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• Ука зам Прэ зі дэн-
та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
№ 172 ад 11 мая 2019 го да 
пра ду гле джа на ўва хо джан-
не з 1 сту дзе ня 2020 го да 
дзяр жаў на га прад пры ем-
ства «Бе ла рус кая АЭС» у 
склад дзяр жаў на га вы твор-
ча га аб' яд нан ня элект ра-
энер ге ты кі «Бел энер га».

• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі 
ў кра са ві ку скла ла 0,04 %

• Ас но вай ге ран та ла-
гіч най служ бы ў Бе ла ру сі 

ста нуць ура чы агуль най 

прак ты кі.

• Рэд кую для Бе ла ру сі 

кач ку-ман да рын ку за ўва-

жы лі ў Бя рэ зін скім за па-

вед ні ку.

КОРАТКА

Аляк сей БАГ ДА НАЎ, 

на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня 

знеш не эка на міч най 

дзей нас ці Мі ніс тэр ства 

сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня:

«У пер шым квар та ле гэ та га 
го да кра і на экс пар та ва ла 
сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі і пра дук таў 
хар ча ван ня на су му 
$1,3 млрд, што на 
3 % больш за ўзро вень 
ана ла гіч на га пе ры я ду 
мі ну ла га го да. Пла ну ем да 
кан ца го да вый сці на су му 
$5,6 млрд, што ад па вя дае 
за пла на ва на му рос ту ў 
8,6 % да ўзроў ню 2018 го да. 
Гэ та ба за вы сцэ на рый. 
Пры доб рай кан' юнк ту ры 
рын ку і да стат ко вых 
аб' ёмах вы твор час ці ва ла вой 
унут ра най пра дук цыі 
па сы ра ві не мы змо жам 
па ды сці і да $6 млрд. 
У пер шым квар та ле 
бе ла рус кая сель гас пра дук цыя 
па стаў ля ла ся ў 72 кра і ны 
све ту. Экс парт на рын кі 
кра ін СНД (без улі ку Ра сіі) 
вы рас на 14 %, у кра і ны Азіі і 
Акі я ніі — на 13 %, Аф ры кі — 
у два ра зы, у кра і ны ЕС — на 
72 %. У цэ лым экс парт у 
кра і ны да лё ка га за меж жа 
за тры ме ся цы бя гу ча га го да 
вы рас на 38 %».

ЦЫТАТА ДНЯ

НА ПРЭМ'ЕРУ 
І ПАКЛАНІЦЦА 
МАГІЛАМ 
ПРОДКАЎ

ШТО ХАВАЕЦЦА 
ЗА «ВЯЛІКІМ 
КАМЕНЕМ»?
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Шпацыр на колахШпацыр на колах

Гас цей пры ма ем сар дэч на

СТАР. 2

Чым ад роз ні ва ец ца ся рэд няя зар пла та 

ад рэ аль най і як яе лі чаць? Што та кое 

ме дыян ная за ра бот ная пла та? Ча му муж-

чы ны за раб ля юць больш за жан чын?

Ня даў на прай шла дру гая пуб ліч ная лек цыя з 

цык ла «Бел стат рас тлу ма чыць», якая бы ла пры-

све ча на пы тан ню, што вост ра хва люе ўсё да рос-

лае на сель ніц тва кра і ны, — за ра бот най пла це, а 

ка лі дак лад ней — ста тыс ты цы па зар пла це. Яе 

пра чы та ла на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

ста тыс ты кі пра цы Іры на БАН ДА РЭН КА.

Што та кое ся рэд няя зар пла та?
Гэ та ўся рэд не ны па каз чык, у якім уліч ва ец ца 

за ра бот ная пла та ўсіх ра бот ні каў кра і ны, не за-

леж на ад ві ду дзей нас ці і па са ды. Яна раз ліч ва-

ец ца як су ма на лі ча на га фон ду зар пла ты ўсіх 

ра бот ні каў усіх ар га ні за цый — ін шы мі сло ва мі, 

гэ та су ма за роб каў усіх — ад пры бі раль шчы цы 

да ге не раль на га ды рэк та ра — па дзе ле ная на 

ўсю коль касць ра бот ні каў.

Гэ тая су ма ўяў ляе са бой «бруд ную» зар пла-

ту (з усі мі да пла та мі, прэ мі я мі, ад пуск ны мі), з 

якой яшчэ не вы лі ча ныя па да ход ны па да так і 

стра ха вы ўзнос. То-бок, гэ тая су ма боль шая за 

тую, якую мы атрым лі ва ем на ру кі.

Та кі па ды ход, як ад зна чы ла на чаль нік га лоў-

на га ўпраў лен ня ста тыс ты кі пра цы Бел ста та, ад-

па вя дае між на род ным стан дар там і рэ ка мен да-

цы ям Між на род най ар га ні за цыі пра цы (МАП).

Як збі ра ец ца ін фар ма цыя?
Усе буй ныя і ся рэд нія ар га ні за цыі кра і ны, 

не за леж на ад ві ду дзей нас ці, што ме сяц (мік-

ра- і ма лыя ар га ні за цыі — са сва ёй пе ры я-

дыч нас цю, а не ка мер цый ныя, з коль кас цю да 

15 ча ла век — раз у год) за паў ня юць фор му 

спра ва здач нас ці і па да юць яе ў ор га ны ста-

тыс ты кі. Па каз ва юц ца да ныя аб коль кас ці ра-

бот ні каў, фон дзе за ра бот най пла ты, коль кас ці 

пры ня тых і зволь не ных на пра ця гу ме ся ца і не-

ка то рыя ін шыя звест кі. Уліч ва юц ца і ра бот ні кі, 

якія пра цу юць па да га во ры пад ра ду.

У ра ён ных і га рад скіх ор га нах ста тыс ты кі ўсе 

спра ва зда чы ана лі зу юц ца і пад вяр га юц ца раз-

на пла на ва му кант ро лю. Све жыя ліч бы звя ра юц-

ца з ін фар ма цы яй за па пя рэд ні ме сяц, і ка лі ёсць 

пры кмет нае ра зы хо джан не па каз чы каў (шмат 

зволь не ных, знач на ска ра ціў ся або вы рас фонд 

зар пла ты і да т. п.), ра бот ні кі ста-

тыс ты кі ўдак лад ня юць пры чы ны.

Па па лі чкахПа па лі чках БЕЛ СТАТ ТЛУ МА ЧЫЦЬ ПРА ЗАР ПЛА ТУ

Агонь ІІ Еў ра пей скіх гуль-
няў у ня дзе лю пры быў у Бе ла-
русь і ўжо ад пра віў ся па краі-
не. Пер шым фа ке ла нос цам, 
яко му да ве ра на нес ці «По лы-
мя мі ру» ў Брэс це, ста ла алім-
пій ская чэм пі ён ка ў бе гу на 100 
метраў — Юлія НЕ СЦЯ РЭН КА. 
А ўся го ў эс та фе це пры муць 
удзел 450 ча ла век, агонь па-
бы вае ў 55 на се ле ных пунк-
тах. Сён ня на су стрэ чу з ім 
ад пра вяц ца і ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды», якія так са ма пры-
муць удзел у эс та фе це агню 
«По лы мя мі ру».

«ПО ЛЫ МЯ МІ РУ» «ПО ЛЫ МЯ МІ РУ» 
КРО ЧЫЦЬ ПА КРА І НЕКРО ЧЫЦЬ ПА КРА І НЕ
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Пра гэ та за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка жур на ліс там пад-

час на вед ван ня Сту дэнц кай вёс кі, якая на час пра вя дзен-

ня спа бор ніц тваў ста не мес цам жы хар ства спар тыў ных 

дэ ле га цый. Кі раў ні ку дзяр жа вы да ла жы лі аб га тоў нас ці 

комп лек су, дзе раз мес цяц ца ўдзель ні кі гуль няў, а так са ма 

аб пад рых тоў цы аб' ек та хар ча ван ня.

Асаб лі вую ўва гу Прэ зі дэнт ад даў пы тан ню вы ка ры стан ня ай-

чын най пра дук цыі для ар га ні за цыі хар ча ван ня і пра жы ван ня 

дэ ле га цый Гуль няў. «Трэ ба са мім кар міць лю дзей. І гэ та доб рая 

шко ла, каб са мім на ву чыц ца. Зга туй доб ра стра вы бе ла рус кай 

кух ні — і з за да валь нен нем бу дуць хар ча вац ца спарт сме ны і 

прад стаў ні кі дэ ле га цый», — ска заў ён.

Мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка да ла жыў, што пас ля Гуль няў 

но выя ін тэр на ты, ад ра ман та ва ныя па мяш кан ні, за куп ле ная мэб-

ля, ін шае, што да ты чыц ца пад рых тоў кі да спа бор ніц тваў у Сту-

дэнц кай вёс цы, — усё гэ та бу дзе вы ка рыс тоў вац ца 

са мі мі сту дэн та мі. 

Бе ла русь пра вя дзе ІІ Еў ра пей скія гуль ні 
на вы со кім уз роў ні


