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Да нія ар га ні зуе кант роль на мя жы 
з Гер ма ні яй

Да нія ўвя дзе кант роль на мя жы з Гер ма ні яй для та го, каб спы ніць уезд 
на сваю тэ ры то рыю не ле галь ных міг ран таў і пе ра воз ку кант ра банд ных 
та ва раў. Пра гэ та мі ністр за меж ных спраў Да ніі Крыс ці ян Джэн сан за явіў 
свай му ня мец ка му ка ле гу Фран ку Штай нмай е ру. Па сло вах Джэн са на, 
аб ме жа валь ныя за ха ды бу дуць уве дзе ны ў ад па вед нас ці з пра ві ла мі, 
вы зна ча ны мі ў кра і нах шэн ген скай зо ны. У 2011 го дзе Ка пен га ген на не каль кі ме ся цаў увёў кант роль на 
мя жы з Гер ма ні яй. Та ды па меж ні кі атры ма лі пра ва агля даць аў та ма бі лі, якія ўяз джа юць у Да нію. Гэ тая 
ме ра вы клі ка ла не за да во ле насць у Бру се лі.

Грэ кі вы сту пі лі су праць еў рак рэ ды то раў
Ты ся чы дэ ман стран таў у Грэ цыі вы сту пі лі су праць пра па ноў між на род ных крэ-

ды то раў, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Удзель ні кі ак цый у Афі нах і Са ло ні ках 
пад тры ма лі ўрад кра і ны. Грэ кі прый шлі на мі тынг з транс па ран та мі «Не» — ме-
ма ран ду му», «Не» — шан та жу», «На ша жыц цё не на ле жыць крэ ды то рам». Як 
па ве дам ля ла ся ра ней, у Грэ цыі на 5 лі пе ня пры зна ча ны рэ фе рэн дум аб не аб-
ход нас ці ўвя дзен ня мер эка но міі, на якіх на стой вае «вя лі кая трой ка» крэ ды то-
раў — Еў ра ка мі сія, Еў ра пей скі цэнт раль ны банк і Між на род ны ва лют ны фонд. 
Прэм' ер Цып рас за клі каў гра ма дзян кра і ны га ла са ваць су праць. У су вя зі з аб-
вя шчэн нем рэ фе рэн ду му ў апош нія дні рэз ка вы рас ад ток срод каў з ра хун каў, 
у мно гіх бан ка ма тах скон чы лі ся гро шы. Акра мя гэ та га, да кан ца чэр ве ня Афі ны 
па він ны бы лі вы пла ціць МВФ ка ля 1,6 млрд еў ра ці аб вяс ціць дэ фолт.

Ту ніс ад мя няе па да так на вы езд для ту рыс таў
Ула ды Ту ні са ад мя ня юць па да так на вы езд за меж ні каў-не рэ зі дэн таў, у тым лі ку ту рыс таў, з кра і ны. Пра 

гэ та па ве да мі ла ту ніс кі мі ністр ту рыз му Сэль ма Элу мі Рэ кік. Су ма гэ та-
га пла ця жу, які быў уве дзе ны во сен ню 2014 го да, скла да ла 30 ту ніс кіх 
ды на раў (пры клад на $15,78). Па сло вах Рэ кік, урон ад тэ рак та ў Су се 
скла дзе ка ля $515 млн. Ула ды Ту ні са пры ня лі шэ раг эк стра нных за ха-
даў для вы ра та ван ня ту рыс тыч на га се зо на. У пры ват нас ці, яны ад мя ні лі 
ві зы для гра ма дзян Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Кіп ра і шэ ра гу аф ры кан скіх 
кра ін. Гра ма дзя не КНР, Ін дыі, Іра на і Іар да ніі змо гуць атры маць уяз ныя 
ві зы прос та ў аэ ра пор тах.
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Хто вінаваты 
ў крызісе?

5 спосабаў 
выратавання 

бульбы

Праца 
транспарту 

на свята

У авія ка та стро фе 
ў Ін да не зіі за гі ну лі 

113 ча ла век
На бор це ва ен на-транс парт на-

га са ма лё та «Гер ку лес» С-130, які 
раз біў ся на поў на чы вост ра ва Су-
мат ра, бы ло 113 ча ла век. Пра гэ та 
па ве да мі ла агенц тва Franse-Presse 
са спа сыл кай на прад стаў ні коў кі-
раў ніц тва ўзбро е ных сіл Ін да не зіі. 
Ні хто не вы жыў. Са ма лёт па цяр-
пеў ка та стро фу ўчо ра праз не каль-
кі хві лін пас ля ўзлё ту з ба зы ВПС 
на поў на чы вост ра ва Су мат ра. 
На мес цы па дзен ня «Гер ку ле са» 
паблі зу го ра да Ме дан ус пых нуў ма-
гут ны па жар. Па свед чан ні ві да воч-
цаў, са ма лёт вы бух нуў прос та над 
да хам гас ці ні цы. Пры па дзен ні ён 
за ча піў не каль кі жы лых бу дын каў 
і аў та ма бі ляў.

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

НАМ НЕ «ДА ЛЯМ ПАЧ КІ»
Рас ход элект ра энер гіі бы та вых пры бо раў 

кла саў А і В мо жа ад роз ні вац ца больш чым у 2,5 ра за

КОРАТКА

Мі ніс тэр ства ганд лю да 
5 лі пе ня пра ве рыць, як ганд-
лё выя аб' ек ты і аб' ек ты гра-
мад ска га хар ча ван ня вы кон-
ва юць но выя пра ві лы ганд лю 
ты ту нё вы мі вы ра ба мі.

Са лют у го нар Дня Не за леж-
нас ці Бе ла ру сі прой дзе 3 лі пе-
ня ва ўсіх аб лас ных цэнт рах 
кра і ны, а так са ма ў Брэсц кай 
крэ пас ці. Пач нец ца ў 23.00.

З 1 лі пе ня спы не ны пры-
ём банк но таў на мі на лам Br50 
узору 2000 го да пры ўсіх ві дах 
пла ця жоў. 1 лі пе ня 2015 го да 
бан кі і суб' ек ты гас па да ран-
ня спы няць вы да чу на зва ных 
банк но таў фі зіч ным асо бам, 
у тым лі ку і ў якас ці зда чы. 
Пры гэ тым пры ём банк но таў 
на мі на лам Br50 бан ка мі ад 
суб' ек таў гас па да ран ня бу дзе 
ажыц цяў ляц ца да 1 ве рас ня 
бя гу ча га го да.

У су вя зi з учы не ным у Ту нi се 
тэ ра рыс тыч ным ак там Мi нiс-
тэр ства за меж ных спраў Бе-
ла ру сi рэ ка мен дуе бе ла рус кiм 
гра ма дзя нам, якiя зна хо дзяц-
ца ў гэ тай кра i не, вы кон ваць 
мак сi маль на маг чы мыя ме-
ры за сця ро гi i ўстры мац ца ад 
на вед ван ня месцаў ма са ва га 
збору лю дзей.
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Жыць ба га та — гэ та не аба вяз ко ва 
атрым лі ваць са мы вы со кі за ро бак. Ра-
цы я наль ная ап ты мі за цыя сва іх рас хо-
даў так са ма ро біць ча ла ве ка за мож-
ным. Гэ та ты чыц ца і ўсёй на шай кра і ны. 
Не ма ю чы вя лі кіх пры род ных рэ сур-
саў і кры ніц энер гіі, Бе ла русь імк нец ца 
пра віль на раз мяр коў ваць і эфек тыў на 
спа жы ваць усё — і ва ду, і газ, і элект-
ра энер гію. За гэ тым со чыць ад па вед-
ны дзяр жаў ны ор ган — Дэ парт амент 

па энер га эфек тыў нас ці. Сён ня ён доб ра 
вя до мы ў кра і не як са ма стой нае струк-
тур нае пад раз дзя лен не Дзярж стан дар-
та. Дэ парт амент рэа лі зуе дзяр жаў ную 
па лі ты ку ў га лі не энер га збе ра жэн ня і 
ад наў ляль ных кры ніц энер гіі. Акра мя 
гэ та га, ажыц цяў ляе на гляд за ра цы я-
наль ным вы ка ры стан нем па ліў на-энер-
ге тыч ных рэ сур саў.

Дэ парт амент па энер га эфек тыў нас ці вя-
дзе ста тыс ты ку з 1997 го да. Ва ла вы ўнут-
ра ны пра дукт кра і ны за гэ ты час вы рас 
больш, чым у 2,5 ра за, а спа жы ван не па-
ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў прак тыч-
на за ста ло ся на ўзроў ні 1997-га — рост 
6-7%. Ад нак эка но мяць не толь кі прад-
пры ем ствы і ар га ні за цыі. Агуль ны вы нік 
за ле жыць і ад кож на га жы ха ра кра і ны. 
Як не вы кі даць гро шы на ве цер пры ацяп-
лен ні ква тэ ры? Па якіх ха рак та рыс ты ках 
вы бі раць энер га збе ра галь ныя лям пач кі? 
Як га та ваць ежу эка ном на? На гэ тыя і 
ін шыя пы тан ні пад час «пра мой лі ніі» ў 
на шай га зе це ад ка заў на мес нік стар шы ні 
Дзярж стан дар та — ды рэк тар Дэ парта-
мен та па энер га эфек тыў нас ці 
Сяр гей СЯ МАШ КА.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ДА ТА ВЫ БА РАЎ 
ЗА ЦВЕР ДЖА НА
На апош нім па ся джэн ні сё май се сіі Па ла та прад стаў ні коў пад-
тры ма ла пры зна чэн не да ты пра вя дзен ня вы ба раў прэ зі дэн та 
кра і ны на 11 каст рыч ні ка гэ та га го да. Як за ўва жы ла ў сва ім 
вы ступ лен ні пе рад дэ пу та та мі стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў Лі-
дзія Яр мо шы на, тра ды цый на вы ба ры пра хо дзяць не ў апош-
нюю маг чы мую па за ка на даў стве ня дзе лю, а кры ху ра ней.

Пад час свай го вы ступ лен ня Лі дзія Яр мо шы на на га да ла, што на 
гэ тых вы ба рах бу дзе вы ка рыс тоў вац ца та кое но ва ўвя дзен не, як фі нан-
са ван не пе рад вы бар ных кам па ній кан ды да таў за кошт іх фон даў.

— Для гэ та га па вя ліч ва ец ца ў тры ра зы гра ніч ны па мер вы бар ча га 
фон ду кан ды да та ў прэ зі дэн ты з 3 да 9 ты сяч ба за вых ве лі чынь, — 
па ве да мі ла стар шы ня ЦВК. — На сён ня гэ та су ма скла дае 1 міль ярд 
620 міль ё наў руб лёў, або пры клад на 105 ты сяч до ла раў.

Пры гэ тым лік ві да ва на аб ме жа ван не па ме ру гра шо вых срод каў, 
якія мо жа ўнес ці ў фонд сам прэ тэн дэнт на прэ зі дэнц кую па са ду. Па 
сло вах Лі дзіі Яр мо шы най, ця пер кан ды дат змо жа цал кам за кошт сва-
іх улас ных срод каў пра фі нан са ваць «увесь вы бар чы фонд, усю сваю 
агі та цый ную кам па нію». Ра ней ён мог уно сіць у аса біс ты фі нан са вы 
фонд не больш за 50 ба за вых ве лі чынь. Стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі 
па вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў па ве да мі ла, 
што фон ды да зво ле на фар мі ра ваць ужо з мо ман ту рэ гіст ра цыі іні цы-
я тыў ных груп для фі нан са ван ня вы дат каў па збо ру под пі саў.

— Па доб ныя но ва ўвя дзен ні, што да юць больш шы ро кія маг чы-
мас ці для фі нан са ван ня ўлас най вы бар чай кам па ніі, пры вя дуць да 
ле га лі за цыі мно гіх вы дат каў, якія ня суць кан ды да ты аль бо па тэн-
цый ныя кан ды да ты, — па тлу ма чы ла стар шы ня ЦВК.

Лі дзія Яр мо шы на так са ма вы ка за ла спа дзя ван ні, што вы бар чая 
кам па нія бу дзе «не сум най», але пры гэ тым «не да ста віць тур бот і 
ўзру шэн няў, якія мы ме лі ў 2010 го дзе».

На пы тан не, якую ацэн ку бу ду чым вы ба рам мо жа даць За хад у асо бе 
на зі раль ні каў, Лі дзія Яр мо шы на ад ка за ла, што за ста ец ца толь кі ве рыць 
у леп шае і «пра ца ваць над тым, каб не да ваць пад стаў для кры ты кі». 

Як па ве да мі ла стар шы ня Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах і пра вя-
дзен ні дзяр жаў ных рэ фе рэн ду маў, рэ гіст ра цыя іні цы я тыў ных груп па 
збо ры под пі саў для вы лу чэн ня кан ды да таў па він на за вяр шыц ца не 
паз ней за 22 лі пе ня. Збор под пі саў бу дзе пра цяг вац ца з 23 лі пе ня па 
21 жніў ня. Не паз ней за 22 лі пе ня бу дуць ство ра ны тэ ры та ры яль ныя 
вы бар ка мы, а да 26 жніў ня — участ ко выя. З 22 жніў ня па 5 ве рас ня 
трэ ба бу дзе па даць у ЦВК да ку мен ты на рэ гіст ра цыю кан ды да таў. Не 
паз ней за 5 ве рас ня аб лас ныя і Мін ская га рад ская ка мі сіі пад вя дуць 
вы ні кі збо ру под пі саў па кож най кан ды да ту ры на сва іх тэ ры то ры ях і 
па да дуць гэ тыя вы ні кі ў Цэнт рвы бар кам. Рэ гіст ра цыя кан ды да таў на 
па са ду прэ зі дэн та па він на за вяр шыц ца не паз ней за 15 ве рас ня.

— З гэ та га мо ман ту па чы на ец ца пе ры яд пе рад вы бар най агі та-
цыі, — да да ла Лі дзія Яр мо шы на.

Да тэр мі но вае га ла са ван не прой дзе з 6 па 10 каст рыч ні ка.
На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by

Ін тэр в'ю з Лі дзі яй Яр мо шы най аб пад ра бяз нас цях пе рад вы бар-
най кам па ніі чы тай це на 3-й ста рон цы.

ПАСТАНОВА 
ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Аб пры зна чэн ні вы ба раў 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь

У ад па вед нас ці з част кай трэ цяй ар ты ку ла 81 і пунк там 3 част кі 
пер шай ар ты ку ла 97 Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пунк там 
1 ар ты ку ла 23 і част кай пер шай ар ты ку ла 56 Вы бар ча га ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Па ла та прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ПА СТА НАЎ ЛЯЕ:

1. Пры зна чыць вы ба ры Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 
11 каст рыч ні ка 2015 го да.

2. Цэнт раль най ка мі сіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь па вы ба рах і пра-
вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн ду маў ар га ні за ваць у ад па вед-
нас ці са сва і мі паў на моц тва мі пра вя дзен не вы ба раў Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ажыц цяў ляць кант роль за вы ка нан нем за-
ка на даў ства аб вы ба рах.

3. Дзяр жаў ным ор га нам, ін шым ар га ні за цы ям за бяс пе чыць 
вы ка нан не ад не се ных да іх кам пе тэн цыі ар га ні за цый ных ме ра-
пры ем стваў па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні вы ба раў Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у тэр мі ны, вы зна ча ныя Вы бар чым ко дэк сам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

4. Са ве ту Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь за бяс пе чыць фі нан-
са ван не вы дат каў на пад рых тоў ку і пра вя дзен не вы ба раў Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ме жах срод каў, пра ду гле джа ных у 
рэс пуб лі кан скім бюд жэ це на гэ тыя мэ ты.

5. Гэ та Па ста но ва ўва хо дзіць у сі лу з дня яе афі цый на га апуб-
лі ка ван ня.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

У. АНД РЭЙ ЧАН КА
30 чэр ве ня 2015 г., г. Мінск.

ЦЫТАТА ДНЯ

Сяр гей НА ЛІ ВАЙ КА, 
мі ністр па па дат ках 
і збо рах:

«Цяр пі мае стаў лен не да лжэ-
прад пры маль ніц кіх струк тур 
ска жае нар маль ныя ўмо вы 
кан ку рэн цыі доб ра сум лен ных 
удзель ні каў рын ку. Та му 
біз нес-су поль насць па він на не 
менш, чым ор га ны дзяр жаў на га 
кі ра ван ня, кла па ціц ца, каб 
та кіх струк тур на огул 
не бы ло. За мест гэ та га 
мы час та на зі ра ем з бо ку 
біз нес-су поль нас ці да во лі 
ла яль нае стаў лен не. На ша 
па зі цыя та кая, што не толь кі 
ўза е ма ад но сі ны, але на ват 
дум кі аб уза е ма ад но сі нах 
суб' ек таў гас па да ран ня з 
та кі мі лжэ струк ту ра мі 
па він ны ўся ляць жах. 
У гэ тым вы пад ку лепш 
пе ра стра ха вац ца, чым 
не да стра ха вац ца».

«ЗАЙ ГРАЙ, СОН ЦА!..»
У дні лет ня га сон ца ста ян ня на на шай 

зям лі спрад ве ку ад зна ча лі Ку пал ле — 
куль мі на цыю га да во га ко ла, мо мант най-
вы шэй ша га роск ві ту пры род ных сіл. Яго 
ўра чыс та і ве се ла свят ка ва лі і мо ладзь, і 
ста рыя, ра да ва лі ся дням, ка лі квет кі ва-
ло да юць га ю чы мі ўлас ці вас ця мі, і на чам, 
поў ным та ям ніц. У гэ тыя ку паль скія ве ча ры 
і но чы трэ ба па ліць агонь і су стра каць сві-
та нак, на зі раць, як «грае» сон ца.

«Ся гон ня Ку па ла,
Заўт ра Ян!
Зай грай, сон ца!
Зай грай нам!..»
У аг ра га рад ку Ра каў пад Мінск ам тра-

ды цыя ад зна чаць Ку па лу за ве дзе на даў но. 
І ў на шы дні яна так са ма пра цяг ва ец ца. 
Эн ту зі яс ты шчы ру юць, ста ра юц ца, каб, не 
дай Бог, яна не пе ра ры ва ла ся, доў жы ла ся і 
на гад ва ла ўсім і пра на шы ка ра ні, куль ту ру, 
са ма быт насць. Кож ны год на бе ра зе Іс ла чы 
збі ра юц ца са праўд ныя знаў цы ку паль скіх 
пе сень і з ах во тай пры ма юць удзел у гэ тым 
ві до вішч ным іг ры шчы. Сту дэн ты Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і 
мас тац тваў Алег Бе лы і Па лі на Ку ра но віч 
(на фо та) — бу ду чыя пе да го гі па на род най 
куль ту ры і аб ра дах, так са ма су стра ка лі са-
мае ад мет нае лет няе свя та.

3

Па ва жа ныя вы шэй шыя служ бо выя асо бы кра і ны!
Па ва жа ныя чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі і за про ша ныя!
Сён ня за вяр шае ра бо ту дзя вя тая се сія Са ве та Рэс-

пуб лі кі пя та га склі кан ня. Мы пад во дзім пэў ныя вы ні кі 
ра бо ты і на мя ча ем за да чы, якія не аб ход на вы ра шыць у 
2015 го дзе, у тым лі ку ў між се сі йны пе ры яд.

За мі ну лы пе ры яд Са вет Рэс пуб лі кі, яго па ста ян ныя 
ка мі сіі мэ та на кі ра ва на пра ца ва лі не толь кі над нар ма-
тыў ным пра ва вым за бес пя чэн нем дзей нас ці дзяр жа вы, 
але з'я ві лі ся і но выя фор мы ўза е ма дзе ян ня з дэ пу тац кім 
кор пу сам мяс цо вых Са ве таў, рэ гі ё на мі. Больш кан крэт-
ным стаў удзел чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі ў раз гля дзе 
пы тан няў прад пры ем стваў, між на род най дзей нас ці, што 
па зі тыў на ўплы вае на за ка нат вор чую дзей насць. Але 
гэ та толь кі па ча так. На пе ра дзе вель мі шмат ад каз ных і, 
я ска заў бы, стра тэ гіч на важ ных за дач.

На за вяр шаль най ста дыі рас пра цоў кі пра ект Пра гра мы 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на 2016–2020 га ды. Па ста ян ныя ка мі сіі, кі раў ніц тва Са-
ве та Рэс пуб лі кі, усе се на та ры па він ны ак тыў на 
ўклю чыц ца ў ра бо ту, пра во дзі мую ўра дам. 

ГА ЛОЎ НАЯ МЭ ТА — 
КЛО ПАТ 

АБ ЧА ЛА ВЕ КУ
Вы ступ лен не Стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Мяс ні ко ві ча М.У. на за крыц ці дзя вя тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня

КУР САМ НА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЕ 
ЭКА НА МІЧ НАЙ І СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ 

СТА БІЛЬ НАС ЦІ
Вы ступ лен не Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Анд рэй чан кі У.П. на за крыц ці сё май се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня
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Па ва жа ныя дэ пу та ты, за про ша ныя і жур на ліс ты!
Сё мая се сія Па ла ты прад стаў ні коў за вяр шае сваю 

ра бо ту. Яна азна ме на ва ла ся шэ ра гам важ ных па лі тыч-
ных па дзей, клю ча вой з якіх, без умоў на, ста ла па слан не 
кі раў ні ка дзяр жа вы бе ла рус ка му на ро ду і пар ла мен ту.

Сум лен ная і ад кры тая раз мо ва, што ад бы ла ся ў Аваль-
най за ле, аб умо ві ла ха рак тар тых пры яры тэт ных за дач, 
які мі кі ру юц ца сён ня ўсе ор га ны ўла ды ў за бес пя чэн ні 
эка на міч най і са цы яль най ста біль нас ці.

Ба за вы тэ зіс кі раў ні ка дзяр жа вы аб тым, што ме на ві та 
ў эка но мі цы га ран тыя на шай не за леж нас ці, за лог мі ру і 
фун да мент бу ду ча га, лёг у асно ву на шай за ка на даў чай 
дзей нас ці.

У хо дзе се сіі раз гле джа на ка ля 90 за ко на пра ек таў, 
звыш 60 з якіх — у дру гім чы тан ні.

З улі кам па тра ба ван няў ча су пры ня ты ме ры па ўма-
ца ван ні фі нан са ва га сек та ра і бан каў скай сіс тэ мы, па-
ляп шэн ні ін вес ты цый на га клі ма ту. На за ха ван не тра ды-
цый ных і по шук но вых рын каў збы ту бе ла рус кіх та ва раў 
бы ла на кі ра ва на ак тыў ная ра бо та па ўста ра нен ні бар' е раў 
па між кра і на мі Еў ра зій ска га эка на міч на га са-
ю за і раз віц ці бір жа ва га ганд лю. 2
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