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КОРАТКА
Аб' ём ВУП Бе ла ру сi ў 

сту дзе нi—чэр ве нi 2013 го-
да па вя лi чыў ся ў па раў на ннi 
з ана ла гiч ным пе ры я дам мi-
ну ла га го да на 1,4 пра цэн та i 
склаў Br284,983 трлн.

Сён ня ў Грод не на храм 
Усе кна вен ня га ла вы Iа а на 
Прад це чы ў па мяць аб за-
гi ну лых у ва ен ных кан флiк-
тах, якi бу ду ец ца, уста лю-
юць ку пал ва гой ад 5 да 7 т 
i вы шы нёй у трох па вяр хо вы 
дом, а так са ма ча ты рох мет-
ро вы крыж, якiя па ды муць з 
да па мо гай кра на на амаль 
50-мет ро вую вы шы ню.

Фер ме рам, аг ра кам бi-
на там, пе ра пра цоў шчы кам 
пра дук цыi да зво ле на рэа лi-
зоў ваць свой та вар спа жыў-
цам праз iн тэр нэт-кра му без 
да дат ко вай умо вы аб на яў-
нас цi ганд лё ва га аб' ек та, як 
па тра ба ва ла ся ра ней.

ДАI Бе ла ру сi пра вя дзе ў гэ-
тыя вы хад ныя спе цы яль ныя 
ме ра пры ем ствы «Фiльтр», а 
так са ма бу дзе вы ка рыс тоў-
ваць ма бiль ныя комп лек сы 
аў та ма тыч на га рас па зна ван-
ня рэ гiст ра цый ных зна каў 
транс парт ных срод каў «Аў та-
ўра ган» на прад мет по шу ку 
асоб, якiя не ма юць пра ва кi-
ра ван ня, i транс парт ных срод-
каў, якiя ад шук ва юц ца.
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Ад шу каў шы на кар це наз ву вёс кі — Ві на град, я на іў на це шыў ся бе пры го жы мі 
ма ра мі, што ад ной чы трап лю ў са праўд ны ві на гра да вы рай. У ча роў ным са дзе 
ўба чу май строў за спра ваю: як яны за ры ва юць у цёп лую зям лю ві на град ную 
кос тач ку, да гля да юць ла зу і ра ду юц ца важ кім грон кам, па ца ла ва ным шчод рым 
со ней кам. А ўжо коль кі га тун каў гэ тай са ка ві тай яга ды зды му, коль кі па чуц цяў 
пе ра жы ву!.. Ві на град у нас хоць і эк за тыч ная, але ўжо да во лі рас паў сю джа-
ная куль ту ра, доб ра рас це на ват на са май поў на чы Бе ла ру сі, не ка жу чы пра 

паў днё выя і паўд нё ва-ўсход нія рэ гі ё ны. Ад нак, за ві таў шы дня мі (да рэ чы, у са-
мую ся рэ дзі ну лі пе ня) у Чэ ры каў скі ра ён і па рос пы тах ад шу каў шы па трэб ны 
на се ле ны пункт, зра зу меў, што за наз ваю па сёл ка не аба вяз ко ва то іц ца тое, 
пра што ўяў ля ла ся і ха це ла ся ўба чыць. На ват на зваў (маю на ўва зе да рож ных 
ука заль ні каў) не ўба чыў. І яшчэ раз пе ра ка наў ся, што жыц цё — гэ та не тое, 
што хо чац ца ба чыць, а тое, што ёсць на са мрэч. Што, да рэ чы, не так 
ужо і дрэн на.
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«Мя няю бо ці кі на ва лён кі» — та кая аб' ява 
ў ін тэр нэ це мя не са праў ды рас смя шы ла: ма быць, 
хтось ці па жар та ваў. А ня даў на па тэ ле фа на ва ла 
стры еч ная сяст ра з Ка зах ста на: «Усю мі ну лую 
зі му жон ка май го ды рэк та ра фар сі ла ў бе ла рус кіх 
ва лён ках. Знай дзі і мне та кія!»
 І я вы му ша на бы ла вы ка наць 
ці то прось бу, ці то за гад сва яч кі.

Ноу-хауНоу-хау  ��

МЯ НЯЮ БО ЦІ КІ НА ВА ЛЁН КІ
Ча му са Смі ла віц кай фаб ры кі «шпі ё наў» пра гна лі

У фір мо вай кра ме Смі ла віц-
кай ва люш на-лям ца вай фаб-
ры кі вы бар абут ку ака заў ся 
ба га тым. «Бя ры це не каль кі 
пар», — па ра і ла пра даў шчы ца, 
— во сен ню ўсё раз мя туць з па-
ліц. Едуць да нас па ва лён кі не 
толь кі бе ла ру сы, але і ра сі я не з 
блі жэй шых да мя жы рэ гі ё наў». 
Кры ху па ду маў шы, я ку пі ла аж 
тры па ры — за пас бя ды не чы-
ніць.

У бы лым Са вец кім Са ю зе ка-
ля 30 прад пры ем стваў зай ма-
лі ся вы ра бам ва лён каў. Толь кі 
на ад ным Ка зан скім кам бі на це 
іх вы пус ка ла ся ка ля 4 міль ё наў 
пар што год. У Маск ве спе цы яль-
ны Ін сты тут пра ца ваў над но вы-
мі тэх на ло гі я мі, аб ста ля ван нем 
для ва люш на-лям ца вай га лі ны. 
Ця пер на пост са вец кай пра сто-
ры за ста ло ся 5-6 ад па вед ных 
прад пры ем стваў. У Бе ла ру сі, 
да рэ чы, вы пус ка лі ва лён кі тры 
фаб ры кі. У Баб руй ску і На ва-
град ку прад пры ем ствы раз ва-
лі лі ся, а вось у Смі ла ві чах уні-
каль ную вы твор часць 
здо ле лі за ха ваць. 3

6942
— та кая коль касць фі зіч ных 
асоб, якія зай ма юц ца ра мес-
ніц твам, на ліч ва ла ся ў кра і-
не па ста не на 1 лі пе ня 2013 
го да. Гэ та на 200 ча ла век 
больш, чым год та му, па ве-
да мі ла Мі ніс тэр ства эка но-
мі кі. Больш за ўсё ра мес ні каў 
пра цуе ў Мін ску (1433 ча ла-
ве кі) і Ві цеб скай воб лас ці 
(1161 ча ла век), менш за ўсё 
— у Ма гі лёў скай воб лас-
ці (699 ча ла век). Ра мес ная 
дзей насць у Бе ла ру сі вя дзец-
ца ў ад па вед нас ці з ука зам ад 
16 мая 2005 го да № 225. Яна 
не з'яў ля ец ца прад пры маль-
ніц кай і ажыц цяў ля ец ца па 
за яў ным прын цы пе без дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі ў якас-
ці ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў.

А я ду маю так...А я ду маю так...  ��

ГЛА БАЛЬ НАЕ ПА ЦЯП ЛЕН НЕ ГЛА БАЛЬ НАЕ ПА ЦЯП ЛЕН НЕ 
ЦІ ГЛА БАЛЬ НАЕ ЦІ ГЛА БАЛЬ НАЕ 
АШУ КАН СТВА?АШУ КАН СТВА?
Лю дзей заў сё ды цяг ну ла за зір нуць у бу ду чы ню — ад 
ан тыч ных ара ку лаў да На стра да му са, ад вуль гар ных 
га ра ско паў да ва раж бы на ка ва вай гу шчы. Заў сё ды кар-
це ла да ве дац ца, а што ж бу дзе, і чым страш ней шы мі 
бы лі пра гно зы — тым боль шая коль касць у прын цы пе 
псі хіч на зда ро вых лю дзей ім ве ры ла... Увесь час нех та 
пры зна чаў кан цы све ту, да ты су тык нен няў з ме тэа ры-
та мі, прай шлі фо біі атам ных па гроз, пе ра жы лі «азо на-
вую» ка та стро фу і шко ду фрэ о ну, і апа ка ліп сіс па вод ле 
ка лен да ра майя... Зу сім ня даў на ка за лі пра гла баль нае 
па ха ла дан не, а ця пер ча ла вец тва кі дае ў дры жы кі ўжо 
ад маг чы ма га гла баль на га па цяп лен ня, якое пач нец ца 
ці то праз два-тры тыд ні, ці то праз дзя ся так-ін шы га-
доў... Ці вар та так час та на пруж ваць да лі кат ны ме ха нізм 
ча ла ве чай псі хі кі?
«Стра шыл кі» заў сё ды ва бяць мац ней, чым па зі тыў ная ін-
фар ма цыя. Та му хор пры хіль ні каў чар го вай ка та стро фы 
— гла баль на га па цяп лен ня — гу чыць усё мац ней, та ды 
як га ла сы тых, хто аб грун тоў вае по гля ды су праць лег лыя, 
чу ваць знач на ці шэй. На ту раль на, га вор ка па він на вес ці ся 
і пра маг чы мае па цяп лен не, і пра не аб ход насць скла даць 
у су вя зі з гэ тым эка на міч ныя, па лі тыч ныя і дэ ма гра фіч-
ныя ма дэ лі раз віц ця, што, улас на, і ро біц ца. Ад нак усё гэ-
та вар та раз гля даць аба вяз ко ва з улі кам ду мак 
тых, хто мае свой пункт гле джан ня.

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

ДО ЛАР І ЕЎ РА ВЫ РАС ЛІ
Не вы раз насць дзе ян няў фі нан са вых улад і Злу ча ных 

Шта таў, і аб' яд на най Еў ро пы пры во дзіць да та го, што 
ва лют ны ры нак не мо жа су па ко іц ца і даць маг чы масць 
спраг на за ваць хоць не як яго па во дзі ны. Ін вес та ры і трэй-
да ры кож ны дзень ча ка юць ра шу чых дзе ян няў ад тэ а-
рэ ты каў вя лі кіх эка но мік, а ў вы ні ку чу юць ад ны і тыя ж 
сло вы: «усё бу дзе за ле жаць ад сі ту а цыі ў эка но мі цы» і да 
та го па доб нае... Нар маль на. Ка лі не ўліч ваць та го, што 
тыя са мыя тэ а рэ ты кі і зай ма юц ца рэ гу ля ван нем гэ тай 
эка на міч най сі ту а цыі. Для ана лі ты каў і ўдзель ні каў рын-
ку ў та кім ста но ві шчы за ста ец ца амаль на сто пра цэн таў 
дак лад на вя до мым і ве ра год ным толь кі тое, што ў «аме-
ры кан ца» больш шан цаў на пра цяг рос ту і за ха ван не ра-
ней шай тэн дэн цыі (ка лі до лар быў больш моц ным), чым у 
«еў ра пей ца». Прос та пра пер ша га га во раць хоць штось ці, 
а над апош нім толь кі моўч кі раз вод зяць ру ка мі.

У Бе ла ру сі ж апош ні мі дня мі на зі ра ец ца трош кі ін-
шая сі ту а цыя. На кур сы за меж ных ва лют ад нос на на-
цы я наль ных гра шо вых адзі нак уплы ва юць не толь кі 
агуль на су свет ныя фак та ры, але і ўнут ра ныя тэн дэн цыі. 
Се зон ад па чын каў і страх «за хва рэць на кі шэ ню» даў 
доб рую гле бу для і без гэ та га імк лі ва га рос ту до ла ра. 
Па цяг ну ла ся ту ды ж і еў ра, хоць па агуль на су свет най 
ло гі цы пры чын для гэ та га, зда ец ца, не бы ло. У вы ні ку: 
до лар па да ра жэў за апош ні ты дзень на 20 руб лёў (плюс 
0,2%) да 8840, вяр нуў шы па зі цыю па за мі ну ла га тыд ня; 
еў ра па да ра жэў на 80 руб лёў (плюс 0,7%) да 11610. 
Ра сій скі ру бель так са ма пад ня ўся — на 2,5 руб ля (плюс 
0,9%) да 272,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Да лё кае — бліз каеДа лё кае — бліз кае  ��

БУДНІ 
ВЫ РА ТА ВАЛЬ НІ КАЎ:

конь з боч кай і аў та ма біль 
з дзе ся ці тон най цыс тэр най

Не звы чай ную па рад ную ка ло ну ўба чаць гро дзен цы сён ня: у го нар 160-год дзя 
па жар най служ бы Бе ла ру сі аб' яд на лі ся конь з боч кай ва ды, не вя до мая на шым 
прод кам, але ця пер ужо ра ры тэт ная тэх ні ка і са мыя су час ныя аў та ма бі лі. 
Акра мя та го, для жы ха роў і гас цей го ра да над Нё ма нам пад рых та ва лі кан цэрт 
з удзе лам эст рад на-ду ха во га ар кест ра аб лас но га ўпраў лен ня МНС, дэ ман-
стра цыю май стэр ства ў ка ры стан ні ава рый на-вы ра та валь ным аб ста ля ван нем, 
роз ныя кон кур сы і вік та ры ны, а ўве ча ры — са лют з вод ны мі фан та на мі.

Май стэр ства, муж насць, 
уза е ма вы руч ка

У 1885 го дзе лі та раль на за ча ты ры 
дні го рад над Нё ма нам на тры чвэр ці 
пе ра тва рыў ся ў по пел, жы ха ры 512 
да моў за ста лі ся без да ху над га ла-
вой. Па жар, што ўзнік ад за га ран ня 
су хіх габ лю шак у па ве ці до ма на Ма-
лой Тра ец кай, рас паў сю дзіў ся на су-
сед нюю і ін шыя драў ля ныя па бу до вы. 
Вог нен ная сты хія на бы ла та кія маш-
та бы, што на да па мо гу мяс цо вым 
па жар ным пры бы лі іх ка ле гі з Бе ла-
сто ка. Да лу чыў ся і атрад вілен скай 
па жар най ка ман ды, зма га-
лі ся з аг нём сал да ты ... 2 Тру бач на па жар най ка лан чы.Тру бач на па жар най ка лан чы.

У ААЭ ЗГВАЛ ТА ВА НУЮ НАР ВЕЖ КУ АД ПРА ВІ ЛІ Ў ТУР МУ 
ЗА ПРА ЛЮ БА ДЗЕЙ СТВА

Гра ма дзян ку Нар ве гіі Мар ту Дэ ба ры Да лэльв, якая за яві ла ў па лі цыю Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра таў 
аб тым, што яе згвал та ва лі, пры су дзі лі да ту рэм на га тэр мі ну за рас пус ту. Суд у Ду баі пры знаў жан чы ну, 
якой, па роз ных звест ках, 24 ці 25 га доў, ві на ва тай у блу дзе, ужы ван ні ал ка го лю і лжэ свед чан ні. Пры-
суд — 16 ме ся цаў тур мы. У са ка ві ку Да лэльв, якая пры бы ла ў ААЭ з дзе ла вым ві зі там, па ве да мі ла ў 
па лі цыю Ду бая аб тым, што яна ста ла ах вя рай згвал та ван ня. За мест та го, каб па чаць рас сле да ван не ў 
да чы нен ні да гвал таў ні ка, су пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў за бра лі яе паш парт, гро шы, за вя лі на яе 
спра ву і арыш та ва лі. У ААЭ дзей ні чае жорст кае ся мей нае за ка на даў ства, па якім па за шлюб ныя ад но сі-
ны лі чац ца зла чын ствам. Пры гэ тым згвал та ван не мо жа быць да ка за на ў су дзе аль бо шля хам пры знан ня 
зла чын цы ў здзяйс нен ні зла чын ства, аль бо пры да па мо зе па ка зан няў ча ты рох муж чын-све дак.

У ІС ПА НІІ ПА МЁР ПЕ РА МОЖ ЦА ПІЎ НО ГА КОН КУР СУ
У Іс па ніі па мёр пе ра мож ца кон кур су па хут кас ным піц ці пі ва, які вы піў шэсць 

літ раў на пою за 20 хві лін. Муж чы на, яко му бы ло 45 га доў, па мёр у шпі та лі ад 
спы нен ня сэр ца. Па сло вах ві да воч цаў, пас ля кон кур су ён быў вя сё лы і ад чу ваў 
ся бе нар маль на. Ад нак по тым яго ста ла ва ні та ваць. Муж чы ну па са дзі лі ў крэс ла 
і вы клі ка лі яму «хут кую да па мо гу». Ча му ў кан кур сан та спы ні ла ся сэр ца, па куль 
не вя до ма.

ВА УКРА І НЕ ПА ЛЯ КА ПА СА ДЗІ ЛІ ЗА ЖАРТ АБ МІ НІ РА ВАН НІ 
СА МА ЛЁ ТА

Са ло мен скі ра ён ны суд Кі е ва пры су дзіў да двух га доў па збаў лен ня во лі гра ма дзя ні на Поль шчы, які 
па ве да міў пра мі ні ра ван не са ма лё та ў аэ ра пор це «Кі еў». Ін цы дэнт ад быў ся ў ве рас ні мі ну ла га го да. 
Поль скі біз нес мен, які на кі роў ваў ся ў Ка то ві цы, ска заў сцю ар дэ се, што ў яго ча ма да не зна хо дзіц-

ца бом ба. Экі паж па ве да міў пра гэ та пра ва ахоў ным ор га нам, якія 
ад кла лі вы лет са ма лё та і эва ку я ва лі ўсіх па са жы раў. Спе цы я ліс ты 
аб сле да ва лі па вет ра нае суд на, ад нак ні я кіх вы бу хо ва не бяс печ ных 
пры лад не знай шлі. Пас ля біз нес мен пры знаў ся, што быў не цвя ро зы 
і прос та па жар та ваў. Пра вер ка са ло на па вет ра на га суд на за ня ла 
ча ты ры га дзі ны. Біз нес ме на пас ля аба вя за лі па крыць шко ду, на не-
се ную авія кам па ніі і аэ ра пор ту на су му больш за 70 ты сяч грыў няў 
(ка ля дзе вя ці ты сяч до ла раў).

АЎ СТРА ЛІЯ БУ ДЗЕ 
АД ПРАЎ ЛЯЦЬ ТЫХ, 

ХТО ХО ЧА АТРЫ МАЦЬ 
ПРЫ ТУ ЛАК, У ПА ПУА 
— НО ВУЮ ГВІ НЕЮ
Аў стра лія бу дзе ад праў ляць 

шу каль ні каў пры тул ку, якія не ле-
галь на пры бы лі на яе тэ ры то рыю, 
на вост раў Ма ну са, які на ле жыць 
Па пуа — Но вай Гві неі. Пра гэ та 
за явіў кі раў нік аў стра лій ска га 
ўра да Ке він Рад. Рад пад пі саў 
ад па вед нае па гад нен не з Пі-
тэ рам О' Ніл, прэм' ер-мі ніст рам 
Па пуа — Но вай Гві неі. Згод на з 
да ку мен там, усе, хто да плы ве да 
аў стра лій ска га вост ра ва Рас тва 
з мэ тай пе ра брац ца на ма це-
ры ко вую част ку кра і ны, бу дуць 
пе ра праў ле ны ў Па пуа — Но вую 
Гві нею. Там іх раз мес цяць на 
вост ра ве Ма ну са ў спе цы яль-
ным раз мер ка валь ным цэнт ры 
для бе жан цаў. Рад удак лад ніў, 
што на ват у «са праўд ных бе жан-
цаў», а не пра цоў ных міг ран таў, 
не бу дзе шан цу асес ці ў Аў стра ліі. 
У аб мен на раз мя шчэн не не ле-
га лаў Аў стра лія бу дзе раз ві ваць 
пра гра мы да па мо гі Па пуа — Но-
вай Гві неі. У пры ват нас ці, бу дзе 
ўкла даць гро шы ў сіс тэ му ахо вы 
зда роўя і аду ка цыі кра і ны.

ПА ВЫ ШЭН НЕ 
ЖЫЦ ЦЁ ВА ГА ЎЗРОЎ НЮ 

НА СЕЛЬ НIЦ ТВА — 
ГА ЛОЎ НАЕ

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка ў цэ лым пад тры маў па ды-
хо ды ўра да да фар мi ра ван ня пра гно зу са цы яль на-эка на мiч-
на га раз вiц ця i бюд жэ ту на 2014 год. Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
пры ма ю чы 19 лi пе ня з дак ла дам прэм' ер-мi нiст ра кра i ны 
Мi ха i ла Мяс нi ко вi ча, у чар го вы раз ак цэн та ваў ува гу на не-
аб ход нас цi рэн та бель най ра бо ты прад пры ем стваў i па вы-
шэн ня жыц цё ва га ўзроў ню на сель нiц тва, па ве да мi лi БЕЛ ТА 
ў прэс-служ бе кi раў нi ка дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ха цеў бы аб мер ка ваць два 
важ ныя пы тан нi, якiя ты чац ца знеш няй i ўнут ра най па лi ты кi.

У пер шую чар гу Прэ зi дэнт спы нiў ся на вы нi ках афi цый на га вi зi ту ў 
Кi тай скую На род ную Рэс пуб лi ку. Аляк сандр Лу ка шэн ка ўка заў ура ду 
на не аб ход насць дэ та лё вай пра пра цоў кi ўсiх да сяг ну тых з кi тай скiм 
бо кам да моў ле нас цяў, асаб лi ва ў кан тэкс це ма ю чай ад быц ца су стрэ-
чы прэм' ер-мi нiст раў Бе ла ру сi i Кi тая. На дум ку кi раў нi ка бе ла рус кай 
дзяр жа вы, гэ тая су стрэ ча дасць маг чы масць зняць усе iс ну ю чыя 
пы тан нi ў ганд лё ва-эка на мiч най i фi нан са вай сфе рах.

«У пра цэ се пад рых тоў кi гэ та га ме ра пры ем ства мно гiя пы тан нi 
бу дуць вы ра ша ны. Але са мае га лоў нае — i гэ та бы ла пра па но ва 
Стар шы нi КНР — мы вый шлi на стра тэ гiч ны ўзро вень парт нёр ства. 
Гэ та не прос та сло вы. Кi тай гэ та му на дае вель мi сур' ёз ную ўва гу, i 
бы ла да моў ле насць, што мы на гэ тым эта пе па вiн ны вы пра ца ваць 
план на шых ме ра пры ем стваў, ка лi гэ та вы со кi ўзро вень су пра-
цоў нiц тва, ней кую «да рож ную кар ту», як пры ня та сён ня ка заць. I 
ва ша су стрэ ча бу дзе най важ ней шым эта пам у пад рых тоў цы гэ тай 
«да рож най кар ты», — ска заў Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў гэ тым да ку мен це бу дуць 
раз дзе лы, якiя за кра на юць усе на прам кi су пра цоў нiц тва: i ганд лё вы, i 
ва ен на-тэх нiч ны, i па лi тыч ны, i гу ма нi тар ны. Ён да даў, што да аб мер ка-
ван ня не ка то рых з iх ба кi ўжо па ды хо дзi лi. «Ад ным сло вам, са праўд ны 
план дзе ян няў. Гэ та вель мi важ ныя для нас пра па но вы кi тай ска га бо ку. 
Гэ та вель мi сур' ёз ны но вы крок з бо ку Кi тай скай На род най Рэс пуб лi кi 
ў пад трым цы Бе ла ру сi», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

Прэ зi дэнт ак цэн та ваў так са ма ўва гу на сi ту а цыi ў Вi цеб скай 
воб лас цi, за па тра ба ваў шы ад прэм' ер-мi нiст ра да ла жыць пра вы-
сно вы i за клю чэн нi, да якiх прый шоў урад у пра цэ се вы ву чэн ня 
ра бо ты рэ гi ё на.

Мi ха iл Мяс нi ко вiч ад зна чыў, што на зi ра ец ца до сыць скла да нае 
ста но вi шча ў сель скай гас па дар цы Вi цеб скай воб лас цi, i вы ка заў 
не ка то рую за не па ко е насць тым, што Вi цеб скi абл вы кан кам не вы-
кон вае га ран тыi пе рад бан каў скай сiс тэ май.

Кi раў нiк дзяр жа вы за па тра ба ваў зра бiць больш жорст кай бюд-
жэт ную дыс цып лi ну як у Вi цеб скiм рэ гi ё не, так i ў цэ лым па кра i не, 
асаб лi ва пад крэс лiў шы, што пла на выя па каз чы кi па вiн ны без умоў-
на вы кон вац ца, не па вiн на быць ня мэ та ва га вы ка ры стан-
ня бюд жэт ных срод каў.
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БАН КI СВАЮ ФУНК ЦЫЮ 
ВЫ КОН ВА ЮЦЬ

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў учо ра з дак ла дам Стар шы ню 
Праў лен ня На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сi Над зею Ер ма ко-
ву. Асноў най тэ май гу тар кi бы ла ра бо та бан каў скай сiс тэ мы 
кра i ны, сi ту а цыя на фi нан са вым i ва лют ным рын ках.

Кi раў нiк дзяр жа вы ад зна чыў, што сi ту а цыя ў эка но мi цы Бе ла ру сi, як 
i ва ўсiм све це, склад ва ец ца ня прос тая, але нi я кай ка та стро фы ня ма, 
па сту по ва ска ра ча юц ца склад скiя за па сы прад пры ем стваў, па сту па-
юць атры ма ныя ад рэа лi за цыi срод кi. «Ганд лё вае саль да на сён няш нi 
дзень ста ноў чае. Гэ та так са ма вель мi доб ра ў сi ту а цыi, якая скла да ец-
ца ў на шым ганд лi на знеш нiх рын ках», — ска заў Прэ зi дэнт.

Да дат ко вы эка на мiч ны эфект у пла не знеш не ганд лё вай дзей нас цi 
i iн вес ты цый ча ка ец ца i па вы нi ках вi зi ту бе ла рус кай дэ ле га цыi ў Кi-
тай скую На род ную Рэс пуб лi ку, у хо дзе яко га да сяг ну ты двух ба ко выя 
да моў ле нас цi на агуль ную су му ка ля $1,5 млрд. Ба кi ма юць на мер 
так са ма ак ты вi за ваць iн вес ты цый нае су пра цоў нiц тва, якое ўжо сён ня 
ацэнь ва ец ца ў мiль яр ды до ла раў. «Кi тай скiя парт нё ры абя ца лi, што 
з iн вес ты цы я мi ў нас праб лем не бу дзе, у iх ёсць гро шы, яны ха це лi 
б iн вес та ваць у на шу эка но мi ку», — ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы.

«Мы па вiн ны пры трым лi вац ца та го кур су, якi вы зна чы лi. Нi ў якiм 
ра зе нi чо га штуч на не па вiн ны ра бiць: нi ўтрым лi ваць, нi дэ валь ва-
ваць, нi на цы я на лi за ваць, нi пры ва ты зоў ваць. Як мы абя ца лi, тым 
кур сам i па вiн ны iс цi, як iш лi да гэ та га ча су. На сель нiц тва i суб' ек-
ты гас па да ран ня па вiн ны ра зу мець: по пыт вя лi кi — кошт большы, 
ма лень кi або яго ня ма — кошт мен шы, у тым лi ку i ва лю ты. Гро шы 
— гэ та так са ма та вар», — пад крэс лiў Прэ зi дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пра сiў кi раў нi ка Нац бан ка даць ацэн-
ку та го, на коль кi бан каў ская i фi нан са вая сфе ры здоль ныя за-
бяс пе чыць ста бiль ную ра бо ту па рэа лi за цыi асноў ных на прам каў 
са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц ця, у тым лi ку з улi кам рас па ча тай 
убо рач най кам па нii. Ра зам з тым Прэ зi дэнт па пя рэ дзiў аб не да пу-
шчаль нас цi эмi сiй на га крэ ды та ван ня эка но мi кi: «Ад дру ка ва ных i 
ўкi нуць ней кiя ша лё ныя гро шы — гэ та га быць не па вiн на 
нi ў якiм вы пад ку».

— Я «ляп лю кас ма на ўтаў» 
больш як 40 га доў. 
Заў сё ды цi ка вi ла штось цi 
ня зве да нае. Ад ной чы Пётр 
Клi мук ска заў: «Ка лi ты 
на зям лi кры ху нер ву еш ся, 
то ў кос ма се з та бой ня ма 
ча го ра бiць, гэ та бу дзе 
вы бу хоў ка». 

Зі мой гэ та га го да 
ма лень кі хлоп чык Ва ня 
Ці ма шэн ка стаў сум на 
вя до мым. Ві дэа за піс быў 
вы кла дзе ны ў ін тэр нэт. 
Здым кі су пра ва джа лі ся 
ка мен та ры я мі пра баць коў, 
якія быц цам бы збі лі 
дзі ця...

— У зда ро ва га ча ла ве ка 
пе ра боi ў ра бо це сэр ца мо жа 
спра ва ка ваць фi зiч ная 
на груз ка, эма цы я наль нае 
ўзру шэн не, праз мер ная 
тра пе за, цес нае адзен не, 
уку сы на ся ко мых, 
не ка то рыя ле кi 
i стрэс... 4
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