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У той жа час Прэ зі дэнт асоб на 

вы ка заў ся на конт па спя хо ва га кі-

рун ку — Дэ крэ та «Аб раз віц ці ліч-

ба вай эка но мі кі» і кур су на па бу до ву 

ІТ-кра і ны. «У па пя рэд нія га ды ў парк 

(вы со кіх тэх на ло гій. — Заўв. рэд.) у 

ся рэд нім ус ту па ла ад на кам па нія ў 

ме сяц. А за пер шыя тры ме ся цы ця-

пе раш ня га го да — больш за 50. Гэ та 

но выя пра цоў ныя мес цы (прытым — 

якія пра цоў ныя мес цы!), пры ток ва-

лю ты ў кра і ну і да дат ко выя пла ця жы 

ў бюд жэт, — ад зна чыў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. — Мы пра цяг нем бу да ваць 

ліч ба вую эка но мі ку. Ура ду да ру ча на 

ўнес ці пра па но вы па ства рэн ні моц-

на га і эфек тыў на га мі ніс тэр ства ў гэ-

тай сфе ры».

На пер шым 
мес цы — 
ча ла век

Бе ла рус кі лі дар пад крэс ліў, што 

най важ ней шая каш тоў насць у бя гу-

чым ста год дзі — гэ та ча ла ве чыя ка пі-

тал, ін тэ лект і энер гія, та му не аб ход-

на за бяс пе чыць транс фер «маз гоў» 

да нас. «Такая за да ча ўра да. Мэ та: 

каб у Бе ла русь — чыс ты, спа кой ны і 

кам форт ны ку ток Еў ро пы — як маг ні-

там, цяг ну ла са мых леп шых і ра зум-

ных», — да даў ён.

Яшчэ трэ ба па ду маць, як зра біць 

Бе ла русь пры ваб най для ба га тых 

лю дзей уся го све ту. Аляк сандр Лу-

ка шэн ка да ру чыў Са ве ту Мі ніст раў 

і На цы я наль на му бан ку пра ана лі за-

ваць су свет ную сі ту а цыю і ства рыць 

та кія ўмо вы для ка пі та лу, якіх не за-

бяс пе чыць ні хто ў све це.

Што мы га то выя пра па на ваць? 

Ста біль ныя і кам форт ныя ўмо вы вя-

дзен ня біз не су, што па він на быць 

на шым на цы я наль ным брэн дам, і 

дру жа люб насць. Ён пад крэс ліў, што 

не аб ход на фар мі ра ваць ат мас фе ру 

но ва га біз нес-клі ма ту, ас но вай яко га 

па він ны стаць дзе ла выя ад но сі ны і 

ўза ем ны да вер.

Бу ду чы ня — 
не за га ра мі

На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, га-

лоў ны вы клік, з якім трэ ба спра віц ца 

Са ве ту Мі ніст раў і Нац бан ку ў най блі-

жэй шыя га ды, — «пе ра рас ці» даў га-

вую на груз ку і вый сці ў зо ну бяс пе кі. 

Прэ зі дэнт за па тра ба ваў за бяс пе чыць 

ста біль на вы со кія тэм пы рос ту эка но-

мі кі і пра фі цыт ва лют ных па то каў.

«Сён ня за клад ва ец ца ас но ва та го, 

якім бу дзе на ша жыц цё ў 2020 го-

дзе. Ёсць усе пе рад умо вы, усе ўмо вы 

для та го, каб пя ці га до вая пра гра ма 

бы ла вы ка на на не столь кі па ліч бах, 

коль кі па сут нас ці, па яе эка на міч ным 

сэн се, — да даў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — У 2020 го дзе Бе ла русь па він на 

па ўстаць пе рад све там аб ноў ле най, 

пра грэ сіў най і пры гэ тым кам форт-

най для свай го на ро да, усіх, хто хо ча 

спа кой на пра ца ваць, за раб ляць і га-

да ваць дзя цей».

«На сця рож вае ажыў лен не ін фля-

цый ных пра цэ саў, — ад зна чыў кі раў-

нік дзяр жа вы. — Да ра гоў ля жыц ця 

вель мі хва люе на сель ніц тва. Звяр та-

ю ся да ўра да, мяс цо вых ор га наў ула-

ды, Мі ніс тэр ства ганд лю і кан крэт на 

да мі ніст ра: кант ра люй це, ад соч вай-

це цэ на выя зме ны па ста ян на». Мэ та 

вя до мая — не больш за пяць-шэсць 

пра цэн таў у год.

Што да ты чыц ца зар пла ты, то 

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што яна 

па він на не па срэд на за ле жаць ад 

эфек тыў нас ці ар га ні за цыі вы твор-

час ці. За да ча ня прос тая, та му трэ-

ба за дзей ні чаць усе ме ха ніз мы для 

ства рэн ня якас ных умоў. Ка лі ка заць 

аб за ня тас ці, то Прэ зі дэнт ад зна чыў, 

што ства рэн не вы со ка пра дук цый ных 

пра цоў ных мес цаў, дзе год ную зар-

пла ту трэ ба за раб ляць, а не атрым-

лі ваць, — кры тэ рый ацэн кі ра бо ты 

ор га наў ула ды на мес цах.

Адпавядаць 
рэчаіснасці

Асоб на кі раў нік дзяр жа вы за кра-

нуў пы тан не маг чы май ка рэк ці роў кі 

Кан сты ту цыі, якое апош нім ча сам 

ак тыў на аб мяр коў ва ец ца ў срод ках 

ма са вай ін фар ма цыі. «Ша ноў ныя 

сяб ры, раз і на заў сё ды ха чу ска заць: 

я ні ко лі не дзей ні чаў не сум лен на ў 

ад но сі нах да на шых лю дзей. І ні ко лі 

на гэ та на пай ду. Я ве даю, ад куль 

прый шоў і як пе ра мог на прэ зі дэнц кіх 

вы ба рах. Я абя цаў і ні ко лі не па ру шу 

сваю клят ву, ча го б мне гэ та ні каш-

та ва ла. Бо бу дзе як ўчо ра ў Ар ме ніі. 

З на ро дам гу ляць нель га».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што за раз нам не да рэ фе рэн ду-

маў — трэ ба ў гэ тай бур лі вай, ха а-

тыч най, бяз лад най, не бяс печ най сі-

ту а цыі ў све це вы ста яць. Прэ зі дэнт 

паў та рыў сваю па зі цыю: Кан сты-

ту цыя, як і лю бы нар ма тыў ны акт, 

бу дзе ўдас ка наль вац ца, бо нар ма-

т вор часць — гэ та жы вы, ды на міч ны 

пра цэс, гэт кі ж, як са мо жыц цё. 

«З'я ві лі ся но выя дзяр жаў ныя ін-

сты ту ты, на прын цы по ва ін шы ўзро-

вень вый шлі эка на міч ныя ад но сі ны. 

Мно гае з та го, што бы ло зроб ле на, 

ця пер не аб ход на ад люст ра ваць у 

Кан сты ту цыі, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Але нор мы Асноў на га 

за ко на па він ны не прос та ад па вя даць 

рэ ча іс нас ці, а трош кі апя рэдж ваць 

яе, пра ца ваць на перс пек ты ву».

Гэ та да ты чыц ца і паў на моц тваў 

Прэ зі дэн та. «Част ку паў на моц тваў 

ма гу спа кой на пе ра даць ін шым га лі-

нам ула ды, бо не прос та вы пра ца ва-

на прак ты ка па во дзін на шых ор га наў 

ула ды, вы пра ца ва ны і ўста ля ва лі ся 

па зі цыі, тра ды цыі, якія ўжо ні хто не 

зме ніць. Та му не трэ ба мне за іх тры-

мац ца дзвю ма ру ка мі», — рас тлу ма-

чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Ад нак па мы ля ец ца той, хто раз-

ліч вае, што пры няц цем аб ноў ле най 

Кан сты ту цыі бу дзе ство ра на гле ба 

для пра тэс таў у гра мад стве, за пэў-

ніў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Ад нас 

па він ны іс ці толь кі мір ныя іні цы я ты вы 

і раз мо вы, каб увесь свет ба чыў у 

нас са праў ды мі ра лю бі вых лю дзей,— 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар. — Я ўжо 

не як ка заў: лі міт рэ ва лю цый і вой наў 

мы вы чар па лі даў но. Нам гэ та га не 

трэ ба».

За дач па ўдас ка на лен ні Кан сты ту-

цыі больш, чым да стат ко ва, але яны 

не мо гуць быць вы ра ша ны ў адзін 

мо мант. Та му Прэ зі дэнт да ру чыў суд-

дзям Кан сты ту цый на га су да ра зам 

з ву чо ны мі і юрыс та мі-прак ты ка мі ў 

спа кой ным рэ жы ме пад рых та ваць 

ад па вед ныя пра па но вы. «І не трэ ба 

па ды маць шу мі ху ва кол гэ та га пра цэ-

су, вы шук ваць на го ду для чар го вай 

«сен са цыі». Прос та трэ ба даць спе-

цы я ліс там спа кой на пра ца ваць, каб 

по тым, ка лі прый дзе час, мы маг лі пра-

па на ваць най леп шыя па ды хо ды для 

бу ду чы ні Бе ла ру сі, аб мер ка ваць іх з 

шы ро кім ко лам за ці каў ле ных і пры няць 

агуль нае ра шэн не», — вы ка заў сваю 

па зі цыю Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Абя цаю вам, што ні ко лі не па-

стаў лю вас і спе цы я ліс таў, суд дзяў, 

на род пе рад вы ба рам змен кан сты-

ту цый ных асноў дзяр жа вы пад ней-

кую асо бу. Ні ко лі гэ та га не бу дзе», — 

звяр нуў ся Прэ зі дэнт да пар ла мен та-

ры яў.

Больш спра вы!
Пад рых тоў кай да Па слан ня кі раў нік 

дзяр жа вы на зваў важ ныя ме ра пры ем-

ствы, якія прай шлі на пра ця гу го да і на 

якіх ужо бы лі раз гле джа ны ак ту аль ныя 

пы тан ні раз віц ця кра і ны, аба зна ча ны 

асноў ныя на прам кі ра бо ты.

На на ра дзе па раз віц ці вёс кі быў 

ахоп ле ны ўвесь спектр праб лем 

га лі ны — ад прын цы паў ра бо ты 

са страт ны мі прад пры ем ства мі да 

раз віц ця ма лых на се ле ных пунк таў 

і пры цяг нен ня мо ла дзі да ра бо ты на 

зям лі. «Та му мной бы ло пры ня тае 

ра шэн не аб' явіць гэ ты год Го дам ма-

лой ра дзі мы, і я па пра сіў усіх, хто 

толь кі мо жа, па ехаць на су бот нік у 

свае род ныя мяс ці ны і тым са мым 

пра дэ ман стра ваць лю дзям, што мы 

ха ця б не вя лі кую до лю сва ёй пра цы 

ўкла да ем ту ды», — да даў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Пад час рэс пуб лі кан скай на ра-

ды па ЖКГ вы зна ча на, што да лей-

шае ўдас ка на лен не на яў най сён ня 

струк ту ры жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі па він на пра во дзіц ца на

пад ста ве ра зум най цэнт ра лі за цыі 

і да стат ко вай сва бо ды дзе ян няў на 

мес цах.

На па ся джэн нях Са ве та Бяс пе кі 

па стаў ле ны за да чы па ўма ца ван ні 

пра ва па рад ку і за кон на сці, за бес-

пя чэн ні спа кой на га жыц ця лю дзей. 

З пе да га гіч ным ак ты вам кра і ны на-

ме ча ны шля хі ўдас ка на лен ня сіс тэ-

мы аду ка цыі і яе пе ра хо ду на якас на 

но вы ўзро вень. На дру гім З'ез дзе ву-

чо ных за цвер джа на доў га тэр мі но вая 

пра гра ма іна ва цый на га раз віц ця Бе-

ла ру сі. Ра зам з прад пры маль ні ка мі 

вы зна ча ны ўмо вы вя дзен ня біз не су і 

раз віц ця пры ват най іні цы я ты вы. Ад-

бы ла ся шчы рая раз мо ва з твор чай 

мо лад дзю, стар ша клас ні ка мі, жур на-

лісц кай су поль нас цю. Дэ та лё ва ра за-

бра ныя праб ле мы ў спор це.

«Та кі глы бо кі ана ліз ра бо ты кан-

крэт ных га лін мы пла ну ем пра во дзіць 

і ў да лей шым. Гэ та дзейс ны спо саб 

па вы шэн ня іх эфек тыў нас ці, — па-

ве да міў бе ла рус кі лі дар. — Сён ня 

асноў ная за да ча — рэа лі за цыя ўсіх 

пры ня тых ра шэн няў. Менш слоў — 

больш спра вы — вось прын цып, які 

па ві нен стаць га лоў ным у сты лі і ме-

та дах ра бо ты кі раў ні коў усіх уз роў-

няў. Ды і не толь кі кі раў ні коў. Пад-

крэс лі ваю — ме на ві та прак тыч ная 

рэа лі за цыя і ра шэн не па стаў ле ных 

за дач за раз на бы ва юць пер ша снае 

зна чэн не».

Ка лі пры ня тыя ра шэн ні не бу дуць 

рэа лі за ва ныя, мо жа паў та рыц ца сі-

ту а цыя, якая скла ла ся з вы ка нан нем 

маш таб ных ін вес ты цый ных пра ек таў, 

за клі ка ных на даць ім пульс рэ гі я наль-

на му раз віц цю і на ват дзяр жа ўнаму 

ў цэ лым. У якас ці пры кла ду кі раў нік 

дзяр жа вы пры вёў за во ды ў Свет ла-

гор ску і Доб ру шы, на га даў пра ця га-

ні ну на аб' ек тах наф та хі міі, бу даў ніц-

тва, лёг кай пра мыс ло вас ці, ад зна чыў 

ад сут насць на ват ка рот ка тэр мі но вай 

стра тэ гіі ў цэ мент най га лі не. Асоб-

най тэ май Прэ зі дэнт на зваў атам ную 
элект ра стан цыю: «Мне да гэ туль ні хто 
вы раз на не да ла жыў, як стан цыя бу-

дзе ўбу да ва ная ў эка но мі ку кра і ны. 

[...] Прэм' ер-мі ніст ру пер са наль на да-

ру ча на за няц ца гэ тым пы тан нем».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу на шко ду, якую за мест ка рыс-

ці час та пры но сяць па ся рэд ніц кія 

струк ту ры па між вы твор ца мі бе-

ла рус кай пра дук цыі і спа жыў ца мі. 

«І вель мі ба лю ча і крыўд на, што там 

ча сам ся дзяць сы ны на чаль ні каў, — 

пры знаў ся бе ла рус кі лі дар. — Не ра-

бі це гэ та га. Гэ та пы тан не для мя не 

ба лю чае і вель мі важ нае. Па ся рэд-

ні кі «з'я да юць» да 3 % ВУП». Урад, 

дзярж кант роль па він ны ра ды каль на 

вы зна чыць пра ві лы гуль ні ў пы тан нях 

пра мых па ста вак та ва раў, асаб лі ва 

ай чын ных, за га даў кі раў нік дзяр жа-

вы.

Са мым згуб ным чы нам на стан 

эка но мі кі ўплы вае ка руп цыя. «Ба-

раць ба з ёй на ўсіх уз роў нях бы-

ла і бу дзе са май ра шу чай і праз-

рыс тай, — за пэў ніў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Лю дзі па він ны ра зу-

мець, што ні я кія сі ту а цыі не за моўч-

ва юц ца і не да ты каль ных ня ма і не 

бу дзе. Апош нія кад ра выя пе ра ме-

ны — яр кі та му прык лад».

Ме ха ніз маў для су праць дзе ян ня 

ка руп цыі ў нас сён ня да стат ко ва, 

лі чыць Прэ зі дэнт. Ан ты ка руп цый ны 

за кон 2015 го да — са мы жорст кі на 

пост са вец кай пра сто ры. На ла джа на 

эфек тыў ная ра бо та пра ва ахоў ных 

струк тур: сха ваць фак ты зла чын-

най дзей нас ці ўсё больш скла да на. 

«Вель мі шка да, што мы па-ра ней-

ша му зма га ем ся з на ступ ствам, 

а не з пры чы най гэ тай з'я вы. Ка лі 

рас па чы на ем кры мі наль ную спра-

ву — «б'ём па ру ках» дзял коў, якія 

за рва лі ся, па сут нас ці, рэ агу ем на 

факт, які ад быў ся. А трэ ба лік ві да-

ваць ме на ві та пры чы ны — па пя рэ-

дзіць ка руп цый ныя з'я вы. І гэ та ўжо 

пра мы аба вя зак кі раў ні коў лю бо га 

ўзроў ню, ці то мі ністр, ды рэк тар дэ-

парт амен та або стар шы ня вы кан ка-

ма», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Наф та як фак тар 
не ста біль нас ці

«У асно ве ўсіх су час ных кан флік-

таў — ба раць ба за рэ сур сы, кант роль 

за іх ганд лё вы мі па то ка мі і ў кан чат ко-

вым вы ні ку да мі на ван не на су свет ных 

рын ках. Ка лі доб ра па шу каць, кап-

нуць глы бей, ра на ці поз на вы зной-

дзе це ўсё тую ж наф ту, — вы ка заў ся 

Прэ зі дэнт. — Асаб лі ва гэ та ві даць па 

Бліж неў сход нім рэ гі ё не і, у пры ват нас-

ці, па Сі рыі. Ста бі лі за ваць сі ту а цыю ў 

гэ тай спа ку та ва най ся мі га до вым кан-

флік там кра і не ну прос та не да юць».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за клі каў 

су свет ную су поль насць даць маг чы-

масць сі рый ска му на ро ду са ма стой-

на вы зна чыць свой лёс за ста лом 

пе ра га во раў.

Сі рыя не вы клю чэн не, а хут чэй ла-

гіч ны пра цяг усім вя до май гіс то рыі, 

якая ўклю чае Ірак, Лі вію, Іран і ін шыя 

дзяр жа вы. «Наф та — пер ша пры чы-

на санк цый у ад но сі нах да най буй-

ней шых кра ін — экс пар цё раў гэ тай 

сы ра ві ны: Ра сіі, Іра на, Ве не су э лы, — 

лі чыць кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа-

вы. — Але для ўплы во вых су свет ных 

гуль цоў сён ня ўжо важ на не толь кі 

кант ра ля ваць яе зда бы чу і па стаў ку. 

Наф та ста но віц ца най больш эфек-

тыў ным ін стру мен там ма ні пу ля цый 

і ака зан ня ціс ку на хі стан ні по пы ту і 

пра па но вы».

Ня ўстой лі васць, якая та кім чы-

нам ства ра ец ца на су свет ных рын-

ках, уплы вае на лю бую кра і ну і эка-

но мі ку, за ўва жыў Прэ зі дэнт. Гэ та не 

да зва ляе дзяр жа вам, якія за ле жаць 

ад «чор на га зо ла та», фар мі ра ваць 

доў га тэр мі но выя стра тэ гіі і перс пек-

ты вы раз віц ця. І Бе ла русь тут не вы-

клю чэн не.

Наш даб ра быт — 
на знеш ніх 
рын ках

«На ша кра і на экс пар туе дзве тра-

ці ны вы раб ле на га пра дук ту. А зна-

чыць, наш даб ра быт — на знеш ніх 

рын ках. Пра гэ та трэ ба не толь кі 

ка заць, з такой дум кай кі раў ні кам 

трэ ба «за сы наць і пра чы нац ца», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён 

на га даў пра да ру чэн не бе ла рус кім 

па слам у пер шую чар гу са дзей ні чаць 

на рошч ван ню экс пар ту. Гэ та да ты-

чыц ца і ін шых мі ніс тэр стваў, і ды рэк-

та раў прад пры ем стваў.

Для на рошч ван ня пры сут нас ці на 

знеш ніх рын ках мы па він ны эфек тыў-

на ўбу да вац ца ў гла баль ныя і рэ гі я-

наль ныя вы твор чыя лан цуж кі, пад-

крэс ліў бе ла рус кі лі дар. Для гэ та га 

не аб ход на на ла дзіць у Бе ла ру сі вы-

са ка я кас ную вы твор часць га то ва га 

пра дук ту. Вы твор часць, якая ад па вя-

дае стан дар там най больш раз ві тых 

кра ін, мож на ства рыць або са мім, або 

су мес на з за меж ны мі ін вес та ра мі.

Прэ зі дэнт за клі каў уцяг ваць у экс-

парт ны кі ру нак ма лы і ся рэд ні біз нес, 

асаб лі ва ў сфе ры па слуг. «Ту рызм, 

ме ды цы на, спорт — гэ та тыя га лі-

ны, дзе мы фак тыч на топ чам ся на 

мес цы, хоць ёсць усе маг чы мас ці для 

ды на міч на га на рошч ван ня іх экс парт-

на га склад ні ка, — за ўва жыў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Да ру чаю ўра ду 

на ла дзіць сіс тэм ную ра бо ту па гэ тым 

пы тан ні».

Па тэн цы ял 
ін тэ гра цыі 
і доб рых ад но сін

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 

што ў скла да най між на род най аб-

ста ноў цы са юз ны пра ект з Ра сі яй не 

толь кі не згу біў сва ёй знач нас ці, але 

мае асаб лі вую каш тоў насць. Ра зам 

з тым ін тэ гра цый ны па тэн цы ял узае-

ма дзе ян ня вы ка рыс тоў ва ец ца не ў 

поў най ме ры і не заў сё ды эфек тыў-

на. «Пы тан ні до пус ку на шых та ва раў 

на ра сій скі ры нак ужо на гна лі аско-

му! — эма цы я наль на за ўва жыў Прэ-

зі дэнт. — Два дзя сят кі га доў ка жам 

пра фар мі ра ван не агуль на га рын ку, а 

праб ле мы то ў ад ной, то ў ін шай сфе-

ры — хар ча ван не або энер га рэсур-

сы — уз ні ка юць як па гра фі ку».

Па роз ных пры чы нах не ўда ец ца 

рэа лі за цыя мно гіх пра ек таў і ў рам ках 

ЕА ЭС. «І ка лі на так зва ныя знеш нія 

фак та ры ўплы ву не ака жаш, то тое, 

што ад бы ва ец ца ўнут ры са ю за, цал-

кам за ле жыць ад кра ін-удзель ніц, ад 

нас са міх, — не су мня ва ец ца бе ла-

рус кі лі дар. — З го ду ў год мы ка жам 

пра не аб ход насць ства рэн ня роў ных 

умоў для суб' ек таў гас па да ран ня. Аб 

лік ві да цыі бар' е раў і аб ме жа ван няў ва 

ўза ем ным ганд лі. Пра ак ту аль насць 

ра шэн ня праб лем у сфе ры тэх рэ гу-

ля ван ня, са ні тар ных і ве тэ ры нар на-

са ні тар ных мер. Ня гле дзя чы на ўсе 

на ма ган ні і не ка то рыя зру хі, у цэ лым 

воз, як ка жуць, і ця пер там».

Пры чы ну Аляк сандр Лу ка шэн-

ка ба чыць у не пас ля доў най па зі цыі 

парт нё раў па эка на міч ным са ю зе: 

«У той час як на вы со кім уз роў ні дэк-

ла ру юц ца па глыб ле ная ін тэ гра цыя і 

лік ві да ван не бар' е раў, на прак ты цы 

інак шы па ды ход: за мест ад ме ны ад-

на ба ко вых аб ме жа валь ных мер — іх 

ак тыў нае вы ка ры стан не».

Вый сце Прэ зі дэнт ба чыць у прад-

мет ным раз гля дзе ўсіх на за па ша ных 

у ЕА ЭС праб лем, пры няц ці кан крэт-

ных ра шэн няў і ня ўхіль ным іх вы ка-

нан ні: «Або мы ру ха ем ся на пе рад, 

або імі ту ем рух. Апош няе не да пу-

шчаль на!»

За хоў вае знач насць у сіс тэ ме на-

шых знеш не па лі тыч ных і знеш не эка-

на міч ных пры яры тэ таў і век тар СНД. 

«Бе ла русь, не аб мя жоў ва ю чы ся, пад-

трым лі вае эка на міч ныя су вя зі і з ты-

мі дзяр жа ва мі, якія па кі ну лі Са друж-

насць або на ста дыі вы ха ду са скла ду 

СНД. Імк нен не Укра і ны, Мал до вы і 

Гру зіі да больш глы бо кай ін тэ гра цыі 

з Еў ра са ю зам — не пе ра шко да для 

на ша га ак тыў на га ганд лё ва-эка на-

міч на га су пра цоў ніц тва», — упэў не-

ны бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў 

ста ноў чыя вы ні кі ў вы бу доў ван ні дыя-

ло гу з дзяр жа ва мі Еў ро пы і за га даў 

мак сі маль на вы ка рыс тоў ваць па тэн-

цы ял Ус ход ня га парт нёр ства. Асоб на 

кі раў нік дзяр жа вы спы ніў ся на ад но-

сі нах з Кі та ем, уз ро вень якіх да сяг нуў 

да вер на га ўсе ба ко ва га парт нёр ства і 

ўза е ма вы гад на га су пра цоў ніц тва.

Галоўная мэта 
застаецца 
нязменнай

«Бе ла русь змаг ла за няць улас ную 

ні шу ў све це, яна ста ла са ма стой ным 

рэ гі я наль ным гуль цом. Гла баль ныя 

знеш не па лі тыч ныя іні цы я ты вы, у 

асно ве якіх ідэі бяс пе кі і су пра цоў-

ніц тва (так зва ны пра цэс «Хель сін-

кі-2»), ста лі ла гіч ным вы ка нан нем 

аб' яд наль на га па рад ку дня, які пра-

па ноў ва ец ца Мінск ам су свет най су-

поль нас ці», — па ве да міў Прэ зі дэнт.

Ён ак цэн та ваў, што бе ла рус кая 

шмат век тар ная знеш няя па лі ты ка 

за ста ец ца пас ля доў най і прад ка заль-

най. «Мы пра цяг ва ем вы бу доў ваць 

су пра цоў ніц тва з роз ны мі парт нё ра мі, 

ураў на важ ваць свае ін та рэ сы па між 

роз ны мі по лю са мі сі лы, куль ты ва ваць 

но выя геа па лі тыч ныя апо ры і «па-

душ кі бяс пе кі», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па цвяр джэн не та му — пер шае 

стар шын ства Бе ла ру сі ў Цэнт раль-

на-Еў ра пей скай іні цы я ты ве, пра вя-

дзен не ўпер шы ню ў гіс то рыі кра і ны 

се сіі Пар ла менц кай асамб леі АБ СЕ, 

па спя хо вае стар шын ства ў АДКБ.

«Су свет ная су поль насць уба чы ла 

здоль насць Мін ска рэа лі за ваць знач-

ныя пра ек ты, — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы. — Па вы шэн не ро лі Бе-

ла ру сі ў рэ гі я наль най і між на род най 

па лі ты цы — гэ та агуль ная стра тэ гіч-

ная зада ча, якую па він ны вы ра шаць 

су поль на МЗС і ін шыя за ці каў ле ныя 

мі ніс тэр ствы, ве дам ствы і прад пры-

ем ствы».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў Бе ла-

ру сі ня ма за ліш ніх геа па лі тыч ных ам-

бі цый, ад нак ня ма і комп лек су аўт-

сай да ра. Мы — еў ра пей ская кра і на 

з дых тоў най эка но мі кай, спа кой най 

гра мад ска-па лі тыч най сі ту а цы яй, 

між кан фе сій ным мі рам і пры стой най 

знеш няй па лі ты кай, якая не ства рае 

для ка гось ці праб ле м, а да па ма гае іх 

вы ра шаць, ка лі пра гэ та про сяць.

Вя до ма, не ўсіх ра ду юць пос-

пе хі Бе ла ру сі. Больш за тое, ро лю 

дзяр жа вы ў апош ні час спра бу юць 

пры ні зіць. «Але ўся пад рыў ная дзей-

насць бес ка рыс ная, ка лі ба чыш, як, 

на прык лад, на ша юная спарт смен ка 

сы хо дзіць з под ыу ма, ка лі чуе чу жы 

гімн у свой го нар. Ка лі на ша та ле на-

ві тая дзяў чын ка па праў ляе вя до ма га 

вя ду ча га, пры му ша ю чы яго пра віль-

на на зы ваць яе Ра дзі му, — ска заў 

бе ла рус кі лі дар. — Та кі са праўд ны 

па тры я тызм».

У кан цы Па слан ня Аляк сандр Лу-

ка шэн ка пад крэс ліў, што га лоў ная 

мэ та за ста ец ца ня змен най: «Мы бу-

ду ем дзяр жа ву для на ро да». На пер-

шым пла не — ума ца ван не эка но мі кі і 

пры мна жэн не даб ра бы ту лю дзей.

«Якой бу дзе Бе ла русь заўт ра — 

за ле жыць ад кож на га з нас, — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт. — [...] Ка лі мы 

бу дзем пра ца ваць год на, сум лен на, 

то су мес ны мі на ма ган ня мі змо жам 

да маг чы ся па стаў ле ных мэт і зра біць 

жыц цё бе ла рус ка га на ро да леп шым. 

І мы зро бім гэ та, та му што ве да ем, 

ку ды ідзём і ча го хо чам».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ,

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

БЫЦЬ АДКРЫТЫМІ ДА ЛЕПШАГА 

Пад час раз мо вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 

вы ка заў сваё мер ка ван не па шэ ра гу тэм. 
Пар ла мен та рыі за да лі сем пы тан няў, 
якія да ты чы лі ся раз віц ця да рог у рэ гі ё нах, 
бе ла рус кай мо вы, мяс цо ва га кі ра ван ня 
і са ма кі ра ван ня і ін шых сфер.

Без пе ра шкод
Аляк сандр МАР КЕ ВІЧ, член Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па за ка на даў стве, звяр нуў 

ува гу на праб ле му мяс цо вых да рог, у тым лі ку та го, 

каб лю дзі маг лі кам форт на да бі рац ца да сва ёй ма лой 

ра дзі мы. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў, што «мы 

вы му ша ны бы лі перш за ўсё за няц ца між на род ны-

мі тра са мі, мы тран зіт ная кра і на». Але ад зна чыў, 

што да ро га на Грод на бу дзе за вер ша на ў на ступ ным 

го дзе і на стаў час за няц ца шля ха мі мяс цо ва га зна-

чэн ня. Та кая пра гра ма іс нуе, і да 2020 го да пла ну ец-

ца за вяр шыць асноў ныя мяс цо выя да ро гі. Кі раў нік 

дзяр жа вы рас тлу ма чыў, што гэ та да ты чыц ца су вя зі 

аб лас ных цэнт раў з ра ён ны мі і ра ён ных цэнт раў з 

аг ра га рад ка мі. Так са ма част ко ва бу дуць зроб ле ны 

да ро гі да ся рэд ніх і ма лых вё сак. «Прой дзе 2018 год, 

у 2019 го дзе ў пла не кант ро лю мы па гля дзім, што на 

мес цы зра бі лі гу бер на та ры», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Гро шы на гэ та не аб ход на перш за ўсё 

шу каць у мяс цо вых бюд жэ та х.

Каб бы ла ў гра мад стве па трэ ба
Але на АНІ СІМ, член Па ста ян най ка мі сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў па аду ка цыі, куль ту ры і на-

ву цы, перш чым за даць пы тан не, звяр ну ла ся да 

Прэ зі дэн та з пра мо вай пра рэ аль ны ста тус ад ной 

з дзяр жаў ных моў — бе ла рус кай. У пры ват нас ці, 

гэ та да ты чыц ца за ка на даў чых ак таў, у якіх час цей 

за ўсё вы ка рыс тоў ва юць рус кую мо ву. Ад па вед ны 

круг лы стол, пра ве дзе ны ў Па ла це прад стаў ні коў,

(пра які пі са ла «Звяз да») па ка заў, што пра мых

пе ра шкод вя дзен ню спра ва вод ства на дзвюх дзяр-

жаў ных мо вах ня ма, але для гэ та га па трэб на «най-

вы шэй шая па лі тыч ная во ля». Та му пар ла мен та рый 

звяр ну ла ся да кі раў ні ка дзяр жа вы з пра па но вай 

пры няць указ аб тым, каб тэкс ты за ко наў і пад за-

кон ных ак таў пры ма лі ся ад ра зу на абедз вюх дзяр-

жаў ных мо вах.

Кі раў нік дзяр жа вы пра па на ваў у гэ тым кі рун ку 

іс ці спа кой на і не апя рэдж ваць па трэ бы гра мад ства, 

бо інакш мож на атры маць ад ва рот ны эфект. «Трэ ба 

ўсім пра ца ваць з на ро дам, каб бы ла па трэ ба», — 

лі чыць Аляк сандр Лу ка шэн ка. На яго дум ку, вар та 

пра ца ваць так, каб за хоў ва ла ся адзін ства на ро да, 

каб не да пус ціць рас ко лу ў гра мад стве. За раз скла-

да ная знеш не па лі тыч ная аб ста ноў ка, якая па тра буе 

ад на шай кра і ны яд нан ня, а не ўнут ра ных су пя рэч-

нас цяў.

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў, каб па лі ты ка ўжы-

ван ня бе ла рус кай мо вы пра во дзі ла ся па сту по ва 

і з мі ні маль ны мі вы дат ка мі. Важ на, каб мо ва не 

ста ла праб ле май між на цы я наль ных ста сун каў з на-

шы мі су се дзя мі, на прык лад ра сі я на мі. Але па куль 

вост рай па трэ бы ў гра мад ства і пар ла мен та ры яў 

у больш час тым вы ка ры стан ні бе ла рус кай мо вы 

ў за ка на даў стве ня ма, і та му апя рэдж ваць па дзеі 

не вар та.

Так са ма дэ пу тат за пы та ла ся, ці маг чы ма на дзя-

ліць гра мад скія ар га ні за цыі, якія дзей ні ча юць больш 

за 10 га доў і ма юць больш за 3 ты ся чы чле наў, пра-

вам вы лу чаць на вы ба рах сва іх кан ды да таў без збо-

ру под пі саў. У ад каз кі раў нік дзяр жа вы па ці ка віў ся, 

ча му Але на Ані сім пра па на ва ла ме на ві та та кія па-

каз чы кі — ча му столь кі лю дзей і га доў? Але вы ка заў 

ад на знач нае мер ка ван не, што вы лу чаць пар ты ям  

людзей збо рам под пі саў — са мы леп шы спо саб стаць 

блі жэй да вы бар шчы каў, да ве дац ца пра іх па трэ бы і 

праб ле мы. «Ка лі ты ідзеш да чалавека для та го, каб ён 

пад пі саў ся за ця бе, ты ўжо пра во дзіш агі та цыю», — 

лі чыць Прэ зі дэнт.

Да мы і ква тэ ры
На тал ля КЛІ МО ВІЧ, на мес нік стар шы ні Па ста-

ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях 

эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай 

ка та стро фы, за пы та ла пра арэнд нае жыл лё. Згод-

на з за ка на даў ствам, ка лі гра ма дзя нін за ся ля ец ца 

ў арэнд нае жыл лё, ён губ ляе сваё мес ца ў чар зе як 

той, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. 

Ча сам гэ тыя лю дзі, як не са мыя за бяс пе ча ныя, су-

ты ка юц ца з тым, што не ха пае гро шай, каб пла ціць 

арэн ду ра зам з «ка му нал кай». Ці маг чы ма за ха ваць 

за імі пра ва на ча кан не па ляп шэн ня жыл лё вых умоў? 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў, што, па коль кі ўзні кае 

та кое пы тан не, не аб ход на яшчэ раз па ду маць над 

праб ле ма мі, звя за ны мі з арэн дай. Прэм' ер-мі ністр 

Бе ла ру сі Анд рэй Ка бя коў пра ка мен та ваў, што су свет-

ная тэн дэн цыя па каз вае: вя лі кая коль касць на сель-

ніц тва ў буй ных еў ра пей скіх га ра дах зды мае жыл лё. 

Не аб ход на да хо ды гра ма дзян па ды маць, каб апла та 

арэнд на га жыл ля бы ла не та кой ад чу валь най. Прэм'-

ер-мі ністр ска заў, што, маг чы ма, вар та па гля дзець на 

кошт арэн ды ў па раў на нні з да хо да мі.

Пётр ВА БІ ШЧЭ ВІЧ, член Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па бюд жэ це і фі нан сах, 

звяр нуў ува гу на тое, што гра ма дзя не, якія ма юць 

па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, ма юць пра-

ва стаць у чар гу на атры ман не зя мель на га ўчаст-

ка ў лю бым ра ё не. І склад ва ец ца сі ту а цыя, ка лі ў 

пры га рад ных ра ё нах мяс цо выя жы ха ры амаль не 

мо гуць атры маць учас так пад бу даў ніц тва свай го 

до ма, па коль кі ў боль шас ці ў чар зе ста яць ін ша га-

род нія. Дэ пу тат пры вёў прык лад та кой сі ту а цыі пад 

Ла гой скам: у Аст ро шыц кім сель са ве це ў чар зе з 

265 ча ла век толь кі 15 — мяс цо выя. Атрым лі ва ец ца, 

што тыя ж ма ла дыя спе цы я ліс ты ці сем'і ста но вяц ца 

ў са мы ка нец. Ён пра па на ваў увес ці дзве чар гі: для 

мяс цо вых і іншагародніх. Кі раў нік дзяр жа вы ад ка заў, 

што, маг чы ма, вар та па гля дзець па ін шых кры тэ ры ях. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў ра зам з гу бер на-

та ра мі раз гле дзець гэ та пы тан не. Прэ зі дэнт рас тлу-

ма чыў, што не аб ход на ад са чыць, дзе ёсць на пру-

жан не: «Ка лі пы тан не ста іць з пра ца ўлад ка ван нем 

ці па трэб нас цю ў ра бо чай сі ле, асаб лі ва на вёс цы ці 

пэўным прад пры ем стве, па він ны быць ней кія пе ра ва-

гі, ска жам так, та му маг чы мыя вы клю чэн ні. Да вай це 

ра зам па ду ма ем, дзе і якія пе ра ва гі трэ ба даць».

(Працяг на 3-й стар.)

НА ПА РАД КУ ДНЯ
Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў за да лі пы тан ні Прэ зі дэн ту
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