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Усе пы тан ні — 
знач ныя

Па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — ін спек тар па Ві цеб скай 

воб лас ці Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ пра вёў 

у Ар шан скім рай вы кан ка ме ў аў то рак 

пра мую лі нію і пры ём гра ма дзян 

па аса біс тых пы тан нях.

Па тэ ле фо не за га дзі ну да яго звяр ну лі ся 
толь кі пяць гра ма дзян. Дзве за яў ні цы пра сі лі 
пры вес ці ў па ра дак вяс ко выя да ро гі: у аг ра-
га рад ку Смаль я ны і вёс цы Дач ная. А жы хар ка 
вёс кі Ра маль да ва спа дзя ец ца, што ёй пой дуць 
на су страч, каб зняць праб ле му асвят лен ня.

На аса біс ты ж пры ём гра ма дзян за пі са ла ся 
ка ля са ра ка ча ла век.

Па моч ні ка кі раў ні ка дзяр жа вы за ці ка віў зва-
рот вы на ход ні ка, які мае па тэнт як аў тар вет-
ра ка. Муж чы на сцвяр джае, што яго ўста ноў ка 
ў трыц цаць раз тан ней шая, чым іс ну ю чыя ана-
ла гі. Пры гэ тым ка э фі цы ент ка рыс на га дзе ян-
ня вель мі вы со кі. Ра цы я на лі за тар па ве да міў, 
што не аб ход на да па мо га ў да вя дзен ні ідэі да 
ма са ва га вы ра бу. Кі раў ніц тва рай вы кан ка ма 
ў кур се тэ мы. І на са мрэч, ка лі дэ та лё ва вы ву-
чыць пы тан не, у прын цы пе мож на ры зык нуць 
і вы раб ляць іна ва цый ную пра дук цыю ў Ор шы 
і на ва кол лі. Ана толь Лі не віч да ру чыў за няц ца 
вы ву чэн нем гэ тай тэ мы і бу дзе аса біс та кант-
ра ля ваць, што па ёй зроб ле на.

Бы лі і прось бы да па маг чы ўлад ка вац ца на 
ра бо ту. Пра гэ та пра сі ла пры бі раль шчы ца, якая 
ра ней пра ца ва ла на аў та ма біль ным рын ку, але 
з ёй не пра цяг ну лі кант ракт. Дру гі па доб ны вы-
па дак — са ста рэ лы муж чы на за ха цеў стаць 
вар таў ні ком, ад нак не прай шоў ме ды цын скую 
ка мі сію. Ён мо жа пра ца ваць ганд ля ром, кла-
даў шчы ком, але не хо ча. Яму пра па ноў ва лі на-
до мную ра бо ту, муж чы на ад мо віў ся. Да дзе на 
да ру чэн не па спры яць за яў ні кам у пра ца ўлад-
ка ван ні.

Ад на з за яў ніц скар дзі ла ся на не спра вяд лі-
вае, на яе по гляд, ра шэн не су да ў зя мель ным 
пы тан ні. А ін шая гра ма дзян ка па ве да мі ла пра 
не за кон нае бу даў ніц тва лаз ні су се дзя мі.

Да рэ чы, тыя, хто прый шоў на пры ём, не толь-
кі вы каз ва лі не за да во ле насць, пра сі лі да па мо гі, 
але і дзя ка ва лі. У пры ват нас ці, пас ля зва ро ту 
да па моч ні ка Прэ зі дэн та на пры ёме, які ён пра-
во дзіў у Ор шы ў лю тым, ста ноў ча вы ра ша на 
праб лем нае пы тан не, звя за нае з тым, што за-
лі ва ла пры ват ны ўчас так.

У ка мен та рыі прад стаў ні кам СМІ Ана толь 
Лі не віч пад крэс ліў, што па за пла на вы пры ём 
гра ма дзян тлу ма чыц ца тым, што не ўсе ах вот-
ныя змаг лі звяр нуц ца да яго пад час па пя рэд-
ня га пры ёму.

— Доб ра, ка лі лю дзі за да во ле ны ты мі дзе-
ян ня мі, якія ажыц цяў ляе мяс цо вая ўла да, каб 
да па маг чы. Мож на аца ніць ра бо ту з людзь мі як 
нар маль ную, і ёсць на дзея, што ў бу ду чым гэ ты 
кі ру нак дзей нас ці рай вы кан ка ма бу дзе яшчэ 
больш плён ны, — пад крэс ліў па моч нік кі раў ні-
ка дзяр жа вы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
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«Бя гу чы 2020 год — апош ні 
ў пя ці год цы. Та му акра мя спра-
ва здач, ха це ла ся б атры маць 
ацэн ку та го, з які мі вы ні ка мі 
мы за вяр ша ем гэ тую пя ці год-
ку. Мной бы лі ўваж лі ва вы ву ча-
ны прад стаў ле ныя ма тэ ры я лы 
і дак ла ды. Аў та раў мы сён ня 
па слу ха ем. Праў да, хва ліц ца 
асаб лі ва ня ма чым», — звяр-
нуў ува гу бе ла рус кі лі дар, але 
пе ра лі чыў асноў ныя да сяг нен-
ні эка но мі кі і эка на міс таў.

На прык лад, за бяс пе ча ны 
рост рэ аль ных на яў ных да хо даў 
на сель ніц тва, у тым лі ку за ра-
бот най пла ты, пен сій, на шэсць 
пра цэн таў. Да сяг ну ты ніз кі ўзро-
вень ін фля цыі ў цэ лым па кра і-
не — менш за пяць пра цэн таў. 
У ня прос тых умо вах на тра ці ну 
ўда ло ся на рас ціць зо ла та ва лют-
ныя рэ зер вы і на ват кры ху зні-
зіць ва ла вы знеш ні доўг.

Але больш прад мет на Аляк-
сандр Лу ка шэн ка спы ніў ся на 
праб ле мах. А іх ха пае — не 
да сяг ну тыя ча ты ры з ся мі 
най важ ней шых па каз чы каў, 
па якіх ацэнь ва ец ца эфек тыў-
насць дзей нас ці ўра да і На цы-
я наль на га бан ка.

«Га вор ка ідзе аб на рошч-

ван ні экс пар ту, пры то ку за-

меж ных ін вес ты цый, рос-

це пра дук цый нас ці пра цы 

і га лоў нае — па ве лі чэн ні 

ва ла во га ўнут ра на га пра-

дук ту. Пры рост на 1,2 пра-
цэн та — мяк ка ка жу чы, вель-
мі сціп лы вы нік, — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт. — Вы ні кі ра бо ты 
эка на міч на га шта ба (я маю на 
ўва зе і рэ гі ё ны ў тым лі ку) па 
гэ тых кі рун ках нель га ад нес ці ў 
скар бон ку за слуг. А гэ та ж ба-

за выя пы тан ні, ад пра грэ су ў 

якіх за ле жыць устой лі васць 

на ша га раз віц ця на доў га тэр-

мі но вую перс пек ты ву».

Ужо трэ ці год за пар рост 
за ра бот най пла ты знач на апя-
рэдж вае рост пра дук цый нас ці 
пра цы. Прэ зі дэнт за даў ры-
та рыч ныя пы тан ні: «Як доў га 
та кая тэн дэн цыя бу дзе за хоў-
вац ца, ці хтось ці лі чыць, што 
змо жа пад ма нуць за ко ны эка-
но мі кі?»

«Пла ны на 2019 год рых-
та ваў дзе ю чы склад ура да, і, 
як вы па мя та е це, я (ня гле дзя-
чы на аль тэр на тыў ныя дум кі) 
пад тры маў тое, што вы ўно сі-
лі. Та му ў хо дзе на ра ды ча каю 
прын цы по вых ацэ нак улас най 
ра бо ты і та го, які мі ба чы це ся-
рэ дзі ну і за вяр шэн не 2020 го-
да», — кан ста та ваў бе ла рус кі 
лі дар і да даў: больш за ўсё яго 
на сця рож вае, што вы ра шэн не 
праб лем, якія стрым лі ва юць 
маг чы мас ці эка но мі кі, ідзе па-
воль на, на ват фар маль на.

Па сло вах кі раў ні ка кра-
і ны, ай чын ная эка но мі ка 

не да сяг ну ла та кой сту пе ні 

ўстой лі вас ці, каб упэў не на 

су праць ста яць уплы ву звон-

ку — па лі тыч ным на стро ям, 

знеш нім шо кам і ін ша га ро ду 

ўзру шэн ням.

«Мы за над та шмат ува гі 
ўдзя ля ем та му, па якой ца не 
бу дзем куп ляць наф ту і ў якіх 
аб' ёмах. Які курс ва лю ты ў кра-
і нах — ганд лё вых парт нё рах, 
якія аб ме жа ван ні яны ўвод зяць 
для нас. Рэ агу ем на лю бы «шо-
рах». Так быць не па він на», — 
пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Так, гэ та ўсё не аб ход на ба-
чыць і ўліч ваць, але та кія фак-

ты не па він ны быць га лоў ны мі 
кры тэ ры я мі ста ну спраў. «Мы 

не вя лі кая кра і на з ад кры-

тай эка но мі кай. Ме на ві та 

та му па він ны ўмець гнут ка 

адап та вац ца да аб' ек тыў ных 

умоў, у якіх жы ве на ва коль-

ны свет, і ўмець пра ца ваць 

з усі мі. Гэ та са мая скла да ная 
за да ча з тых, што ста яць пе рад 
сіс тэ май дзяр жаў ных ор га наў 
на ча ле з ура дам. Ад нак у бя-
гу чай пя ці год цы ад чу валь ных 
змен ня ма», — звяр нуў ува гу 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пра гэ та, па яго сло вах, 
свед чыць той факт, што ле тась 
тра ды цый ныя сек та ры эка но-
мі кі не да лі бы лой ад да чы. 
До ля ўсіх ві даў вы твор час ці ў 
ва ла вым унут ра ным пра дук це 
ў шэсць ра зоў боль шая, чым 
у прад пры ем стваў ІТ-сек та ра 
і су вя зі. Але ўнё сак у агуль ны 
пры рост эка но мі кі ў іх амаль 
ад ноль ка вы.

«Тэ ма знеш ніх рын каў збы-
ту ўжо на бі ла аско міну. Я не 
бу ду ка заць пра тое, што экс-
парт у 2019 го дзе пра ва лі лі, 
пры ток ім пар ту па вя ліч ва-
ец ца, а ВУП вы рас толь кі за 
кошт унут ра на га по пы ту. Экс-

парт — пры яры тэт пя ці год кі, 

а мы не толь кі не асвой ва ем 

но выя рын кі, але і губ ля ем 

тра ды цый ныя», — ска заў кі-
раў нік кра і ны і за па тра ба ваў, 
каб прэм' ер-мі ністр асоб на да-
ла жыў, у чым пры чы ны і што 
ро біц ца для вы праў лен ня ста-
но ві шча.

Як пад крэс ліў Прэ зі дэнт, 
сён ня гэ та пы тан не на ша га 

вы жы ван ня, і ад сюль вы-

ні кае ўсё: і цэ ны на наф ту, 

і цэ ны ўнут ры кра і ны, і курс 

бе ла рус ка га руб ля. Па тра буе 
ўва гі і фі нан са вы стан ар га ні-
за цый рэ аль на га сек та ра, але 
маг чы мыя ра шэн ні не па він ны 
за кра наць бюд жэт.

«Эфек тыў насць ра бо ты, 
перш за ўсё дзярж сек та ра, вы-
шэй шая не ста ла. Гэ та іс тот ная 
част ка эка но мі кі, і не аб ход ныя 
ра шу чыя ме ры, каб яны бы лі яе 
ла ка ма ты вам, а не цяж кім гру-
зам. Пе ра важ ная боль шасць 

ра ё наў па він на мець больш 

высокія тэм пы раз віц ця, каб 

у на шым гра мад стве не ўзні-

ка ла раз дзя ляль ных лі ній па 

ўзроў ні да хо даў і якас ці жыц-

ця на сель ніц тва», — адзначыў 
лі дар дзяр жа вы.

Не зга дзіў ся Аляк сандр 
Лукашэн ка з пра па но ва мі ўра-
да па асноў ных кі рун ках Пра-
гра мы са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця кра і ны да 2025 го да. 
«Ска жу шчы ра: мер для па ско-
ра на га раз віц ця і да сяг нен ня 
ВУП, як мы вы зна ча лі ся, пры-
бліз на 100 міль яр даў до ла раў 
я там не ўба чыў, — ак цэн та ваў 
ува гу ён. — Усё, што пра па на-
ва на, трэ ба бы ло зра біць яшчэ 
пяць га доў та му. Але па гэ тым 
пы тан ні мы пра вя дзём асоб ную 
на ра ду».

Прэ зі дэнт звяр нуў ся з за-
пра шэн нем не тэ а рэ ты за ваць, 
а кан крэт на агуч ваць не да хо пы 
і да сяг нен ні, якія мы ма ем па 
вы ні ках мі ну ла га го да. «Пры гэ-
тым ха чу па пя рэ дзіць: не па він-
на быць на ка ту на ўрад. А ўрад 
не па ві нен ад піх вац ца ад тых 
за ўваг і кры ты кі, якія сён ня 
пра гу чаць. Ка лі яны не аб грун-
та ва ныя (але ў гэ тай за ле ня ма 
не ін фар ма ва ных і бес тал ко вых 
лю дзей) — усе ма юць пра ва на 
сваё мер ка ван не. Але пры гэ-
тым мы па він ны ўліч ваць, што 
мы ў гэ тай за ле, а кра і на ў нас 
ад на. Як ка жуць у на ро дзе — 
у ад ной лод цы. І плыць бу дзем у 
ад ным на прам ку», — за вяр шыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы па він ны ўмець гнут ка адап та вац ца 
да аб' ек тыў ных умоў 

і ўмець пра ца ваць з усі мі»
Мо вай ліч баў

Ле тась у кра і не за ха ва ныя най важ ней шыя мак ра эка на-
міч ныя пра пор цыі і за бяс пе ча на зба лан са ва нае раз віц цё. 
Аб гэ тым да ла жыў на на ра дзе прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 

Сяр гей РУ МАС.

Пры на зна чэн ні но ва га скла ду ўра да ў жніў ні 2018-га Прэ-
зі дэнт па ста віў асноў ную за да чу — за бяс пе чыць рост да хо даў 
гра ма дзян.

«Вы ні кам стаў устой лі вы рост даб ра бы ту на сель ніц тва. 
За ра бот ная пла та па кра і не, па чы на ю чы з са ка ві ка мі ну ла га 
го да, трывала зна хо дзіц ца над ад зна кай у ты ся чу руб лёў. 
Яе па мер на ка нец го да склаў 1240 руб лёў. У бюд жэт ным 
сек та ры, як і абя ца лі, вый шлі на су ад но сі ны 80 пра цэн таў 
пры ся рэд няй зар пла це 993 руб лі. Вы кон ва ец ца за да ча па 
па ве лі чэн ні зар плат пе да га гіч ным ра бот ні кам і ўра чам. Пен сіі 
па вя лі чы лі ся на двац цаць пра цэн таў, а з улі кам ін фля цыі — на 
13,4. Гэ та са мы вы со кі тэмп за апош нія пяць га доў», — ад-
зна чыў кі раў нік ура да.

Па сло вах прэм' ер-мі ніст ра, ле тась іс тот на па леп ша ны 
якас ныя па каз чы кі раз віц ця. Уз ро вень ін фля цыі Сяр гей Ру-
мас на зваў мі ні маль ным, атры ма нае знеш не ганд лё вае саль-
да — ап ты маль ным. На ва лют ным, крэ дыт на-дэ па зіт ным і 
фі нан са вым рын ках за бяс пе ча на ўстой лі васць, па ве да міў 
дак лад чык.

«Свое ча со ва вы ка на ны ва лют ныя аба вя за цель ствы дзяр-
жа вы, пры гэ тым зо ла та ва лют ныя рэ зер вы да сяг ну лі рэ корд-
на га ўзроў ню — 9,4 міль яр да до ла раў. Бюд жэт па вы ні ках 
2019 го да вы ка на ны лепш, чым пла на ва лі. Гэ та да зво лі ла не 
толь кі за бяс пе чыць вы ра шэн не цэ ла га спект ра клю ча вых за-
дач са цы яль на га бло ка, але і на кі ра ваць пэў ны аб' ём срод каў 
у рэ зерв на фар мі ра ван не «па душ кі бяс пе кі», — пра цяг нуў 
кі раў нік ура да.

Па яго ін фар ма цыі, па леп ша на боль шасць па каз чы каў 
бяс пе кі ў эка на міч най і гро ша ва-крэ дыт най сфе рах, сі ту а цыя 
ўпер шы ню за мно гія га ды ацэнь ва ец ца як ста біль ная.

Ся род та го, што зра біць не ўда ло ся, Сяр гей Ру мас на зваў 
эка на міч ны рост: за пла на ва най план кі да сяг нуць не здо ле лі. 
Тэм пы ні жэй шыя за ся рэд не су свет ныя і па раў наль ныя з ра-
сій скі мі, удак лад ніў прэм' ер-мі ністр.

 У тэ му
На мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та Ва ле рый Бель скі па вы ні ках на ра ды па-
ве да міў жур на ліс там, што бы лі раз гле джа ны 
шмат лі кія за да чы, ра шэн не якіх да ты чац ца 
кож на га жы ха ра Бе ла ру сі.

У пры ват нас ці, Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр-
нуў асаб лі вую ўва гу на бу даў ніц тва да рог — як 
рэс пуб лі кан скіх, так і мяс цо вых — і якасць бу-
даў ніц тва і ра мон ту жыл ля. Прэ зі дэнт анан-
са ваў шмат ра зо вае ўзмац нен не жорст кас ці 
спаг нан няў за ня дбай насць.

«Боль шасць прэ тэн зій, скар гаў, якія па сту-
па юць сён ня ад на шых жы ха роў, да ты чац ца 
сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі. 
У сфе ры бу даў ніц тва кі раў ні ком дзяр жа вы 
пры ня тыя да дат ко выя ра шэн ні па па ска рэн ні 
раз віц ця га лі ны, перш за ўсё бу даў ніц тва жыл-
ля», — ад зна чыў Ва ле рый БЕЛЬ СКІ.

Акра мя агуль ных па каз чы каў і тэн дэн цый у 
сель скай гас па дар цы, кі раў ні ка дзяр жа вы хва-
лю юць пы тан ні па дзя жу ска ці ны (аб са лют ныя 
ліч бы ні я кім чы нам не за да валь ня юць Аляк-
санд ра Лу ка шэн ку) і на рых тоў кі кар моў, якая 
ўплы вае на ўвесь цыкл сель гас вы твор час ці.

Так са ма Прэ зі дэнт вы ка заў за не па ко е насць 
ста но ві шчам у пра мыс ло вас ці. Па тра ба ван не 
ка тэ га рыч нае: не да пус ціць па дзен ня. І ў гэ тай 
сфе ры зноў пад крэс лі ва ла ся важ насць якас ці 
пра дук цыі, якая вы пус ка ец ца.

Ад каз насць за ра бо ту па экс пар це ўскла-
дзе на на прэм' ер-мі ніст ра і яго на мес ні каў, якія 
кож ны па сва ім кі рун ку му сяць зра біць усё, каб 
пра даць та вар за ме жа мі кра і ны. Ад на ча со-
ва за ўзро вень ім парт аза мя шчэн ня ад ка жуць 
мініст ры і гу бер на та ры.

«Зроб ле ны да ру чэн ні, якія да ты чац ца ды-
вер сі фі ка цыі рын ку, ра бо ты кан крэт ных га лін 
у гэ тым кі рун ку... Сё лет нія па ра мет ры раз-
віц ця бе ла рус кай эка но мі кі, ня гле дзя чы ні на 
якія скла да нас ці, бу дуць вы ка на ныя», — удак-
лад ніў на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-
зі дэн та.

Акра мя та го, Прэ зі дэнт за па тра ба ваў ад 
На цы я наль на га бан ка боль шай ра бо ты на эка-
но мі ку.

Яшчэ ле тась Аляк сандр Лу ка шэн ка не ад-
на ра зо ва ка заў, што да вы ба раў бу дзе вы-
зна ча на, у якім скла дзе ўрад увой дзе ў но вы 
па лі тыч ны цыкл. І сён няш няе па ся джэн не ста-
ла важ най вя хой на гэ тым шля ху. Амаль пяць 
га дзін на ра ды — ві да воч на, што раз мо ва па 
вы ні ках 2019-га ста ла над звы чай пад ра бяз-
най, прад мет най і на ват жорст кай.

Зра зу ме ла, сён ня но выя вы клі кі дык ту юць 
но выя рэа ліі — тут і ўза е ма ад но сі ны з га лоў-
ным парт нё рам, і рас паў сюдж ван не ка ра на ві-
рус най ін фек цыі. Але і без улі ку гэ тых скла да-
нас цяў Прэ зі дэнт, пад вод зя чы вы ні кі на ра ды, 
ад зна чыў, што ра бо ту ўра да зда валь ня ю чай 
на зваць не атрым лі ва ец ца.

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на

Транс парт ез дзіць 
і лё тае

Авія цый ныя і чы гу нач ныя зно сі ны па між Бе-
ла рус сю і Маск вой пе ра ры вац ца не бу дуць. Пра 
гэ та, ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс пан дэн та 
Бел ТА, па ве да міў за гад чык кон суль ска га ад-
дзе ла па соль ства Бе ла ру сі ў Ра сіі Аляк сандр 
Су во раў.

«Мы звяз ва лі ся з Бе ла рус кай чы гун кай і 
кам па ні яй «Бел авія», — ска заў дып ла мат. — 
На ця пе раш ні мо мант, што да ты чыц ца кам па-
ніі «Бел авія», усе рэй сы з аэ ра пор таў Маск вы 
Да ма дзе да ва і Ша ра мец це ва за ста юц ца. Чы гу-
нач ныя зно сі ны так са ма за ста юц ца».Ма рыя ДА ДА ЛКА, Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


