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«Бе ла русь ка лій», наф та пе ра пра-

цоў чыя за во ды, МАЗ, Бе лАЗ, МТЗ, 

БМЗ — гэ та да лё ка не ўвесь пе ра-

лік. Іх пра дук цыю без уся ля ка га пе-

ра боль шан ня ве да юць ва ўсіх кут ках 

пла не ты. Сён ня гэ та ста ла на шым 

на цы я наль ным зда быт кам, упэў не ны 

кі раў нік дзяр жа вы, але мы не спы ня-

ем ся на да сяг ну тым.

У кра і не ства ра юц ца но выя ўзо ры 

спе цы яль най тэх ні кі, элект ра транс-

пар ту, аў та ма бі ляў і кам плек ту ю чыя 

да іх, су час ная іна ва цый ная сель ска-

гас па дар чая, ва ен ная тэх ні ка. І та кіх 

пры кла даў шмат.

«Бе ла рус кая эка но мі ка і на да лей 

бу дзе бу да вац ца на асно ве раз віц ця 

буй ных прад пры ем стваў і вы твор час-

цяў. Гэ та наш бяс спрэч ны пры яры-

тэт», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Пра ма лы 
і ся рэд ні біз нес

«Мы да лі год ныя ўмо вы для раз віц-

ця ма ло га і ся рэд ня га біз не су. Спра ва 

за імі. Дзей ні чай це. Але па мя тай це, 

што ва кол на шых гі ган таў вам заў-

сё ды зной дзец ца ра бо та. Гэ тым мы 

вы ра шым асноў ныя за да чы: ства рэн-

не но вых ра бо чых мес цаў і ім парт-

аза мя шчэн не», — ска заў Аляк сандр 

Лукашэн ка.

Ён звяр нуў на гэ та асаб лі вую ўва гу, 

па коль кі апош нім ча сам у гра мад стве 

толь кі і чу ваць — ма лы і ся рэд ні біз-

нес. На яго дум ку, ча сам за клі кі да 

та кіх ві даў дзей нас ці пры вод зяць да 

з'яў лен ня «тар бэш ні каў» і «мя шэч ні-

каў». Нам та кая перс пек ты ва не па-

трэб на. Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: 

да вайце не бу дзем за бы ваць, хто пры-

но сіць нам сла ву, ба гац це і даб ра быт 

на ро да, ма ю чы на ўва зе буй ныя прад-

пры ем ствы. Пры гэ тым ён не ад маў-

ляе пра вы лю дзей, якія хо чуць за няц-

ца ма лым і ся рэд нім біз не сам.

Шлях раз віц ця — 
ін дуст ры яль ны

У апош нія га ды ў кра і не ма дэр-

ні за ва на больш за пяць сот буй ных 

пра мыс ло вых прад пры ем стваў. Ство-

ра ны но выя вы твор час ці ў дрэ ва- і 

ме та ла апра цоў цы, бу даў ні чай і тэкс-

тыль най га лі нах, фар ма цэў ты цы, 

хар чо вай пра мыс ло вас ці, якія сён ня 

пра цу юць год на і эфек тыў на, да даў 

Прэ зі дэнт.

Ра зам з тым вы ка нан не асоб ных 

пра ек таў, мяк ка ка жу чы, не апраў да на 

за цяг ну ла ся. Кі раў нік дзяр жа вы да-

ру чыў ура ду за вяр шыць рэа лі за цыю 

асноў ных ін вес ты цый ных пра ек таў 

на пра ця гу най блі жэй шых двух га доў, 

вы вес ці на эфек тыў ную ра бо ту, за-

бяс пе чыў шы стап ра цэнт ную за груз ку 

ма гут нас цяў.

«Бе ла русь ін дуст ры яль ная — гэ та 

наш шлях раз віц ця. Мэ та — ства рэн не 

кам форт на га жыц ця ў кож ным кут ку 

кра і ны. Прын цы по ва важ на вы клю-

чыць усё тое, што сён ня стрым лі вае 

эка на міч ны рост. Для ўра да, На цыя-

наль на га бан ка гэ та пер ша рад ная 

за да ча», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лука шэн ка. Нам не аб ход на па вы шаць 

эфек тыў насць ра бо ты рэ аль на га сек-

та ра. Са ве ту Мі ніст раў вар та пры маць 

больш дзейс ныя ме ры, упэў не ны бе-

ла рус кі лі дар.

Усе суб' ек ты гас па да ран ня зна-

хо дзяц ца ў ад ноль ка вых умо вах — 

курс руб ля, пра цэнт ныя стаў кі, ін шыя 

ўмо вы для ўсіх адзі ныя, а пра цу юць 

па-роз на му. Прак ты ку, ка лі прад пры-

ем ствы імк нуц ца кам пен са ваць сваю 

без гас па дар лі васць бюд жэт ны мі срод-

ка мі, трэ ба спы ніць кан чат ко ва.

Быць блі жэй да лю дзей
Звяр нуў ся Прэ зі дэнт да праб лем-

на га пы тан ня раў на мер на га раз віц-

ця тэ ры то рый. У рэ гі ё нах пра жы вае 

боль шая част ка на сель ніц тва. Ме-

на ві та ад жы ха роў та кіх аб лас цей 

пад час «Вя лі кай раз мо вы» па сту пі ла 

тры чвэр ці зва ро таў. Бе ла русь — не-

вя лі кая кра і на, та му лі ній па дзе лу па 

са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці не 

па він на быць.

«За да ча па ска ра чэн ні раз ры ву ва 

ўзроў ні і якас ці жыц ця ста іць не адзін 

год. Ад нак яе ак тыў на га ра шэн ня па-

куль не на зі ра ец ца. Урад не па ві нен 

ухі ляц ца ад гэ тай праб ле мы, вы ра-

шаць яе не аб ход на цэнт ра лі за ва на. 

Праб ле мы ўсю ды ад ноль ка выя, та му 

па тра бую ад Са ве та Мі ніст раў сіс-

тэм най ра бо ты. Не вар та паў та раць 

па мыл кі мі ну ла га скла ду. Трэ ба ўсім 

нам спус ціц ца на зям лю і быць блі-

жэй да лю дзей. Ка лі не ве да еш, што 

ра біць, я час та га ва ру, ідзі да лю дзей. 

Яны та бе пад ка жуць і да па мо гуць», — 

пра па на ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

кіраўнікам.

У Бе ла ру сі вы зна ча ны ўзроў ні рэ-

гі я наль най па лі ты кі — гэ та ста лі ца, 

аб лас ныя цэнт ры, ра ё ны, аг ра га рад кі 

і вёс кі. Па кож ным з іх ство ра ны свае 

стра тэ гіі.

У 11 буй ных га ра дах, па пры кла дзе 

Ор шы, бу дуць рас пра ца ва ны ад па вед-

ныя пра гра мы па ско ра на га раз віц ця. 

На іх рэа лі за цыю ўра ду і стар шы ням 

абл вы кан ка маў Прэ зі дэнт даў два 

гады.

«Рэ гі ё нам з улі кам іх спе цы я лі-

за цыі не аб ход на на даць мэ та вы ха-

рак тар ін вес ты цы ям для ўзмац нен ня 

іх эка на міч на га па тэн цы я лу. Умо вы 

для раз віц ця прад пры ем стваў лю бо-

га маш та бу і ўсіх фор маў улас нас ці 

ство ра ны. Мяс цо выя ор га ны ўла ды 

па він ны аказ ваць уся ля кае са дзей ні-

чан не ін вес та ру ў ар га ні за цыі сва ёй 

спра вы. Усё для гэ та га ёсць. Да стат-

ко ва дак лад на вы кон ваць на мес цах 

іс ну ю чыя нор мы», — звяр нуў ся кі раў-

нік дзяр жа вы.

Кам форт ныя ўмо вы для жыц ця ў 

рэ гі ё нах маг чы ма ства рыць, толь кі 

зай ма ю чы ся іх інф ра струк ту рай.

Дык та ту ра тэх на ло гій 
у сель скай гас па дар цы

«Не аб ход на ду маць не пра тое, 

коль кі мы здоль ныя вы ра біць, а пра 

тое, ку ды і коль кі змо жам пра даць», — 

аб та кой стра тэ гіі ў вы твор час ці зноў 

на га даў Прэ зі дэнт. Па кож ным кі рун ку 

па трэб ны пра ек ты бу ду чы ні і но выя 

тэх на ло гіі.

Та кія па ды хо ды да ты чац ца і сель-

скай гас па дар кі.

«Ас но ва яе раз віц ця — буй на та-

вар ная вы твор часць, і ад гэ та га мы 

ні ку ды не ады дзем. Гэ та ма дэль да-

ка за ла сваю эфек тыў насць. Пры гэ-

тым я ха чу звяр нуць ува гу: з'я віў ся 

ней кі крэн і ў на шым ура дзе. «Пры-

ват ні кі, фер ме ры не звяр та юц ца да 

нас па да па мо гу». Гэ та, ма быць, ва 

ўра дзе не ве да юць, што мы аказ ва-

ем да па мо гу не толь кі буй на та вар ным 

вы твор цам у сель скай гас па дар цы, 

але і фер ме рам. Толь кі пра шу не за-

бы ваць ад ну сур' ёз ную рэч, іс ці ну, што 

буй на та вар ныя сель ска гас па дар чыя 

прад пры ем ствы, якія па-ста ро му на-

зы ва лі кал га сы і саў га сы (яны бы лі 

мен шыя), ня суць ве лі зар ную са цы яль-

ную на груз ку, — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Гэ тыя буй на та вар ныя 

сель ска гас па дар чыя прад пры ем ствы 

ад каз ва юць не толь кі за лю дзей у той 

ста рой вёс цы, яны зай ма юц ца ма дэр-

ні за цы яй гэ тых вёсак».

Но выя да мы, клу бы, інф ра струк-

ту ра ў аг ра га рад ках — за слу га та кіх 

прад пры ем стваў. Ды і ўво гу ле, аг ра-

га рад кі па ўсёй Бе ла ру сі бы лі па бу-

да ва ны, па вод ле слоў Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, не без да па мо гі гэ тых 

гас па да рак.

«Маг чы ма, вы (бу ду чыя ка мен та-

та ры у сац сет ках. — «Зв.») ма е це 

ра цыю, што дзяр жа ва па він на ўзяць 

на ся бе да ро гі, клу бы і біб лі я тэ кі са 

шко ла мі, а вы там зай май це ся вы-

твор час цю. Лю дзі са мі за ся бе і так 

да лей. Маг чы ма, але па куль гэ та га 

ня ма, і нам да пус каць па мыл кі на шых 

су се дзяў нель га, — ска заў кі раў нік 

кра і ны. — Нель га іс ці гэ тым шля хам. 

Трэ ба спа кой на рухацца і вы бі раць 

той шлях, які сён ня пры маль ны, бо за-

ста нём ся не толь кі без ма ла ка, мя са, 

але і без шта ноў».

Жорст кая дык та ту ра тэх на ло гій, 

вы твор чая дыс цып лі на, ак тыў нае 

за сва ен не но вых ві даў пра дук цыі 

рас лі на вод ства і жы вё ла га доў лі — 

асноў ныя за да чы для сель скай гас-

па дар кі. На конт апош ня га, Аляк сандр 

Лукашэн ка ўдак лад ніў, што кож ны ра-

ён па ві нен ба чыць сваю стра тэ гію ў 

гэ тай га лі не. Мя ня ец ца клі мат — мя-

ня ец ца па ды ход, та му трэ ба менш за-

во зіць пра дук цыі з-за мя жы. Да та го ж 

дзве трэ ці ім пар ту мы мо жам вы рас-

ціць на сва ёй зям лі.

На га даў Прэ зі дэнт і пра но вы аг-

ра трэнд — вы твор часць ар га ніч ных 

пра дук таў вы ключ най якас ці па «зя-

лё най» тэх на ло гіі. Стар шы ня Мі набл -

вы кан ка ма Ана толь Іса чан ка ўжо бу-

дуе но вы эка ры нак. Дзя ку ю чы яму на-

сель ніц тва па зна ё міц ца з вы ключ на 

«чыс ты мі» пра дук та мі.

«Мы га на рым ся тым, што ў нас 

доб рая сель ска гас па дар чая пра дук-

цыя. Гэ та праў да, але трэ ба ства рыць 

най чыс цей шую ў эка ла гіч ных ад но сі-

нах пра дук цыю. Па куль нам пры ро да 

да зва ляе гэ та ра біць. І мы гэ ты прык-

лад па ка жам», — за пэў ніў кі раў нік 

дзяр жа вы.

У Бе ла ру сі іс нуе За кон «Аб вы твор-

час ці і аба ро це ар га ніч най пра дук-

цыі». За да ча ўра да — рас пра ца ваць 

дзейс ныя ме ха ніз мы яго рэа лі за цыі. 

Асаб лі ва гэ та ак ту аль на, та му што су-

свет ны аба рот та кіх пра дук таў пе ра-

вы сіў 100 міль яр даў до ла раў ЗША, іх 

рэн та бель насць боль шая, чым у тра-

ды цый ных на 10—15 %. І ры нак бу дзе 

толь кі рас ці.

Лейт ма тыў тры ло гіі 
аб «Ма лой ра дзі ме»

Пры род ны ланд шафт Бе ла ру сі — 

на ша ба гац це і го нар. Але і буй ныя 

га ра ды трэ ба азе ля ніць і за са дзіць 

квет ка мі.

«Сё ле та не аб ход на за вяр шыць ра-

бо ту па доб ра ўпа рад ка ван ні і азе ля-

нен ні кра і ны. Гэ та лейт ма тыў дру го га 

го да тры ло гіі «Ма лой ра дзі мы». Чыс-

ці ня і эс тэ ты ка — гэ та не прос та наш 

брэнд, гэ та стыль жыц ця», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт за клі кае па са дзіць дрэ-

вы на пуст ках. Вы ка паць ма лень кія 

рас лі ны, якія гі нуць з-за буй ных «су се-

дзяў», мож на ў ля сах і па са дзіць там, 

дзе іх ня ма.

На вя дзен не па рад ку і яго пад тры-

ман не — за да ча кож на га: мяс цо вай 

ула ды, прад пры ем стваў, ар га ні за цый 

і жы ха роў. Толь кі так кож ны змо жа 

на зваць ся бе са праўд ным гас па да ром 

на сва ёй зям лі.

Зва рот ная су вязь 
гра ма дзян

Пад час «Вя лі кай раз мо вы» з Прэ-

зі дэн там у са ка ві ку гэ та га го да па сту-

пі ла шмат зва ро таў з пра па но ва мі па 

раз віц ці рэ гі ё наў. Гэ та па каз вае, што 

жы ха ры на са мрэч хва рэ юць ду шой 

за свой край.

«Ёсць іні цы я ты вы, якія без пе ра-

боль шан ня да ты чац ца бу ду чы ні ўсёй 

кра і ны, яе да лей ша га са цы яль на-эка-

на міч на га і па лі тыч на га раз віц ця: ад 

ро лі праф са юз на га ру ху да ўдас ка-

на лен ня за ка на даў ства і пра па ноў па 

змя нен ні на шай Кан сты ту цыі. Ра дуе 

тое, што лю дзі ду ма юць маш таб на, 

пе ра жы ва юць шчы ра. Без умоў на, гэ-

та свед чыць і аб па лі тыч най ста лас ці 

на ша га гра мад ства», — кан ста та ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Та кія пра па но вы на сель ніц тва — 

свай го ро ду «да рож ная кар та» для 

ўла ды. Ра бо та з людзь мі — асноў ны 

кі ру нак для дзяр жаў на га кі ра ван ня.

Па сло вах Прэ зі дэн та, тым, хто не 

лю біць су стра кац ца з людзь мі, пра-

во дзіць пры ёмы, не мес ца ва ўла дзе, 

а асаб лі ва ў дэ пу тац кім крэс ле.

Штры хі ў воб ра зе 
су час на га кі раў ні ка

Вы со ка пра фе сій ны, аду ка ва ны і 

ад каз ны ча ла век — вось та кі парт рэт 

дзяр жаў на га слу жа ча га «на ма ля ваў» 

Прэ зі дэнт і за клі каў пад няць уз ро вень 

кі раў ніц ка га кор пу са кра і ны. І гэ та 

стра тэ гіч ная за да ча дзяр жаў най кад-

ра вай па лі ты кі на су час ным эта пе.

«Сён ня ад кі раў ні коў па тра бу юц ца 

не толь кі глы бо кае ве дан не эка но мі кі, 

вы со кі пра фе сі я на лізм і ад каз насць 

за да ру ча ную спра ву, але і ўмен не 

пра ца ваць з людзь мі, раз маў ляць з 

імі. Асаб лі вую ак ту аль насць на бы-

вае пад рых тоў ка кі раў ні коў но вай 

фар ма цыі, здоль ных адап та вац ца 

да эка на міч най сі ту а цыі, якая хут ка 

змя ня ец ца», — па ве да міў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Драй ве рам раз віц ця кра і ны на бу-

ду чыя га ды па ві нен стаць ча ла век, яго 

іні цы я ты ва і імк нен не жыць лепш.

Ма ла дым лю дзям і іх энер гіі так са-

ма зной дзец ца мес ца ва ўла дзе. Перс-

пек тыў ныя спе цы я ліс ты, з лі дар скі мі 

якас ця мі, тыя, хто жа дае пра ца ваць, 

у ка го га раць во чы, а дум кі су гуч ныя 

кі рун кам раз віц ця кра і ны, — та кія кад-

ры па трэб ныя на шай Бе ла ру сі.

Прэ зі дэнт па пра кнуў гра мад скія ар-

га ні за цыі, асаб лі ва «Бе лую Русь». Яна 

па він на ак тыў ней са свай го шэ ра гу 

рэ ка мен да ваць мо ладзь у кі раў ні кі.

«У нас ёсць праф са ю зы, у нас ёсць 

ва шы ар га ні за цыі, ма ла дзёж ныя ар-

га ні за цыі, у нас ёсць жа но чыя ар га-

ні за цыі. У рэш це рэшт, і ве тэ ра ны 

пад ка жуць. Вось яна гра ма дзян ская 

су поль насць. Але гэ та гра ма дзян ская 

су поль насць па він на са ма ва ру шыц ца, 

не толь кі пла кац ца, што дзесь ці кры-

жы знес лі», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Асаб лі вая ро ля, па сло вах Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі, у фар мі ра ван ні 

на цы я наль най кі раў ніц кай элі ты і пе-

ра да чы ёй во пы ту ста рэй ша га па ка-

лен ня на ле жыць Ака дэ міі кі ра ван ня 

пры Прэ зі дэн це.

Но вае па ка лен не 
бе ла ру саў

Ма ла дая не за леж ная бе ла рус кая 

дзяр жа ва, як ад зна чыў Прэ зі дэнт, бы-

ла ство ра на «з аб лом ка ве лі зар най 

ім пе рыі». Ра зам з эка на міч най, са-

цыяль най, па лі тыч най сіс тэ май вы рас-

ла і но вае па ка лен не пер шых дзя цей 

су ве рэн най Бе ла ру сі. Ка лі ста рэй шае 

па ка лен не са ма стой на ву чы ла ся быць 

сва бод ны мі, не за леж ны мі, яны ўжо 

та кі мі на ра дзі лі ся.

«Вы ве да е це, шмат сён ня бал бат-

ні. Вось Бе ла русь ку дысь ці ўклю чаць, 

Бе ла русь па дзе ляць. Ды не маг чы ма 

сён ня гэ та зра біць, та му што яны ўжо 

на ра дзі лі ся ў сва бод най, не за леж най 

Бе ла ру сі. І той, хто сён ня па смее зні-

шчыць Бе ла русь, сам па са бе Прэ зі-

дэнт, урад, ці хто яшчэ, — яны бу дуць 

пра кля тыя», — ска заў кі раў нік дзяр-

жа вы.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэнкі, 

мо ладзь лю бой кра і ны мо жа па зайз-

дрос ціць бе ла ру сам, у якіх ёсць мір-

ная, пры го жая кра і на, ге ра іч нае мі ну-

лае і ба га тыя тра ды цыі.

«Сён ня мож на і трэ ба аба пі рац ца 

на іх ве ды, ін тэ лект, сме ласць і ў доб-

рым сэн се дзёрз касць. На шы дзе ці 

па він ны ба чыць і ад чу ваць, што па-

трэб ныя нам, па трэб ныя сва ёй кра і не. 

Мы аба вя за ны зра біць усё маг чы мае, 

каб яны рас кры ва лі та лен ты і ўва саб-

ля лі ў жыц цё ма ры на Ра дзі ме, у ся бе 

до ма. Асаб лі ва ця пер, ка лі ў све це ў 

пра мым сэн се ідзе біт ва за ма ла дыя 

ро зу мы. Ка лі яны пад вяр га юц ца ма-

гут на му ін фар ма цый на му на ціс ку, які 

раз бу рае сіс тэ му каш тоў нас цяў. Мы 

ве да ем, для ча го гэ та ро біц ца», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Знач нае мес ца ў вы ха ван ні свя до-

мас ці мо ла дзі на ле жыць і СМІ, якія па-

він ны ства раць для яе якас ны кан тэнт. 

Срод кі ма са вай ін фар ма цыі змо гуць 

за ах во ціць мо ладзь да фар мі ра ван ня 

сва ёй гра ма дзян скай па зі цыі.

На дум ку лі да ра Бе ла ру сі, вя лі кая 

ро ля тут на ле жыць і Рэс пуб лі кан ска му 

са ю зу мо ла дзі: «Вы, як і ін шыя на шы 

гра мад скія ар га ні за цыі, ас но ва гра-

ма дзян скай су поль нас ці. Ме на ві та вы 

па він ны быць ары ен ці рам для сва іх 

ад на год каў. Не толь кі жыць ідэ я мі, які-

мі ахоп ле на су час ная мо ладзь, але і 

быць на паў кро ку на пе ра дзе».

Як ад бі раць «зяр нят кі» 
ро зу му

Ру хац ца на пе рад — за да ча і для 

сіс тэ мы аду ка цыі. У кра і не за па тра-

ба ва ны спе цы я ліс ты, якія 

ва ло да юць но вы мі кам пе-

тэн цы я мі і змо гуць пра ца-

ваць над эка но мі кай ве даў. 

Кла па ціц ца аб іх не аб ход на 

са шко лы.

Да па мо жа ў вы ха ван-

ні та кіх су пра цоў ні каў і 

Нацы я наль ны дзі ця чы тэх-

на парк. Пер ша га сту дзе ня 

2021 го да ён ад кры ец ца 

для та ле на ві тых хлоп чы каў 

і дзяў чы нак з усіх рэ гі ё наў. 

Пра ца ваць з вун дэр кін да мі 

бу дуць най леп шыя на стаў-

ні кі і на ву коў цы. Але ад нос-

на ра бо ты ўста но вы Прэ зі-

дэнт за даў ся пы тан нем:

— Я гля джу, пра па на-

ва лі мне ства рыць гэ ты 

парк. Ча каю, ка лі яны мне 

ска жуць са мае эле мен тар-

нае і га лоў нае, як ад бі раць 

гэ тыя зяр нят кі бу дзем па 

ўсёй кра і не? Хто там бу дзе 

ву чыц ца? Мо жа зноў за ха-

бар ці яшчэ штось ці? Але та ко га не 

бу дзе.

У пла не пра фе сій на га на ву чан ня 

кра і не трэ ба па мя таць пра за па тра-

ба ва насць кад раў.

А сіс тэ му вы шэй шай і школь най 

аду ка цыі не аб ход на ма дэр ні за ваць, 

ары ен ту ю чы ся на су час насць. Але 

ўдас ка наль ваць — не зна чыць ла-

маць...

«А ру хац ца ад мен ша га да боль ша-

га. Ад прос та га да скла да на га. Гэ та 

маё ня змен нае па тра ба ван не. Гэ та 

як у мо вах. За ўва жаю, зноў пай шла 

гэ тая моў ная хва ля. Я ж вас пра сіў 

не па ды май це гэ тае пы тан не ўво гу-

ле. Яно за кры тае ў Бе ла ру сі. У нас 

дзве дзяр жаў ныя мо вы. Дзве — рус-

кая і бе ла рус кая, — пад крэс ліў Прэ-

зі дэнт. — Ка лі хтось ці хо ча стра ціць 

ро зум, ён стра ціць рус кую мо ву. Ка лі 

ён хо ча стра ціць сваё сэр ца, ён стра-

ціць бе ла рус кую мо ву. Што вы хо ча це 

стра ціць — ро зум або сэр ца?»

На між на род ных кон кур сах і алім-

пі я дах бе ла рус кія вуч ні па каз ва юць 

вы дат ныя вы ні кі. Гэ та фар мі руе ста-

ноў чы імідж на шай сіс тэ мы аду ка цыі. 

Та му не дзіў на, што рас це экс парт 

аду ка цый ных па слуг. Да нас па ве ды 

едуць за меж ныя сту дэн ты са 108 кра ін 

све ту. Як прык лад, Прэ зі дэнт пры вёў 

раз мо ву са сва ім ту рэц кім ка ле гам. 

У Бе ла ру сі ўжо ву чац ца больш за 

70 жы ха роў Тур цыі, а пад час су стрэ-

чы Эр да ган па пра сіў узяць на на ву-

чан не яшчэ.

«Ве лі зар ная кра і на, ім пе рыя — 

82 міль ё ны ча ла век на сель ніц тва. Ён 

уба чыў у на шай аду ка цыі тое «зер не», 

якое яму трэ ба. А мы ча сам га во рым: 

не тая аду ка цыя, трэ ба яе ўбраць і 

ўка ра ніць но вае», — пра ка мен та ваў 

бе ла рус кі лі дар.

На дум ку Аляк санд ра Лу ка шэн кі, 

у сфе ры аду ка цыі вель мі важ ная ро ля 

пе да го га, які ад на ча со ва па ві нен быць 

і псі хо ла гам. Гэ тыя пра фе сіі да паў ня-

юць ад на ад ну.

«Та му я кры ты кую заўж ды ў су вя зі 

з па дзе яй у Стоўб цах. Вось як у на-

ро дзе ка жуць, пе вень іх дзеў ба нуў у 

ад но мес ца, за ва ру шы лі ся ўсе. На-

чаль ні ка па бяс пе цы — увес ці ў кож-

най шко ле. На мес ні ка ды рэк та ра па 

бяс пе цы — увес ці. Псі хо ла га мі за пру-

дзіць, — рас ка заў Прэ зі дэнт. — Дзе 

вы гро шы на гэ та возь ме це? Ці трэ ба 

гэ та ўво гу ле?»

Ін фля цыю не аб ход на 
ўтрым лі ваць у ме жах 5 %

Рост за ра бот най пла ты і пры бы-

так — га лоў ныя кры тэ рыі ацэн кі ра-

бо ты кі раў ні ка лю бо га ўзроў ню, да даў 

ён. «І аб са лют на пра віль на не каль кі 

га доў та му бы ла па стаў ле на тры а дзі-

ная за да ча: цэ ны, за ня тасць, зар пла-

та. «Вя лі кая раз мо ва» па цвер дзі ла, 

што яна і сён ня ак ту аль ная», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ме на ві та цэ ны з'яў ля юц ца тэ май, 

якая ў най боль шай сту пе ні тур буе на-

сель ніц тва. Ка лі цэ ны бу дуць вы со кі мі, 

то зар пла та заў сё ды бу дзе зда вац ца 

не да стат ко вай.

Ся рэд не тэр мі но вая за да ча вы зна-

ча на — ін фля цыю не аб ход на ўтрым-

лі ваць у ме жах пяці пра цэн таў — але 

гэ та агуль ная ліч ба. «На ўзроў ні аса-

біс та га ўспры ман ня ін фля цыя ў кож на-

га свая», — да даў бе ла рус кі лі дар.

Ча ла век мяр куе пра рост цэн не па 

агуль ным спа жы вец кім ко шы ку, а па 

най больш знач ных 6—8 па зі цы ях та-

ва раў і па слуг свай го што дзён на га 

по пы ту.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў: ка-

лі цэ ны па чы на юць дзесь ці рас ці, то 

ўрад, мяс цо выя ор га ны ўла ды па він ны 

не ад клад на рэ ага ваць. «Ча му па нар-

маль ных цэ нах не мо жам на кар міць 

улас ны на род?» — спы таў ён.

Ад на з пры чын, упэў не ны ён, — на-

гу ля лі ся ў ры нак і дэ ма кра тыю ў эка-

но мі цы. Скар гаў лю дзей на па вы шэн-

не цэн на най важ ней шыя та ва ры быць 

не па він на, па пя рэ дзіў ён усе ор га ны. 

«І ня важ на, што ска жуць за мя жой па 

па лі ты цы цэ на ўтва рэн ня, га лоў нае, 

што ска жа наш на род».

Не аб ход на раз бі рац ца па кож най 

кан крэт най гру пе та ва раў, глы бо ка 

ўні каць у па ра дак фар ма ван ня ца ны 

на ўсіх эта пах і вы свят ляць, чым вы-

клі ка ны гэ ты рост.

Для стрым лі ван ня цэн Прэ зі дэнт 

па тра буе ад ура да ства раць ася род-

дзе для зда ро вай і сум лен най кан ку-

рэн цыі. У асоб ных ма на поль ных га лі-

нах ёсць спро бы дык та ваць свае цэ ны 

і та ры фы, та му трэ ба жорст ка спы няць 

ца на вую змо ву, вы раў ноў ваць умо вы, 

ад мя няць ін ды ві ду аль ныя льго ты.

Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю, Ка мі тэт дзяр-

жаў на га кант ро лю і ін шыя ўпаў на ва-

жа ныя дзяр жаў ныя ор га ны па він ны 

жорст ка са чыць за тым, каб за кон не 

па ру шаў ся.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў: пры маць не аб ход ныя ме ры без 

да дат ко вых да ру чэн няў Прэ зі дэн та. 

Ра шэн ні па він ны быць са цы яль на 

адказ ны мі.

Гра шо вае пы тан не
Да хо ды на сель ніц тва і іх рост за-

ста юц ца ў лі ку пры яры тэт ных дзяр-

жаў ных за дач.

У асоб ных ка тэ го рый ра бот ні каў 

на ву кі, аду ка цыі, ахо вы зда роўя, бу-

даў ніц тва ле тась вы рас ла за ра бот ная 

пла та. Але, як па каз ва юць зва ро ты, 

лю дзей усё яшчэ тур бу юць перс пек-

ты вы яе да лей ша га рос ту.

Асаб лі вая ўва га — да ніз ка аплат-

ных ка тэ го рый ра бот ні каў. «Урад 

аба вя за ны за бяс пе чыць су ад но сі ны 

ся рэд няй за ра бот най пла ты ў бюд-

жэт най сфе ры і ся рэд няй па кра і не на 

ўзроў ні не ні жэй за 80 пра цэн таў», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Бе ла рус кі лі дар на га даў, што мы 

да сяг ну лі пры клад на 500 до ла раў ся-

рэд ня ме сяч най зар пла ты. Па вы шэн не 

зар пла ты — за да ча не толь кі дзяр жа-

вы, але і са мо га ча ла ве ка, пра цоў ных 

ка лек ты ваў, прад пры ем стваў, упэў не-

ны ён. Кра і на па він на ства рыць мі ні-

мум для кам форт на га жыц ця і раз віц-

ця — тыя ж 500 до ла раў, да лей бу дзем 

ру хац ца ра зам, але на пе ра дзе па він-

ны быць улас на тыя, хто хо ча больш 

за раб ляць. Трэ ба пад цяг нуць тых, хто 

ця пер за раб ляе менш, — са цы яль ных 

ра бот ні каў, на стаў ні каў.

А што бу дзе з пен сі я мі?
«Трэ ба па мя таць, што ад за роб ку 

тых, хто пра цуе, за ле жыць даб ра быт 

лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту. Для боль-

шас ці з іх пен сія — гэ та адзі ная кры ні-

ца да хо ду», — на га даў прэ зі дэнт.

У 2018 го дзе трой чы па вя лі ча ны 

пен сіі. Іх рост па ві нен быць і ў 2019-м. 

«Да ру чаю ўра ду не ад клад ва ю чы пад-

рых та ваць пра ек ты не аб ход ных ра-

шэн няў», — ска заў бе ла рус кі лі дар. 

Са цы яль на га ран та ва ны ўзро вень 

су ад но сін ся рэд няй пен сіі па ўзрос це 

і ся рэд няй за ра бот най пла ты па ві нен 

імк нуц ца да 50 пра цэн таў і быць не 

ні жэй шы за 40 пра цэн таў.

І яшчэ ён за клі каў да ваць маг чы-

масць пра ца ваць пен сі я не рам, якія 

ма юць во пыт і та лент.

Маг чы масць мець 
доб рую ра бо ту

Трэ цяя з най больш знач ных праб-

лем, на якую звяр тае на шу ўва гу на-

сель ніц тва, да ты чыц ца маг чы мас ці 

мець доб рую ра бо ту, ад зна чыў Прэ-

зі дэнт.

Ад на з фор маў яе вы ра жэн ня — 

на дан не ма біль нас ці ра бо чай сі ле 

ў ме жах кра і ны. «І ў гэ тым пы тан ні 

неаб ход ны сіс тэм ныя пра па но вы. Але 

трэ ба і са мім пра яў ляць іні цы я ты ву, 

каб знай сці ся бе на рын ку пра цы», — 

пад крэс ліў ён.

Па-ра ней ша му пры яры тэт най за-

да чай за ста ец ца ства рэн не вы со ка-

пра дук цый ных ра бо чых мес цаў, што 

да ты чыц ца ўсёй вер ты ка лі ўла ды.

«Зні жэн не ўзроў ню за ня тас ці на-

сель ніц тва ці ска ра чэн не коль кас ці 

ра бо чых мес цаў не да пу шчаль на ні ў 

якім ра зе. А ўсе, хто іх ство рыць, атры-

ма юць уся ля кую пад трым ку на лю бым 

уз роў ні», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Урад, мяс цо выя ор га ны ўла ды, 

прад стаў ні кі пры ват на га біз не су — 

яны заў сё ды па він ны па мя таць, што 

ў нас ёсць яшчэ ад на ка тэ го рыя гра-

ма дзян, якія жа да юць ак тыў на пра-

ца ваць, ня гле дзя чы на праб ле мы 

са зда роў ем. Гэ та лю дзі, якія ма юць 

інвалід насць.

Асноў ныя за да чы тут дзве — ства-

рыць сіс тэ му да дат ко вых сты му лаў 

для най маль ні ка, які пра ца ўлад коў-

вае та кіх лю дзей, і да па маг чы знай сці 

ра бо ту кан крэт на му ча ла ве ку.

Акра мя та го, тут Прэ зі дэнт на зваў 

яшчэ трэ цяе — жа дан не чы ноў ні ка 

пад тры маць та ко га ча ла ве ка. Трэ ба 

да па ма гаць лю дзям з ін ва лід нас цю.

«Кан крэт ны ча ла век, кан крэт-

ная праб ле ма, кан крэт нае ра шэн не. 

Кож ны дзень. Усе абя цан ні, да дзе ныя 

на ро ду, па він ны быць вы ка на ны», — 

ска заў ён.

Гэ та за да ча для кож на га без вы-

клю чэн ня кі раў ні ка. Кі рун кі раз віц-

ця га лін, най больш бліз кіх лю дзям: 

жыл лё вай і ка му наль най гас па дар-

кі, бу даў ніц тва, аг ра пра мыс ло ва га 

комплек су — мы вы зна чы лі ў да ку-

мен тах са ма га вы со ка га ўзроў ню — 

ды рэк ты вах.

За мя ніць ча ла ве ка — 
не рэ аль на

«За апош нія два га ды да лі ўні каль-

ныя маг чы мас ці для эка на міч на га 

раз віц ця ўсіх сфер гра мад ства — ад 

са ма за ня тас ці да вы со кіх тэх на ло гій. 

Мы ства ры лі Парк вы со кіх тэх на ло-

гій. Ён аб' ек тыў на стаў ад ным з тых 

воб ра заў, які ха рак та ры зуе су час ную 

Бе ла русь для ўся го све ту», — за явіў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Ен пад крэс ліў: ПВТ — гэ та адзін 

з пра ек таў на шай бу ду чы ні. Абра ны 

курс на па бу до ву ІТ-кра і ны ня змен-

ны — гэ та на ша бу ду чы ня. Дзяр жа ва 

за ці каў ле на ў тым, каб Парк ак тыў на 

раз ві ваў ся і да нас пры яз джа лі най леп-

шыя спе цы я ліс ты — са мыя ра зум ныя і 

та ле на ві тыя лю дзі з гэ тай сфе ры. Мы 

ві та ем спе цы я ліс таў з усіх кра ін.

Бе ла рус кі лі дар вы ка заў упэў не-

насць, што ім бу дзе кам форт на не 

толь кі пра ца ваць, але і жыць у на шай 

кра і не. Га лоў нае — не змян шаць на-

бра ныя тэм пы рос ту і не ад стаць ад 

на дзён ных па трэб эка но мі кі. Маг чы-

мас ці, здоль нас ці і рас пра цоў кі рэ зі-

дэн таў Пар ка па він ны пра ца ваць у 

Бе ла ру сі і на Бе ла русь.

«Ад нак мы ра зу ме ем, што штуч ны 

ін тэ лект ні ко лі не за ме ніць ча ла ве ка, 

ды і фі зіч ная пра ца заў сё ды бу дзе за-

па тра ба ва на ў на шым жыц ці», — да-

даў ён.

Ро бат ні ко лі не бу дзе ва ло даць 

свя до мас цю, та му ча ла век, ча ла ве-

чая пра ца і рэ аль ны сек тар бу дзе ў 

асно ве. «За мест жан чы ны дзі ця ні хто 

не на ро дзіць», — ска заў Прэ зі дэнт.

Дзе ці і дом 
на сва ёй зям лі

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, увесь 

свет сён ня за не па ко е ны пы тан нем 

дэ ма гра фіі. Ак ту аль ная гэ та тэ ма і 

для Бе ла ру сі.

«Га лоў ным для лю бой сям'і, яе ста-

наў лен ня і рос ту за ста ец ца ра шэн не 

жыл лё ва га пы тан ня. Для ўра да гэ та 

за да ча па ста ян на га дзе ян ня. У бя-

гу чым го дзе 12 ты сяч шмат дзет ных 

сем' яў па бу ду юць улас нае, су час нае 

і кам форт нае жыл лё. Як ма ла — 

12 ты сяч уся го шмат дзет ных сем' яў. 

У бу ду чым го дзе, 2020-м, столь кі ж. 

І мы сён ня па ку ту ем, што не мо жам 

за бяс пе чыць іх жыл лём. Чу е це, я ўжо 

ка заў і за раз пуб ліч на ка жу: спы ні це 

ўся кае льгот нае бу даў ніц тва, а па бу-

дуй це перш за ўсё кам форт нае жыл лё 

для тых, хто на ра дзіў трое, пя цё ра ці 

ся мё ра дзя цей», — за га даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У апош нія ча сы з'я ві ла ся пра па но-

ва не браць на дзяр жаў ную служ бу 

ма ла дых лю дзей, якія не слу жы лі ў ар-

міі. Гэ тую ідэю Прэ зі дэнт спра е цы ра-

ваў на дэ ма гра фіч нае пы тан не: «Так, 

трэ ба гля дзець, ка лі ня ма дзя цей тра іх 

(у Ру ма са чац вё ра) — не мо жаш быць 

мі ніст рам і яшчэ кімсь ці».

Ка рыс та ец ца па пу ляр нас цю ў на-

сель ніц тва ін ды ві ду аль нае жыл лё. Ма-

ла па вяр хо вая за бу до ва су ад но сіц ца з 

на шым мен та лі тэ там і ду хам на ро да. 

Жыць на сва ёй зям лі — зра зу ме лае 

па мкнен не. Але Прэ зі дэнт па ра іў:

«Не імк ні це ся пад Мінск ам ка ва-

лак зям лі ўха піць! Не бу дзе гэ та га. Па-

гля дзі це на сё лы, коль кі па мі ра ючых 

вё сак! Так зва ных не перс пек тыў ных. 

Ідзі це ту ды, бя ры це. Там сён ня па паў-

гек та ра, а мож на гек тар зям лі ўзяць. 

Гэ та ва ша ба гац це, ва шых дзя цей у 

бу ду чым, та му што Бе ла русь, у са мым 

за ціш ным кут ку, лі та раль на ў пя ці год-

ку бу дзе за па тра ба ва на як ні ко лі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру чыў 

ура ду — грун тоў на, не ад клад ва ю чы 

пра пра ца ваць з бан ка мі пы тан не на-

конт раз віц ця га ра доў-спа да рож ні каў. 

Трэ ба пе ра гле дзець пра гра мы іх раз-

віц ця, ства рыць умо вы, якія сты му лю-

юць ся дзіб ную за бу до ву.

Трэ ба бу дзе рэ фар ма ваць пра гра-

му ся мей на га ка пі та лу, ска заў Прэ зі-

дэнт. На гэ тыя гро шы шмат дзет ныя 

сем'і мо гуць раз ліч ваць толь кі праз 

18 га доў. Та кая да лё кая перс пек ты-

ва зні жае ча ка ны эфект ад пра ек та. 

Пра гра ма па він на вы ра-

шаць на дзён ныя па трэ бы 

сем' яў. Ён да ру чыў ура ду 

па доў жыць яе на но вы пя-

ці га до вы тэр мін.

Га лоў нае — 
зда роўе

Ра шэн не дэ ма гра фіч най 

праб ле мы ля жыць у тым лі-

ку і ў га лі не ме ды цы ны. Яе 

мэ та — па вы шэн не якас ці 

жыц ця лю дзей.

А гэ та і пра фі лак ты ка за-

хвор ван няў, і ды яг нос ты ка, 

свое ча со вае і пра фе сій нае 

ака зан не ме ды цын скай 

да па мо гі, за бес пя чэн не на-

сель ніц тва да ступ ны мі ле-

ка мі. Гэ та што дзён ныя за-

да чы ра бо ты ўсёй сіс тэ мы 

ахо вы зда роўя.

У гэ тай сфе ры пра цу юць 

ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс-

ты, са праўд ныя пра фе сі я-

на лы.

Пра якасць бе ла рус кай ме ды цы-

ны свед чыць і той факт, што па слу гі 

на шых спе цы я ліс таў за па тра ба ва ныя 

ся род за меж ных па цы ен таў.

На экс пар це ме ды цын скіх та ва раў 

і па слуг ле тась кра і на за ра бі ла больш 

за дзвес це міль ё наў до ла раў. І ёсць 

па тэн цы ял для да лей ша га рос ту.

Сён ня бе ла рус кія ўра чы вы кон ва-

юць са мыя вы со ка тэх на ла гіч ныя апе-

ра цыі, у тым лі ку і тыя, якія з'яў ля юц ца 

вяр шы няй у хі рур гіі, — транс план та-

цыю ор га наў. У трох сот ча ла век б'ец-

ца но вае сэр ца. Шэсць сот жыц цяў 

вы ра та ва ны з да па мо гай пе ра сад кі 

пе ча ні.

Апе ра цыі па пе ра са дцы ныр кі ста лі 

амаль звы чай ны мі. У гэ та цяж ка па ве-

рыць, але больш за трыц цаць жан чын 

пас ля та кіх скла да ных апе ра цый змаг-

лі даць жыц цё ма лень кім бе ла ру сам.

«Лі та раль на ле тась на шы хі рур гі, 

мож на ска заць, здзейс ні лі цуд — пра-

апе ры ра ва лі не да но ша нае дзі цят ка на 

шос ты дзень пас ля яго на ра джэн ня. 

Ва га — кры ху больш за кі ла грам. Апе-

ра цыя на сэр цы. Ні дзе ў све це ні чо га 

па доб на га яшчэ не ра бі лі», — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт.
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