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КОМП ЛЕК СУ

Ула дзі слаў ЦЫ ДЗІК, на мес нік стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па аграр най па лі ты цы:

— У мя не скла ла ся ўні каль нае ўра жан не ад Па слан ня 
кі раў ні ка дзяр жа вы на ро ду і пар ла мен ту Бе ла ру сі. Па вер-
це, атрым лі ва еш за да валь нен не, ка лі з пер шых вус наў 
чу еш пра кі рун кі раз віц ця на шай дзяр жа вы. У Па слан ні 
да дзе ны поў ны па лі тыч ны і гас па дар чы ана ліз сі ту а цыі ў 
на шай кра і не. Доб ра, што та кі ад кры ты дыя лог да зво ліў 
упэў ніц ца, што мы ру ха ем ся ў пра віль ным кі рун ку.

На пя рэ дад ні вя лі кай на ра ды па аг ра пра мыс ло вым 
комп лек се, дзе бу дзе прад стаў ле на спра ва зда ча між ве-
да мас най ка мі сіі па ўдас ка на лен ні сель скай гас па дар кі, 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў: даў гоў ся лу да ра ваць не бу дзем. 
Гэ та сіг нал аб тым, што трэ ба пра ца ваць эфек тыў на. Не-
здар ма кі раў нік дзяр жа вы ска заў пра дык та ту ру эфек-
тыў нас ці вы твор час ці.

Прэ зі дэнт ка заў пра без гас па дар часць у АПК, якая ад-
моў на ад люст роў ва ец ца на са бе кош це пра дук таў. Каб нам 
стаць гас па дар лі вы мі, не аб ход на ўдас ка на ліць ме ха нізм 
кі ра ван ня. Без гэ та га мы эка на міч ны цуд не атры ма ем.

НЕ ПРОС ТА МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЯ
Вік тар ВА ЛЮ ШЫЦ КІ, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па эка на міч най па лі ты цы:
— Прэ зі дэнт шмат ка заў пра аба ро ну ўнут ра на га рын-

ку, пра эфек тыў нае вы ка ры стан не і пра вя дзен не ма дэр ні-
за цыі. Пры гэ тым тэ ма экс пар ту па-ра ней ша му за ста ец ца 
тэ май ну мар адзін.

У гэ тай пя ці год цы бы ло ўкла дзе на ка ля 20 млрд до ла-
раў у пра вя дзен не ма дэр ні за цыі на шых вы твор час цяў, і 
ця пер са мым га лоў ным з'яў ля ец ца эфек тыў ная дзей насць 
і вы твор часць кан ку рэн та здоль ных та ва раў на род на га 
спа жы ван ня як на ўнут ра ным, так і на знеш нім рын ках. 
Та му не аб ход на пра цяг ваць ра бо ту, якая бы ла рас па ча та 
апош нім ча сам, ка лі ак цэнт ра біў ся на ма дэр ні за цыю, з 
той толь кі па праў кай, што га вор ка ідзе не прос та пра ма-
дэр ні за цыю, а пра эфек тыў ную ма дэр ні за цыю.

Вель мі важ ны для мя не быў і лейт ма тыў сё лет ня га 
Па слан ня: нам не аб ход ны мір і спа кой не толь кі ў на шай 
дзяр жа ве, але і каб усе па меж ныя з на мі кра і ны зна хо дзі лі-
ся ў та кім жа нар маль ным ста не. Нам не трэ ба ней кіх эк с-
трэ маль ных умоў, а нар маль нае, спа кой нае жыц цё.

ЯШЧЭ АДЗІН КРОК 
З ДЭ МА ГРА ФІЧ НАЙ ЯМЫ

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ, на мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра цы і са цы-
яль ных пы тан нях:

— Вель мі ра да, што Прэ зі дэнт за кра нуў прын цып са цы-
яль най спра вяд лі вас ці пры на лі чэн ні пен сій. Факт, што той, 
хто ад пра ца ваў 40 га доў, і той, хто ад пра ца ваў толь кі 10 га-
доў, атрым лі ва юць амаль ад ноль ка выя пен сіі, мно гіх лю дзей 
крыў дзіць. Гэ тае пы тан не вы бар шчы кі па ды ма юць на кож най 
су стрэ чы з дэ пу та та мі. Ця пер нам ёсць што ад ка заць: стаж і 
за ро бак бу дуць уплы ваць на па мер пен сіі. Рас пра цоў ва ец ца 
цэ лая сіс тэ ма па ды хо даў, каб не па крыў дзіць і тых, хто пра-
ца ваў шмат, але атрым лі ваў ма лень кі за ро бак.

Не менш важ нае пы тан не — да па мо га пра на ра джэн ні 
дзя цей, да дат ко выя ма ты ва цыі для на ра джэн ня дру го га і 
трэ ця га дзі ця ці. Па куль што мы пла цім 35% ад за роб ку пры 
на ра джэн ні пер шын ца, і тая ж су ма да па мо гі за ста ец ца, 
ка лі дзя цей ужо двое. Ка лі на ра джэн не дру го га дзі ця ці не 
бу дзе клас ці ся па двой ным ця жа рам на бюд жэт сям'і, гэ та 
да зво ліць нам зра біць яшчэ адзін крок у кі рун ку вы ха ду 
з дэ ма гра фіч най праб ле мы. А ка лі пры да сяг нен ні паў-
на лец ця трэ ця га дзі ця ці бу дзе маг чы масць атры маць 10 
ты сяч до ла раў, гэ та ста не яшчэ ад ной знач най пад трым-
кай шмат дзет ных сем' яў.

Для ся бе я ад зна чы ла так са ма, што сё лет няе Па слан не 
ад роз ні ва ла ся тым, што раз мо ва ў ім амаль не іш ла пра 
не аба ро не ныя ка тэ го рыі на сель ніц тва. Гэ та свед чыць пра 
тое, што сіс тэ му аба ро ны та кіх гра ма дзян нам ужо ўда ло-
ся вы бу да ваць, і яна пра цуе. Але са мае га лоў нае, на стаў 
час фар мі ра ваць но вую свя до масць гра мад ства пра тое, 
што за ро бак і вы твор часць пра цы — уза е ма за леж ныя 
ве лі чы ні, што доб рая пра ца дае маг чы масць за раб ляць. 
Для мя не гэ та — са мае га лоў нае.

УКЛАД ДЗЯР ЖА ВЫ 
Ў СПАР ТЫЎ НЫЯ ПЕ РА МО ГІ

Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ, на мес нік стар шы ні Па ста ян-
най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па ахо ве зда роўя, фі-
зіч най куль ту ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы:

— Пры ад ка зе на пы тан ні дэ пу та таў Прэ зі дэнт за кра нуў 
тэ му до пін гу ў вя лі кім спор це, да якой я вель мі не абы яка-
вы. Кі раў нік дзяр жа вы дак лад на рас ста віў пры яры тэ ты, 
ка лі ка заў пра тое, што трэ ба зма гац ца з гэ тай на ва лай і 
ра зам з тым не ад ста ваць ад су свет ных лі да раў у спор це, 
якія, у тым лі ку, аба пі ра юц ца на да сяг нен ні ме ды цы ны. 
Раз мо ва — пра на ву ко вую ме ды цы ну, якая па він на су-
пра ва джаць та ле на ві тых спарт сме наў на са мым вы со кім 
уз роў ні.

Мае спар тыў ныя эмо цыі не асты лі, і я ба чу пра грэс у 
па раў на нні з тым ча сам, ка лі сам вы сту паў на Алім пій скіх 
гуль нях. Та ды бы ло менш ува гі дро бя зям, з якіх скла да юц-
ца да сяг нен ні. Ду маю, што ця пе раш няе кі раў ніц тва спар-
тыў най га лі ны зна хо дзіц ца ў пра віль ным кі рун ку, бо як бы 
спарт смен ні лю біў сваю спра ву, на ад ным яго жа дан ні і 
аль тру із ме сён ня ме даль не за ва ю еш. Пе ра мо гі на шых 
спарт сме наў у Со чы па ка за лі, як трэ ба пра ца ваць.

ЗА ДА ЧА ПРА ВА АХОЎ НЫМ 
СТРУК ТУ РАМ

Вік тар РУ САК, на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў па на цы я наль най бяс пе цы:

— Па слан не Прэ зі дэн та — важ ная па лі тыч ная па дзея, 
та му што кі раў нік дзяр жа вы фар му люе свой пункт гле-
джан ня, вы каз вае сваю па зі цыю па асноў ных праб ле мах, 
на прам ках, тэн дэн цы ях. Ха чу ад зна чыць, што па зі цыя 
кі раў ні ка на шай дзяр жа вы пас ля доў ная, праз рыс тая і 
зра зу ме лая. І не вы пад ко ва ў сва ім вы сту пе ён за кра нуў 
пы тан ні, так ці інакш звя за ныя з за бес пя чэн нем на цы я-
наль най бяс пе кі.

Ха чу спы ніц ца на не каль кіх мо ман тах, якія пра гу ча лі ў 
вы ступ лен ні кі раў ні ка дзяр жа вы. Пер шае — тое, што ён 
па ста віў дак лад ную і кан крэт ную за да чу пра ва ахоў ным 
струк ту рам не ад клад на рэ ага ваць на раз на стай ныя пра-
ва ка цый ныя ўкі ды, што ты чыц ца шматлікіх ін сі ну а цый і 
пе ра сле даў па моў най на цы я наль най пры кме це. Та му 
што вон ка ва гэ та зда ец ца бяс крыўд ным, але, як па каз вае 
прак ты ка, ме на ві та з гэ та га мно гія пы тан ні дэ ста бі лі за цыі 
і па чы на юц ца.

Дру гое пы тан не, з яко га Прэ зі дэнт па чаў і якое не ад на-
ра зо ва за кра наў, — ба раць ба з ка руп цы яй. Гэ та па зі цыя 
не но вая. На пра ця гу, на пэў на, 20 га доў я не па мя таю 
на ра ды, дзе б у той ці ін шай сту пе ні ні гу ча ла гэ тая праб-
ле ма. З кан крэт ны мі ліч ба мі і фак та мі. Гэ та мае вя лі-
кае ста ноў чае зна чэн не. Па-пер шае, та кая не па руш ная, 
пас ля доў ная па зі цыя да зва ляе спа кой на ў гэ тым кі рун ку 
пра ца ваць пра ва ахоў ным ор га нам. Дру гі, вель мі важ ны 
мо мант, які пра гу чаў у Па слан ні, — у нас у кра і не ад пра-
ца ва на нар маль ная і апе ра тыў на-вы шу ко вая, і пра ва вая 
тэх на ло гія па спы нен ні ка руп цый ных пра яў. Але гэ тая бя да 
не пра хо дзіць. Зні шчыць яе мы па куль не змаг лі. І за да ча 
не ў тым, каб па са дзіць або па ка раць пэў ную коль касць 
лю дзей. Гэ та — не са ма мэ та. І кі раў нік дзяр жа вы вель мі 
пра віль на сфар му ля ваў, што пра ца ваць тут трэ ба глы бей 
і шу каць ка ра ні ка руп цый ных пра яў, для та го каб вы ка ра-
ніць гэ тую з'я ву. Ка лі не вы ка ра ніць, дык ха ця б мі ні мі за-
ваць. А гэ та за да ча ўжо не толь кі пра ва ахоў ных ор га наў, 
гэ та за да ча і Саў мі на, гэ та за да ча ўсіх мі ніс тэр стваў, у 
пэў най сту пе ні — і пар ла мен та ў сфе ры за ка на даў чай 
пра пра цоў кі мно гіх пы тан няў. За да ча ўсіх лю дзей, ка му 
неабы яка вы лёс на шай дзяр жа вы.

Падрыхтавала Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА
�

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)
Па вод ле яго слоў, уза ем ныя ін та рэ сы з 

дзяр жа ва мі — чле на мі Еў ра пей ска га са ю-
за за сна ва ныя перш за ўсё на эка на міч ным 
су пра цоў ніц тве і ба раць бе з транс на цы я-
наль ны мі па гро за мі. «Бо на ват на фо не ня-
прос тых па лі тыч ных ад но сін Еў ра са юз за ста-
ваў ся для нас ад ным з асноў ных ганд лё вых 
парт нё раў, важ най кры ні цай крэ дыт ных рэ-
сур саў і ін вес ты цый», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

Бе ла русь важ ная для Еў ра са ю за як клю-
ча вая тран зіт ная дзяр жа ва, свай го ро ду ва-
ро ты на шля ху да вя ліз на га і перс пек тыў на га 
рын ку Мыт на га са ю за і бу ду ча га Еў ра зій ска-
га эка на міч на га са ю за, лі чыць Прэ зі дэнт.

«Бе ла русь ад кры та для пра цы ў гэ тым 
кі рун ку. У парт нё раў на За ха дзе не мо жа 
быць су мнен няў у сур' ёз нас ці гэ тых на ме-
раў», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

ДА КІ РАЎ НІЦ КАЙ СІС ТЭ МЫ ТРЭ БА 
ПРЫ ЦЯГ ВАЦЬ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХ, 
ДУ МА Ю ЧЫХ І АД КАЗ НЫХ ЛЮ ДЗЕЙ

«Дзярж слу жа чых у нас за ста ло ся ня-
шмат. Ліш нюю ўла ду мы ў іх за бя ром. Але 
тыя, хто пра цу юць у дзярж апа ра це, па він ны 
быць леп шы мі. Кі раў ніц кая сіс тэ ма па він на 
ра біць стаў ку на іні цы я тыў ных, ду ма ю чых, 
ад каз ных лю дзей. Для пры цяг нен ня са мых 
клас ных спе цы я ліс таў вар та вы ра шыць за-
да чу па па вы шэн ні прэ сты жу дзяр жаў най 
служ бы», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
ў кра і не ні ко лі не пес ці лі дзярж слу жа чых. 
«Да стат ко ва па гля дзець на кра і ны-су сед кі 
і па раў наць, як жы вуць чы ноў ні кі там і як у 
нас. Ня даў на ра сій скі прэм' ер Мядз ве дзеў 
за явіў, што яго тур буе, што мо ладзь усё 
час цей імк нец ца ў дзярж апа рат. У нас на-
ад ва рот. Ах вот ных ес ці чы ноў ніц кі хлеб усё 
менш і менш. З ад на го бо ку, гэ та зна чыць, 
што мы моц на тры ма ем чы ноў ні каў у рам-
ках і пры му ша ем іх слу жыць на ро ду, і гэ та 
доб ра. З дру го га, гэ та тры вож ны знак для 
нас — здоль ная мо ладзь, ды і не толь кі мо-
ладзь, ідзе ў ка мер цый ныя струк ту ры», — 
па ве да міў Прэ зі дэнт.

«Ня даў на мы рэз ка ска ра ці лі коль касць 
на ша га дзярж апа ра ту. Пры тым, што ён і да 
гэ та га быў не вя лі кім у па раў на нні з ін шы мі 
кра і на мі. У Бе ла ру сі коль касць чы ноў ні каў 
на ты ся чу за ня тых ад на з са мых ніз кіх у Еў-
ро пе і Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў. У 
нас — 35 ча ла век, у Ра сіі — 75, Ка зах ста не 
— ка ля 50, у Літ ве, Лат віі, Эс то ніі, Поль шчы, 
так зва ныя ры нач ні кі, — да 70 ча ла век, у 
два ра зы больш, чым у нас», — па ве да міў 
кі раў нік дзяр жа вы. І сён ня, на яго дум ку, 
на стаў час для больш маш таб най за да чы 
— ска ра ціць не коль касць, а за ліш нія паў на-
моц твы чы ноў ні каў. «Да ру чаю Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та не ад клад на за няц ца гэ тым 
фун да мен таль ным пы тан нем. Пры цяг нуў шы 
да аб мер ка ван ня не толь кі чы ноў ні каў, але 
і прад пры маль ні каў, звы чай ных гра ма дзян, 
СМІ, экс пер таў, і да кан ца го да гэ тая сіс тэ ма 
па він на за пра ца ваць. Гэ та да ты чыц ца і дэ-
бю ра кра ты за цыі на ша га ўся го жыц ця, пра 
якую мы шмат га ва ры лі і пры ня лі ад па вед-
ную ды рэк ты ву і за якую ад каз вае кі раў нік 
дзяр жа вы. Пры гэ тым тут за да ча знач на 
скла да ней шая, чым ап ты мі за цыя коль кас-
ці. Але і эфект ад яе вы ра шэн ня бу дзе на 
па ра дак больш маш таб ны», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Так са ма, на дум ку бе ла рус ка га лі да ра, 
дзяр жаў ны апа рат па ві нен пай сці на ра ды-
каль нае па збаў лен не ад за ліш ніх і не ўлас-
ці вых для яго функ цый. «Ён па ві нен браць 
на ся бе толь кі тыя паў на моц твы, якія ні хто, 
акра мя дзяр жа вы, вы кон ваць не здоль ны і 
не па ві нен. Усё ас тат няе трэ ба ад даць гра-
мад ству — шэ ра го вым гра ма дзя нам, прад-
пры ем ствам і рын ку. Пры чым ма юц ца на 
ўва зе не толь кі і не столь кі фар маль ныя 
паў на моц твы», — рас тлу ма чыў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ў ад-
мі ніст ра цый ных пра цэ ду рах ужо на ве дзе ны 
ад нос ны па ра дак. «Але ёсць пра сла ву ты 
«ад мі ніст ра цый ны рэ сурс». Вар та яко му-
не будзь на чаль ні ку за ха цець, да пус цім, аб-
клас ці да ні най біз нес ме на, і ён зной дзе ты-
ся чу спо са баў вы кру ціць прад пры маль ні ку 
ру кі. І фар маль на ўсё зро біць у рам ках за ко-
ну», — па ве да міў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што га вор ка ідзе 
не толь кі аб паў на моц твах гра ма дзян скіх 
чы ноў ні каў, але і сі ла вых струк тур, кант ра-
лё раў. «Нель га за бы ваць: тыя, хто за клі ка-
ны зма гац ца з ка руп цы яй, ча сам са мі з'яў-
ля юц ца яе кры ні ца мі. «Пры крыц цё» біз не су 
з бо ку сі ла ві коў, зні шчэн не кан ку рэн таў пад 
мар кай той жа ба раць бы з ка руп цы яй, вы-
ма ган не праз па гро зы штра фаў і кры мі наль-
ных спраў, звя дзен не аса біс тых ра хун каў 
— усё гэ та, на жаль, пля мы сі ла вых струк-
тур», — лі чыць бе ла рус кі лі дар.

«Вось, да пус цім, так зва ная за каз ная 
пра вер ка. Ад на му біз нес ме ну трэ ба за ду-
шыць кан ку рэн та. Ён пад куп ляе пра ва ахоў-
ні ка, і той па чы нае прэ са ваць фір му-кан ку-
рэн та. Пры чым пад сця гам ба раць бы з той 
жа ка руп цы яй. Маў ляў, ёсць сіг на лы, па да-
зрэн ні, нам трэ ба ўсё пра ве рыць. У гэ ты час 
пра ца фір мы цал кам бла ка ва ная. По тым, 
мо жа, ні чо га і не зной дуць. Але біз нес ужо 
па да рва ны. Фар маль на ўсё пра віль на, а па 
сут нас ці — зла чын ства! І та кіх сі ту а цый ня-
ма ла», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

У блі жэй шыя не каль кі га доў у кра і не не-
аб ход на рэа лі за ваць шэ раг сіс тэм ных за ха-
даў па ба раць бе з ка руп цы яй, пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

ЗАР ПЛА ТУ ДЗЯРЖ СЛУ ЖА ЧЫМ 
ПЛА НУ ЕЦ ЦА ПА ВЫ СІЦЬ

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, прый шоў 
час вяр нуц ца да пы тан ня апла ты пра цы 
дзярж слу жа чых. «Гэ та так са ма да ты чыц ца 
і на стаў ні каў, і ме ды каў. Ка лі ка заць пра 
бюд жэт ную сфе ру ў цэ лым, то сён ня су ад-
но сі ны зар пла ты бюд жэт ні каў і ся рэд няй па 
кра і не да лё кія ад ап ты маль на га — кры ху 
больш за 70%», — пад крэс ліў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Я да лё кі ад тых кан цэп ту аль ных раз ваг 
і па ла жэн няў, якія па ну юць у Ра сіі. Да вай це 
чы ноў ні ку за пла цім у 10 ра зоў больш, по-
тым яшчэ ў 100 ра зоў больш, по тым на огул 
яго пе ра вя дзем на за бес пя чэн не дзяр жа вы, 
і ён ста не сум лен ным. Лух та поў ная. Усё 
ля жыць у ча ла ве чай сут нас ці. У асноў ным, 
чым больш ча ла ве ку да ста ец ца, тым да 
боль ша га ён імк нец ца: да сі міль ён, заўт ра 
ён за хо ча два, та му па вы шаць зар пла ту 
трэ ба», — лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. 
На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, гэ та так са ма 

не аб ход на для та го, каб дзярж слу жа чыя 
ша на ва лі сваю пра цу, у тым лі ку і з ма тэ-
ры яль на га пунк ту гле джан ня. «Трэ ба, каб 
гэ тая пра ца бы ла прэ стыж най, але і ра біць 
больш жорст кі мі па тра ба ван ні да дзяр жаў-
ных слу жа чых так са ма трэ ба», — рэ зю ма-
ваў Прэ зі дэнт.

СУ РО ВЫ, ЖОРСТ КІ, 
АЛЕ СПРА ВЯД ЛІ ВЫ ДЭ КРЭТ

«У нас, пра ма ска жу, дрэн на спра ва ідзе 
з ад каз нас цю кі раў ні коў. Усю ды мы ба чым 
та кую сі ту а цыю: пра ва ліў спра ву, раз ва-
ліў усё, што змог, збег з кі ру ю чай па са ды і 
амаль тут жа «ўсплыў» у ін шай якас ці — і 
зноў на хлеб ным, сыт ным і цёп лым мес цы. 
У най блі жэй шы час мною бу дзе пад пі са-
ны дэ крэт (ён ужо на вы ха дзе), які раз і 
на заўж ды па кон чыць з пе ра са джван нем з 
крэс ла ў крэс ла і з раз гіль дзяй ствам кі раў-
ні коў усіх ран гаў», — ска заў Прэ зі дэнт. Ён 
ад зна чыў, што гэ та бу дзе су ро вы, жорст кі, 
але спра вяд лі вы дэ крэт. «Па-пер шае, бу-
дзе ўста ноў ле на пер са наль ная, пад крэс лі-
ваю, пер са наль ная ад каз насць кі раў ні коў 
і спе цы я ліс таў за агуль ны стан спраў на 
да ру ча ным ім прад пры ем стве. Вы ка нан не 
па каз чы каў, пры бы так — гэ та доб ра. Але 
гэ та га ма ла. Кі раў нік ад каз вае за ўсё прад-
пры ем ства. За стан спраў на ім без уся ля-

кіх вы клю чэн няў — ад бяс пе кі ра бот ні каў 
да па рад ку ў цэ хах, у два ры, на скла дах, 
і на ват за доб ра ўпа рад ка ван не тэ ры то рыі 
ва кол, — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн-
ка. — Мне ўжо на да ку чы ла ба чыць гэ тыя 
звал кі, бруд, смец це, гэ тыя му раш ні кі і сві-
нуш ні кі. Па «адзеж цы» так са ма мож на пра 
мно гае мер ка ваць. Ка лі за вод доб ра пра цуе 
— там ня ма гэ та га, там ня ма раз ва лу. А ка лі 
ўсю ды гразь па ка ле на, то і пры быт ку там 
не да ча ка еш ся. Мы не на столь кі ба га тыя, 
каб бяз дум на гна іць пад ад кры тым не бам 
сы ра ві ну, каб да ра гое аб ста ля ван не га да мі 
пра стой ва ла, па кры ва ючы ся пы лам і ржа-
ве ю чы. Та кіх кі раў ні коў інакш, як зла чын ца-
мі, не на за веш».

Па сло вах Прэ зі дэн та, у тых вы пад ках, 
ка лі што-не будзь па доб нае бу дзе вы яў ле на, 
кі раў нік бу дзе не ад клад на ад праў ле ны ў ад-
стаў ку. Яшчэ гор шы мі для та ко га кі раў ні ка 
бу дуць на ступ ствы, ка лі бу дзе вы яў ле ны 
ўрон прад пры ем ству.

«Па-дру гое, гэ тым дэ крэ там бу дзе ўве-
дзе на аба вяз ко вае ўзгад нен не мяс цо вай 
ула дай лю бо га служ бо ва га пе ра мя шчэн ня 
кі раў ні коў, на мес ні каў і га лоў ных спе цы я ліс-
таў усіх прад пры ем стваў — і дзяр жаў ных, і 
пры ват ных. Пад крэс лі ваю — усіх, без вы-
клю чэн ня. Ня хай пры ват ні кі мя не па чу юць 
— іх гэ та бу дзе ты чыц ца на пра мую. Нель-
га да пус ціць, каб тыя, хто за ва ліў спра ву, 
зноў усплы лі на гэ тых жа цёп лых мес цах. 
І ня ма ча го ка заць пра ней кую асаб лі вую 
ро лю пры ват най улас нас ці. Яны пра цу юць 
у Бе ла ру сі, зна чыць, бу дуць жыць па за ко-
нах на шай дзяр жа вы. Па ру шаць за кон — 
па ня суць па ка ран не. Пры чым уз гад нен не 
бу дзе ты чыц ца як пры зна чэн ня на па са ду 
кі раў ні коў прад пры ем стваў і га лоў ных спе-
цы я ліс таў, так і зваль нен ня з яе», — за явіў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма пры вёў пры кла ды 
та го, як ня дбай ныя кі раў ні кі мя ня лі ад ну 
хлеб ную па са ду на ін шую. Так, за ма хі на-
цыі з про да жам ква тэр у Го ме лі ад па са ды 
пер ша га на мес ні ка стар шы ні абл вы кан ка-
ма быў вы зва ле ны Ба ра наў. Пас ля ча го ён 
улад ка ваў ся пер шым на мес ні кам ды рэк-
та ра «Бе ла рус наф та-Го мель абл наф та-
п ра дук та». Бы лы пер шы на мес нік стар шы ні 
Го мель ска га гар вы кан ка ма Рань ко, які пра-
хо дзіў па той жа «ква тэр най» кры мі наль най 
спра ве, пе ра сеў у крэс ла ды рэк та ра фі лі яла 
Го мель ска га ман таж на га ўпраў лен ня «Трэст 
Бел сан тэх ман таж № 1».

Бы лы ды рэк тар уні тар на га прад пры ем-
ства «Упраў лен не спра ва мі На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі» Сяр жа н, які ўта іў 
су дзі масць, апы нуў ся на па са дзе на мес ні ка 
кі раў ні ка ад мі ніст ра цыі За вод ска га ра ё на 
Мін ска.

«Сён ня, вя до ма ж, усе яны вы два ра ны 
з гэ тых па сад. І гэ та, я на га даю, бы ло ма-
ім апош нім па пя рэ джан нем гу бер на та рам і 
ўсёй вер ты ка лі ўла ды, якія пе ра са джва юць 
па доб ных лю дзей з ад на го крэс ла ў дру гое, з 
ад на го цёп ла га мес ца — у ін шае. Яшчэ хоць 
ад но па доб нае паў та рэн не, і вы ра зам з імі 
пой дзе це са мі ве да е це ку ды. Гэ та ты чыц ца, я 
яшчэ раз пад крэс лі ваю, гу бер на та раў і ўсёй 
вер ты ка лі ўла ды», — ска заў Прэ зі дэнт.

На за кан чэн не Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі даў ным-даў но 
вы зна чы лі ся з ка руп цы я не ра мі — іх мес ца 
ў тур ме. «Але раз вал пра цы — гэ та так са-
ма па доб нае зла чын ства. І ча сам, а мо жа, і 
час та, яшчэ больш знач нае і сур' ёз нае для 
дзяр жа вы з пунк ту гле джан ня страт. І тут мы 
пя рой дзем ад раз моў і ўга во раў да спра вы: 
пра ва ліў пра цу — ні на якое хлеб нае мес ца 
пра ца ўлад ка вац ца та кі ня год нік не змо жа. 

Ні ў дзяр жаў ным сек та ры, ні ў пры ват ным — 
ні дзе. Бу дзе пад мя таць ву лі цы — гэ та ка лі 
лас ка», — за явіў Прэ зі дэнт.

БЕЛАРУСЬ ПАВІННА ПАКАЗАЦЬ 
ПРЫКЛАД БАРАЦЬБЫ З 
КАРУПЦЫЯЙ

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што, як па каз вае 
су свет ны во пыт, ка ра ні ка руп цыі ля жаць 
глы бо ка ў эка на міч най сіс тэ ме, пры чым у 
агуль на су свет най, гла баль най, ад га ра дзіц-
ца ад якой не маг чы ма. «Ні хто не па пра кне 
нас у мяк ка це лас ці ў да чы нен ні да ка руп цы-
я не раў. У нас іх рэ аль на, не на сло вах, вы-
яў ля юць, на дзя ва юць на руч ні кі і дзя сят ка мі, 
на ват сот ня мі ад праў ля юць у ка ме ры. Але 
па ка ран не, на ват сур' ёз нае, здоль на толь кі 
пад рэ заць пус та зел ле ка руп цыі, зрэ заць 
верх ні пласт. А каб вы рваць ка ра ні, трэ ба 
ка паць знач на глы бей: не аб ход ны сіс тэм-
ныя за ха ды па змя нен ні мно гіх эка на міч ных 
і кі раў ніц кіх ін сты ту таў. Ка лі мы за во дзім 
кры мі наль ную спра ву, то б'ём ужо па хвас-
тах, рэ агу ем на факт, які ад быў ся. Мы па-
він ны па пя рэдж ваць ка руп цыю, мы па він ны 
зра біць так, каб у ад ных вы пад ках ка руп цыя 
ста ла ня вы гад най, у дру гіх — лёг ка рас кры-
ва льнай, а ў трэ ціх — на огул не маг чы май», 
— за явіў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што 
гэ та да лё ка не фан тас ты ка, і ў Бе ла ру сі ў 
не ка то рых сфе рах та ко га ўжо атры ма ла ся 
да маг чы ся. Са мы яск ра вы прык лад та му — 
па ступ лен не ў ВНУ. «Вы па мя та е це, як за 
ха бар за ла тая мо ладзь пра ры ва ла ся ў ВНУ, 
ве да е це, што та кое тэс ці ра ван не, — пры 
ўсіх не да хо пах мы, вя до ма, удас ка наль ва ем 
гэ ты пра цэс. Сён ня па сту піць у ВНУ мож на 
толь кі па ве дах. Не бу ду ка заць, што аб са-
лют на на 100%, але ў пе ра важ най боль-
шас ці. Дык да вай це зро бім ва ўсіх сфе рах 
на ша га гра мад ска га і эка на міч на га жыц ця 
тое ж са мае. Ме на ві та да та кіх сіс тэм ных 
ра шэн няў мы па він ны імк нуц ца ва ўсіх сфе-
рах. Бе ла русь па він на па ка заць прык лад, 
як мож на і трэ ба зма гац ца з ка руп цы яй», 
— пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

«Па пя рэдж ваю, ні я кіх па слаб лен няў лю-
дзям, за мя ша ным у ка руп цыі, ня ма, не бы ло 
і не бу дзе. На ват ка лі ка руп цыя пра ні кае ў 
тыя дзяр жаў ныя ор га ны, якія па він ны ўзна-
чаль ваць ба раць бу з ёй, то і там га ра чым 
жа ле зам мы бу дзем вы паль ваць гэ тую не-
чысць», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Акра мя та го, па ды ма ю чы тэ му ка руп цыі, 
Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што трэ ба ву чыц ца 
не толь кі на сва іх па мыл ках, але і на па-
мыл ках су се дзяў. «Я ўжо ка заў — ва ўкра-
ін ска га кры зі су дзве пры чы ны. Сла басць 
эка но мі кі, фак тыч на яе раз вал, і та таль ная 
ка руп цыя. Яны аб са лют на ўза е ма звя за ны. 
Укра ін скі кры зіс — гэ та па пя рэ джан не ўсім. 
Не толь кі нам — бе ла ру сам, якія жы вуць 
амаль ра зам. І мы аба вя за ны зра біць свае 
вы сно вы», — ска заў ён.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт да даў: «На шчас-
це, нас ні хто не мо жа аб ві на ва ціць у раз гу-
ле ка руп цыі, у абы яка вас ці ўла ды да гэ тай 
праб ле мы або ў бес па ка ра нас ці ка руп цы я-
не раў. Мы па ста ян на і жорст ка зма га ем ся 
з гэ тым злом. Гэ та бы ло, ёсць і за ста ец ца 
ма ёй прын цы по вай па зі цы яй не толь кі як 
Прэ зі дэн та, але і як ча ла ве ка і гра ма дзя ні-
на. Гэ та ве да юць і пры зна юць усе — на ват 
лю тыя кры ты кі ўла ды. Але ці мо жам мы ска-
заць, што нам уда ло ся пе ра маг чы гэ та зло 
ў на шай кра і не? На жаль, не». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка ад зна чыў, што атры ман не ха-
ба раў для не ка то рых чы ноў ні каў, зда ец ца, 
ужо ўвай шло ў сіс тэ му.

Прэ зі дэнт на га даў пра кры мі наль ную 
спра ву ў да чы нен ні да топ-ме не джа ра кан-
цэр на «Бел легп рам». «У кан цы лю та га пры 
атры ман ні ха ба ру за тры ма ны стар шы ня 
кан цэр на «Бел легп рам» Суч коў і ды рэк тар 
Сло нім скай кам воль на-пра дзіль най фаб-
ры кі Вян скоў ская. Па кры мі наль най спра ве 
кан фіс ка ва на больш за міль ён до ла раў, за-
ла тыя зліт кі, на кла дзе ны арышт на эліт ныя 
аў та ма бі лі, не каль кі ква тэр у Мін ску, да-
ра гую бы та вую і арг тэх ні ку», — рас па вёў 
кі раў нік дзяр жа вы.

Зга даў Аляк сандр Лу ка шэн ка і пра спра-
ву на мес ні ка стар шы ні кан цэр на «Бел наф-
та хім» Ула дзі мі ра Вол ка ва, які быў за тры-
ма ны пас ля атры ман ня чар го вай част кі ха-
ба ру. Па спра ве, у пры ват нас ці, на кла дзе ны 
арышт на дзве ква тэ ры ў Мін ску, га раж і 
$100 ты сяч. «Суд раз бя рэц ца, вя до ма ж, 
ад куль гэ та ма ё масць у звы чай на га, прос-
та га чы ноў ні ка», — ад зна чыў Прэ зі дэнт. 
Ён так са ма на га даў, што за пе ра вы шэн не 
ўла ды і не за кон ны ўдзел у прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці рас па ча та кры мі наль ная 
спра ва ў да чы нен ні да на мес ні ка стар шы-
ні Ар шан ска га рай вы кан ка ма Хур ба та ва. 
«Фір ма яго сы на, якая не мае ў Ор шы ні 
ад ра са, ні тэх ні кі, не ад на ра зо ва вый гра-
ва ла раз на стай ныя бу даў ні чыя тэн да ры. 
Ка рыс лі вая за ці каў ле насць і за ступ ніц тва 

ра ён на га чы ноў ні ка да па маг лі яго сын ку 
ня бед на жыць, не пры кла да ю чы асаб лі вых 
на ма ган няў», — ска заў Прэ зі дэнт.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу на не да стат ко-
вую ра бо ту па пра фі лак ты цы ка руп цыі. Ён 
ад зна чыў, што для мі ні мі за цыі ка руп цый ных 
ры зык бы ла ство ра на скла да ная сіс тэ ма 
дзярж за ку пак. «Але гэ тая сіс тэ ма ча мусь ці 
не пе ра шко дзі ла на мес ні ку мі ніст ра спор ту і 
ту рыз му Не ра ду не ад на ра зо ва атрым лі ваць 
ха бар ад ка мер цый ных ар га ні за цый за пе-
ра мо гу ў кон кур сах на па стаў ку спор тін вен-
та ру», — звяр нуў ува гу кі раў нік дзяр жа вы.

«Для та го, каб ад бі раць год ных ад ва-
ка таў і ры эл та раў, увя лі лі цэн за ван не іх 
дзей нас ці. Але тыя, хто па ві нен са чыць за 
за кон на сцю, уз роў нем пад рых тоў кі кан ды-
да таў, у вы ні ку пра вод зяць ад бор па зу сім 
ін шых кры тэ ры ях — па ме ры пра па на ва ных 
ім да роў», — ска заў Прэ зі дэнт, пра цяг ва-
ю чы тэ му. Ён на га даў пра кры мі наль ную 
спра ву на чаль ні ка ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства 
юс ты цыі і яе на мес ні цы, якія бы лі за тры ма-
ны су пра цоў ні ка мі КДБ у 2013 го дзе пры 
атры ман ні ха ба ру.

«На жаль, і ў су дзейс кім кор пу се не ўсе 
кі ру юц ца толь кі за ко нам, ста вя чы ў асно ву 
свае праг ма тыч ныя гра шо выя ін та рэ сы», 
— да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Так, у 2013 
го дзе суд дзя су да Баб руй ска га ра ё на і Баб-

руй ска Лу кан ская і суд дзя Свет ла гор ска га 
ра ён на га су да Ва шчы лін асу джа ны за ха бар 
на 14 і 13 га доў па збаў лен ня во лі. У па чат-
ку кра са ві ка гэ та га го да на 14 га доў па-
збаў лен ня во лі так са ма за ха бар асу джа ны 
на мес нік стар шы ні су да Ле нін ска га ра ё на 
Ма гі лё ва Ума раў, які абя цаў ста ноў ча вы-
ра шыць пы тан не па кры мі наль най спра ве, 
што зна хо дзі ла ся ў яго вы твор час ці.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за пэў ніў, што не 
за ста ец ца без ува гі і су праць праў ная дзей-
насць су пра цоў ні каў мыт ных ор га наў і па-
меж най служ бы. «Зні шча ны ка нал, па якім 
ка мер сан та мі пры са дзей ні чан ні ка рум па ва-
ных струк тур Брэсц кай мыт ні пад вы гля дам 
зап час так з кра ін Еў ра са ю за бы ло ўве зе на 
ка ля двух сот гру за вых аў та ма бі ляў і аў то-
бу саў з ухі лен нем ад вы пла ты пла ця жоў 
на су му звыш 3 міль ё наў еў ра», — ска заў 
Прэ зі дэнт. Ён да даў, што ў Мін скай рэ гі-
я наль най мыт ні так са ма «пра ца ва ла паў-
на вар тас ная схе ма атры ман ня ха ба раў ад 
гра ма дзян Ра сіі і Ка зах ста на, уво зу транс-
парт ных срод каў на льгот ных умо вах».

Так са ма ён ад зна чыў, што ка руп цыя за-
кра нае і рэ аль ны сек тар эка но мі кі. «Ад ка ты, 
ха ба ры за спры яль нае ра шэн не пы тан няў, 
зло ўжы ван не служ бо вым ста но ві шчам вы-
яў ля юц ца ва ўсіх сфе рах і га лі нах. З ня даў-
ніх ча соў пад асаб лі вым кант ро лем у нас 
бу даў ні чая га лі на», — ска заў Прэ зі дэнт.

АЦЭН КА РА БО ТЫ ЎРА ДА, 
НАЦ БАН КА І ГУ БЕР НА ТА РАЎ 
БУ ДЗЕ ДА ДЗЕ НА НА НА РА ДЗЕ 
Ў ПРЭ ЗІ ДЭН ТА 
ПА ВЫ НІ КАХ І КВАР ТА ЛА

Пе ра хо дзя чы да эка на міч на га бло ка пы-
тан няў, Прэ зі дэнт за явіў, што ця пер трэ ба 
ду маць аб стра тэ гіі бу ду ча га раз віц ця Бе-
ла ру сі і вы ра шаць сіс тэм ныя пы тан ні, але 
стра тэ гія не зды мае з ура да за да чы вы ра-
шэн ня вост рых праб лем сён няш ня га дня 
(ма ец ца на ўва зе ў тым лі ку вы пла та зар-
плат, пен сій, пра даў жэн не ма дэр ні за цыі, не-
аб ход насць раз груз кі скла доў). Пры гэ тым 
кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ў су вя зі 
з гэ тым ні ко му не ўдас ца ўхі ліц ца ад ра бо ты 
і па збег нуць ад каз нас ці за яе вы ка нан не. 
«Яшчэ горш, што гэ тыя пы тан ні ўсё час цей 
да во дзіц ца ўзваль ваць на ся бе Прэ зі дэн ту, 
але ні я ка га ін ша га вый сця прос та ня ма», — 
пры знаў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, іс ну ю чыя фак ты «ўказ-
ва юць не па срэд на на вель мі тры вож ную 
тэн дэн цыю: у на шым дзяр жаў ным апа ра це, 
ся род ды рэк та ра та ўсё больш рас паў сюдж-
ва ец ца не бяс печ ная ат мас фе ра апа тыі і 
абы яка вас ці, іні цы я ты вы прак тыч на ня ма, 
агню ў ва чах кі раў ні коў не ві даць, мно гім на 
ўсё на пля ваць, аб жы вой спра ве ду ма юць 
знач на менш, чым аб спра ва зда чах».

Па тра ба ва ла ся зні зіць уз ро вень за па саў 
га то вай пра дук цыі на скла дах пра мпрадп ры-
ем стваў да 76 пра цэн таў ся рэд ня ме сяч най 
вы твор час ці, ад нак гэ ты па каз чык вы рас 
да 80 пра цэн таў. «Ча му мы хо дзім і про сім 
з пра цяг ну тай ру кой крэ ды ты, ка лі ў нас на 
скла дах амаль $4 млрд», — за даў пы тан-
не кі раў нік дзяр жа вы. Не зда валь ня ю чым 
ака заў ся вы нік па пра дук цый нас ці пра цы, 
якую пра ду гледж ва ла ся па вя лі чыць, але 
рэ аль на яе зні зі лі, аба вяз ва лі ся на рошч-
ваць экс парт, а фак тыч на ён ска ра ціў ся на 
7 пра цэн таў. «Клю ча вое пы тан не — энер-
га ёміс тасць ва ла во га ўнут ра на га пра дук ту. 
Пла на ва лі зні жэн не, а на спра ве толь кі на-
рошч ва ем», — пры знаў кі раў нік дзяр жа вы. 
Га во ра чы аб рэ гі ё нах, ён па ве да міў, што ў 

Го мель скай, Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас-
цях, а так са ма ў го ра дзе Мін ску да сяг ну ты 
квар таль ныя зна чэн ні рос ту ва ла во га рэ гі-
я наль на га пра дук ту. Ра зам з тым у Ві цеб-
скай, Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас цях гэ тыя 
за дан ні пра ва ле ны.

Што ты чыц ца блі жэй шых за дач, то тры-
ма ары ен ці ра мі но ва га эка на міч на га кур су 
Бе ла ру сі па він ны стаць па ско ра нае раз віц-
цё ўнут ра на га рын ку, удас ка на лен не ме ха-
ніз маў кі ра ван ня эка но мі кай і ўся мер нае 
раз віц цё кан ку рэн цыі. «Пры гэ тым, як я і 
га ва рыў, мы не ад маў ля ем ся ад тра ды цый-
ных на прам каў раз віц ця эка но мі кі. Як бы 
цяж ка ні бы ло, мы не ся дзім склаў шы ру кі, 
ак тыў на пра даў жа ем ма дэр ні за цыю бе ла-
рус кай пра мыс ло вас ці. У гэ тым ня ма ні чо га 
эк стра ар ды нар на га. Ка лі не ма дэр ні за ваць, 
то мы прос та не змо жам праз пя ці год ку ўжо 
ні чо га пра да ваць на між на род ных рын ках, 
ні чо га не па ста вім на экс парт, а зна чыць, 
не атры ма ем ва лю ты, каб ку піць наф ту і 
газ», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 
ў гэ тай пя ці год цы ў ма дэр ні за цыю ўкла-
лі ў паў та ра ра за больш, чым у мі ну лай, 
— амаль $20 млрд. Гэ та пра ек ты ў ма шы-
на бу да ван ні, ме та лур гіі, хі міі, наф та хі міі, 
аг ра пра мыс ло вым комп лек се, фар ма цыі, 
цэ лю лоз на-па пя ро вай пра мыс ло вас ці, дрэ-
ва ап ра цоў цы, вы твор час ці бу даў ні чых ма тэ-
ры я лаў, гар бар най і тэкс тыль най га лі нах.

«Я не бу ду пад ра бяз на спы няц ца на 
праб ле мах і за да чах ва ўсіх гэ тых сфе рах 
дзей нас ці. Кож най з іх ужо або бы лі пры све-
ча ны спе цы яль ныя на ра ды з удзе лам кі раў-
ні ка дзяр жа вы (дрэ ва ап ра цоў ка, спа жыў ка-
а пе ра цыя, бу даў ніц тва), або ў хут кім ча се 
ад бу дуц ца (лёг кая пра мыс ло васць, жыл-
лё ва-ка му наль ная і сель ская гас па дар ка). 
Акра мя та го, на па ста ян ным прэ зі дэнц кім 
кант ро лі ход ма дэр ні за цыі на шых гі ган таў — 
БМЗ, «Го мель шкло», «Свет ла гор скі ЦКК» і 
ін шых», — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар.

На яго дум ку, дзярж прад пры ем ствы раз-
ву чы лі ся пра ца ваць са ма стой на. «У нас сён-
ня ўрад схі ліў ся над дзярж прад пры ем ства мі, 
у руч ным рэ жы ме вы кон вае функ цыі на гля-
даль ных са ве таў і праў лен няў. У вы ні ку яны 
раз ву чы лі ся пра ца ваць са ма стой на, жы вуць 
ча кан нем ука зан няў і пад трым кі», — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. Мі ніс тэр ствы, па вод ле 
слоў Прэ зі дэн та, кі ру юць не га лі ной, а асоб-
ны мі прад пры ем ства мі, якія на ле жаць дзяр-
жа ве. Пры гэ тым у той жа га лі не дзей ні ча юць 
і пры ват ні кі, пры чым час та да во лі важ кія. У 
вы ні ку атрым лі ва ец ца, што мі ніс тэр ствы па-
він ны ў роў най сту пе ні кла па ціц ца аб раз віц ці 
ўсіх суб' ек таў, а яны ў пер шую чар гу за кла-
по ча ны сва і мі прад пры ем ства мі.

«Та му сфар мі ра ваў ся кі раў ні чы стэ-
рэа тып у га лі не: кан ку рэн таў не пус каць, 
бо пад на ча ле ным прад пры ем ствам бу дзе 
горш, но выя прад пры ем ствы не ства раць, 
бо са бе праб лем да да сі», — ад зна чыў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

У су вя зі з гэ тым ён пад крэс ліў, што сі ла 
ры нач най эка но мі кі па-са праўд на му вы яў-
ля ец ца толь кі пры ўмо ве кан ку рэн цыі. «Не 
пры ват ная ўлас насць і не ры нак са мі па 
са бе, а ме на ві та кан ку рэн цыя ро біць ры нач-
ную эка но мі ку па спя хо вай і эфек тыў най», — 
ска заў Прэ зі дэнт. Та му ства рэн не рэ аль най 
кан ку рэн цыі — ад на з фун да мен таль ных 
за дач дзяр жа вы ў сфе ры эка но мі кі.

РАЗ РЫЎ ПА МІЖ АПЛА ТАЙ ПРА ЦЫ 
Ў БЮД ЖЭТ НАЙ СФЕ РЫ І Ў 
НА РОД НАЙ ГАС ПА ДАР ЦЫ БУ ДЗЕ 
СКА РА ЧАЦ ЦА

Па вод ле слоў Прэзідэнта, асноў ны мі 
кры ні ца мі да хо даў на ша га на сель ніц тва 
з'яў ля юц ца за ра бот ная пла та і пен сіі. «Аб 
іс тот ным раз ры ве, які ўтва рыў ся за апош-
нія га ды па між апла тай пра цы ў бюд жэт най 
сфе ры і ў на род най гас па дар цы, у цэ лым я 
ўжо ка заў. Бу дзем яго вы раў ноў ваць. Ад па-
вед нае да ру чэн не ўра ду да дзе на. Пер шы мі 
гэ та ад чу юць ура чы і на стаў ні кі», — ад зна-
чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Што да ты чыц ца рэ аль на га сек та ра эка-
но мі кі, то тут па тра ба ван не Прэ зі дэн та за-
ста ец ца ня змен ным — за ра бот ную пла ту 
трэ ба за ра біць, ма дэр ні зу ю чы прад пры ем-
ствы, ука ра ня ю чы но выя тэх на ло гіі, па вя ліч-
ва ю чы вы пра цоў ку, ска ра ча ю чы за тра ты, 
па вы ша ю чы пра дук цый насць пра цы.

«Сён ня, як я і па тра ба ваў, мы пе ра адо ле-
лі ру беж 500 до ла раў ся рэд няй за ра бот най 
пла ты па кра і не, і да лей шае па вы шэн не 
даб ра бы ту ў на шых ру ках, — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Я ў гэ тым го дзе не 
фар сі рую, не па тра бую рос ту зар пла ты. 
500 до ла раў — гэ та той мі ні мум, які па ві-
нен быць у кі шэ ні ча ла ве ка».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў ува гу 
на тым, што ў кра і не прак тыч на ня ма бес-
пра цоўя, ад чу ва ец ца не да хоп ра бо чай сі лы. 
«Ёсць дзе пры клас ці сі лы, за ра біць гро шы, 
каб пра кар міць ся бе і сваю сям'ю, — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — Да лей зар пла та бу дзе 
рас ці вы ключ на сле дам за пра дук цый нас-
цю пра цы».

УРА ДУ ДА РУ ЧА НА ПРА ДУ МАЦЬ 
КАН КРЭТ НЫЯ ЗА ХА ДЫ ПА РАЗ ВІЦ ЦІ 
ЎНУТ РА НА ГА РЫН КУ ТА ВА РАЎ 
І ПА СЛУГ

Бе ла рус кі лі дар да ру чыў ура ду пры пад-
рых тоў цы пра гра мы на бу ду чую пя ці год ку 
вы зна чыць раз віц цё ўнут ра на га рын ку та ва-
раў і па слуг як пры яры тэт і пра ду маць кан-
крэт ныя ме ры для вы ра шэн ня гэ тай стра тэ-
гіч най за да чы. «Коль кі мы ва лю ты вы вез лі 
на ўся кую дро бязь за ме жы кра і ны? Ка ля 
$3 млрд. За ўваж це, а хо дзім і про сім 
$2 млрд. А ка лі б мы гэ тыя па слу гі і гэ тыя 
та ва ры пра па на ва лі гэ та му ж на ро ду?» — 
за даў ся пы тан нем кі раў нік дзяр жа вы. «У 
нас жа і та ва ры ня дрэн ныя, і пры тым усе. 
Ка лі мы вы ста вы ар га ні зоў ва ем і пра па ну ем 
та ва ры, на прык лад, у Маск ве, вы тан ча най, 
ба га тай, пе ра бор лі вай Маск ве, га дзі на-паў-
та ры — і ні чо га ня ма. Усё ім гнен на ра зы хо-
дзіц ца», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Ка лі б на шы чы ноў ні кі, перш за ўсё сі-
ла ві кі, мо жа быць, іх жон кі і па лю боў ні цы 
менш ез дзі лі ў Літ ву за па куп ка мі, на пэў на, 
$1,5 млрд мы б ту ды не вы вез лі і $2 млрд 
у Поль шчу. $3 млрд — сціп ла, гэ та знач на 
больш, па вод ле ацэ нак па меж ні каў і мыт ні-
каў, — да даў бе ла рус кі лі дар. Прэ зі дэнт лі-
чыць, што не аб ход на ства раць умо вы, сты-
му ля ваць па куп ніц кую ак тыў насць, і «та ды 
ўжо не бе ла ру сы па едуць за мя жу, а са мі 
за меж ныя гра ма дзя не па едуць да нас».

(Заканчэнне на 3-й стар.)

МОЦНАЯ ЭКАНОМІКА І СУМЛЕННАЯ ЎЛАДА — 
ФУНДАМЕНТ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ КРАІНЫ І РОСКВІТУ НАЦЫІ
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Фота БЕЛТА.


