
Тац ця на РУ НЕЦ, стар-

шы ня Па ста ян най ка-

мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 

па эка но мі цы, бюд жэ-

це і фі нан сах:

— З пунк ту гле джан ня 
мак ра эка но мі кі і эка но мі кі 
асоб на ўзя та га прад пры-
ем ства ўсе дэ струк тыў-
ныя за клі кі не пра ца ваць, 
па ру шыць ці са ба та ваць 
тэх на ла гіч ныя пра цэ сы на 
вы твор час ці вы гля да юць 

ня слуш ны мі. На ступ ствы 
мо гуць быць са мыя сум ныя 
для ўсёй са цы яль на-эка на-
міч най сіс тэ мы.

Та кая струк ту ра бе ла-
рус кай эка но мі кі. У нас 
ёсць шэ раг буй ных прад-
пры ем стваў у наф та пе ра-
пра цоў цы і наф та хіі, ме та-
лур гіі, ма шы на бу да ван ні, 
гор на зда бы ва ю чай пра-
мыс ло вас ці, на якіх пра цуе 
вя лі кая коль касць лю дзей. 
Час та гэ тыя прад пры ем-
ствы з'яў ля юц ца го ра да-
ўтва раль ны мі і ўяў ля юць 
са бой най скла да ней шыя 
тэх на ла гіч ныя комп лек сы. 
Іх асаб лі васць у тым, што 
спы нен не вы твор час ці, 
на ват ка рот ка тэр мі но вае, 
мо жа пры вес ці да знач ных 
вы дат каў, звя за ных з на-
ступ ным уз наў лен нем вы-
твор чых пра цэ саў.

У эка но мі цы ёсць та кое 
па няц це як «эфект маш та-
бу», ка лі з кож най да дат ко-
вай адзін кі вы твор чай пра-
дук цыі зні жа юц ца ўдзель-
ныя па ста ян ныя вы дат кі, 
а зна чыць, і са бе кошт та-
ва ру. У вы ні ку так зва ных 
«ак цый са лі дар нас ці» гэ ты 
эфект бу дзе зве дзе ны да 
ну ля, ца на вая кан ку рэн-
та здоль насць бе ла рус-
кай пра дук цыі зні зіц ца. 
Мы прос та стра цім рын кі, 
якія за ва ёў ва лі не адзін 
год. Акра мя та го, зні жэн-
не аб' ёму вы пус ку, хут чэй 
за ўсё, аб умо віць не вы ка-
нан не ў тэр мін экс парт ных 
кант рак таў. І гэ та ўжо рэ-
пу та цый ныя стра ты прад-
пры ем ства, якія нельга 
вы мя рыць вы ключ на гра-
шы ма і па поў ніць вель мі 
ня прос та.
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На ад наў лен не гла баль най 
эка но мі кі спат рэ біц ца пяць га доў

Ад наў лен не 
су свет най эка-
но мі кі ад кры-
зі су, вы клі ка-
на га пан дэ мі яй 
ка ра на ві ру са, 
мо жа рас цяг-

нуц ца на пя ці год ку. Аб гэ тым за яві ла га-
лоў ны эка на міст Су свет на га бан ка Кар мэн 
Рэй нхарт. «Ве ра год на, ад бу дзец ца хут кі ад-
скок на фо не ад ме ны ўсіх аб ме жа валь ных 
мер, звя за ных з ка ран ты нам, але поў нае 
ад наў лен не зой ме да пя ці га доў», — цы туе 
эка на міс та агенц тва Reuters. Пры гэ тым 
Рэй нхарт праг на зуе, што пас ля кры зі су 
ўзро вень бед нас ці ў све це вы рас це ўпер-
шы ню за 20 га доў. На дум ку эка на міс та, 
кры зіс, вы клі ка ны пан дэ мі яй, уз моц ніць 
ня роў насць у све це. Як вя до ма, Су свет ны 
банк у чэр ве ні па ве да міў, што ў 2020 го-
дзе ча ка ец ца рэ корд ны спад гла баль най 

эка номі кі з ча соў Дру гой су свет най вай-
ны — на 5,2 пра цэн та за мест рос ту на 2,5, 
які ча каў ся ў сту дзе ні.

Бар ба дас 
вы ра шыў стаць рэс пуб лі кай

Аст раў ная дзяр жа ва Бар ба дас мае на-
мер стаць рэс пуб лі кай, у вы ні ку ча го ка-
ра ле ва Лі за ве та ІІ больш не бу дзе кі раў-
ні ком кра і ны, па ве да мі лі мяс цо выя ўла ды. 
«Прый шоў час цал кам па зба віц ца ад свай-
го ка ла ні яль на га мі ну ла га», — ад зна ча ец ца 
ў за яве ўра да. Ула ды пла ну юць за вяр шыць 
не аб ход ныя юры дыч ныя пра цэ ду ры да ліс-
та па да 2021-га, ка лі кра і на бу дзе свят ка-
ваць 55-ю га да ві ну не за леж нас ці ад Вя лі ка-
бры та ніі. У за яве прэм' ер-мі ніст ра кра і ны Міі 
Мот лі га во рыц-
ца, што жы ха ры 
кра і ны хо чуць 
ба чыць кі раў ні-
ком дзяр жа вы 
бар ба досца. Бу-
кін гем скі палац 

за явіў, што ра шэн не аб пе ра хо дзе ў ста тус 
рэс пуб лі кі — прэ ра га ты ва ўра да і жы ха роў 
кра і ны. Бар ба дас атры маў не за леж насць у 
1966 го дзе, але за ха ваў фар маль ную су-
вязь з бры тан скай ма нар хі яй ра зам з не-
ка то ры мі ін шы мі кра і на мі, якія ўва хо дзі лі ў 
Бры тан скую ім пе рыю. Аст раў ная дзяр жа-
ва — не пер шая бы лая ка ло нія Бры та ніі 
ў Ка рыб скім рэ гі ё не, якая ра шы ла стаць 
рэс пуб лі кай. У 1970-м так па сту пі ла Га я на 
(праз ча ты ры га ды пас ля атры ман ня не за-
леж нас ці), у 1976-м — Тры ні дад і Та ба га, у 
1978-м — Да мі ні ка.

Дым ад ляс ных па жа раў у ЗША 
да сяг нуў Паў ноч най Еў ро пы

У мі ну лыя вы хад ныя дым ад пры род ных 
па жа раў, якія па ча лі ся на За ход нім уз бя-
рэж жы ЗША, да сяг нуў Паў ноч най Еў ро пы, 
па ве да мі ла еў ра пей ская служ ба ма ні то-
рын гу ат мас фе ры «Ка пер нік» (CAMS). Па-
вод ле яе да ных, на пра ця гу гэ та га тыд ня 
дым зноў пе ра ся чэ Ат лан ты ку і да вы хад-
ных да бя рэц ца да Еў ро пы. CAMS ад зна чае, 

што сё ле та па-
жар ная ак тыў-
насць у ЗША ў 
дзя сят кі, а то 
і ў сот ні ра зоў 
пе ра вы шае па-
каз чы кі апош-
ніх сям нац цаці 
га доў. Акра мя та го, вы кі ды вуг ля ро ду ў вы-
ні ку па жа раў у шта тах Ка лі фор нія і Арэ-
гон у 2020-м ака за лі ся най вы шэй шыя з 
па чат ку ма ні то рын гу CAMS у 2003-м. «Той 
факт, што гэ тыя па жа ры вы кід ва юць у ат-
мас фе ру столь кі за брудж валь ні каў, што 
мы мо жам ба чыць гус ты дым на ад лег лас ці 
больш за восем ты сяч кі ла мет раў, ад люст-
роў вае тое, на коль кі яны раз бу раль ныя па 
сва ёй ве лі чы ні і пра цяг лас ці», — пад крэс ліў 
стар шы на ву ко вы су пра цоў нік CAMS Марк 
Па рынг тан. Пры род ныя па жа ры аха пі лі За-
ход няе ўзбя рэж жа ЗША ў жніў ні, больш за 
ўсё па цяр пе лі Ка лі фор нія і Арэ гон. Ах вя ра-
мі агню ста лі больш за 30 ча ла век, не каль кі 
дзя сят каў лі чац ца знік лы мі без вес так.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У клі ніч ным вы пра ба ван ні 
возь муць удзел 

сто добраахвотнікаў
Бе ла русь пра во дзіць экс пер ты зу да ку мен таў 
на ра сій скую вак цы ну су праць COVІD-19

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі атры ма ла па-

кет да ку мен таў для пра вя дзен ня клі ніч на га вы пра-

ба ван ня вак цы ны «Гам-Ко ві да-Вак» ра сій скай вы-

твор час ці. Мяр ку ец ца, што ў клі ніч ным вы пра ба ван ні 

вак цы ны ў Бе ла ру сі возь ме ўдзел ка ля сот ні нашых 

суайчыннікаў.

Вя ду чы мі спе цы я ліс та мі Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра во дзіц ца экс пер ты за да ку мен таў 
шмат цэнт ра ва га клі ніч на га вы пра ба ван ня кам бі на ва най 
век тар най вак цы ны для пра фі лак ты кі ка ра на ві рус най ін-
фек цыі, вы клі ка най ві ру сам SARS-CoV-2, па ве дам ляе прэс-
служ ба мі ніс тэр ства. У склад экс перт най гру пы ўва хо дзяць 
спе цы я ліс ты УП «Цэнтр экс пер тыз і вы пра ба ван няў у ахо ве 
зда роўя», а так са ма вя ду чыя спе цы я ліс ты ў га лі не эпі дэ мі-
я ло гіі і ін фек цый ных хва роб.

Пры вы ка нан ні экс перт ных ра бот бу дзе ацэ не на маг чы-
масць атры ман ня пад час клі ніч на га вы пра ба ван ня дак лад-
ных да ных аб эфек тыў нас ці і бяс пе цы вак цы ны, а так са ма 
этыч ныя пы тан ні пра вя дзен ня вы пра ба ван ня, пы тан ні аба-
ро ны пра воў і бяс пе кі ўдзель ні каў вы пра ба ван ня.

Да сле да ван не вак цы ны пла ну ец ца пра вес ці ў па двой-
ным сля пым пла цэ ба-кант ра ля ва ным ды зай не. Гэ та вы пра-
ба ван не бу дзе част кай буй на маш таб на га да сле да ван ня 
вак цы ны «Гам-Ко ві да-Вак», якое пра во дзіц ца на тэ ры то рыі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Пла ну ец ца, што ў Бе ла ру сі ў да сле да ван не бу дзе ўклю-
ча на ка ля 100 удзель ні каў. Ах вот ныя пры няць удзел у вак-
цы на цыі мо гуць па да ваць за яў кі на сай тах ар га ні за цый 
ахо вы зда роўя, якія вы бра ны ў якас ці да след чых цэнт раў: 
1-й цэнт раль най ра ён най клі ніч най па лі клі ні кі Цэнт раль на га 
ра ё на Мін ска, 4-й га рад ской па лі клі ні кі Мін ска, 5-й га рад-
ской клі ніч най па лі клі ні кі Мін ска, 14-й цэнт раль най ра ён-
най па лі клі ні кі Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска, 19-й цэнт-
раль най ра ён най па лі клі ні кі Пер ша май ска га ра ё на Мін ска, 
28-й раён най па лі клі ні кі Мін ска, Мін скай ор дэ на Пра цоў на га 
Чыр во на га Сця га аб лас ной клі ніч най баль ні цы, Ві цеб скай 
аб лас ной клі ніч най баль ні цы.

Але на КРА ВЕЦ.

Но выя маг чы мас ціНо выя маг чы мас ці

ЛІШ НІХ ВЕ ДАЎ НЕ БЫ ВАЕ!
У БДУ па спя хо ва рэа лі зу ец ца пра ект па вы ву чэн ні 

сту дэн та мі да дат ко вых дыс цып лін.

З 2019 го да Бел дзярж уні вер сі тэт дае маг чы масць на-
ву чэн цам па шы рыць свае ве ды за кошт асва ен ня на ву-
чаль ных кур саў ін шых фа куль тэ таў. На да дзе ны мо мант 
спіс па вы ба ры ўклю чае ўсе аду ка цый ныя дыс цып лі ны, 
акра мя за меж ных моў. Так са ма за пу шча на плат фор ма 
элект рон на га рас кла ду: яна да зва ляе сту дэн там з улі кам 
вы бра ных да дат ко вых дыс цып лін фар мі ра ваць гра фік 
іх на вед ван ня і су ад но сіць яго з за ня тка мі па асноў най 
спе цы яль нас ці.

На ву чан не па да дат ко вых пра гра мах не аб мя жоў ва ец ца 
кур сам. На прык лад, пер ша курс нік мо жа абраць дыс цып лі-
ны, якія вы ву ча юц ца чац вёр та курс ні ка мі, і на ад ва рот.

На роў ні з воч ным на вед ван нем за ня ткаў для на ву чан ня 
сён ня ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца ан лайн-фор ма. Ды дак-
тыч ны ма тэ ры ял па шэ ра гу кур саў раз ме шча ны на аду ка-
цый най плат фор ме LMS Moodle. Тэх ніч ная ба за да зва ляе 
вы клад чы ку кан суль та ваць, пра вя раць вы ка нан не за дан-
няў, ар га ні зоў ваць са ма стой ную пра цу сту дэн таў і ў хут кім 
рэ жы ме за бяс печ ваць іх па трэб ны мі ма тэ ры я ла мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Ба ю чы ся 
ад каз нас ці, 
мно гія 

аб вяс ці лі 
гэ ты дзень 
са ні тар ным»

Ге не раль ная пра ку ра ту ра 

ад рэ ага ва ла на за клі кі да 

па ру шэн ня нар маль най 

ра бо ты прад пры ем стваў, 

па ве да мі ла жур на ліс там 

на чаль нік ад дзе ла ін фар-

ма цыі Генп ра ку ра ту ры 

Ан жа лі ка КУР ЧАК.

«У се ра ду ў асоб ных ме сен-
джа рах па ве да мі лі аб пра вя-
дзен ні ў кра і не агуль на на цыя-
наль най ак цыі са лі дар нас ці і 
кан ста та ва лі, што 16 ве рас ня 
мно гія кам па ніі аб вяс ці лі не-
ра бо чым днём. Ад зна чу, што 
ла ка ма ты вы на цы я наль най 
эка но мі кі па доб ным пра ва ка-
цый ным укі дам ні ко лі не пад-
да ва лі ся і не схіль ныя пад да-
вац ца ця пер», — ска за ла Ан-
жа лі ка Кур чак.

Фак тыч на ўдзель ні ка мі ак-
цыі ста лі не каль кі ка вяр няў, 
дроб ных кра маў і сту дый у 
Мін ску. Пры гэ тым, ба ю чы ся 
ад каз нас ці, мно гія аб вяс ці-
лі гэ ты дзень са ні тар ным. Ва 
ўсіх ін шых рэ гі ё нах кра і ны ар-
га ні за цыі ганд лю, ака зан ня па-
слуг пра ца ва лі ў звы чай ным 
рэ жы ме.

«Пра ку ро ры не ад клад на 
ад рэ ага ва лі на за клі кі да па-
ру шэн ня нар маль най дзей нас-
ці прад пры ем стваў і пра воў 
гра ма дзян на атры ман не па-
слуг, — ад зна чы ла на чаль нік 
ад дзе ла ін фар ма цыі. — Аблвы-
кан ка мам і Мінск аму гар вы кан-
ка му да ру ча на ўзмац ніць кант-
роль за вы ка нан нем суб'ек та мі 
гас па да ран ня па рад ку ра бо ты, 
ака зан ня па слуг, а так са ма 
пра воў на ём ных ра бот ні каў. 
Пры вы яў лен ні па ру шэн няў ві-
на ва тыя бу дуць пры цяг ну тыя 
да ўста ноў ле най за ко нам ад-
каз нас ці».

Ан жа лі ка Кур чак да да ла, 
што ў за леж нас ці ад ха рак та ру 
ра бо ты та го ці ін ша га суб' ек та 
гас па да ран ня са праў ды пра-
ду гле джа на пра вя дзен не са ні-
тар ных дзён, што рэ гу лю ец ца 
за ка на даў ствам. «Пры па ру-
шэн ні та ко га па рад ку бу дуць 
пры мац ца ме ры рэ ага ван ня ў 
мэ тах за бес пя чэн ня паў на ты 
пра воў гра ма дзян на атры ман-
не па слуг», — ска за ла яна.

Бел ТА.

Мер ка ван неМер ка ван не

«Не аб ход на ў пер шую чар гу 
ацэнь ваць эка на міч ныя ры зы кі»

МЗС ад зна чае, што да ку мент но-

сіць ві да воч на агрэ сіў ны ха рак тар 

і не ўтрым лі вае ні ад на го кан струк-

тыў на га аль бо ўзва жа на га тэ зі са.

«На ват, ка лі б і ха це ла ся, то аба пер ці ся 
ў ім ня ма на што. Ана ліз прос та пад ме-
не ны на бо рам эма цы я наль ных пра па ноў, 
пры тым та кіх, што «хто ў лес, хто па дро-
вы», і за клі кае ў ні ку ды. Так са ма еў ра-
пар ла мен та ры ям не пе ра шко дзі лі б мі ні-
маль нае ве дан не між на род на га пра ва і 
па ва га да су ве рэ ні тэ ту ін шых кра ін. Гэ тыя 
якас ці знач на лепш са праў ды спры я юць 
пра грэ су ў між дзяр жаў ных ад но сі нах, чым 
пра дэ ман стра ва нае жа дан не ўльты ма тыў-
на на вяз ваць сваё мер ка ван не, кі ра ваць 
све там ці хоць бы ўсёй Еў ра зі яй», — га-
во рыц ца ў ка мен та рыі.

Бе ла рус кае знеш не па лі тыч нае ве дам-
ства рас ча ра ва нае, як Еў ра пар ла мент, 
«які па зі цы я нуе ся бе ў якас ці сур' ёз най, 
аб' ек тыў най і дэ ма кра тыч най струк ту ры, 
не змог знай сці ў са бе па лі тыч най во лі 
за зір нуць да лей за свой нос, пе ра адо лець 
ад на бо касць і не стаць за клад ні кам штам-
паў».

«На жаль, мы так са ма пе ра ка на лі ся ў 
не ра зу мен ні пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца 

ў Бе ла ру сі, і аб са лют най ада рва нас ці ад 
рэа лій, за што гэ ты ор ган час та кры ты ку-
юць гра ма дзя не ўнут ры са мо га ЕС. Не дас-
ка на ласць за клі каў да санк цый і згорт ван-
ня ад но сін для ін та рэ саў лю дзей з Еў ро пы і 
Бе ла ру сі зу сім ві да воч ная, — пад крэс ле на 
ў за яве МЗС. — Але, зра зу ме ла, што еў-
ра пар ла мен та рыі, у ад роз нен не ад біз-
не су і прос тых гра ма дзян, на са бе гэ та 
не ад чу юць, та му так лёг ка жанг лі ру юць 
гэ ты мі ка тэ го ры я мі. Але на ўсё ёсць суд 
гіс то рыі».

Прад стаў ні кі мі ніс тэр ства да да юць, што 
за мест пры няц ця па доб ных да ку мен таў 
вар та бы ло б за ду мац ца пра тое, як рэаль-
на пад тры маць су ве рэ ні тэт, не за леж насць 
і ста біль насць свай го су се да, тым са мым 
унес ці ўклад у ста біль нае і ўстой лі вае 
раз віц цё свай го ж еў ра пей ска га кан ты-
нен та.

Учо ра еў ра пар ла мен та рыі пра га ла-
са ва лі за пры няц це пра ек та рэ за лю цыі, 
у якой аспрэч ва юц ца вы ні кі прэ зі дэнц кіх 
вы ба раў у Бе ла ру сі і «асу джа юц ца бе-
ла рус кія ўла ды за жорст кае пад аў лен не 
мір ных пра тэс таў». Пры ня тая рэ за лю цыя 
но сіць рэ ка мен да цый ны ха рак тар, не аба-
вяз ко вая да вы ка нан ня кра і на мі-чле на мі і 
ін сты ту та мі ЕС.

Між на род ны век тарМіж на род ны век тар

«НА ЎСЁ ЁСЦЬ СУД ГІС ТО РЫІ»
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў пра ка мен та ва ла рэ за лю цыю 

Еў ра пар ла мен та па Бе ла ру сі
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