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НО ВАЕ 
Ў ЗА КА НА ДАЎ СТВЕ

На чар го вым па ся джэн ні дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Бе ла ру-

сі раз гле дзе лі дзе сяць пы тан няў. У гэ ты спіс 

увай шлі змя нен ні за ко наў, якія да ты чац ца 

па гра ніч най бяс пе кі, транс план та цыі ор га наў 

і асаб лі ва ахоў ных тэ ры то рый.

Змя нен ні ў за кон «Аб транс план та ло гіі ор га наў і 
тка нак ча ла ве ка» пра ка мен та ваў Алег РУ МО, член 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сі па між на род ных спра вах і 

на цы я наль най бяс пе цы. «За апош ні час мы ста лі 
за ўва жаць, што коль касць транс план та цый ад жы-
вых род ных до на раў у на шай кра і не ста ла па сту по ва 
па мян шац ца. Гэ та аб умоў ле на цэ лым шэ ра гам пры-
чын, га лоў най з якіх з'яў ля ец ца спе цы фі ка на ша га 
гра мад ства. Бе ла рус кія сем'і, на жаль, ма ла коль кас-
ныя. І та му знай сці аб са лют на зда ро вых лю дзей у 
гэ тых не вя лі кіх сем' ях, якія га то вы ах вя ра ваць ор-
га ны сва ім род ным, да во лі цяж ка. У гэ тай су вя зі мы 
пра па ноў ва ем два но ва ўвя дзен ні, якія да зво ляць, з 
на ша га пунк ту гле джан ня, іс тот на па шы рыць гэ ты 
спектр жы вых бяз вы плат ных род ных до на раў, не 
згу біў шы пры гэ тым якасць вы ка нан ня апе ра цый-
ных умя шан няў», — ад зна чае ён. Ця пер ко ла жы вых 
род ных до на раў па шы ра на: імі мо гуць стаць асо бы, 
якія ма юць агуль ных прод каў да пра дзе да і пра баб-
кі. «Дру гое най важ ней шае змя нен не да ты чыц ца 
на ша га між на род на га су пра цоў ніц тва. Бе ла рус кая 
транс план та ло гія — гэ та на сён ня свое асаб лі вы 
брэнд на шай кра і ны, — лі чыць се на тар. — У гэ тай 
су вя зі вя лі кая коль касць на шых за ход ніх парт нё-
раў і на шых сяб роў у Ра сій скай Фе дэ ра цыі га то вы 
су пра цоў ні чаць на ўза е ма вы гад най бяз вы плат най 
асно ве ў аб ме не до нар скі мі ор га на мі, у па ляп шэн ні 
якас ці ака зан ня транс план та ла гіч най да па мо гі як у 
Бе ла ру сі, так і ў ін шых кра і нах. Для гэ та га не аб ход на 
мець вель мі праз рыс тую зра зу ме лую за ка на даў чую 
ба зу, якая па ста віць гэ ты пра цэс у рам кі і да зво ліць 
нам пра ца ваць перш за ўсё для та го, каб на шым 
бе ла рус кім гра ма дзя нам па вя лі чыць коль касць апе-
ра цый і па леп шыць якасць транс план та цый, якія 
вы кон ва юц ца».

У за кон «Аб да па мож ных рэ пра дук тыў ных тэх-
на ло гі ях» пра па ноў ва лі ся на ступ ныя змя нен ні. Па-
пер шае, гэ та па ве лі чэн не ўзрос ту до на раў. Так, 
ка лі жан чы на не мо жа са ма стой на вы на сіць і на-
ра дзіць дзі ця, яе ма ці або сяст ра да 49 га доў мо жа 
стаць до на рам яй цак ле так або су ра гат най ма ці. 
У муж чын — до на раў па ла вых кле так — па вы сі лі 
верх нюю ўзрос та вую мя жу з 40 га доў да 50.

Аляк сандр СТА РА ВОЙ ТАЎ, член Па ста ян най 

ка мі сіі па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 

ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы, ка мен туе: 
«На сён ня Рэс пуб лі ка Бе ла русь мае ка ля 14 % 
бяс плод ных пар. Гэ та да во лі вы со кі па каз чык. Ён 
яшчэ не кры тыч ны. Па да ных Су свет най ар га ні-
за цыі ахо вы зда роўя, кры тыч ным па каз чы кам па 
бяс плод дзі з'яў ля ец ца 16 % і больш. Уліч ва ю чы, 
што ме ды цы на раз ві ва ец ца, ёсць роз ныя ві ды тэх-
на ло гій, якія да зва ля юць зра біць па ры шчас лі вы мі, 
а жан чы ну зра біць ма ту ляй, то кож ны год у Бе ла ру-
сі ўсё больш і больш дзя цей на ра джа юц ца шля хам 
эк стра кар па раль на га аплад нен ня. І гэ ты пра цэс 
нель га тар ма зіць, яго трэ ба раз ві ваць».

На гэ тым па ся джэн ні раз гля даў ся і адзін за ко-
на пра ект, які быў уне се ны не па срэд на дэ пу та та-
мі Па ла ты прад стаў ні коў. Ён да ты чыц ца асаб лі ва 
ахоў ных тэ ры то рый. Да ку мент на поў не ны нор ма мі 
пра мо га дзе ян ня і ўні вер саль ны мі ме ха ніз ма мі, звя-
за ны мі з ра бо тай з асаб лі ва ахоў ны мі пры род ны мі 
тэ ры то ры я мі. Так са ма ён на кі ра ва ны на да сяг нен не 
Мэ ты ўстой лі ва га раз віц ця № 15 «За ха ван не эка-
сіс тэм су шы».

Ана толь ЛА ПО, стар шы ня Дзяр жаў на га па-

гра ніч на га ка мі тэ та Бе ла ру сі, рас ка заў пра экс-
пе ры мент у пра пуск ным пунк це Каз ло ві чы, дзе 
пра яз джае гру за вы транс парт. Там мыт ныя ор га ны 
на пра ця гу трох ме ся цаў вы кон ва лі функ цыі і па-
гра ніч на га кант ро лю. Вы ні кі ста ноў чыя, у тым лі ку 
ска ра ціў ся час пра хо джан ня афарм лен ня. Пла ну-
ец ца, што з лю та га 2019-га част ка функ цый па-
гра ніч на га кант ро лю бу дзе пе ра да дзе на мыт ным 
ор га нам у пунк це про пус ку. Так са ма за ко на пра ект 
па шы рае пе ра лік да ку мен таў, з які мі гра ма дзя не 
ма юць пра ва зна хо дзіц ца ў па гра ніч най зо не (за раз 
толь кі з паш пар там).

Так са ма Ана толь Ла по пра ка мен та ваў для жур-
на ліс таў сі ту а цыю на ўкра ін скай гра ні цы: «За гэ-
ты год толь кі на шы ўкра ін скія ка ле гі-па гра ніч ні кі 
на бе ла рус ка-ўкра ін скай гра ні цы за тры ма лі ка ля 
100 адзі нак зброі, ка ля 12 ты сяч бо еп ры па саў і 
не каль кі дзя сят каў гра нат. Мы, бе ла рус кія па гра-
ніч ні кі, за тры ма лі за гэ ты пе ры яд ка ля 80 адзі нак 
зброі і ка ля 1200 бо еп ры па саў. Мы ад зна ча ем, што 
та кая праб ле ма ёсць, і яна не мо жа не хва ля ваць 
як кі раў ні ка дзяр жа вы, так і па гра ніч ні каў. І мы, 
па гра ніч ні кі абедз вюх кра ін, зро бім усё, каб гэ тыя 
па то кі спы ніць. Мы пра цу ем у звяз цы».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Пра гэ та за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, пры ма ю чы з 

дак ла дам Сяр гея Ру ма са.

Ас но ва, 
а по тым да паў нен ні

У па чат ку су стрэ чы кі раў нік 
дзяр жа вы вы ка заў ся на конт 
пра па но вы прэм' ер-мі ніст ра 
па пра гра ме дзей нас ці ўра да 
на 2019—2020 га ды. «Я так 
па гля дзеў гэ тыя ўсе ма тэ ры-
я лы і ра зу мею, што пра гра ма, 
пры ня тая на Усе бе ла рус кім 
на род ным схо дзе, не па хіс ная, 
і яна па він на быць вы ка на на, — 
пад крэс ліў ён. — У ад ва рот ным 
вы пад ку — з чым мы прый дзем 
да на ро да? У рам ках і па ра-
мет рах гэ тай пра гра мы — ка лі 
лас ка, лю быя ме ра пры ем ствы 
ўра да я толь кі бу ду ві таць. Га-
лоў нае, каб быў вы нік».

Прэ зі дэнт да даў, што ўсе 
ме ра пры ем ствы бы лі вы ве-
ра ныя. «Мы лю дзі во пыт ныя, 
нам ужо экс пе ры мен та ваць 
ня ма ча го, на ўрад ці зной дуц-
ца пы тан ні для ней кіх экс пе ры-
мен таў. На ват пра па но вы, якія 
іш лі ад ста ро га ўра да, і вы іх 
пад трым лі ва е це ў но вым ўра-
дзе, па ства рэн ні на шэ ра гу 
прад пры ем стваў на гля даль ных 
са ве таў — ні я кіх пя рэ чан няў не 
бу дзе, але бу дзе вель мі сур'-
ёз ны кант роль і за дзей нас цю 
ўра да па рэа лі за цыі гэ тых пра-
па ноў, і асаб лі ва кант роль за 
ты мі стар шы ня мі на гля даль ных 
са ве таў, якія бу дуць пры зна ча-
ны на гэ тыя па са ды», — ска заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Цэнт раль ны па сыл Прэ зі-
дэн та на ступ ны: мож на пра во-
дзіць лю быя ме ра пры ем ствы, 
ад нак не аб ход на вы ка наць 

асноў ную пра гра му — абя цан-
ні на ро ду.

Гро шы — не з не ба
Што да ты чыц ца са цы яль-

ных пы тан няў, то тут кі раў нік 
дзяр жа вы спы ніў ся на двух 
мо ман тах — за ра бот ная пла-
та і пен сіі. Ён за явіў, што ўрад 
па лі чыў, што «сё ле та рэ аль ныя 
пен сіі мы па вы сім дзесь ці на 
8-9 %». Та кое ста но ві шча спраў 
бе ла рус кі лі дар на зваў ня дрэн-
ным, пры гэ тым да даў шы, што 
трэ ба ру хац ца і да лей у на ступ-
ным го дзе. «Мы пла ну ем, што ў 
на шай кра і не за ра бот ная пла-
та ўжо пе ра ва ліць праз ты ся чу 
руб лёў за кошт та го, што мы 
па ды мем за ра бот ную пла ту ў 
ніз ка аплат ных сла ёў на сель-
ніц тва».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
і па гэ тых пы тан нях ра шэн ні 
пры ня тыя, яны так са ма зна хо-
дзяц ца на кант ро лі. «І ўрад хай 
па воль на, але ў гэ тым кі рун ку 
ру ха ец ца. Усе лю дзі па він ны 
ра зу мець, што гро шы па він ны 
быць за роб ле ны», — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ра біць трэ ба сваё
Акра мя та го, Прэ зі дэнт за-

кра нуў яшчэ два пы тан ні — ім-
парт аза мя шчэн не і па ся рэд-
ніц тва.

«Я вось гля джу, як не ка то-
рыя на шы служ бо выя асо бы 
це ля па юц ца, у тым лі ку ў Ор-
шы, ін шых га ра дах — ах, што 
мы раз мес цім на сва бод ных 
пло шчах? Ім парт аза мя шчэн-
не, Сяр гей Мі ка ла е віч, трэ ба 
раз мя шчаць», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

У прык лад бе ла рус кі лі дар 
пры вёў збор ку лег ка вых аў-

та ма бі ляў: па куль коль касць 
дэ та ляў ай чын най вы твор час-
ці там не пе ра вы шае 50 %, а 
трэ ба, каб усе вы раб ля ла ся ў 
Бе ла ру сі. Прэ зі дэнт пра па на-
ваў ра біць са ма стой на тыя ж 
ся дзен ні, а з ця гам ча су — ру-
ха ві кі і транс мі сіі. Не су мнен на, 
для гэ та га не аб ход ны тэх на ло-
гіі, ад нак Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што гэ та га ў све це 
ха пае, — іх трэ ба браць, куп-
ляць ад па вед нае аб ста ля ван не 
і вы раб ляць па ім парт аза мя-
шчэн ні ўсё, што не аб ход на, — 
«ад зу ба чыс так да ру ха ві коў».

«Та му ім парт аза мя шчэн не — 
гэ та вель мі важ нае пы тан не, ні-
чо га не трэ ба пры дум ляць, трэ-
ба ста віць стан кі, тэх на ла гіч-
нае аб ста ля ван не і вы раб ляць 
кам плек ту ю чыя для на шых хай 
на ват гі ган таў — МТЗ, МАЗ, 
Бе лАЗ і гэ так да лей. Мо ра ра-
бо ты», — кан ста та ваў ён.

Што да ты чыц ца па ся рэд ніц-
тва, то па гэ тай тэ ме кі раў нік 
дзяр жа вы рас ка заў, што вы-
ву чыў ка руп цый ныя схе мы, за 
што лю дзі ідуць у след чы іза ля-
тар, а по тым і ў тур му. «І перш
за ўсё наш брат — чы ноў ні кі. 
І ўсе па вя за ныя па ся рэд ніц кі мі 
схе ма мі. І што дзі віць: у нас па-
ся рэд ні кі на ват на бе ла рус кую 
пра дук цыю. У Мін ску вы раб ля-
юць і праз па ся рэд ні ка мін скія 
ж прад пры ем ствы куп ля юць, — 
да даў ён. — Роз ныя бы ва-
юць там вы пад кі і ін шае, але 
гэ та ўжо не тыя мо ман ты, ка лі, 
ве да е це, у ка гось ці гро шы бы-
лі, у ней ка га пры ват ні ка, а наш 
спа жы вец не мог узяць у бан ку 
гро шы. І вось ён ішоў да яго, 
той і пра цэнт мен шы мог даць, 

і на гэ тым бы лі за вя за ныя па ся-
рэд ніц кія струк ту ры. Але ж па-
ся рэд ні кі сён ня ў вас, у бан ках 
бя руць гро шы, ідуць, куп ля юць 
пра дук цыю на ней кім прад пры-
ем стве і пе ра пра да юць тут жа
на шым прад пры ем ствам. Але 
гэ та аб сурд поў ны, ды і трэ ба 
па гля дзець па ся рэд ні каў па ім-
пар це».

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-
ліў: ён не хо ча вы да ваць ней-
кія ня ры нач ныя рэ ка мен да цыі, 
але па ся рэд ніц тва ста ла праб-
ле май. Ка мі тэ ту дзяр жаў на га 
кант ро лю бы ло да ру ча на за-
няц ца гэ тай праб ле май, але 
па куль ру ху ня ма, да даў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт да ру чыў прэм'-
ер-мі ніст ру ўзяць на кант роль і 
ўнес ці пра па но вы да кан ца го-
да па пы тан нях ім парт аза мя-
шчэн ня і па ся рэд ніц тва.

Не каль кі слоў пра спорт
Да рэ чы, за кра нуў бе ла рус кі 

лі дар і тэ му ай чын на га фут бо-
ла (Сяр гей Ру мас — стар шы ня 
Бе ла рус кай фе дэ ра цыі фут бо-
ла):

«Ка лі мы не мо жам з Люк-
сем бур гам і Мал до вай гу ляць, 
хоць я не ха чу пры ні зіць Мал до-
ву — ма лай цы хлоп цы, вый шлі, 
зу бы сціс ну лі і гу ля лі як мае 
быць. Ну а на шы — як заў сё-
ды. Та му вось на ша ідэа ло-
гія. Вель мі шка да. Неш та нам 
трэ ба ра біць і з фут бо лам, бо 
вось гэ ты доб ры ўсплёск, які 
ад быў ся, ён заўт ра згас не, і вы 
бу дзе це на ўзроў ні гэ тых ды на-
маў скіх ха ке іс таў гу ляць. Але 
гэ та асоб ная тэ ма, мы яшчэ да 
спор ту вер нем ся».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ВЫ КА НАЦЬ АБЯ ЦА НАЕ
Пра гра ма, пры ня тая на V Усе бе ла рус кім на род ным схо дзе, 

му сіць быць рэа лі за ва на

 Ка мен та рый у тэ му

РЭ АЛЬ НЫ РОСТ ПЕН СІЙ 
СЁ ЛЕ ТА СКЛА ДЗЕ КА ЛЯ 8 %

Пра гэ та жур на ліс там рас ка заў 

прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 

Сяр гей Ру мас па вы ні ках на ра ды

з кі раў ні ком дзяр жа вы.

Ён ад зна чыў, што на су стрэ чы з Прэ-
зі дэн там пра ін фар ма ваў яго аб вы ні ках 
ра бо ты эка но мі кі за тры квар та лы бя гу-
ча га го да. Па вы ні ках ве рас ня эка на міч-
ны рост, які ёсць у кра і не сё ле та, ста бі-
лі за ваў ся на ўзроў ні 3,7 %. Акра мя та го, 
усе сем клю ча вых па каз чы каў дзей нас ці 
ўра да вы ка на ны. Ін фля цыя зна хо дзіц ца ў 
ме жах га да во га па ра мет ра, ня гле дзя чы 
на «ўсплёск», які ад быў ся ў жніў ні. Ін дэкс 
спа жы вец кіх цэн па вя лі чыў ся на 3,7 % і, 
па раз лі ках ура да, па вы ні ках 2018 го да 
не вый дзе за ме жы 6 %.

Так са ма Сяр гей Ру мас на га даў, што 
ўрад скон чыў ра бо ту над пра гра май дзей-
нас ці, ад нак пе рад уня сен нем яе ў пар ла-
мент спат рэ бі ла ся ўдак лад ніць у кі раў ні ка 
дзяр жа вы асоб ныя яе ас пек ты. Як ужо 
ад зна чаў бе ла рус кі лі дар, пра гра мы са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця на шай 
кра і ны на 2016—2020 га ды, а так са ма 
шэ раг яго да ру чэн няў, аб ве шча ных у яго 
па слан ні ў кра са ві ку бя гу ча га го да, па він-
ны быць вы ка на ныя.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, усе 
гэ тыя за да чы ўлі ча ны, зга да ны да ку-
мент пе ра фар ма та ва ны ў ін шым вы-
гля дзе. Кож ны з 20 раз дзе лаў вы зна чае 
мэ ту і за да чы, ме ха ніз мы іх вы ка нан ня, 
ін ды ка тыў ныя па ра мет ры, якія бу дуць 
з'яў ляц ца свед чан нем вы ка нан ня або 
не вы ка нан ня гэ тых за дач. За кож ным 
з раз дзе лаў пра гра мы за ма ца ва ны кі-
раў ні кі ўра да, клю ча выя мі ніст ры. «Гэ ты 
да ку мент пас ля ня знач ных да пра цо вак 
бу дзе ўне се ны ў пар ла мент ва ўста ноў-
ле ны тэр мін (да 18 каст рыч ні ка)», — 
да даў ён.

ЗНОЎ ПРА ГРО ШЫ
Вы ка заў ся Сяр гей Ру мас і з на го ды 

за роб каў. «Мы раз ліч ва ем, што, ка лі 
з'я вяц ца да ныя ве рас ня, у кра і не ся рэд-
ні за ро бак вый дзе на ты ся чу руб лёў, — 
і гэ ты па каз чык па ві нен за ха вац ца да кан-
ца 2018 го да. На ле та кі раў нік дзяр жа вы 
да ру чыў ура ду зра біць асноў ны ўпор на 
асоб, якія атрым лі ва юць не вы со кую за ра-
бот ную пла ту, і ўрад рых туе сён ня пе ра лік 
мер для та го, каб за ро бак у ніз ка аплат ных 
сла ёў на сель ніц тва рос больш вы со кі мі 
тэм па мі», — ска заў кі раў нік ура да.

Ён так са ма да даў, што та кі рост за ра-
бот най пла ты не да зво ліў ура ду ўтры маць 
су ад но сі ны ся рэд няй пен сіі да ся рэд няй 
за ра бот най пла ты на ўзроў ні 40 %. Па 
ста не на 1 жніў ня гэ ты па каз чык роў ны 
36,2 %. «Сён ня кі раў нік дзяр жа вы пад-
тры маў пра па но ву ўра да і да ру чыў унес ці 
па кет да ку мен таў па яшчэ ад ным (трэ цім 
на пра ця гу гэ та га го да) па вы шэн ні пен сій 
у ся рэд нім на 5,3 %. Та кім чы нам, з улі кам 
гэ та га па вы шэн ня рэ аль ны рост пен сій 
сё ле та скла дзе ка ля 8 %», — ад зна чыў 
Сяр гей Ру мас.

Як вынікае з вышэйсказанага, з 1 ліс-
та па да пен сі я не ры атры ма юць пя ці пра-
цэнт ную пры баў ку да пен сіі.

Што да ты чыц ца 2019 го да, то тут Прэ-
зі дэнт да ру чыў, каб су ад но сі ны ў 40 % ся-
рэд няй пен сіі да ся рэд няй зар пла ты бы лі 
ад ноў ле ны і іх вы ка нан не бы ло ад ным з 
клю ча вых па каз чы каў у ра бо це ўра да.

Так са ма прэм' ер-мі ністр рас ка заў, што 
сё ле та мы за ста нём ся ў ка лі до ры па па-
зна ча най ін фля цыі да 6 %. На на ступ ны 
год у пра гноз ных да ку мен тах — зні жэн не 
ін фля цыі да 5 %. На яго дум ку, сён ня ад-
 сут ні ча юць не га тыў ныя фак та ры, якія 
б свед чы лі пра тое, што па каз чы кі ін фля-
цыі не бу дуць вы ка на ныя.

УВА ГА ДА ДЭ ТА ЛЯЎ
Ім парт аза мя шчэн не. Па гэ тым кі рун ку 

Сяр гей Ру мас за явіў, што сён ня ў кож ным 
мі ніс тэр стве ёсць да ру чэн не аб уваж лі вым 
ана лі зе ім пар ту, які за куп ляе на ша кра і на. 

Гэ та ро біц ца для та го, каб ар га ні за ваць 
пры ад па вед ных аб' ёмах вы твор часць 
та кіх та ва раў у Бе ла ру сі. Да рэ чы, Ор ша — 
прык лад та го, як на прак ты цы дадзеныя 
да ру чэн ні бу дуць вы кон вац ца. У гэ тым 
го ра дзе ёсць не каль кі буй ных за во даў, 
якія ма юць ліш нія пло шчы, — яны ж мо-
гуць стаць пля цоў ка мі для раз мя шчэн ня 
ім парт аза мя шчаль ных вы твор час цяў, у 
пры ват нас ці для ай чын на га аў та ма бі ле-
бу да ван ня.

Па ся рэд ніц тва. Ці мож на ад мо віц ца ад 
яго ва ўсіх сфе рах? І ці трэ ба? Як дзей ні-
чаць? Мо жа, ча гось ці не ха пае ў за ка на-
даў чай сфе ры? У ад каз на гэ тыя пы тан ні 
прэм' ер-мі ністр ад зна чыў, што ні ў ад ным 
з да ру чэн няў ня ма поў най за ба ро ны на 
па ся рэд ніц тва, па коль кі ў не ка то рых сфе-
рах яно прос та не аб ход на. Узяць тыя ж 
пра дук то выя кра мы: не пой дуць жа лю-
дзі куп ляць кож ны та вар на ўпрост да вы-
твор цы. Та кім чы нам, у не ка то рых сфе рах 
па ся рэд ніц тва — не аб ход ны эле мент, ад 
яго не ўця чы.

Ад нак, да даў ён, вы яў ля ец ца шмат 
фак таў, ка лі та вар пра да ец ца, пра хо дзя-
чы праз не каль кі рук, — і на кож ным звя не 
гэ та га лан цуж ка ад бы ва ец ца па ве лі чэн не 
кош ту. Сяр гей Ру мас рас тлу ма чыў па зі цыю 
кі раў ні ка дзяр жа вы: ка лі Прэ зі дэнт ка жа аб 
вы ка ра нен ні па ся рэд ніц тва, ён у пер шую 
чар гу мае на ўва зе вось та кія пры кла ды, 
якія пры вод зяць да не кан ку рэн та здоль нас-
ці ай чын най пра дук цыі, не за кон на га ўзба-
га чэн ня прад пры маль ні каў.

Па гэ тай тэ ме ва ўра дзе ёсць тры да-
ру чэн ні бе ла рус ка га лі да ра, на сён няш-
ні дзень ужо пра ве дзе на вя лі кая ра бо та 
па вы бу доў ван ні ап ты маль ных з пунк ту 
гле джан ня эка на міч на га сэн су спо са баў 
про да жу як бе ла рус кай пра дук цыі, так і ім-
парт най. На дум ку прэм' ер-мі ніст ра, гэ та 
пы тан не па він на зна хо дзіц ца на па ста ян-
ным кант ро лі, та му што прад пры маль ні кі 
здоль ныя вы дум ляць усё но выя і но выя 
схе мы, якія не заў сё ды мо гуць быць доб-
рыя для на шых вы твор цаў. На вяр шы ні па-
він на ста яць эка на міч ная мэ та згод насць, 
пе ра ка на ны кі раў нік ура да.


