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На прадпрыемстве «АДАНI».

ЛЮДЗI — САМЫ ДАРАГI РЭСУРС
Кiраўнiк прадпрыемства Уладзiмiр Лiнёў
перакананы, што эканомiка не можа развiвацца за кошт iльгот. З такiм меркаваннем згадзiўся i кiраўнiк дзяржавы. Таму
просьбу АДАНI аб вялiкай пляцоўцы для
новай будоўлi «завода заводаў» прынцыпова задаволiў.
«Я гатовы табе аддаць тэрыторыю, але
для мяне будзе важна, каб ты для вытворчасцi свайго высокатэхналагiчнага прадукту
задзейнiчаў беларускiя прадпрыемствы», —
паставiў умову Прэзiдэнт. У прыклад такой кааперацыi быў прыведзены «Зенiт»
у Вiлейцы.
Яшчэ адна агульная праблема дзяржавы i бiзнесу — падрыхтоўка кадраў. Напрыклад, АДАНI гатова плацiць стыпендыю
студэнтам, вучыць будучых спецыялiстаў
з пяцi ВНУ, даць умовы для напiсання дысертацыi.
«Пажадаеш ты падрыхтаваць спецыялiс та — заплацiў, рыхтуй», — звярнуўся
Прэзiдэнт да кiраўнiка кампанii.
«Калi не жадаеш потым працаваць, не
трэба. Але ты вярнi мне грошы, — адрасаваў наступны пасыл Аляксандр Лукашэнка
меркаванаму выпускнiку ВНУ. — Усё гэта
мы ўрэгулюем. Самы дарагi рэсурс — гэта адукаваныя людзi».
Кiраўнiк дзяржавы намераны выправiць
сiтуацыю, каб дэфiцытныя спецыялiсты адчувалi адказнасць перад тымi, хто iх выгадаваў.

УСТАЛЁЎВАЙЦЕ БЕЛАРУСКАЕ
Прэзiдэнта азнаёмiлi з навукаёмiстымi
распрацоўкамi, якiя зарэкамендавалi сябе па ўсiм свеце. Перасовачныя флюарографы, лiчбавыя тамографы, мамографы,
апараты для лячэння раку скуры — усё
абсталяванне сусветнага ўзроўню, i, як
звярнуў увагу Прэзiдэнта мiнiстр аховы
здароўя Уладзiмiр Каранiк, калiсьцi нiхто
не верыў, што айчынны вытворца можа
гэта зрабiць.
Па даручэннi Прэзiдэнта цяпер завяршаецца будоўля новага корпуса Мiнскага
анкадыспансера — у конкурсе на камп'ютарны тамограф перамагла фiрма АДАНI,
паведамiў мiнiстр.
«Узяць на кантроль пытанне забеспячэння медыцынскiх устаноў аналагiчнага класа апаратамi ўласнай вытворчасцi.
Гэта сваё, яно таннейшае... Але калi яны
вынiк даюць, калi гэта якасць», — даручыў Аляксандр Лукашэнка.
Па словах мiнiстра, цяпер iдуць перагаворы, каб кам па нiя АДА НI ўзя ла пад
цэнтралiзаванае сэрвiснае абслугоўванне
ўсю сваю тэхнiку, што сёння працуе ў медустановах (больш за 850 адзiнак). Гэта
дазволiць сэканомiць час i выключыць працяглы прастой абсталявання.
«Галоўнае, што ты свой, ты на месцы,
i гэта танней. Той жа клас — i танней», —
падкрэслiў Прэзiдэнт.
Штогод на абсталяваннi АДАНI ў Беларусi абследуюцца не менш за 4,5 мiльёна
людзей — гэта велiзарны сацыяльны вынiк,
паведамiў Уладзiмiр Лiнёў.

Фота БелТА.

«Мы дамовiлiся, што вернемся да Падатковага кодэкса, паглядзiм, што блага, што
добра. Я не магу адразу сказаць, што для
нас яны дабро (СЭЗ. — «Зв.»). Для дзяржавы. З пункту гледжання людзей, зарплаты — малайчына, высокатэхналагiчная вытворчасць... Экспарт-iмпарт i iншае — усё
гэта павiнна прыносiць карысць дзяржаве
праз падаткi i гэтак далей», — канстатаваў
Аляксандр Лукашэнка.
Пры гэтым Прэзiдэнт падкрэслiў: калi
структура Кодэкса адпавядае сучасным патрабаванням, чапаць яго не патрабуецца.
Увагу трэба звярнуць менавiта на льготы,
якiя атрымлiваюць прадпрыемствы. Калi
дзяржава нешта праз гэта губляе, падыходы трэба мяняць, лiчыць беларускi лiдар.
Ён нагадаў, што свабодныя эканамiчныя
зоны стваралiся з мэтамi — заняць людзей, прыцягнуць iнвестараў i экспартаваць
тавары.

УМЕЕШ САМ — НАВУЧЫ IНШАГА
Каб лепш працаваць па медыцынскiм
кi рун ку, АДА НI за пра сi ла кар ды ё ла га
Антонiса Джозефа, ураджэнца Шры-Ланкi,
на пасаду дырэктара па развiццi. Антонiс
прыехаў у Мiнск дваццаць тры гады таму,
ажанiўся, мае дваiх дзяцей. Цяпер працуе
ў 20-й палiклiнiцы.
«Ён працуе дзесьцi ў палiклiнiцы, а мог
бы такiх аднавiць, кланiраваць, груба кажучы, дзясятак-два. Гэтых маладых людзей
трэба абавязкова знаходзiць i падымаць
наверх», — звярнуўся да мiнiстра аховы
здароўя Прэзiдэнт.
Антонiс Джозеф з гонарам паведамiў
Аляксандру Лукашэнку, што тэхнiка АДАНI
выкарыстоўваецца i на яго родным востраве. У адказ на падзяку Прэзiдэнта за працу
ён пажадаў яму здароўя. «Ты, пэўна, не тыя
рэсурсы чытаеш. Мяне праз дзень то хаваюць, то каранавiрус, то яшчэ нешта», — пажартаваў Аляксандр Лукашэнка.

ЛАКАМАТЫЎ
IНАВАЦЫЙНАЙ ПРАДУКЦЫI
Па ўсёй краiне ёсць прадпрыемствы, якiя
вырабляюць высокатэхналагiчную прадукцыю, сказаў Прэзiдэнт, адказваючы на пытанне журналiстаў пра ўражаннi ад наведвання кампанii «АДАНI».
«Вядома, мы адстаём ад планаў, якiя былi на бягучую пяцiгодку, але маем вопыт
работы, — сказаў ён. — Гэта — узор, высокi
iнтэлект, высокi ўзровень iмпартазамяшчэння. Гэта амбiцыi вялiкiя — убачылi недзе
за мяжой, дзе нешта вырабляюць: а што,
мы не можам?»
Аляксандр Лукашэнка назваў кампанiю
«АДАНI» лакаматывам iнавацыйнай прадукцыi.
«Я хачу, i думаю, што гаспадары пагодзяцца, каб яны «на прычэп» узялi нашы
iншыя прадпрыемствы i цягнулi за сабой.
Няхай вырабляюць камплек туючыя для
iх», — падзялiўся думкамi кiраўнiк дзяржавы.
Прэзiдэнт паабяцаў кантраляваць, каб не
ўзнiкала перашкод для развiцця падобных
прадпрыемстваў. Ён прызнаўся, што яму
спадабалася вытворчасць, якую ўбачыў.
«Гэта будучыня. Не толькi таму, што добра робяць. Яны экспартам займаюцца, па
ўсiм свеце працуюць. Валюту ў краiну прывозяць — гэта вельмi важна, — адзначыў
беларускi лiдар. — Высокатэхналагiчная
вытворчасць падымае нас на вышэйшы
ўзровень развiцця. За гэта ўдвая трэба
дзякаваць такiм людзям».

ЦI ЎДАСЦА ЎТРЫМАЦЬ РАЎНАВАГУ
На пытанне, цi чакаць беларусам эканамiчнага крызiсу, Аляксандр Лукашэнка адказаў наступным чынам: «Не хачу быць банальным, але скажу сваё меркаванне. Што
датычыцца фiнансава-эканамiчнага крызiсу, мы ўжо туды адной нагой ступiлi. А
зараз, паколькi валацiльнасць высокая,
хiстаннi вельмi высокiя па ўсiх кiрунках,
мы спрабуем гэтую нагу вярнуць на месца. Вось у чым, з майго пункту гледжання,

галоўнае пытанне — цi ўдасца нам назад
гэтую нагу вярнуць i побач паставiць, або
мы туды i другую нагу ўсунем».
Па сло вах кi раў нi ка дзяр жа вы, сёння яшчэ не зразумела, будзе гэта жорсткi
крызiс цi нам удасца вярнуцца на папярэднi
ўзровень развiцця.
«Магчыма, я ў нечым памыляюся. Трэба
аналiзаваць, што мы цяпер робiм. Наперадзе Пасланне Прэзiдэнта да парламента i
народа, таму мы вядзём прапрацоўкi i аналiз некаторых кiрункаў, i, магчыма, ужо да
таго часу абстаноўка дазволiць нам зрабiць
пэўную адназначную выснову», — дадаў
Аляксандр Лукашэнка.

ВЯСНА ПАКУЛЬ IДЭАЛЬНАЯ
Журналiсты пацiкавiлiся, як анамальна
цёплая зiма i ў цэлым змены клiмату адаб'юцца на сельскай гаспадарцы i цi гатовая
краiна да клiматычных катаклiзмаў. У сувязi з гэтым кiраўнiк дзяржавы падкрэслiў,
што аграрны сектар эканомiкi гатовы да
змен клiмату, а сённяшняя сiтуацыя проста
iдэальная для пасяўной.
«Чаму iдэальная? Пры высокiх тэмпературах зiмой iшлi дажджы, таму пры адсутнасцi снегу вялiкi запас вiльгацi ў глебе», —
растлумачыў кiраўнiк дзяржавы.
Прэзiдэнт падкрэслiў: у сувязi з такiмi
пакуль спрыяльнымi ўмовамi трэба хутчэй пасеяць раннiя збожжавыя i ў цэлым
арганiзавана правесцi веснавыя палявыя
работы. Ён не выключыў, што тады атрымаецца скончыць у больш раннiя тэрмiны
ўборку збожжавых. «Гэта значыць, пакуль
усё iдэальна: i вiльгацi хапае, i тэмпература
нармальная», — рэзюмаваў Прэзiдэнт.
Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што ў цэлым у краiне досыць даўно прымаюцца меры ў сувязi са зменай клiмату. Гэта датычыцца новых вiдаў культур,
якiя раней вырошчвалiся ў больш паўднёвых
рэгiёнах, а цяпер — i ў нашай краiне.

«СIТУАЦЫЯ НЕ ТАКАЯ,
КАБ ПРЫМАЦЬ
«ДРАКОНАЎСКIЯ» МЕРЫ»
Адно з пытанняў журналiстаў Прэзiдэнту
датычылася рэакцыi дзяржавы на безадказнае стаўленне некаторых беларусаў да
эпiдэмiялагiчнай рызыкi ў святле аб'яўленай
пандэмii каранавiруса.
«Сутнасць вашага пытання ў тым, што
трэба людзей урэшце прымусiць адказваць за сябе i за тых, хто побач, — удакладнiў Прэзiдэнт. — Калi кашляеш, дык
не выходзь на вулiцу i заразу не разнось!
У гэтым сутнасць уся. I многiя дзяржавы вельмi жорсткiя меры ў гэтым плане прымаюць. Чаму я гэтага не раблю?
Скажу вам шчыра: мы не знаходзiмся
ў той сiтуацыi, каб прымаць «драконаўскiя» меры».
Так, ёсць людзi, якiя ставяцца безадказна, пагадзiўся беларускi лiдар. Так адбылося з адным з iнфiцыраваных беларусаў, якi
пасля вяртання з-за мяжы меў больш за тры
сотнi кантактаў першага ўзроўню, перш чым
трапiў у стацыянар.

«Дзякаваць богу, што яны (людзi, з якiмi
кантактаваў хворы. — «Зв.») аказалiся здаровыя. Не значыць, што яны не заражаныя
былi, яны проста перанеслi на нагах гэты
вiрус. Вось чаму я кажу: «Псiхоз пачаўся».
Кiтайцы нас праiнфармавалi: у iх 85 працэнтаў — лёгкiя формы, якiя перанеслi хваробу
як звычайны грып. Мы пераносiлi розныя вiрусы, i зараз пераносiць грамадства ва ўсiх
краiнах. Таму хвалявацца асаблiва не трэба,
але нельга i супакойвацца», — падкрэслiў
Аляксандр Лукашэнка.
Калi чалавек падхапiў iнфекцыю, ён
павiнен праiнфармаваць урачоў i лячыцца, напомнiў простую аксiёму беларускi лiдар. Людзей трэба напружваць, каб яны
больш адказна ставiлiся да стану свайго
здароўя, пагадзiўся Прэзiдэнт. I не толькi
зараз. Цяпер жа важна не паддацца сусветнай панiцы.
Людзям трэба быць больш спакойнымi,
i пакуль у нас няма такога вар'яцтва, як у
Заходняй Еўропе, адзначыў кiраўнiк дзяржавы.
«Малю Бога, каб да Вялiкадня мы вось
так спакойна прайшлi гэты перыяд. А далей той каранавiрус, як мiнiстр сказаў, сам
здохне, — усмiхнуўся Аляксандр Лукашэнка. — Бо вясна пачынаецца, перыяд гэты
заканчваецца. Мяне радуе тое, што пiк захваральнасцi на грып i розныя вiрусы ўжо
пройдзены. На гэтым фоне, вядома, i каранавiрус будзе сыходзiць. Абавязкова. Бо каранавiрус ускладнёны i ўмовамi, i клiматам, i
сезоннасцю, якую мы заўсёды перажываем.
Таму трэба спакойна працаваць».
Берагчы сябе трэба, а для жорсткiх мер,
на думку беларускага лiдара, сiтуацыя павiнна саспець. Прэзiдэнт зноў растлумачыў,
што ў Беларусi ёсць перавагi ў вызначэннi
носьбiтаў каранавiруса, бо самы пiльны манiторынг пачынаецца ад моманту перасячэння гранiцы тымi, хто можа аказацца заразны, адсочваюцца таксама ўсе кантакты
такiх людзей. Аляксандр Лукашэнка яшчэ
раз звярнуў увагу: пiльнасць i медыкаў, i
самiх беларусаў да рэспiраторных iнфекцый
ужо мае эфект — сёлета смяротнасць ад
пнеўманii ў нашай краiне значна меншая,
чым летась i ў папярэднiя гады.

ВЯРНУЎСЯ З-ЗА МЯЖЫ —
ПАСЯДЗI ДОМА!
Што датычыцца беларусаў, якiя цяпер
апынулiся за межамi радзiмы (такiх каля
10 тысяч), то яны будуць усе вернутыя, хоць
у адзiн момант гэта зрабiць немагчыма. Пры
гэтым беларускiя ўлады не будуць падзяляць сваiх суайчыннiкаў i расiян.
«Няхай мы не такiя багатыя, як яны, мы
не закрываемся, як яны, але мы iх павiнны
вывезцi адтуль, — сказаў пра грамадзян суседняй дзяржавы Аляксандр Лукашэнка. —
Дарэчы, расiяне на борт нашых людзей у
Тайландзе i iншых мясцiнах не пускаюць.
Але, думаю, дамовiмся. Гэта звычайная бязглуздзiца. Гэта глупства. Гэта практычна
для Расii нiчога не каштуе, а шкоды прынясе
вялiзнае мноства. Вось тады i будзе iнтэграцыя ў двукоссях».
На нарадзе са спецыялiстамi-эпiдэмiёлагамi было прынятае рашэнне раздаваць
памяткi пра тое, што трэба рабiць, усiм, хто
вяртаецца з-за мяжы, паведамiў Аляксандр
Лукашэнка. Размова пра рэкамендаваную
ў гэтым выпадку самаiзаляцыю: «Мiлiцыi i
КДБ далi каманду, каб яны кантралявалi ўсё
i дакладвалi аж Прэзiдэнту. Мы без прыняцця нейкiх законаў, пры нашай сённяшняй
сiтуацыi з чалавека спытаем, калi ты вяртаешся з-за мяжы i не iдзеш на гэтую самаiзаляцыю. Навошта ў бальнiцы трымаць?
Праўда, яны i самi не вельмi хочуць».
Кiраўнiк дзяржавы таксама паў тарыў,
што з вопыту кiтайцаў каранцiн не дае плёну.
«Учора мы прынялi рашэнне, што недзе лепш перастрахавацца, але не залiшне, — падсумаваў Прэзiдэнт. — Гэта
вельмi вялiкая, шматгранная работа, i я
вельмi рады, што нашы вiрусолагi i ўрачы ведаюць, што рабiць. Мы робiм усё,
каб абаранiцца».
Варвара МАРОЗАВА,
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

