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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
У ААН АЦА НІ ЛІ АД НАЎ ЛЕН НЕ СІ РЫІ 
Ў 200—300 МІЛЬ ЯР ДАЎ ДО ЛА РАЎ

На рэ кан струк цыю раз бу ра най за га ды вай ны інф ра струк ту ры 

ў Сі рыі спат рэ біц ца не менш як 200—300 млрд до ла раў. Пра гэ та 

за явіў прад стаў нік Су свет най хар чо вай пра гра мы ААН у Сі рыі 

Джэй каб Керн. «Рэ кан струк цыя па він на быць ве лі зар най», — 

ска заў Керн, яко га цы туе ТАСС. Ён на га даў, што для нар маль най 

жыц ця дзей нас ці кра і ны трэ ба бу дзе ад на віць да мы, за во ды, лі ніі 

элект ра пе ра да чы, інф ра струк ту ру. «Гэ та гу ма ні тар ны кры зіс, і 

ўсе, у ка го ёсць сум лен не, да па мо гуць сі рый цам», — ад зна чыў 

Керн. Ён пад крэс ліў, што ця пер кан флікт у Сі рыі не з'яў ля ец ца 

«кан флік там сі рый цаў», па коль кі ў гэ тай кра і не пры сут ні ча юць 

вой скі гла баль ных і рэ гі я наль ных дзяр жаў. Лёс Сі рыі аб мяр коў-

ва юць у Бру се лі, дзе пра хо дзіць між на род ная до нар ская кан фе-

рэн цыя. У ста лі цу Бель гіі пры бы лі прад стаў ні кі больш за 85 кра ін 

і ар га ні за цый.

КОШТ НАФ ТЫ Б'Е РЭ КОР ДЫ
Кошт ба рэ ля наф ты мар кі Brеnt на бір жы ІСЕ ў Лон да не пе-

ра вы сіў ад зна ку ў 75 до ла раў упер шы ню з ліс та па да 2014 го да, 

пе рад ае РІА «На ві ны» са спа сыл кай на да ныя тар гоў. Днём у 

па ня дзе лак ца на да сяг ну ла ад зна кі ў $75, за тым ня знач на зні зі-

ла ся, а ўве ча ры зноў пай шла ўго ру. Учо ра ра ні цай кошт наф ты 

тро хі зні зіў ся, на па за бір жа вых тар гах ра ні цай 24 кра са ві ка ба-

рэль Brеnt каш та ваў 74,89 до ла ра. Экс пер ты і ўдзель ні кі рын ку 

тлу ма чаць па вы шэн не ца ны зні-

жэн нем за па саў сы рой наф ты ў 

ЗША і ска ра чэн нем па ста вак з 

Са удаў скай Ара віі. Акра мя та го, 

на ста не рын ку ад бі ва ец ца і аб-

васт рэн не па лі тыч най аб ста ноў-

кі на Бліз кім Ус хо дзе. У аў то рак 

ста ла вя до ма пра гі бель лі да-

ра емен скіх ху сі таў — кі раў ні-

ка Най вы шэй ша га па лі тыч на га 

са ве та Еме на Са ле ха ас-Са ма-

да — у вы ні ку авія ўда ру ВПС 

Сау даў скай Ара віі. Удзель ні кі 

рын ку так са ма асце ра га юц ца, 

што ЗША ў маі ад но вяць санк-

цыі ў да чы нен ні да Іра на і гэ та 

зні зіць аб' ём пра па но вы наф ты ў све це. Акра мя та го, ана лі ты кі 

за не па ко е ныя па тэн цый най дэ ста бі лі за цы яй сі ту а цыі ў Лі віі ў вы-

пад ку смер ці фельд мар ша ла Ха лі фа Хаф та ра. Па па ве дам лен нях 

СМІ, ра ней у кра са ві ку ка ман ду ю чы Лі вій скай на цы я наль най ар міі, 

якая кант ра люе част ку тэ ры то рыі кра і ны, быў шпі та лі за ва ны ў Па-

ры жы пас ля ін суль ту. Шэ раг кры ніц па ве дам ляе, што ён у ко ме, а 

не ка то рыя вы дан ні пі шуць нават пра смерць мар ша ла.

АХВЯРАМІ КІ РОЎ ЦЫ МІ НІ ВЭ НА Ў ТАРОНТА 
СТАЛІ 10 ЧА ЛА ВЕК

У Та рон та ў вы ні ку на ўмыс на га на ез ду за гі ну лі дзе сяць ча ла век 

і налічваецца па мен шай ме ры 15 па ра не ных. Па лі цыя так са ма 

за яві ла, што мер ка ва ны зла чы нец, які зна хо дзіў ся за ру лём мі-

ні вэ на і які на кі ра ваў яго на лю дзей, арыш та ва ны. Пра ва ахоў ні кі 

рас кры лі і яго асо бу. Гэ та 25-га до вы Алек Мі на сян. Ён вы ву чаў 

пра гра ма ван не ў ад ным з ка ле джаў. Ма ты вы, па якіх ён здзейс-

ніў на езд на лю дзей, за ста юц ца не вя до мы мі, ска заў на чаль нік 

па лі цэй ска га ўпраў лен ня Та рон та Марк Са ўндэрс. «Арыш та ва ны 

муж чы на, які аран да ваў мі ні вэн бе ла га ко ле ру, па да зра ва ны пры 

за тры ман ні не аказ ваў су пра ці ву», — па ве да міў па лі цэй скі. Прад-

стаў нік служ бы хут кай да па мо гі го ра да апі саў мес ца зда рэн ня як 

«са праўд ную бой ню». Ула ды, са свай го бо ку, за клі ка лі не ра біць 

з та го, што зда ры ла ся, заў час ных вы сноў і не рас паў сюдж ваць 

чут кі пра тое, што гэ та мог быць тэ ракт.
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КОРАТКА

На мі наль ная на лі ча ная ся-

рэд няя за ра бот ная пла та ра-

бот ні каў у Бе ла ру сі ў са ка ві-

ку 2018 го да скла ла Br926,8, 

што на Br76,4 вы шэй, чым у 

лю тым.

Пло шча ра дые ак тыў на-

га за брудж ван ня ляс но га 

фон ду Мі ніс тэр ства ляс-

ной гас па дар кі за пе ры яд 

з 2005-га па 2017 год па-

мен шы ла ся на 432,6 тыс. 

га, або на 24,2 %.

Па вод ле ацэ нак ар га ні-

за та раў, ак цыя «Та таль ны 

дык тант», якая прай шла 14 

кра са ві ка, са бра ла больш 

за 227 тыс. удзель ні каў з 76 

кра ін. Доб ра ах вот ны дык-

тант у Мін ску на пі са лі 343 

ча ла ве кі, з іх 28 ча ла век 

атры ма лі пя цёр ку.

Мыт ні кі спы ні лі спро бу 

ўво зу амаль 20 тон сві но-

га тлу шчу пад вы гля дам 

грун ту ў пунк це про пус ку 

«Ка мен ны Лог» на бе ла рус-

ка-лі тоў скай мя жы. Транс-

парт ны сро дак на кі роў-

ваў ся з Ка лі нінг рад скай у 

Мас коў скую воб ласць.

Пры ем ная на ві на — ужо пас ля заўт ра 

ў ста ліч ных пар ках за пра цу юць ат рак цы-

ё ны! Але за баў ляль ныя агрэ га ты не аб-

ход на дас ка на ла пра ве рыць, перш чым 

да пус каць да іх лю дзей. Ця пер комп лекс 

гэ тых ра бот ужо на за вяр шаль най ста дыі. 

Ра зам з на мес ні кам на чаль ні ка ўпраў лен-

ня — на чаль ні кам ад дзе ла экс пер ты зы 

Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня Дзярж-

пра мнаг ля ду Сяр ге ем ФЯ ДО ТА ВЫМ ка-

рэс пан дэнт «Звяз ды» ад пра віў ся ў мін скі 

парк імя Гор ка га, дзе як раз тэс ці ра ва ла ся 

зна ка мі тае ко ла агля ду.

Ка ля ме ха ніз ма, які ў вы шы ню ся гае аж но на 

54 мет ры, ужо за ві ха юц ца ра бо чыя. Яны ады-

хо дзяць ад ка бін, — і ко ла па чы нае па воль на 

кру ціц ца.

— Мы імі ту ем ра бо ту ат рак цы ё на пад на-

груз кай пас ля між се зон на га за хоў ван ня: ва ўсе 

ка бі ны за гру жа юц ца мяш кі з пяс ком, — ка жа 

Сяр гей Фя до таў. — Экс перт Дзярж прам наг-

ля ду ў гэ ты час вы ву чае ін струк цыю па экс-

плу а та цыі. У ад па вед нас ці з ёй мы і за пус-

ка ем ат рак цы ён. Ён му сіць прай сці пэў ную 

коль касць цык лаў у ад ным на прам ку, пас ля 

ў зва рот ным.

Трэ ба ад зна чыць, што пад дзяр жаў ным на-

гля дам зна хо дзяц ца толь кі тыя ат рак цы ё ны, якія 

па сва іх тэх ніч ных ха рак та рыс ты ках бы лі пры-

зна ныя па тэн цый на не бяс печ ны мі аб' ек та мі. Па 

кра і не та кіх апа ра таў на ліч ва ец ца 248. Больш 

за ўсё ў Мін ску — 82, пры чым 23 з іх — гэ та 

вод ныя гор кі.

Сё ле та ат рак цы ё ны пра хо дзяць праз тэх ніч-

ны агляд да во лі поз на. Пры чы ны ссу ну та га гра-

фі ка — у поз няй вяс не. Не бу дзем за бы ваць, што 

яшчэ ў па чат ку кра са ві ка ля жаў снег. Гас па да ры 

ат рак цы ё наў так са ма ўлі чы лі ле таш нія сюр пры-

зы на двор'я, ка лі ў не ча ка ныя веснавыя ха ла ды 

пры хо дзі ла па ка тац ца не так шмат на вед валь-

ні каў пар ку, як та го ха це ла ся б.

До пуск на экс плу а та цыю вы да ец ца Дзярж-

пра мнаг ля дам на адзін год. Уво сень част ка аб-

ста ля ван ня дэ ман ту ец ца і вы но сіц ца ў за кры тыя 

па мяш кан ні, а тое, што пе ра мяс ціць нель га, на-

кры ва ец ца бры зен там. Так ат рак цы ён і зі муе. 

Пас ля та ко га за хоў ван ня і зва рот най збор кі яго 

і тэс ці ру юць.

Што ж уклю чае ў ся бе комп лекс агля ду?

— Мы агляд ва ем вуз лы і агрэ га ты на цэ лас-

насць, — пра цяг вае Сяр гей Фя до таў. — Пас-

ля гэ та га і па чы на юц ца вы пра ба ван ні. А вось 

тут ужо ней кіх уні фі ка ва ных пра ві лаў ня ма. 

У кож на га з ат рак цы ё наў вы твор ца зра біў сваю 

ін струк цыю, якая пра ду гледж вае ўлас ны ме тад 

вы пра ба ван ня. Ад па вед на рас цяг-

ва ец ца і час пра вер кі. 

АДПАЧЫВАЦЬ 
З РОЗУМАМ

СТАР. 3

Згод на з Кан сты ту-

цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь (ар ты кул 84, пункт 

13, 14), Прэ зі дэнт што-

год звяр та ец ца з па-

слан нем да бе ла рус ка-

га на ро да і парламента 

аб ста но ві шчы ў дзяр-

жа ве і аб асноў ных 

на прам ках унут ра най 

і знеш няй па лі ты кі.

Што ма ем, 
не за хоў ва ем...

«Ча ла вец тва зна хо дзіц ца 

на раз да рож жы. Мы ўсту пі лі ў 

эпо ху ня вы зна ча нас ці, не прад-

ка заль нас ці і пра цяг лай не ста-

біль нас ці, — ад зна чыў на па-

чат ку свай го зва ро ту кі раў нік 

дзяр жа вы. — На пла не це больш 

ня ма мес ца, дзе мож на сха вац-

ца, ад га ра дзіц ца і без удзель на 

на зі раць за тым, што ад бы ва-

ец ца».

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 

сён ня асаб лі ва вост ра ад чу ва-

ец ца, як лёг ка стра ціць бяс пе ку 

і якіх ней ма вер ных на ма ган няў 

каш туе яе за ха ваць. Акра мя та-

го, аб васт ра ец ца ба раць ба за 

мес ца ў су свет най іе рар хіі, а 

стра тэ гіч нае са пер ніц тва, кан ку-

рэн цыя па між дзяр жа ва мі ста лі 

што дзён ны мі з'я ва мі.

«На цы я наль ны эга ізм, 

грэ ба ван не ін та рэ са мі сва іх 

парт нё раў і на ват са юз ні каў, 

эга цэнт рызм, па ру шэн не між-

на род ных нор маў ста но вяц ца 

не ад' ем най част кай па лі ты кі 

вя ду чых су свет ных гуль цоў, — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. — Пла не ту за хліс ну лі 

ганд лё выя вой ны. Злу ча ныя 

Шта ты, кі ру ю чы ся жорст кім 

пра тэк цы я ніз мам, зма га юц ца 

з Кі та ем. Ад на ча со ва раз гар-

ну ла ся маш таб ная санк цый ная 

вай на су праць Ра сіі. Дай шлі да 

та го, што па па ра дзе з-за акі я-

на Еў ра са юз аб мя жоў вае ўлас-

ныя кам па ніі, якія пра цу юць на 

наф та вым рын ку з на шай ус-

ход няй су сед кай».

«У гэ тых аб ста ві нах асаб лі ва 

ак ту аль ныя мі ра люб ная, зба лан-

са ва ная знеш няя па лі ты ка, якую 

пра во дзіць Бе ла русь, а так са ма 

на шы іні цы я ты вы: пра соў ван не 

ідэй су мя шчаль нас ці ў Вя лі кай 

Еў ро пе, парт нёр ства роз ных 

ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў, аб-

наў лен не агуль на еў ра пей ска-

га дыя ло гу па ўма ца ван ні мер 

да ве ру, бяс пе кі і су пра цоў ніц-

тва», — за явіў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, 

што для са юз ні каў Бе ла русь 

з гра мад ска-па лі тыч най зго-

дай, між кан фе сій ным мі рам і 

бес праб лем най для су се дзяў 

і ін шых дзяр жаў па лі ты кай уяў-

ляе са бой асаб лі вую каш тоў-

насць.

Бяс пе ка — 
у адзін стве

Сён ня асаб лі ва важ на 

ўтрым лі ваць раў на ва гу ўнут ры 

кра і ны, лі чыць Прэ зі дэнт. «Мы 

ба чым, як лёг ка на гня та юць па-

ні ку і іс тэ рыю рас ты ра жа ва ныя 

ў сет ках і на ін фар ма цый ных 

пар та лах па ве дам лен ні пра ва-

ка цый на га ха рак та ру. Ме на ві та 

так у на шым ста год дзі па чы на-

юц ца рэ ва лю цыі ў іх «ка ля ро-

вай» вер сіі, якія сум на за кан-

чва юц ца для са міх жа ўдзель ні-

каў, — ад зна чыў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. — Тым, хто раз ва жае 

сён ня на тэ му: ці па трэб на нам 

ар мія, ці не аб ход на мі лі цыя, — 

раю з'ез дзіць у кра і ны, якія зве-

да лі «араб скую вяс ну», ці на ват 

у сэр ца Еў ро пы, на кры тае міг-

ра цый най хва ляй. Па гу та рыць 

там са звы чай ны мі людзь мі і 

да ве дац ца, ці ад чу ва юць яны 

ся бе до ма аба ро не ны мі».

Ён са шка да ван нем кан ста та-

ваў, што ў якас ці спо са бу за бес-

пя чэн ня і пра соў ван ня ін та рэ саў 

зноў ро біц ца стаў ка на сі лу, 

у тым лі ку і ва ен ную. «Гу чаць 

га ла сы аб вяр тан ні ха лод най 

вай ны, на ват больш — «ле-

дзя ной». Гэ та вы бу хо ва не бяс-

печ ная сі туа  цыя. Яна з усёй 

ві да воч нас цю дэ ман струе, на-

коль кі ня ўстой лі вым мо жа быць 

мір», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Лю быя да сяг нен ні цы ві лі за-

цый, лю быя ма тэ ры яль ныя да-

бро ты і ам бі цый ныя аса біс тыя 

пос пе хі гас нуць пе рад аб ліч чам 

па гро зы, та му ў на шай кра і не 

ўсве дам ля юць, што бяс пе ка — 

у адзін стве на ша га на ро да, 

у моц най унут ра най і знеш няй 

па лі ты цы дзяр жа вы. Ста біль-

насць і з'яд на насць гра мад ства 

да лі ся нам ня лёг ка, нам ёсць што 

губ ляць і ёсць што аба ра няць. 

І ўсвя до міць гэ та лепш свое-

ча со ва, пад крэс ліў Прэ зі дэнт. 

Акра мя та го, ад каз насць за па-

ра дак і мір ля жыць на кож ным — 

па чы на ю чы са сва ёй сям'і і до ма 

і за кан чва ю чы цэ лай кра і най. 

«Ка лі мы ра зам — толь кі та ды 

мы сі ла. І змо жам су праць ста-

яць лю бым вы клі кам», — да даў 

кі раў нік дзяр жа вы.

Дзякуючы 
працы 
і інтэлекту

Па вод ле слоў Аляк санд-

ра Лу ка шэн кі, тыя ча сы, ка лі 

дзяр жа вы і на ро ды маг лі жыць 

і раз ві вац ца, не агля да ю чы ся 

на ін шых, без зва рот на сыш лі. 

Та таль ная ўза е ма за леж насць 

су час на га све ту — гэ та рэ аль-

насць, аб ліч ча су свет най эка-

но мі кі ўсё ў боль шай сту пе ні 

вы зна ча юць не на цы я наль ныя 

дзяр жа вы, a гі ганц кія транс на-

цы я наль ныя кар па ра цыі, якія 

ў па го ні за ка мер цый ны мі ін та-

рэ са мі здоль ныя спра ва ка ваць 

роз на га ро ду кан флік ты.

Не за леж насць дзяр жа вы, 

яе аў та ры тэт, спа кой у гра-

мад стве, якас ная аду ка цыя, 

вы со кая куль ту ра і да сяг нен ні 

ў спор це ў пер шую чар гу за ле-

жаць ад па спя хо вас ці эка но мі-

кі. «Мы, як ні хто ін шы, па цвяр-

джа ем гэ тае пра ві ла. Свой пос-

пех — у ад роз нен не ад ін шых 

кра ін, ба га тых на пры род ныя 

рэ сур сы, — мы ства ра ем толь-

кі пра цай і ін тэ ле ктам свай го 

на ро да. І ў гэ тым на ша пе ра-

ва га, — ад зна чыў бе ла рус кі 

лі дар. — Для пра віль на га вы-

ба ру дзе ян няў унут ры кра і ны 

мы па він ны чуй на і пра віль на 

ра зу мець раз віц цё су час на-

га све ту. А яно вы зна ча ец ца 

тры ма клю ча вы мі фак та ра мі: 

вы бух ным рос там но вых тэх-

на ло гій, уз ды мам рын каў, якія 

раз ві ва юц ца, та таль най гла ба-

лі за цы яй усіх су свет ных пра-

цэ саў».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 

Бе ла русь не ста не за кры ва-

цца ад све ту, ня гле дзя чы на 

санк цый ныя вой ны, якія ры-

ка шэ там за кра нуць і нас, — ці 

гэ та бу дзе праз фі нан са вы, ці 

праз ганд лё вы ка нал. «На ша 

за да ча — быць ад кры ты мі для 

леп ша га. Мэ та — рас ці хут чэй, 

чым ін шыя, і та кім чы нам ска-

ра чаць ад ста ван не ад раз ві тых 

кра ін. У гэ тым за лог якас ных 

змен, якія нам па трэб ныя і

да зво ляць па ды маць уз ро вень 

даб ра бы ту гра ма дзян Бе ла ру-

сі ад нос на ін ша га све ту», —

да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Да рэ чы, гэ тая тэ ма з'яў ля-

ла ся клю ча вой на па ся джэн ні 

ўра да, ка лі аб мяр коў ва лі ся вы-

ні кі 2017 го да, ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Замахнуцца 
на $100 
мільярдаў

«Шчы ра ка жу чы, год на зад 

мы бы лі на стро е ны на больш 

сціп лыя вы ні кі, чым атры ма лі. 

Эфек тыў насць, з якой пра ца-

ва ла на ша кра і на, і кар пат лі вая 

пра ца бе ла рус ка га на ро да да лі 

ста ноў чы вы нік. Су мес ны мі на-

ма ган ня мі не га тыў ныя тэн дэн-

цыі апош ніх га доў мы быц цам 

бы пе ра адо ле лі», — ска заў бе-

ла рус кі лі дар.

Уз ро вень ін фля цыі — ніз кі, 

аб' ёмы экс пар ту ад наў ля юц ца, 

а струк ту ра пла цеж на га ба лан су 

па ляп ша ец ца. Акра мя та го, бюд-

жэт ныя срод кі вы дат коў ва юц ца 

толь кі па мэ та вых пра гра мах 

і пад кан крэт ныя за да чы, а па 

рос це ВУП Бе ла русь вы хо дзіць 

з двух га до вай рэ цэ сіі. «Га лоў нае 

ця пер — на даць па зі тыў ным зме-

нам не зва рот ны ха рак тар, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Гэ та кра е ву голь ны ка мень эка на-

міч най па лі ты кі, тое, што дасць 

маг чы масць за ха ваць эка на міч-

ную ста біль насць, а зна чыць, мір 

і па ра дак у гра мад стве».

На ша эка но мі ка здоль ная 

рас ці па-за за леж нас цю, на-

прык лад, ад кош ту наф ты, а 

кан ку рэн та здоль насць та ва раў 

і па слуг па він на быць на та кім 

уз роў ні, каб уплыў знеш ніх 

фак та раў быў мі ні маль ны. Кі-

раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-

гу, што гэ тая за да ча — пы тан-

не не ад на го дня, але пра яе 

вы ра шэн не вя дуц ца раз мо вы 

ка ля дзе ся ці га доў, та му не аб-

ход ны вы нік.

«Ся рэд не тэр мі но вая мэ та-

вая ўста ноў ка да ве дзе на да 

ўсіх. На ват у срод ках ма са вай 

ін фар ма цыі хто ха цеў, пра гэ та 

ўжо вы ка заў ся, — да даў Прэ зі-

дэнт. — Яна за ста ец ца ня змен-

най — да сяг нен не да кан ца на-

ступ най пя ці год кі ва ла во га ўнут-

ра на га пра дук ту не менш за 100 

міль яр даў до ла раў ЗША».

Не су мнен на, для рыў ка не-

аб ход ны маш таб ныя ра шэн ні, 

та му стра тэ гіч ныя кро кі па трэб-

ныя ва ўсіх сфе рах. «Сён няш няя 

эка но мі ка — гэ та не толь кі МАЗ, 

Бе лАЗ і МТЗ. Хоць яны наш зда-

бы так і стра ціць іх мы не ма ем 

пра ва», — пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар.

На тра ды цый най пра дук цыі 

за ра біць доб рыя гро шы ця пер 

ста ла скла да на. Та вар лёг-

ка пад да ец ца аб ме жа ван ням і 

санк цы ям, у між на род ным ганд-

лі іг на ру юц ца яго ба за выя прын-

цы пы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка са 

шка да ван нем за ўва жыў, што 

мо да на змеш ван не па лі ты кі і 

эка но мі кі, раз мя шчэн не ін та рэ-

саў асоб ных кам па ній вы шэй за 

ін тэ гра цый ныя да моў ле нас ці не 

абы шла і ЕА ЭС. «Та му ўсёй вы-

ка наў чай вер ты ка лі трэ ба бу дзе 

вы ра шыць за да чу — аказ ваць 

усе ба ко вую да па мо гу біз не су ў 

ства рэн ні но вых прад пры ем стваў 

і вы твор час цяў, якія за бяс пе чаць 

па зі тыў ную ды на мі ку раз віц ця 

кож на га рэ гі ё на кра і ны».

Ён так са ма да даў, што ра-

шэн ні апош ніх двух га доў аб 

ска ра чэн ні бюд жэт на га ўдзе лу 

ў рэ аль ным сек та ры пры ня тыя 

свя до ма, а ад прак ты кі, ка лі 

пры пер шых пры кме тах праб-

лем прад пры ем ствы бя гуць па 

да па мо гу ў бюд жэт, не аб ход на 

па збаў ляц ца.

Патрэбныя 
стратэгічныя 
крокі

Па куль жа па ла жэн ні пра гра-

мы пя ці год кі па пы тан нях кі ра-

ван ня ў дзяр жаў ным сек та ры не 

вы ка на ны, пад крэс ліў Прэ зі дэнт. 

Акра мя та го, ён звяр нуў ува гу, 

што сён ня тал ко выя ды рэк та ры 

ста лі на ва гу зо ла та, таму па-

він ны прад' яў ляц ца вель мі вы-

со кія па тра ба ван ні да лю дзей, 

якія кі ру юць прад пры ем ства мі. 

«А хто ў нас сён ня імі кі руе? Ні-

як не ма гу зра зу мець, — ска заў 

бе ла рус кі лі дар. — [...] Сі ту а цыя, 

ка лі ўсе ад каз ва юць за ўсё, час-

та пры во дзіць да та го, што на 

са май спра ве ні хто ні за што не 

ад каз вае».

Та му кі раў нік дзяр жа вы да-

ру чыў ура ду дэ та лё ва ра за-

брац ца і раз вес ці кам пе тэн цыі: 

хто дзяр жаў ны кі раў нік, хто 

фар мі руе ўмо вы, а хто ад каз-

вае за пос пех біз не су. Са вет 

Мі ніст раў па ві нен пра вес ці пе-

ра атэс та цыю ўсіх кі раў ні коў, 

ін сты ту ты дзяр жаў на га кі ра-

ван ня па він ны пра во дзіць па лі-

ты ку шы рэй і не аб мя жоў вац ца 

ін та рэ са мі толь кі ве да мас ных 

ар га ні за цый.

Эка но мі цы па трэб ны энер-

гіч ныя і пра фе сій ныя кі раў ні кі, 

асаб лі ва ця пер, ка лі за кла по-

ча насць вы клі кае не вы со кая 

іна ва цый ная ак тыў насць прад-

пры ем стваў рэ аль на га сек та ра, 

да даў бе ла рус кі лі дар. Пы тан-

ні іна ва цый увя за ныя з ін шым 

клю ча вым пры яры тэ там са-

цы яль на-эка на міч на га раз віц-

ця — эфек тыў най за ня тас цю 

на сель ніц тва праз ства рэн не 

вы со ка пра дук цый ных пра цоў-

ных мес цаў на но вых прад пры-

ем ствах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-

даў, што ў гэ тым го дзе ў сі лу 

ўсту пі лі вель мі важ ныя пра-

ва выя ак ты, якія азна ча юць 

па ча так чар го ва га эта пу раз-

віц ця кра і ны, ад нак для яго па-

спя хо вас ці трэ ба ак ты ві за ваць 

як ор га ны вы ка наў чай ула ды і 

прад пры маль ні каў, так і за ка на-

даў цаў. На прык лад, за раз пра-

во дзіц ца ра бо та па ак ту а лі за цыі 

за ка на даў ства з улі кам нор маў 

Дэ крэ та «Аб раз віц ці прад пры-

маль ніц тва» — і ні я кіх ска жэн-

няў тут быць не па він на.

Ёсць 
да ча го 
імк нуц ца

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс-

ліў, што ва ўсім па ві нен вяр шэн-

ства ваць прын цып эка на міч най 

эфек тыў нас ці, пры гэ тым не аб-

ход на асвой ваць но выя на прам-

кі. «Ды на міч нае раз віц цё тра ды-

цый ных і но вых га лін да зво ліць 

нам за няць год нае мес ца ў гла-

баль ных пра цэ сах і не за стац ца 

ў ро лі па сіў ных удзель ні каў», — 

пад крэс ліў ён.

Бе ла рус кі лі дар у сва ім вы-

ступ лен ні пад крэс ліў, што не да-

стат ко ва эфек тыў нае кі ра ван не 

эка но мі кай на пра мую ўплы вае на 

бюд жэт ную па лі ты ку. Ён за па тра-

ба ваў, каб што год па вя ліч ва ла ся 

до ля вы дат каў на са цы яль ныя па-

трэ бы. Яшчэ адзін на пра мак, які, 

на дум ку Прэ зі дэн та, вы ка рыс-

тоў ва ец ца не ў поў най ме ры, — 

гэ та раз віц цё фі нан са ва га рын ку, 

у су вя зі з чым кі раў нік дзяр жа вы 

да ру чыў ура ду і На цы я наль на му 

бан ку ў са мыя ка рот кія тэр мі ны 

ўнес ці па кет сіс тэм ных пра па ноў 

па яго фар мі ра ван ні і эфек тыў-

ным функ цы я на-

ван ні.

БЫЦЬ АДКРЫТЫМІ ДА ЛЕПШАГА 
Пер ша рад нае зна чэн не за раз на бы ва юць прак тыч ная рэа лі за цыя і вы ра шэн не дзяр жаў ных за дач

СТАР. 2

У тым лі ку аб гэ тым учо ра ка заў 
Прэ зі дэнт, звяр та ю чы ся да бе ла рус ка га 
на ро да і На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь са што га до вым 
Па слан нем. Вы ступ лен не 
змяс ці ла ў са бе най больш ак ту аль ныя 
пы тан ні для бе ла рус ка га гра мад ства 
і дзяр жа вы ў цэ лым.
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