў, але і, пад крэс лі ваю, у па ступ лен ні 
гро шай за па стаў ле ную пра дук цыю на ра хун кі прад пры ем стваў», 
— ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. Па вод ле яго слоў, у па цвяр джэн не 
гэ та га ў па чат ку ве рас ня мі ну ла га го да пры на вед ван ні «Мо та ве ла» 
бы лі прад стаў ле ны кан крэт ныя гра фі кі з дак лад ны мі аба вя за цель-
ства мі як па тэм пах вы твор час ці, так і па зні жэн ні аб' ёмаў і ўзроў ні 
за па саў.

«Урад дак лад вае, што сі ту а цыя з за па са мі пра дук цыі ста ла па-
ляп шац ца, быц цам бы на стаў пе ра лом», — за ўва жыў Прэ зі дэнт. 
У той жа час, па вод ле яго слоў, ста тыс ты ка па каз вае, што аб' ём 
пра мыс ло вай вы твор час ці зні зіў ся амаль на 5 пра цэн таў, вы рас ла 
знеш няя дэ бі тор ская за па зы ча насць, на коп лі ва юц ца даў гі за вы-
раб ле ную і не апла ча ную пра дук цыю. У цэ лым па пра мыс ло вас ці 
яны да сяг ну лі Br118 трлн, што скла дае больш за два ся рэд ня-
ме сяч ныя аб' ёмы вы твор час ці. «Які ж гэ та пе ра лом, ка лі гро шы 
на ра хун кі прад пры ем стваў не па сту па юць? — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Пры чым раз рыў па між знеш няй крэ ды тор скай і дэ-
бі тор скай за па зы ча нас цю рас це, і мы па-ра ней ша му крэ ды ту ем 
за меж ных парт нё раў. А не да хоп срод каў на бя гу чую дзей насць 
за бі ра ем з на шай бан каў скай сіс тэ мы і по тым стог нем, што ў нас 
да ра гія крэ ды ты».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што больш за ўсё яго не па ко іць зні жэн не 
экс парт ных па ста вак, ад сут насць вы ні ку ў па шы рэн ні іх геа гра фіі. 
«У асно ве гэ та га — не жа дан не і ня ўмен не ганд ля ваць», — лі чыць 
кі раў нік дзяр жа вы.

«Мной не раз пад крэс лі ва ла ся, што ўрад па ві нен быць вя лі кім 
мі ніс тэр ствам ганд лю. У ця пе раш ніх умо вах гэ та асаб лі ва ак ту аль-
на, чым і бы ло пра дык та ва на маё да ру чэн не кан крэт ным служ бо-
вым асо бам. Пры вы зна чэн ні гэ тай за да чы мной бы ло за да дзе на 
пы тан не: што па трэб на з май го бо ку для вы ра шэн ня праб лем? Па 
ўсіх па стаў ле ных ура дам пы тан нях мною не ад клад на бы лі пры ня ты 
ра шэн ні», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. У пры ват нас ці, Прэ зі дэнт 
пры няў указ аб дзяр жаў най пад трым цы крэ ды та ван ня ін ша зем-
ны мі бан ка мі за меж ных па куп ні коў бе ла рус кай пра дук цыі. Для 
сты му ля ван ня экс парт ных па ста вак Банк раз віц ця быў на дзе ле ны 
функ цы я мі па пад трым цы экс пар ту і яму быў пе ра да дзе ны бе ла-
рус кі «Пра маг ра лі зінг».

«Каб па шы рыць на шы па стаў кі за мя жу (у Кі тай, Ве не су э лу, 
Эк ва дор, ін шыя кра і ны), мне да вя ло ся аб' ез дзіць і пры няць у ся бе 
ў Мін ску, як га во рыц ца, увесь свет. Су стра кац ца як з кі раў ніц твам, 
так і дзе ла вы мі ко ла мі мно гіх дзяр жаў, тым са мым ства ра ю чы 
спры яль ныя ўмо вы для па спя хо вай ра бо ты ў роз ных рэ гі ё нах пла-
не ты. Па ві нен ска заць, што не пры ман ня па ста вак на шай пра дук цыі 
я ні дзе не за ўва жыў. На ват ін та рэс, за ці каў ле насць», — ска заў 
Прэ зі дэнт.

«Зра зу ме ла, што мы за ле жым ад знеш ніх рын каў. На ша эка но мі-
ка экс парт на ары ен та ва ная. Жы вём з та го, што зро бім і пра да дзім. 
Та му на нас уплы ва юць ва ган ні цэн на рэ сур сы і, вя до ма, по пы ту 
на га то вую пра дук цыю. Ад нак, уліч ва ю чы, што аб' ём бе ла рус кай 
экс парт най пра дук цыі па су свет ных маш та бах ня знач ны, то яго 
пры на леж най раз ва рот лі вас ці і прад пры маль нас ці мож на і па трэб-
на не ска ра чаць, а на рошч ваць. Шу каць і зна хо дзіць но выя ні шы, 
пра бі вац ца на но выя рын кі. Га лоў нае — ва ру шыц ца, а не ся дзець 
на мес цы!» — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Але дзе вы ні кі ра бо ты? Шчы ра ска жу — на леж най ад да чы да 
гэ та га ча су не ві даць!» — кан ста та ваў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на дрэн ны фі нан са вы стан 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў. Так, па вод ле яго слоў, чыс ты пры-
бы так ска ра ціў ся амаль у два ра зы, коль касць страт ных прад пры-
ем стваў па вя лі чы ла ся ў 1,8 ра за і скла ла больш як 17 пра цэн таў, 
су мар ная чыс тая стра та вы рас ла ў 2,6 ра за да Br4,5 трлн. За хоў-
ва юц ца і знач ныя звыш нар ма тыў ныя ас тат кі га то вай пра дук цыі на 
скла дах. Пры гэ тым на шэ ра гу ва лаў тва раль ных прад пры ем стваў 
яны фак тыч на не зні жа юц ца. «Усё гэ та свед чыць аб тым, што аба-
вя за цель ствы і да ру чэн ні на леж ным чы нам не вы кон ва юц ца. Я 
ха цеў бы сён ня кан крэт на вы свет ліць, кім і ча му яны зры ва юц ца», 
— пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

На ця пе раш нюю на ра ду за про ша на вя лі кая гру па кі раў ні коў і 
вы шэй шых служ бо вых асоб, ад каз ных за прад пры ем ствы Мі ніс-
тэр ства пра мыс ло вас ці. Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува гу на за ка-
на мер насць гэ та га, па коль кі 40 пра цэн таў склад скіх за па саў кра і ны 
фар мі ру юц ца ме на ві та ар га ні за цы я мі гэ та га ве дам ства.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што сён ня бу дуць усе ба ко-
ва і глы бо ка пра ана лі за ва ны вы ні кі пра ве дзе най ужо ра бо ты, каб 
за даць на леж ны тэмп на бя гу чы год. «Што да ты чыц ца ра шэн ня, я 
ду маю, яно ў вы ні ку сён няш няй на ра ды бу дзе пры ня та», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт.

Ма ла дыя сем'і Лю ба ні на пра гул цы 
на ад ной з га рад скіх цэнт раль ных ву ліц.

ШМАТ ДЗЕТ НЫ ПЕ РА ХОДШМАТ ДЗЕТ НЫ ПЕ РА ХОД

БІЯ ГРА ФІІ, 
ЯКІЯ 

ЧЫ ТА ЮЦЬ
На пя рэ дад ні ад крыц ця ХХІ Мін скай між на род най вы ста вы-
кір ма шу ад бы ла ся прэ зен та цыя но вых кніг з ле ген дар най 
се рыі «Жыц цё зна ка мі тых лю дзей» мас коў ска га вы да вец-
тва «Ма ла дая гвар дыя».

На прэ зен та цыі пры сут ні чаў ды рэк тар — га лоў ны рэ дак тар 
вы да вец тва «Ма ла дая гвар дыя» Анд рэй Пят роў, а так са ма адзін 
з аў та раў кніг се рыі «ЖЗЛ», вя до мы ра сій скі жур на ліст Ле а нід 
Мле чын і член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, лаў рэ ат прэ міі 
Прэ зі дэн та Рэспублікі Беларусь «За ду хоў нае ад ра джэн не» 
Вя ча слаў Бан да рэн ка.

— Чы тан не — са мо па са бе пэў ная пра ца, без якой ча ла век 
не ста но віц ца ча ла ве кам, — га во рыць Ле а нід МЛЕ ЧЫН, аў тар 
бія гра фій Ле ні на, Брэж не ва, Чэр чы ля, Фур ца вай, Ка лан тай. — У 
чым ве ліч се рыі «ЖЗЛ»? Чым да лей жы ву, тым больш усве дам-
ляю, што ро ля асо бы ў гіс то рыі ка ла саль ная. Вось я, ка лі пі саў 
кніж ку пра Ле ні на, па ду маў: не пры ехаў бы Ле нін у Пе цяр бург, не 
бы ло б Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі... 

Ды рэк тар «Ма ла дой гвар дыі» Анд рэй ПЯТ РОЎ за пэў ні вае, 
што бія гра фіі лю бяць чы таць не менш, чым дэ тэк ты вы. А та му ў 
вы да вец тве вы хо дзяць у свет гіс то рыі лё саў не толь кі вы дат ных са 
ста ноў ча га бо ку асоб, але і бія гра фіі, так бы мо віць, ан ты ге ро яў. 
Так, вый шлі кні гі пра Ста лі на, Не ро на, Ма зе пу. Асоб ную се рыю 
«ЖЗЛ» скла да юць бія гра фіі лю дзей, якія жы вуць і пра цу юць сён-
ня. У ін шым ад мет ным афарм лен ні вый шла кні га, на прык лад, пра 
Прэ зі дэн та Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на. 

— Ся род ін шых пла наў — вы дан не бія гра фій бе ла ру саў і 
ўраджэнцаў Беларусі — Марка Ша гала, Адама Міц ке віча.  

Падрабязней з кнігамі маскоўскага выдавецтва можна 
пазнаёміцца на кніжным кірмашы, які распачынаецца сёння.  

Зоя СВЕТ ЛАЯ.


