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Тры а дзі ная 
за да ча

Што сён ня хва люе кож-
на га ра бот ні ка прад пры ем-
ства? Без умоў на, уз ро вень 
апла ты пра цы. Ме на ві та гэ-
тая тэ ма і ста ла асноў най у 
раз мо ве з ка лек ты вам На-
тал лі Ка ча на вай, бо тэ ма 
адзі на га ін фар ма цый на га 
дня і гу ча ла як тры а дзі ная 
за да ча — «За ро бак. За ня-
тасць. Цэ ны».

Спі кер верх няй па ла ты 
пар ла мен та ак цэн та ва ла 
ўва гу пры сут ных на тым, 
што рост уз роў ню апла ты 
пра цы па ві нен за ле жаць ад 
рос ту пра дук цый нас ці пра-
цы, інакш зар пла ту нель га 
на зваць за роб ле най.

Да рэ чы, ся рэд ні па краі-
не ўзро вень за роб ку ў ты-
ся чу руб лёў быў да сяг ну-
ты. Па вы ні ках ліс та па да 
2019 го да гэ ты па каз чык 
склаў 1113 руб лёў, па ве да-
мі ла пры сут ным На тал ля 
Ка ча на ва. Ка неш не, ся рэд-
ні па каз чык па кра і не пра-
ду гледж вае най вы шэй шы 
і най ні жэй шы рэ гі я наль-
ныя ўзроў ні. Пер шы (па 
звест ках за сту дзень—ліс-
та пад) быў за фік са ва ны 
ў Мін ску — 1505,2 руб-
ля, дру гі — у Ма гі лёў скай 
воб лас ці — кры ху менш за 
900 руб лёў.

— Пе рад гу бер на та ра-
мі ста іць за да ча вы раў-
ноў ван ня за роб каў су-
пра цоў ні каў, — звяр ну ла 
ўва гу вы сту поў ца і пад-
крэс лі ла, што ад на з га-
лоў ных за дач кі раў ніц тва 
лю бо га ўзроў ню — за бяс-
пе чыць рост пра дук цый-
нас ці пра цы і, ад па вед на, 
за роб каў.

Што да ты чыц ца за ня-
тас ці, то стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі на га да ла, што 
сён ня за ня ты мі ў эка но-
мі цы кра і ны з'яў ля юц ца 
4,330 міль ё на ча ла век. 
Ёсць рэ гі ё ны, дзе фік су ец-
ца на пру жа нае ста но ві шча 
на рын ку пра цы, а ёсць — 
дзе, на ад ва рот, ад чу ва ец-
ца не да хоп ра бо чых рук. 
На прык лад, ёсць дэ фі цыт 
ра бот ні каў на Ар шан скім 
іль но кам бі на це з за роб-
кам 1600 руб лёў. Да рэ чы, 
на роў ні з ку ха ра мі, швач-

ка мі і бу даў ні ка мі ў кра-
і не ад чу ва ец ца не да хоп 
спе цы я ліс таў ІТ-про фі лю 
і ле ка раў (асаб лі ва апош-
ніх — у ста лі цы і Го мель-
скім рэ гі ё не).

Між ін шым афі цый ная 
ста тыс ты ка сцвяр джае: 
на 10 ты сяч бес пра цоў-
ных пры па дае больш за 
90 ты сяч ва кан сій на рын-
ку пра цы.

На дум ку На тал лі Ка-
ча на вай, най больш ураз-
лі вай ка тэ го ры яй з пунк ту 
гле джан ня не за ня тас ці ў 
эка но мі цы з'яў ля ец ца мо-
ладзь, та му не аб ход на 
браць на асаб лі вы кант-
роль яе пра ца ўлад ка-
ванне.

Ха рак та ры зу ю чы ўзро-
вень цэн, спі кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та звяр-
ну ла ўва гу на іх ад роз нен-
не ў роз ных рэ гі ё нах кра і-
ны. Асаб лі ва гэ та да ты чыц-
ца сфе ры па слуг: у ста лі цы 
цэ ны вы шэй шыя, чым на 
пе ры фе рыі. Але ж, згод на 
са ста тыс ты кай, і да хо ды 
жы ха роў ста лі цы боль-
шыя, чым у тых, хто жы ве 
за ме жа мі каль ца вой аў та-
ма гіст ра лі...

На огул пы тан не цэнаўт-
ва рэн ня і кан ку рэн та-
здоль нас ці — ад но з іс-
тот ных. Гэ та да ты чыц ца 

і кан ды тар скай фаб ры кі 
«Сло дыч», ад па ве лі чэн-
ня лі ней кі пра дук цыі якой 
за ле жыць яе пры ваб насць 
для па куп ні коў, а так са ма 
па ве лі чэн не экс парт на га 
па тэн цы я лу.

— Уся спра ва ў нас са-
міх: ка лі мы на сва іх мес-
цах бу дзем доб ра сум лен-
на вы кон ваць ус кла дзе ныя 
на нас аба вяз кі — ні я кіх 
праб лем не бу дзе ўзні-
каць, — звяр ну ла ўва гу 
На тал ля Ка ча на ва.

Жыл лё вае 
пы тан не — 
ад но з га лоў ных

Без умоў на, усё за ле-
жыць ад кад раў, і з гэ тым 
нель га не па га дзіц ца. Але 
на роў ні з та кім фак та рам, 
як уз ро вень апла ты пра цы, 
ёсць і ін шыя, якія ўплы ва-
юць на за ма ца ван не на 
ра бо чых мес цах спе цы я-
ліс таў. Адзін з іх быў агу ча-
ны ў якас ці пы тан ня, якое 
бы ло за да дзе на пад час 
су стрэ чы. Ра бот ні ца з лі ку 
ма ла дых спе цы я ліс таў па-
ці ка ві ла ся маг чы мас цю бу-
даў ніц тва жыл ля ад прад-
пры ем ства, бо ме на ві та тут 
так са ма вя дзец ца ўлік тых, 
хто мае па трэ бу ва ўлас ных 
«мет рах».

Як рас тлу ма чыў дырэк-
тар ад кры та га ак цы я нер-
на га та ва рыст ва «Кан ды-
тар ская фаб ры ка «Сло-
дыч» Аляк сандр НЯ ЧАЙ, 
на ба лан се прад пры ем ства 
ня ма ні ўлас на га ін тэр на та, 
ні арэнд на га жыл ля. Між 
тым у чар зе на па ляп шэн-
не жыл лё вых умоў за раз 
зна хо дзяц ца 38 ра бот ні-
каў. Атры маць жыл лё ка-
мер цый на га вы ка ры стан ня 
праз ад мі ніст ра цыю Пар-
ты зан ска га ра ё на Мін ска 
так са ма да стат ко ва скла-

да на. Яе кі раў нік Ва ле рый 
ВАРА НІЦ КІ агу чыў звест кі 
за мі ну лы год: ле тась бы ло 
вы дзе ле на 37 ква тэр ка мер-
цый на га вы ка ры стан ня на 
ра ён, а чар га ві коў у Пар ты-
зан скім ра ё не на ліч ва ец ца 
ка ля 7 ты сяч ча ла век.

На дум ку На тал лі Ка ча-
на вай, за арэнд ным жыл-
лём бу ду чыня, та му трэ ба 
кан крэт на па ды сці да вы-
ра шэн ня жыл лё вай праб-
ле мы ра бот ні каў ста ліч ных 
прад пры ем стваў, на прык-
лад, праз бу даў ніц тва до-
ма не ад на му, а не каль кім 
суб' ек там гас па да ран ня — 
свое асаб лі вай та ла кой. 
Тым больш што та кі во пыт 
у кра і не ўжо іс нуе.

— Як гэ та зра біць, мы 
аб мяр ку ем з кі раў ніц твам 
го ра да больш дэ та лё ва і 
па ве да мім вам, — за пэў ні-
ла На тал ля Ка ча на ва.

Важ ная 
ін фар ма цыя 
для 
пар ла мен та ры яў

Па доб ныя су стрэ чы пад-
час адзі ных ін фар ма цый-
ных дзён да юць свой плён, 
упэў не на спі кер верх няй 
па ла ты пар ла мен та:

— Су стрэ чы вы шэй шых 
служ бо вых асоб, кі раў-

ні коў мяс цо вых ор га наў 
ула ды, прад пры ем стваў і 
ар га ні за цый у пра цоў ных 
ка лек ты вах пра вод зяц ца 
на рэ гу ляр най асно ве. Гэ-
тая фор ма ра бо ты бу дзе 
на бі раць аба ро ты, та му 
што мае вя лі кае зна чэн не: 
ка лі лю дзі лепш ін фар ма-
ва ныя, у іх менш уз ні кае 
пы тан няў, — пад крэс лі ла 
яна ў раз мо ве з жур на-
ліс та мі. — Заў сё ды ці ка ва 
па слу хаць, чым жы вуць 
ра бот ні кі кан крэт на га ка-
лек ты ву.

Яна звяр ну ла ўва гу на 
знач насць тых праб лем, якія 
хва лю юць ра бот ні каў кан-
крэт на га прад пры ем ства. Як 
пра ві ла, гу чаць пы тан ні, якія 
да ты чац ца жыл ля, сіс тэ мы 
аду ка цыі і ахо вы зда роўя, 
бо гэ та тыя сфе ры, якія за-
кра на юць ін та рэ сы кож на га 
ча ла ве ка ў кра і не.

На тал ля Ка ча на ва ад-
зна чы ла, што су стрэ ча з 
прад стаў ні ка мі пра цоў на-
га ка лек ты ву, зна ём ства 
з дзей нас цю прад прыем-
ства, яго вы твор чы мі 
па каз чы ка мі, спо са ба мі 
вы ра шэн ня са цы яль ных 
пы тан няў, умо ва мі пра-
цы і за роб ка мі лю дзей і 
на огул ма раль на-псі ха-
ла гіч ным клі ма там у ка-
лек ты ве — гэ та вы дат ная 
фор ма зно сін з людзь мі, 
якая бу дзе вы ка рыс тоў-
вац ца на да лей.

Спі кер верх няй па ла-
ты пар ла мен та лі чыць, 
што та кія су стрэ чы да юць 
маг чы масць аца ніць, на-
коль кі эфек тыў на пра цу-
юць прад пры ем ства і яго 
кі раў нік.

— Я мяр кую, што гэ та 
апраў да ная фор ма ра бо ты 
з людзь мі і яна аб са лют на 
дак лад на дае свае вы ні-
кі, — упэў не на яна.

Між ін шым жур на ліс ты 
па ці ка ві лі ся, якім чы нам 
та кія зно сі ны ўплы ва юць на 
за ка на даў чую дзей насць.

— А як без таго? Прэ зі-
дэнт дак лад на ска заў: за-
ко ны па він ны быць ад зям-
лі. А для гэ та га ты па ві нен 
мець зно сі ны з людзь мі, 
ве даць, што ад бы ва ец-
ца. Ка лі на пры ёмах па 
аса біс тых пы тан нях ці су-

стрэ чах з людзь мі ба чыш: 
гэ тую нор му, маг чы ма, 
трэ ба ад ка рэкціра ваць, 
тут па гля дзець, як су ад-
нес ці з іс ну ю чым за ко нам, 
а мо жа, дзесь ці ўжо трэ ба 
пры маць і но вы. Але там, 
дзе гэ та не аб ход на. У нас 
пры ня та ка ля трох ты сяч 
за ко наў, якія пра цу юць 
эфек тыў на, але жыц цё не 
ста іць на мес цы. Змя ня-
юц ца знеш нія ўмо вы, эка-
на міч ная сі ту а цыя ўнут ры 
краі  ны, та му, ка неш не, яны 
па тра бу юць сва ёй ка рэк ці-
роў кі і ней кіх на ва цый, але 
гэ та па він на быць су ад не-
се на з тым, што ад бы ва-
ец ца ў жыц ці, на на шых 
прад прыем ствах, у на шай 
кра і не. І гэ та аб са лют на 
пра віль на, — рэ зю ма ва ла 
На тал ля Ка ча на ва.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Усе за ка на даў чыя зме ны Усе за ка на даў чыя зме ны 
дык туе жыц цё

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

У нас пры ня та 
ка ля трох 

ты сяч за ко наў, якія 
пра цу юць эфек тыў на, 
але жыц цё не ста іць 
на мес цы. Змя ня юц ца 
знеш нія ўмо вы, 
эка на міч ная сі ту а цыя 
ўнут ры краі ны, 
та му, ка неш не, яны 
па тра бу юць сва ёй 
ка рэк ці роў кі і ней кіх 
на ва цый.

Су стрэ чы 
вы шэй шых 

служ бо вых асоб, 
кі раў ні коў мяс цо вых 
ор га наў ула ды, 
прад пры ем стваў 
і ар га ні за цый 
у пра цоў ных 
ка лек ты вах 
пра вод зяц ца 
на рэ гу ляр най асно ве. 
Гэ тая фор ма ра бо ты 
бу дзе на бі раць 
аба ро ты, та му што 
мае вя лі кае зна чэн не: 
ка лі лю дзі лепш 
ін фар ма ва ныя, у іх 
менш уз ні кае пы тан няў.


