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«Пры тым яе ад мет ная асаб лі васць (як бы яе ні кры-
ты ка ва лі і як бы ні пе ра шка джа лі гэ тай ідэі ў ЗША ці 
асаб лі ва ў Еў ра пей скім са ю зе) у тым, што гэ та, ска жу 
па-на род на му, не «жлоб ства» з бо ку буй ной дзяр жа вы. 
Іду чы ў гэ тыя рэ гі ё ны, КНР на шля ху ін вес туе ка ла саль-
ныя срод кі ў раз віц цё тых дзяр жаў, праз якія пра ля жа 
Шаў ко вы шлях, — ска заў Прэ зі дэнт. — Муд рыя кі тай цы 
зра бі лі пра віль ны вы вад з іс ну ю чай сі ту а цыі. Не на хра-
пам, не буль до зе рам прай сці ся, не з да па мо гай ней кіх 
кры ла тых ра кет пра клас ці шлях на но выя рын кі, а па-
ды ма ю чы і пад трым лі ва ю чы тыя на ро ды, якія бу дуць 
пад трым лі ваць гэ ты Шаў ко вы шлях».

«Бе ла русь — кра і на, ад кры тая ўсім геа па лі тыч ным 
і эка на міч ным «вят рам», і тое, што ад бы ва ец ца ва кол 
нас, аказ вае сур' ёз ны ўплыў на раз віц цё на шай дзяр-
жа вы. Мы не мо жам і не па він ны іза ля ваць ся бе ад на-
ва коль на га све ту. Бо вя лі кая част ка вы раб ле най у нас 
пра дук цыі ад праў ля ец ца на экс парт. Та му, хо чам мы 
та го ці не, але вы му ша ны тры маць дзве ры ад кры ты мі. 
Ды і не ў ха рак та ры пры яз ных, гас цін ных бе ла ру саў уз-
во дзіць раз дзя ляль ныя сце ны, ад га родж вац ца ад ка го 
б там ні бы ло. У нас ін шыя прын цы пы. Су пра цоў ніц тва
і ства раль ная пра ца — вось сут насць на шай па лі ты кі», — 
рэ зю ма ваў бе ла рус кі лі дар.

ПА ПРЫН ЦЫ ПЕ НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 
ПРА ТЭК ЦЫ Я НІЗ МУ

«У су свет най эка но мі цы ўсё больш ума цоў ва ец ца 
прын цып на цы я наль на га пра тэк цы я ніз му — кож ны сам 
за ся бе! Гэт кі эка на міч ны на цы я на лізм. Гэ та ўсклад няе 
пра соў ван не на шай пра дук цыі. На прык лад, Еў ро па 
хоць і пай шла з на мі на не ка то рае зблі жэн не, па-ра ней-
ша му не дае хо ду шэ ра гу бе ла рус кіх вы ра баў. Рын кі
кра ін так зва най да лё кай ду гі даў но па дзе ле ны, і ўлез ці 
ту ды ця жэй, чым вярб лю ду прай сці праз вуш ка ігол кі», — 
ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Ён на га даў, што ў спад чы ну ад Са вец ка га Са ю за Бе-
ла ру сі да ста ла ся вель мі спе цы фіч ная гас па дар ка. «На-
ша пра мыс ло васць уяў ля ла са бой фі ніш ны, за вяр шаль-
ны этап вы твор час ці цэ лых га лін ве лі зар най дзяр жа вы. 
Стаў шы не за леж най, рэс пуб лі ка бы ла асу джа ная на 
тое, каб боль шую част ку та го, што вы раб ля ец ца тут, 
вы во зіць за мя жу», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Вы ні кам гэ та га ста ла за леж насць ад знеш ніх рын-
каў. «Да стат ко ва ад на му з важ ных парт нё раў на чымсь-
ці спа тык нуц ца, гэ та тут жа ад чу ва ец ца ў нас. Санк цый-
ныя ад но сі ны пад ка сі лі мно гіх. Тыя, хто ра ней заўж ды 
куп ляў на шы трак та ры, гру за ві кі, сель гас тэх ні ку, бы-
та вую тэх ні ку, мэб лю, воп рат ку, абу так і ін шае, са мі 
ледзь зво дзі лі кан цы з кан ца мі. Та му не маг лі пла ціць 
і куп ляць на шы та ва ры», — кан ста та ваў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Па тра ба ван ні да ўсіх га лін ула ды бу дуць толь кі 
ўзмац няц ца, за явіў Прэ зі дэнт. «На сён няш ні дзень 
на ша жыц цё вая не аб ход насць — гэ та на рошч ван не 
экс пар ту і пры цяг нен не ін вес ты цый. Я вель мі жорст ка 
па тра бую вы ка нан ня гэ тых за дач, бо ве даю, што гэ тыя 
пы тан ні сён ня мож на вы ра шыць. Ка лі б нель га бы ло 
вы ра шыць, не бы ло б та ко га ціс ку, — пад крэс ліў Прэ зі-
дэнт. — На ціск на вы ка наў чыя ор га ны, усе га лі ны ўла ды 
бу дзе толь кі ўзмац няц ца. Мы па він ны па ка заць уся му 
све ту, што здоль ныя функ цы я на ваць як су ве рэн ная 
не за леж ная дзяр жа ва. Ка лі нех та хо ча пад ня ўшы ру кі 
іс ці зда вац ца — ка лі лас ка».

«Я яшчэ глы бо ка не вы ву чаў, не гля дзеў вы ні кі пер-
ша га квар та ла гэ та га го да, але ду маю, што ўсё ра-
зу ме юць служ бо выя асо бы, у тым лі ку вы шэй шыя, 
што хлу сіць не бяс печ на. На ме ці ла ся ней кая тэн дэн цыя 
на пе рад, як яны за яў ля юць. Га то вы ў гэ та па ве рыць. 
І гэ та мы зра бі лі лі та раль на за са ка вік і не каль кі дзён 
кра са ві ка. Та му што сту дзень-лю ты цал кам пра ва лі лі і 
пра спа лі», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы

«Пер шае, што нам трэ ба зра біць, — змя ніць стаў-
лен не да ін вес та раў. Не ўла даль нік ка пі та лу па ві нен 
ха дзіць па ка бі не тах, каб уклас ці ў Бе ла русь свае гро-
шы, а мы аба вя за ны за бяс пе чыць яму зя лё ную ву лі цу
ў кра і не. Усе пы тан ні па він ны вы ра шац ца апе ра тыў-
на!» — за па тра ба ваў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што сён ня ў кра і не ство ра-
ны спры яль ныя ўмо вы для ін вес та ван ня. Атры ма ла ся 
да маг чы ся мак ра эка на міч най ста бі лі за цыі, ня ма па лі-
тыч ных уз ру шэн няў, дзей ні чае ад па вед нае за ка на даў-
ства. Не ро біц ца ні я кіх ад роз нен няў па між ай чын ны мі 
і за меж ны мі ін вес та ра мі. «Уз ні кае пы тан не: ка лі ўсе 
ўмо вы ство ра ны, то ча му аб' ёмы ін вес ты цый ска ра ча-
юц ца? Дзе мы не да пра цоў ва ем?» — спы таў бе ла рус кі 
лі дар.

«Сён ня на па зі цыю най буй ней ша га ін вес та ра ў 
све це вы хо дзіць дру жа люб ны нам Кі тай. Усе рэ гі ё ны 
рэс пуб лі кі ўста на ві лі з пра він цы я мі Кі тая па бра цім скія 
су вя зі, да мо ві лі ся аб рэа лі за цыі шэ ра гу пра ек таў. Ча му 
не ві даць кан крэт ных спраў? За гэ та так са ма спы та-
ем», — ска заў Прэ зі дэнт.

Ра бо та з ін вес та ра мі ста не вы зна чаль най у ацэн-
цы эфек тыў нас ці кі раў ні коў усёй мяс цо вай вер ты ка лі. 
«З гэ та га ча су якасць ра бо ты з за меж ным ін вес та-
рам і аб' ём пры цяг ну тых срод каў бу дуць раз гля дац ца 
як вы зна чаль ныя па каз чы кі эфек тыў нас ці кі раў ні коў 
усёй мяс цо вай вер ты ка лі. Ра бі це вы сно вы», — ска заў 
бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што за да чу гу бер на та рам аб 
што га до вым пры цяг нен ні ў кож ную воб ласць не менш 
як $100 млн пра мых кі тай скіх ін вес ты цый ні хто не ад мя-
няў. Больш за тое, Бе ла ру сі пра да стаў ле на ве лі зар ная 
крэ дыт ная лі нія Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі.

«Зноў жа, су стра ка ю чы ся ня даў на з прад стаў ні ка мі 
КНР, мы за кра на лі гэ та пы тан не, і яны ка жуць: да вай це 
нам пра ек ты, мы га то выя іх фі нан са ваць на вы гад ных 
для кра і ны ўмо вах. Ча му ма ру дзім? Але трэ ба ўлі чыць, 
што гэ тыя гро шы мы не мо жам укла даць у са цы яль ныя 
ці доў гаакуп ныя пра ек ты, на ват у да ро гі. Гэ тыя гро шы 
трэ ба ўкла даць у хут каакуп ныя пра ек ты — у вы твор-
часць», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

«За меж ныя ін вес ты цыі — рэ аль ны па ток не даў га во-
га знеш ня га фі нан са ван ня, які мог бы быць на кі ра ва ны 
на ства рэн не но вых вы со ка пра дук цый ных пра цоў ных 
мес цаў для зні жэн ня на пру жа нас ці на рын ку пра цы, 
ска ра чэн ня бес пра цоўя і па ве лі чэн ня за ня тых у эка но-
мі цы», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Больш дэ та лё ва сі ту а цыя ў эка но мі цы кра і ны ў най-
блі жэй шы час бу дзе раз гле джа на на рэс пуб лі кан скай 
на ра дзе з удзе лам ура да, На цы я наль на га бан ка, усёй 
вер ты ка лі ўла ды і кі раў ні коў най важ ней шых ар га ні за-
цый. «Усе па він ны быць на цэ ле ны на вы нік. А сён ня 
гэ та перш за ўсё пы тан ні за ня тас ці, рос ту за ра бот-
най пла ты, ста біль нас ці цэн», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Га во ра чы аб ра бо це Еў ра зій ска га эка на міч нага са-
ю за, Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў: «Не су мнен на, 
бы ла на дзея на ство ра ны Еў ра зій скі эка на міч ны са юз. 
Усё ж та кі шмат аб чым да мо ві лі ся, каб аб лег чыць рух 
та ва раў, ка пі та лаў, ра бо чай сі лы, пад раў няць умо вы 
гас па да ран ня. За ста ва ла ся толь кі на ла дзіць сіс тэм-
ную ра бо ту і ру хац ца на пе рад па на ме ча ным шля ху. 
Па куль не зу сім атрым лі ва ец ца», — кан ста та ваў кі-
раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле яго слоў, за клю чаць да мо вы аб зо не сва-
бод на га ганд лю ЕА ЭС з той ці ін шай дзяр жа вай пра-
сцей. «Быц цам і гу чыць пры го жа. А вось зай мац ца 
ру цін най дзей нас цю па вы бу доў ван ні роў ных, уза е ма-
па важ лі вых ад но сін, за сна ва ных на ўжо пад пі са ных 
дзяр жа ва мі-чле на мі да ку мен тах, — за да ча, як ака за-
ла ся, знач на больш скла да ная», — за ўва жыў ён.

«Мы па ста ян на вы свят ля ем ад но сі ны, то па пра ка ем 
адзін ад на го ў дэм пін гу, то не мо жам па дзя ліць агуль-

ны крэ дыт ны фонд. Нам усім не аб ход на зра зу мець 
га лоў нае: ры нак Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за — 
гэ та не ры нак якой-не будзь ад ной ці дру гой кра і ны і 
са юз ні каў, якія да лу чы лі ся да іх. Гэ та наш агуль ны, 
са ма да стат ко вы ры нак, раз ві ва ю чы які мы змо жам 
спра віц ца з лю бы мі санк цы я мі і вый сці з гэ та га эка на-
міч на га су праць ста ян ня пе ра мож ца мі», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

Пра тэк цы я нізм не га тыў на ад біў ся і ў рам ках ЕА ЭС, 
што пры вя ло да ска ра чэн ня та ва ра аба ро ту па між яго 
чле на мі.

ЗНАЙ СЦІ СВАЁ МЕС ЦА 
НА РЫН КУ ТА ВА РАЎ І ПА СЛУГ

У ней кай ме ры з-за гэ та га Бе ла русь па вы ні ках 
2016 го да не змаг ла вый сці на пра гноз ныя па каз чы кі 
па экс пар це. Ва ла вы ўнут ра ны пра дукт змен шыў ся 
на не каль кі пра цэн таў, зні зіў ся пры ток ін вес ты цый, 
уз мац ні ла ся на пру жа насць на рын ку пра цы, не ўда ло-
ся ўтры маць на ра ней шым уз роў ні рэ аль ныя да хо ды 
на сель ніц тва.

«Вы хад адзін: за ка саў шы ру ка вы ўсім на ро дам узяц-
ца за вы ра шэн не на дзён ных праб лем. Бо ня ўда чы, 
якія пра сле да ва лі нас апош нім ча сам, бы лі не толь кі 
след ствам знеш ніх фак та раў, іх ня ма ла і ўнут ры», — 
ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Нас не пус ка юць на ры нак Еў ра са ю за. А мы ча му 
не ад каз ва ем? Ча му не аба ра ня ем ся? Ча му мы ана ла-
гіч на ім аб са лют на сі мет рыч на і адэ кват на не па ка за лі 
каш тоў насць Бе ла ру сі? Я ча каю ад ура да ў гэ тым кі рун-
ку кан крэт ных дзе ян няў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, рэа ліі та кія, што 
на пла не це не па дзе ле ных рын каў не за ста ло ся. «Пры-
хо дзя чы ў лю бую кра і ну, на ват на якім-не будзь ад да ле-
ным кан ты нен це, мы су ты ка ем ся не толь кі з мяс цо вы мі 
вы твор ца мі, але і з кан ку рэн та мі, перш за ўсё з ЗША, 
Еў ра пей ска га са ю за, Япо ніі і асаб лі ва з Кі тай скай На-
род най Рэс пуб лі кі. Яны ма лай цы, уме юць пра ца ваць 
на рын ках і ўме юць ся бе за рэ ка мен да ваць, перш за 
ўсё дзя ку ю чы та му, што не вы ка рыс тоў ва юць ні я кія 
па пя рэд нія ўмо вы і сі ла выя кам па не нты, яны ідуць з 
гра шы ма, ства ра юць пра цоў ныя мес цы і цы ві лі за ва ным 
эка на міч ным ме та дам, мяк ка ка жу чы, за хоп лі ва юць 
гэ тыя рын кі — так, як і па він на быць у цы ві лі за ва ным 
све це», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Та му, каб хоць не як за ча піц ца за гэ тыя рын кі, у іх 
да во дзіц ца лі та раль на ўгры зац ца зу ба мі: у Аф ры ку, 
Ла цін скую Аме ры ку, Паўд нё ва-Ус ход нюю Азію і Бліз кі 
Ус ход. І та кія за да чы даў но па стаў ле ныя», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў пры няць ме ры 
для на рошч ван ня экс пар ту па слуг. «Да гэ та га ча су не 
рэа лі за ва ны па тэн цы ял, звя за ны з экс пар там па слуг. 
А на ім мы заў сё ды ня дрэн на за раб ля лі. Трэ ба вяр нуць 
стра ча ныя па зі цыі і ў да лей шым з го ду ў год ўма цоў-
ваць. Асаб лі вая ўва га — най больш перс пек тыў ным
ві дам па слуг: ін жы ні рын га вым, ту рыс тыч ным», — ска-
заў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт кан ста та ваў пры кмет нае пра соў ван не Бе-
ла ру сі апош нім ча сам у раз віц ці ту рыс тыч най га лі ны: 
вар та бы ло звяр нуць кры ху больш ува гі на гэ ты сек тар 
эка но мі кі — і ўжо пры кмет ныя зру хі.

«Ёсць перс пек ты вы ў раз віц ці экс пар ту бу даў ні чых 
па слуг. На шы па зі цыі тут знач на ўма ца ва лі ся пас ля 
ўзвя дзен ня гор на-ўзба га чаль на га кам бі на та ў Турк ме-
ні ста не. Упэў не ны, ця пер пра фе сі я на лізм на шых бу даў-
ні коў бу дзе яшчэ больш за па тра ба ва ны на су свет ных 
рын ках», — пе ра ка на ны кі раў нік дзяр жа вы.

«Ад крыю не вя лі кі сак рэт: пад час пры ём кі гор на-ўзба-
га чаль на га кам бі на та Прэ зі дэнт Турк ме ні ста на па пра сіў 
па бу да ваць дру гі та кі кам бі нат. Вы, на пэў на, звяр ну лі 
ўва гу, што ўжо аб ве шча ны кон курс на яго бу даў ніц тва. 
Мне абя ца на, што бу дуць пры ня тыя ўсе ме ры для та го, 
каб бе ла ру сам да ве рыць бу даў ніц тва дру го га кам бі на та. 
Я ска заў, што ка лі мы за хо чам, то і так вый гра ем гэ ты 
тэн дар», — рас па вёў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што трэ ба ўсё пра ду маць, па-
коль кі ба за там ство ра на: мес ца бу ду ча га бу даў ніц тва 
зна хо дзіц ца за 40 або 60 км ад дзе ю ча га кам бі на та. 
«Ка лі ўмо вы бу дуць пры маль ныя, то не трэ ба пра да-
ваць гэ тую ба зу: трак та ры, буль до зе ры, эк ска ва та ры 
і ін шую тэх ні ку, а пе ра мяс ціць іх на 40 км і бу да ваць, 
ка лі ака жам ся пе ра мож ца мі, дру гі гор на-ўзба га чаль ны 
кам бі нат. Але яшчэ раз пад крэс лі ваю: трэ ба ўлі чыць 
усе па мыл кі, якія бы лі на мі да пу шча ныя пры бу даў ніц-
тве пер ша га Гар лык ска га кам бі на та», — кан ста та ваў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ЛЮ ДЗЕЙ ПРА ЦА ЎЛАД КА ВАЦЬ, 
ЗАР ПЛА ТУ — ЗА РА БІЦЬ

Га во ра чы аб пы тан нях пра ца ўлад ка ван ня, кі раў нік 
дзяр жа вы ад зна чыў: «Трэ ба пры вы каць да та го, што не 
ра бо та па він на іс ці да лю дзей, а лю дзі іс ці за ра бо тай. 
Так пры ня та ва ўсім све це».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што вар та кла-
па ціц ца пра ма тэ ры яль ную пад трым ку бес пра цоў ных. 
«Важ на, каб яны бы лі са цы яль на аба ро не ны, але перш 
за ўсё не аб ход на, каб ча ла век сам імк нуў ся ўлад ка-
вац ца на пра цу. А на ша за да ча — да па маг чы яму ў 
гэ тым», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў ні кам на мес цах да дзе на да ру чэн не: да 1 мая 
бя гу ча га го да пра да ста віць маг чы масць пра ца ўлад ка-
вац ца ўсім, хто ў гэ тым мае па трэ бу і хто хо ча пра ца-
ваць. «Бу дзе це аса біс та пе ра да мной за гэ та да ваць 
спра ва зда чу», — па пя рэ дзіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Як мя не ін фар му юць, сён ня та кая дзей насць у кра і -
не раз гор ну та, — ска заў Прэ зі дэнт. — У вы кан ка мах 
ство ра ны ка мі сіі па пра ца ўлад ка ван ні, у якія мо жа звяр-
нуц ца лю бы гра ма дзя нін і атры маць са дзей ні чан не. Ча-
ла век мо жа звяр нуц ца не толь кі на бір жу пра цы — у ор-
га ны ўла ды. І я ўпэў не ны, яму пра па ну юць ра бо ту».

Ка жу чы пра за ра бот ную пла ту, Прэ зі дэнт ад зна чыў: 
«Ура ду па стаў ле на за да ча (усім, не толь кі ўра ду): за-
бяс пе чыць сё ле та ся рэд ні за ро бак па кра і не не менш 

за Br1000. Не ка то рыя ад каз ныя асо бы ў раз мо вах па-
між са бой на зы ва юць гэ тую ліч бу не пад' ём най. Ха чу 
пе ра сце раг чы ка гось ці ад упад ніц кіх за яў. Хто не мо жа 
па ды маць — трэ ба сы хо дзіць на больш лёг кую ра бо ту. 
Вы не дзе ля та го зай ма е це вы со кія дзяр жаў ныя па са-
ды, каб ад мах вац ца ад жыц цё ва важ ных праб лем».

Аляк сандр Лу ка шэн ка зра біў ак цэнт на тым, што 
амаль усё за ле жыць ад кі раў ні ка. «Там, дзе лю дзі не 
цяг нуць, там, дзе лю дзі не мо гуць (кі раў ні кі прад пры ем-
стваў), — трэ ба тэр мі но ва вы ра шыць кад ра выя праб-
ле мы. Час сы хо дзіць», — да даў ён.

Што даты чыц ца най больш праб лем ных прад пры ем-
стваў, то па ды хо ды да іх фі нан са ва га азда раў лен ня па-
він ны быць гнут кі мі. Асаб лі ва там, дзе вы твор чыя аб' ек-
ты з'яў ля юц ца го ра даў тва раль ны мі. «У та кіх вы пад ках 
упор трэ ба ра біць на пе ра пра фі ля ван не і ап ты мі за цыю 
коль кас ці ра бот ні каў, — ска заў бе ла рус кі лі дар. — Але 
перш — па кла па ціц ца аб пе ра на ву чан ні лю дзей і пра-
да стаў лен ні ім ін шых мес цаў, ка лі гэ та трэ ба». За да ча 
ад каз ная і вель мі не аб ход ная, пад крэс ліў ён.

«Ашу кан ства ў гэ тай спра ве не да пу шчаль нае. На ват 
не ду май це без улі ку пра дук цый нас ці пра цы вы даць 
па Br1000. Яны па він ны быць за роб ле ныя». Пра фе сі-
я на лізм кі раў ні коў у тым і за клю ча ец ца, каб ства рыць 
для гэ та га ўмо вы, знай сці рэ зер вы, перш за ўсё ў ар-
га ні за цыі пра цы.

«Гэ та за да ча комп лекс ная. Тут за вя за ныя та кія 
праб ле мы, як да лей шае пе ра ўзбра ен не ста рых і 
ства рэн не но вых вы твор час цяў, ука ра нен не су час-
ных тэх на ло гій, паў сюд ная аў та ма ты за цыя. Па трэб на 
пад рых тоў ка ра бо чых і спе цы я ліс таў вы со ка га кла са, 
здоль ных стаць га лоў най ру халь най сі лай пра грэ су, 
— ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Але та кія маш-
таб ныя зру хі — спра ва не ад на го го да. А вось у чым 
мы змо жам атры маць ім гнен ную ад да чу, дык гэ та 
ў па ляп шэн ні ар га ні за цыі пра цы. Ма ец ца на ўва зе 
комп лекс мер, па чы на ю чы са ска ра чэн ня за ліш няй 
коль кас ці пра цу ю чых там, дзе гэ та маг чы ма (ні ў якім 
ра зе лю дзей з прад пры ем стваў на ву лі цу не вы кід-
ваць — пы тан не па він на ўзгад няц ца з ор га на мі ўла ды, 
ча ла ве ка трэ ба пе ра вес ці праз ву лі цу і на кі ра ваць на 
ін шую ра бо ту), за ха ван ня пра цоў най і тэх на ла гіч най 
дыс цып лі ны і за кан чва ю чы сіс тэ май сты му ля ван ня 
пра цы. Вар та пры трым лі вац ца зра зу ме лай схе мы: 
вы ра біў — пра даў — атры маў. Ня ма якас на га, лік від-
на га та ва ру — ня ма зар пла ты».

Кі раў нік дзяр жа вы са шка да ван нем кан ста та ваў, 
што ў Бе ла ру сі да гэ та га ча су не ўда ло ся пад няць прэ-
стыж дзяр жаў най служ бы. «Ад каз насць вя ліз ная, пра ца 
на знос ча сам у не ка то рых, а сты му лаў не так ужо і 
шмат. Не аб ход на зра біць усё маг чы мае, каб дзярж-
служ ба ста ла ад ной з са мых пры ваб ных», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На гэ та на цэ ле на ап ты мі за цыя дзярж апа ра ту, якая 
пра во дзіц ца ў Бе ла ру сі. «Трэ ба дак лад на вы зна чыць, хто 
бу дзе дзярж слу жа чым, а хто бу дзе пра ца ваць па най ме 
ў тых ці ін шых дзяр жаў ных струк ту рах, не з'яў ля ю чы ся 
дзярж слу жа чым», — рас тлу ма чыў Прэ зі дэнт. Не аб ход на 
так са ма пры няць усе за ко ны па дзяр жаў най служ бе.

«Дзяр жаў ная служ ба па він на быць роў ная ва ен най, — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Дзяр жаў ных 
слу жа чых па він на быць столь кі, коль кі трэ ба, — ня-
шмат».

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў: ап ты мі за цыя дзярж апа-
ра ту, якая пра во дзіц ца ў кра і не, — гэ та не ме ха ніч нае 
ска ра чэн не коль кас ці, а ра цы я наль ны пе ра гляд функ-
цый, вы клю чэн не іх дуб лі ра ван ня, дэ ле га ван не на мес цы 
паў на моц тваў, пра воў на пры няц це ра шэн няў, але ра зам 
з гэ тым і ад каз нас ці за стан спраў у рэ гі ё нах.

Ад ным з клю ча вых кры тэ ры яў ста лас ці дзяр жаў на га 
апа ра ту з'яў ля ец ца ўмен не пра ца ваць з людзь мі, чуй на 
і ўваж лі ва ста віц ца да кож на га ча ла ве ка. Та кі па ды ход 
па ві нен быць улас ці вы ўсім га лі нам ула ды, пе ра ка на ны 
Прэ зі дэнт. Кі раў нік дзяр жа вы да ру чыў но ва му бе ла рус-
ка му пар ла мен ту, які абра ны мі ну лай во сен ню, ак тыў на 
пра ца ваць у гэ тым кі рун ку. «Су стрэ чы з на сель ніц твам, 
у акру гах і пра цоў ных ка лек ты вах, рэ аль ная да па мо га 
лю дзям у вы ра шэн ні іх праб лем ных пы тан няў — вось
га лоў ныя за да чы на род ных абран ні каў. Трэ ба ра зам — 
мяс цо вай вер ты ка лі, дэ пу та там усіх уз роў няў, гра -
мад скім ар га ні за цы ям — за бяс пе чыць пра мую, апе-
ра тыў ную су вязь ула ды і на ро да. Мы па він ны ўмець 
слу хаць і чуць лю дзей, якія да ве ры лі нам кі ра ван не 
дзяр жа вай!» — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт да ру чыў зра біць вы сно вы з сі ту а цыі па 
Дэ крэ це №3. У кра і не на ліч ва ец ца ка ля 350 ты сяч 
ча ла век, якія не бы лі за ня ты на рын ку пра цы. «Што 
бу дзем з імі ра біць? Ка лі вы пра па ну е це ін шую аль-
тэр на ты ву (Дэ крэ та №3), як пры му сіць іх пра ца ваць, я 
ад ступ лю. 350 ты сяч ча ла век па він ны пра ца ваць, та му 
што яны нам ства ра юць ве лі зар ную праб ле му, перш 
за ўсё пра ва ахоў най сіс тэ ме. А на огул гэ та 500 ты сяч 
ча ла век — 150 ты сяч мы з роз ных пры чын вы зва лі лі 
ад «ця жа ру» пра ца ваць».

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што трэ ба ра біць вы сно-
вы з та го, што ад бы ло ся. «Так, мы дрэн на на мес цах 
рэа лі за ва лі. Але кі ваць толь кі на мес цы, скі да ю чы з 
ся бе ад каз насць, — не той шлях. У нас вер ты каль 
ула ды, і мы ня сем за гэ та ад каз насць», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён звяр нуў ся да пар ла мен та ры яў: «Праб ле ма ёсць, 
яе трэ ба вы ра шаць. Як бу дзем дзей ні чаць? Із ноў пра-
пі саць, як мне пра па на ва лі: не пра цу еш — па ві нен 
ней кую су му ўнес ці. Але вы ж ра зу ме е це, што 10 ты сяч 
ча ла век уня суць гэ тыя гро шы і за бу дуць. А ас тат нія 
да лю та га або са ка ві ка на ступ на га го да ні ка пей кі не 
ўня суць. Яны і пра ца ваць не пой дуць, ка лі іх не пры му-
сіць. Ім пра сцей вый сці на ву лі цы, на пло шчы і кры чаць 
гвал там. А яшчэ пад су нуць ней кую ка пей ку за тое, што 
вый шаў на ву лі цы, — бо так бы ло. Та му па трэб на но вая 
кан цэп цыя — пры му сіць кож на га пра ца ваць».

Са мае важ нае — за ха ваць ква лі фі ка ва ныя кад ры. 
Прэ зі дэнт спа дзя ец ца, што «ад каз ныя за гэ та кі раў ні кі 
і спе цы я ліс ты не пад вя дуць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зваў вель мі сур' ёз най 
праб ле му за ня тас ці гра ма дзян, перш за ўсё не кан-

ку рэн та здоль ных на рын ку пра цы. Для іх пра ду гле-
джа ны бра ні ра ван не пра цоў ных мес цаў у роз ных 
ар га ні за цы ях, пры яры тэт нае на кі ра ван не на на ву чан-
не. «Мы і на да лей бу дзем тры маць гэ тае пы тан не на 
кант ро лі», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

ПРА ВЕР КІ ДОБ РА СУМ ЛЕН НЫМ 
НЕ ПА ТРЭБ НЫЯ

У сва ім вы ступ лен ні Прэ зі дэнт Бе ла ру сі за явіў: «Трэ-
ба сур' ёз на па гля дзець на ра бо ту кант роль ных ор га наў. 
За ліш ніх пра ве рак, якія па ра лі зу юць біз нес, быць не 
па він на. Прад пры ем ствы, якія нар маль на пра цу юць, 
не трэ ба па ста ян на пра вя раць. А вось ня доб ра на дзей-
ныя, якія тра пі лі ў гэ ты шэ раг, па він ны зна хо дзіц ца пад 
піль ным кант ро лем дзяр жа вы. Яшчэ больш піль ным, 
чым ёсць ця пер».

Па вод ле яго слоў, сум лен ная пра ца з'яў ля ец ца за-
ло гам та го, што кант роль ныя ор га ны не прый дуць на 
прад пры ем ства. «А ка лі прый дуць, са мым жорст кім 
чы нам бу дзем з гэ тым раз бі рац ца. Ха дзіць на прад-
пры ем ствы, дзе кі раў ні кі пра цу юць доб ра сум лен на, не 
трэ ба. І не ча кай це ні я кіх дэ крэ таў — пра цуй це па жыц ці 
сум лен на і пры стой на», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што ў Бе ла ру сі 
са праў ды шмат ад мі ніст ра цый ных бар' е раў. «Яны тар-
мо зяць раз віц цё лю бой дзе ла вой іні цы я ты вы, а ча сам 
прос та ні шчаць усё на ко ра ні. Як мне рас каз ва юць, 
ча ла ве ку не аб ход на здзейс ніць ка ля 12 ад мі ніст ра-
цый ных пра цэ дур, каб ад крыць не вя лі кую ка вя рань-
ку. На іх, па са мых сціп лых пад лі ках, патрэбна ка ля 
6 ме ся цаў. А ў гэ ты ж час прад пры маль нік мог бы сам 
пра ца ваць, ства раць пра цоў ныя мес цы для ін шых. Не 
леп шым чы нам ідуць спра вы ў бу даў ні чай сфе ры. Каб 
атры маць ра шэн ні вы кан ка ма аб пра да стаў лен ні зя-
мель на га ўчаст ка пад бу даў ніц тва, суб' ек там гас па да-
ран ня да во дзіц ца ча каць паў та ра го да, а то і больш. 
І гэ та мы зма га ем ся з бю ра кра тыз мам і ва ла кі тай?!» — 
за даў ся пы тан нем Прэ зі дэнт. Ён звяр нуў ся да кі раў ні-
ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал лі Ка ча на вай: «Вы 
ад каз ва е це за гэ тае пы тан не. Ды рэк ты ву Прэ зі дэн та 
ў гэ тым пла не ні хто не ад мя няў».

Кант роль дзяр жа вы і ад каз насць біз не су за сваю ра-
бо ту па він ны за ха вац ца. «Мне дак лад ва лі, што мно гія 
прад стаў ні кі дзярж ор га наў, біз не су пя рэ чы лі су праць 
мер ад каз нас ці, пра што я толь кі што ска заў. Пы тац ца 
бу дзем з усіх — і з дзярж струк тур, і з біз не су па поў най 
пра гра ме. І най важ ней шая за да ча кант ро лю ля жыць на 
Прэ зі дэн це і дэ пу та тах, та му што нас вы браў на род, і 
ён мае пра ва з нас па тра ба ваць», — пад крэс ліў кі раў-
нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што з біз не су бу дзе 
зня тая за ліш няя на груз ка. «Мы зды мем гнёт, га ран-
тыя — зды мем, але ад каз насць за ўсё бу дзе нес ці біз-
нес. Яны, да рэ чы, гэ та га не хо чуць, я ўжо атрым лі ваю 
аб' ём ную ін фар ма цыю. Маў ляў, так, дзяр жа ва ро біць 
буй ныя кро кі, аб мяр коў ва ю чы гэ тыя праб ле мы, але 
яна пе ра кла дае больш ад каз нас ці на нас — за ка лек-
тыў, прад пры ем ства, ра бо ту, а мы гэ та га не хо чам. 
Не, да ра гія мае, хо ча це вы гэ та га ці не, ка лі пай шлі 
ў біз нес — нес ці ад каз насць бу дзе це перш за ўсё за 
лю дзей», — за явіў ён.

Па кет да ку мен таў, пад рых та ва ны ра бо чай гру пай, 
ство ра най для сты му ля ван ня дзе ла вой ак тыў нас ці і вы-
клю чэн ня за ліш ніх па тра ба ван няў, што прад' яў ля юц ца 
да суб' ек таў гас па да ран ня, а так са ма да лей ша га ўдас-
ка на лен ня кант роль най і на гляд най дзей нас ці, па ві нен 
ад сек чы ўсё ліш няе. «І гэ тыя да ку мен ты ў най блі жэй шы 
час па він ны па сту піць на раз гляд Прэ зі дэн та. Раз гля-
даць кан чат ко вы ва ры янт так са ма бу дзем пуб ліч на, я 
вам гэ та абя цаю. Па вы ні ках ра бо ты пра вя дзём дэ та-
лё вы ана ліз, на коль кі ад каз на за ці каў ле ныя ор га ны 
па ста ві лі ся да май го да ру чэн ня», — за явіў ён.

ЗА ХА ВАЦЬ ЧА ЛА ВЕ ЧЫ
І ІН ТЭ ЛЕ КТУ АЛЬ НЫ КА ПІ ТАЛ

«Ча ла ве чы ка пі тал з'яў ля ец ца для нас са май вы-
со кай каш тоў нас цю. Бо гэ та ін вес ты цыі ў бу ду чы ню. 
Зда ро вая, аду ка ва ная на цыя з ба га тай куль ту рай — 
ас но ва па спя хо вай дзяр жа вы», — пад крэс ліў бе ла-
рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт на га даў, што не за леж ная Бе ла русь бы ла 
і за ста ец ца дзяр жа вай для на ро да, дзе ўсе на ма ган ні 
ўла ды па він ны быць скан цэнт ра ва ны на да сяг нен ні га-
лоў ных мэт — са цы яль най спра вяд лі вас ці, па вы шэн ня 
якас ці жыц ця лю дзей і іх даб ра бы ту. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ад зна чыў, што важ най за да чай з'яў ля ец ца па-
ве лі чэн не ся рэд няй пра цяг лас ці жыц ця ў кра і не. «У бя-
гу чым го дзе яна па він на на блі жац ца да 75 га доў. 74 — 
жа лез на. Але гэ та для нас не мя жа», — ска заў ён.

Ня гле дзя чы на эка на міч ныя цяж кас ці, ні ад на дзяр-
жаў ная са цы яль ная пра гра ма не бы ла і не бу дзе спы-
не ная. Бу дуць па ста ян на ўдас ка наль вац ца ме та ды 
ра бо ты ў ад но сі нах да па жы лых гра ма дзян. «На шы 
ве тэ ра ны вай ны і пра цы, якія ба ра ні лі Ра дзі му, якія 
пад ня лі пра мыс ло васць і сель скую гас па дар ку, не за-
ста нуц ца без да па мо гі дзяр жа вы. Ім і на да лей бу дзе 
за бяс пе ча на свое ча со вая вы пла та пен сій, па мер якіх 
бу дзе па вы шац ца ра зам з рос там за ра бот най пла-
ты», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. Па вод ле яго слоў, 
пра цяг нец ца пад трым ка сем' яў, ма ла за бяс пе ча ных і 
па жы лых гра ма дзян, а так са ма тых, хто стра ціў пра-
ца здоль насць.

«Мы па він ны ства рыць для лю дзей з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі та кія ўмо вы, каб яны ў да лей шым маг лі 
атрым лі ваць доб рую аду ка цыю, пра фе сій ныя на вы кі 
і быць за па тра ба ва ны мі на рын ку пра цы. Свет ва кол 
гэ тых лю дзей па ві нен стаць ін шым», — ад зна чыў кі-
раў нік дзяр жа вы.

«Яшчэ ад ной кроп кай рос ту з'яў ля ец ца паў сюд нае 
ўка ра нен не но вых ін фар ма цый ных тэх на ло гій. Яны ўжо 
шы ро ка пры мя ня юц ца ў ахо ве зда роўя, аду ка цыі, бан-
каў скай сфе ры, на мыт ні. Ва ўжы так увай шлі элект рон-
ны рэ цэпт, школь ны элект рон ны дзён нік, элект рон ны 
бан кінг, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Але свет не ста іць 
на мес цы. Нам трэ ба больш ак тыў на ўка ра няць ін фар-
ма ты за цыю ў сфе ры бы та вых па слуг, ганд лю, жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі, на транс пар це, ска ра чаць 
па пя ро вы да ку мен та а ба рот за кошт паў сюд на га вы ка-
ры стан ня тэх на ло гій элект рон на га ўра да». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да ру чыў да ства рэн ня элект рон на га ўра да 
пры цяг нуць Парк вы со кіх тэх на ло гій.

Прэ зі дэнт па тра буе ства рыць умо вы для пры цяг нен-
ня су свет ных ІТ-лі да раў у кра і ну. «На ша за да ча — даць 
та кія ўмо вы, каб су свет ныя лі да ры ў гэ тай сфе ры ад-
кры ва лі ў Бе ла ру сі свае прад стаў ніц твы, цэнт ры рас-
пра цо вак і ства ра лі за па тра ба ва ны ў све це пра дукт з 
вы со кай да баў ле най вар тас цю. Сён ня на шым Пар кам 
вы со кіх тэх на ло гій, ІТ-су поль нас цю вя дзец ца аб агуль-
нен не най леп шай су свет най прак ты кі, збі ра юц ца ўсе 
ідэі, якія да зво ляць пры браць лю быя пе ра шко ды на 
шля ху раз віц ця ІТ-сфе ры. Ура ду, Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та трэ ба ак тыў на пад тры маць гэ тую пра цу», — пад-
крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў, што па доб ная 
ра бо та ў Бе ла ру сі вя дзец ца і па раз ня во лен ні біз не су. 
Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што ня даў на на вед ваў ад ну 
з бе ла рус кіх ІТ-кам па ній. «Та ды мы да мо ві лі ся, што на-
ступ ным эта пам раз віц ця бу дзе бу даў ніц тва ІТ-кра і ны. 
Усё, што рэа лі зу ец ца ў сфе ры вы со кіх тэх на ло гій у све-
це, па він на знай сці пры мя нен не ў Бе ла ру сі», — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён рас тлу ма чыў, што да та кіх 
тэх на ло гій мож на ад нес ці штуч ны ін тэ лект, да поў не-
ную рэ аль насць, бес пі лот ныя аў та ма бі лі, тэх на ло гію 
блок чэйн, ліч ба выя ва лю ты.

ЛІ МІТ ДЛЯ ЦЭ НА ЎТВА РЭН НЯ
У кра і не ство ра на Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на-

га рэ гу ля ван ня і ганд лю, у аба вя зак яко га па стаў-
ле ны ма ні то рынг цэн на спа жы вец кім рын ку. «Але 
кант ра ля ваць цэ ны па він ны ўсе, каб не да пус ціць 
іх не аб грун та ва на га рос ту! Тым больш што пра цуе 
спе цы яль ная га ра чая лі нія па гэ тых пы тан нях, ку ды 
мо жа звяр нуц ца кож ны ча ла век. І мы па він ны ад рэ-
ага ваць на лю бую за ўва гу гра ма дзян», — пад крэс ліў 
Прэ зі дэнт.

«Мя не на сця рож вае, што ня даў на мі ністр ан ты ма-
на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю, яко му бы ла па стаў-
ле на дак лад ная за да ча, ады шоў шы ад гэ тай за да чы, 
за явіў: «Мы не бу дзем, на пэў на, кант ра ля ваць цэ ны, 
мы больш бу дзем ары ен та вац ца на раз віц цё кан ку рэн-
цыі». Ці, мо жа, я дрэн на па чуў, ці не зра зу меў ча гось ці. 
Паў та раю вам пуб ліч на: ва ша за да ча — кант роль за 
цэ на ўтва рэн нем, як ка лісь ці вы па ча лі гэ та ра біць на 
за ран ку сва іх пер шых кро каў на гэ тай па са дзе. І вы 
гэ та ўме е це і па він ны ра біць. І ні я кія рэ фар ма та ры і 
МВФ вам не ўказ, — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
звяр та ю чы ся да мі ніст ра ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня і ганд лю Ула дзі мі ра Кал то ві ча. — Кант ра люй це 
цэ на ўтва рэн не, асаб лі ва па тых та ва рах, якія пад ля га-
юць кант ро лю».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ады ход ад 
гэ тай за да чы пры вёў да та го, што кошт цук ру не аб-
грун та ва на па вя лі чыў ся на 25%. «Цук ро выя бу ра кі 
— адзін з са мых рэн та бель ных пра дук таў, якія мы 
вы рошч ва ем у сель скай гас па дар цы, усе хо чуць іх 
апра цоў ваць. Гро дзен цы гэ та лепш за ўсё ве да юць. 
Пе ра пра цоў шчы кі цук ро вых бу ра коў пра цу юць з доб-
рым пры быт кам. На рын ку па трэ ба ў цук ры да во лі 
вя лі кая — мы ўсё пра да ём, што вы рошч ва ем і на ват 
па экс пар це. Дык ча му пад ско чы лі цэ ны?» — за даў-
ся пы тан нем Прэ зі дэнт. Ён вы ка заў су мнен не ў тым, 
што кан ку рэн цыя па між цук ро вы мі за во да мі дасць 
ад ва рот ны эфект. «Та му ва ша га лоў ная за да ча, а я 
на вас вель мі раз ліч ваў і раз ліч ваю па куль, — цэ на-
ўтва рэн не. Ра бі це так, як вы гэ та ўме е це ра біць. Яшчэ 
раз пад крэс лі ваю: не слу хай це ні ко га, хто бу дзе вас 
пе ра кон ваць у ней кай лі бе ра лі за цыі. Лі бе ра лі за цыя 
доб рая для та го, хто не мае праб лем і ў ка го ў кі шэ ні 
доб рыя гро шы. А ў нас міль ё ны лю дзей, якія сён ня 
гро шай шмат не ма юць», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы, 
звяр та ю чы ся да Ула дзі мі ра Кал то ві ча.

Га во ра чы аб бу даў ніц тве жыл ля, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што кошт квад рат на га мет ра не 
па ві нен быць вы шэй шы за ся рэд ня ме сяч ны за ро бак. 
«Ка лі вес ці пад лік у цвёр дай ва лю це, то сён ня бу даў-
ніц тва ад на го квад рат на га мет ра ў ся рэд нім па кра і не 
абы хо дзіц ца ў $500, тро хі вы шэй. Але гэ та вы шэй, чым 
ся рэд ні за ро бак. І дзяр жа ва аба вя за на рэ ага ваць», — 
ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«У ця пе раш ні час па вя ліч ва ец ца по пыт на арэнд нае 
жыл лё, які пе ра вы шае пра па но ву, асаб лі ва ў Мін ску і 
ін шых буй ных га ра дах. Ура ду і гу бер на та рам да ру чаю 
па вя лі чыць аб' ёмы та ко га бу даў ніц тва як за кошт дзяр-
жа вы і ўлас ных срод каў ар га ні за цый, так і з пры цяг-
нен нем пры ват на га ка пі та лу», — ад зна чыў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што за апош нія га ды ня ма-
ла ква тэр і да моў па бу да ва на з дзярж пад трым кай, у 
асноў ным для шмат дзет ных сем' яў, а так са ма са цы-
яль на не аба ро не ных гра ма дзян. «Сё ле та та кі па ды ход 
па ві нен за ха вац ца ў боль шым аб' ёме, але пе ра важ ная 
боль шасць бе ла ру саў па він на раз ліч ваць і на ўлас ныя 
сі лы. Для гэ та га дзяр жа ва дае ня ма ла ва ры ян таў», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Што даты чыц ца та ры фаў на жыл лё ва-ка му наль ныя 
па слу гі, іх па вы шэн не мо жа быць апраў да на толь кі 
пры ўмо ве па вы шэн ня якас ці аб слу гоў ван ня і зні жэн-
ня вы дат каў. Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў, што ў 
Бе ла ру сі ўка ра нё ны без на яў ныя жыл лё выя суб сі дыі. 
«Мною да ру ча на яшчэ раз вы ву чыць, як дзей ні чае гэ-
тая сіс тэ ма. Ка лі трэ ба, пры мем да дат ко выя ме ры», — 
ска заў Прэ зі дэнт.

Ён пад крэс ліў, што та ры фы на па слу гі жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі — пы тан не, якое сён ня ў най-
боль шай сту пе ні хва люе лю дзей. «Мы вы му ша ны іх 
па сту по ва па вы шаць, інакш рэ аль на га азда раў лен ня 
эка но мі кі не да маг чы ся. Я маю на ўва зе, што сён ня 
тое, што на сель ніц тва не да плач вае, за яго пла цяць 
прад пры ем ствы — так зва нае пе ра кры жа ва нае суб-
сідзі ра ван не», — рас тлу ма чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прад стаў ні кі МВФ пад час пе рагавораў па га дзі лі ся, 
што Бе ла русь не змо жа за 1—1,5 го да вый сці на поў-
нае па крыц цё на сель ніц твам кош ту ЖКП. «Па-пер шае, 
бу дуць ве лі зар ныя пла ця жы, па-дру гое, гэ та дэ ста бі-
лі зуе аб ста ноў ку ў гра мад стве. Та му мы бу дзем гэ та 
ра біць спа кой на. Мы кож ны год на $5 па вы ша ем, лю дзі 
пры вык лі да та го, што кож ны год па вы ша ем та ры фы, 
каб да сяг нуць 100%. Зро бім не за 1,5 го да, а за 4—5 
га доў», — за пэў ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле яго слоў, зла маць іс ну ю чую сіс тэ му прос та, 
але знач на больш скла да на ства рыць но вую. Прэ зі дэнт 
пе ра сця рог сфе ру ЖКГ ад пе ра да чы ака зан ня па слуг 
у пры ват ныя ру кі, як гэ та ад бы ло ся ў Ра сіі. «Яны да-
ру чы лі пры ват ні кам, а ця пер не ве да юць, што ра біць,
а па ра лель на або да гэ та га раз бу ры лі тую са вец кую, 
або, як яшчэ на зы ва юць, кан сер ва тыў ную сіс тэ му», — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы. Ён да ру чыў на ла дзіць эфек-
тыў ную ра бо ту ця пе раш няй сіс тэ мы.

Стар шы ні Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю Ле а ні ду 
Ан фі ма ву па стаў ле на за да ча яшчэ раз пра ана лі за ваць 
кошт ЖКП. «Вы гэ та па він ны зра біць апе ра тыў на, каб я 
яшчэ раз, вяр нуў шы ся да гэ та га пы тан ня, пад пі саў указ 
па та ры фах на гэ тыя па слу гі, — звяр нуў ся Аляк сандр 
Лу ка шэн ка да кі раў ні ка КДК. — Трэ ба яшчэ апус ціць 
гэ тыя та ры фы на 10% да та го, што вы ўба чы це. Ня хай 
ар га ні за цыі жы вуць «без тлу шчу», па са бе кош це пра цу-
юць з не вя лі кім рэ зер вам». Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 
упэў не насць, што пас ля ана лі зу па слуг і пры ня тых мер 
па зні жэн ні са бе кош ту пра цэнт кам пен са ван ня на сель-
ніц твам кош ту ака зан ня ЖКП іс тот на вы рас це.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ БЯС ПЕ ЦЫ —
АСАБ ЛІ ВАЯ ЎВА ГА

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, за бес пя чэн не 
на цы я наль най бяс пе кі не маг чы ма без на дзей най аба-
ро ны ад дэ струк тыў ных ін фар ма цый ных на па даў, якія 
ста лі срод кам умя шан ня ва ўнут ра ныя спра вы су ве рэн-
ных дзяр жаў. «Па доб ныя ды вер сіі на но сяць не за мен ны 
ўрон, бо іх мэ тай з'яў ля ец ца свя до масць лю дзей. Зам-
біра ва ныя гра ма дзя не — гэ та чу жыя ся род сва іх», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У Бе ла ру сі пры ня ты кан крэт ныя ме ры па зні жэн ні 
ўзроў ню ін фар ма цый ных па гроз, у тым лі ку тых, што 
па хо дзяць з ін тэр нэ ту. Ство ра ны На цы я наль ны цэнтр 
рэ ага ван ня на ха кер скія ўзло мы, кра дзеж ін фар ма цыі і 
ін шыя не за кон ныя дзе ян ні та ко га ха рак та ру. Асаб лі вае 
зна чэн не ў гэ тай спра ве на бы вае комп лекс ная сіс тэ ма 
ін фар ма цый най бяс пе кі Бе ла ру сі.

За за бес пя чэн не ста біль нас ці ў гра мад стве ня суць 
ад каз насць так са ма СМІ: тэ ле ба чан не, ра дыё, га зе-
 ты, сет ка выя і ін шыя срод кі ма са вай ка му ні ка цыі. 
«У ба раць бе за сваю аў ды то рыю нель га за бы ваць, што 
толь кі аб' ек тыў ная і дак лад ная ін фар ма цыя з'яў ля ец ца 
га лоў ным іх ін стру мен там, — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Не трэ ба спра ба ваць неш та згла дзіць 
або пры ўкра сіць — гэ та толь кі па да рве да вер да вас. 
Бо атры ман не праў дзі вай, поў най і свое ча со вай ін фар-
ма цыі — кан сты ту цый нае пра ва на шых гра ма дзян. 
І вы па він ны яго за бяс пе чыць. Гэ та адзін з асноў ных 
фак та раў на цы я наль най бяс пе кі кра і ны».
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ГА ЛОЎ НАЕ — ВЕ РЫЦЬ ВА ЎЛАС НЫЯ СІ ЛЫ


