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Га лоў най тэ май на ра ды ста-

ла сі ту а цыя, якая скла ла ся 

на най буй ней шых прад пры-

ем ствах Мінп ра ма, пе рад ае 

Бел ТА. «Мы ўдак лад нім, чым 

яны жы вуць і, са мае га лоў нае, 

якой мы ба чым перс пек ты ву 

на гэ тых прад пры ем ствах», — 

рас тлу ма чыў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Ён на га даў, што не каль кі дзён 

та му пры няў з дак ла дам пер ша га 

ві цэ-прэм' е ра і мі ніст ра фі нан саў. 

На су стрэ чы з імі быў пра ана лі-

за ва ны стан спраў у крэ дыт на-фі-

нан са вай сіс тэ ме, раз гле джа ны 

пы тан ні на паў няль нас ці бюд жэ ту. 

«Усе вель мі доб ра ра зу ме юць: 

чым больш эфек тыў ная ра бо та 

пра мыс ло вых прад пры ем стваў, 

тым больш срод каў па сту піць у 

бюд жэт. А зна чыць, дзяр жа ва

змо жа пра фі нан са ваць са цы яль-

 ныя пра гра мы ў боль шым 

аб' ёме. Мы, пра ана лі за ваў шы 

бюд жэт, не ба чым праб лем з фі-

нан са ван нем асноў ных са цы яль-

ных ме ра пры ем стваў на гэ ты год, 

у тым лі ку і па за ра бот най пла-

це. У су вя зі з гэ тым ста біль ная 

ра бо та пра мыс ло вас ці, асаб лі ва 

на шых най буй ней шых прад пры-

ем стваў, — кра е ву голь ны ка мень 

эка но мі кі кра і ны», — пад крэс ліў 

кі раў нік дзяр жа вы.

«Трэ ба раз ліч ваць 
на свае сі лы»

Прэ зі дэнт да даў, што бя гу чы 

год пры нёс ня ма ла вы пра ба ван-

няў: з-за пан дэ міі ка ра на ві ру са 

за кры лі ся мно гія рын кі, прак тыч-

на спы ніў ся паў на вар тас ны рух 

ка пі та лу і та ва раў, асаб лі ва па 

тых па зі цы ях, якія вы раб ля юц ца ў 

Бе ла ру сі. Ця пер да гэ та га да да ла-

ся і ня прос тая па лі тыч ная аб ста-

ноў ка ў дзяр жа ве, якую, па вод ле 

слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, спра бу-

юць рас хіст ваць як знут ры, так 

і звон ку. «Уплыў гэ та га на ціс ку 

на ўнут ры эка на міч ную сі ту а цыю 

ад чу ва ец ца, — за явіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Яшчэ раз ха чу пад-

крэс ліць: ні я кай бяз вы плат най да-

па мо гі нам ні хто не ака жа. Нам 

трэ ба раз ліч ваць на свае сі лы і 

маг чы мас ці».

Ва ўдзель ні каў на ра ды, перш 

за ўсё кі раў ні коў прад пры ем стваў, 

Прэ зі дэнт па ці ка віў ся, якая ма-

раль на-псі ха ла гіч ная аб ста ноў ка 

ў пра цоў ных ка лек ты вах, як ідуць 

вы твор чыя пра цэ сы і як склад ва-

ец ца сі ту а цыя з экс пар там пра-

дук цыі. «Збыт пра дук цыі — гэ та 

на ша клю ча вая за да ча. Ад сюль і 

ва лю та, і курс руб ля і гэ так да лей. 

Нель га ся дзець і ча каць, што нех та 

да нас прый дзе, вы стра іц ца ў чар-

гу пе рад ва ро та мі за во да і ку піць

гэ тую пра дук цыю. Трэ ба ва ру шыц-

ца са мім. Па трэб ны ме ры пад-

трым кі экс пар ту — мы іх аказ ва ем. 

Мо жа, яшчэ чым-не будзь трэ ба 

да па маг чы?» — спы таў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў-

ся аб пра ва ка цый ных дзе ян нях у 

ад но сі нах да Бе ла рус ка га аў та ма-

 біль на га за во да. «Што там на Бе л-

А Зе? Яны (пра ва ка та ры. — «Зв.»)

ужо так пас куд на ся бе па вод зяць. 

Гэ та ўчо ра мы ба чы лі: бе ла за ўцы 

ідуць стом ле ныя са зме ны да моў, 

за пра хад ную вый шлі, а яны сцяг 

рас цяг ва юць і ідуць па ба ках і ро-

бяць кар цін ку... Я ж ве даю, як гэ та 

ро біц ца. Ні я кім бе ла за ўцам гэ та не 

трэ ба. Яны ж доб ра ра зу ме юць: 

спы ніц ца сён ня Бе лАЗ — і го-

ра да не бу дзе», — звяр нуў ува гу 

Прэ зі дэнт.

Як ад зна чыў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка, па вы ні ках ся мі ме ся цаў 

амаль усе га лі ны пра мыс ло вас ці 

да ба ві лі ў тэм пах рос ту, зні жа-

юц ца за па сы га то вай пра дук цыі. 

Вя до ма, гэ та ста ноў чыя сіг на лы, 

ска заў ён. У той жа час Прэ зі дэнт 

па ці ка віў ся пра гно за мі, як прад-

пры ем ствы пла ну юць за вяр шыць 

2020 год. «На ступ ны год — гэ та 

па ча так но вай пя ці год кі. Ча го б 

нам ні каш та ва ла, трэ ба на пру-

жыц ца і на фі ні шы да ба віць», — 

пад агуль ніў бе ла рус кі лі дар.

«У на яў нас ці 
дып ла ма тыч ная вай на»

«Мы сён ня ма ем у на яў нас ці 

пэў ны этап гіб рыд най, ска жам ад-

кры та, вай ны су праць Бе ла ру сі. 

А як гэ та інакш на зваць? Срод кі 

ма са вай ін фар ма цыі і ін фар ма-

цый ная сфе ра пра сяк ну та гэ тай 

ба раць бой, вай ной про ці бор ству ю-

чых ба коў. Дып ла ма тыч ная бой ня 

су праць нас па ча ла ся, і на са мым 

вы со кім уз роў ні», — звяр нуў ува гу 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён ад зна чыў, што «ня ста лыя су-

се дзі» Бе ла ру сі не толь кі ад кры та 

за яў ля юць пра сваю па зі цыю на-

конт паў тор ных вы ба раў у кра і не, 

але і па чы на юць умеш вац ца ва 

ўнут ра ныя спра вы кра і ны, на ціс-

каць на дзяр жа ву. «У на яў нас ці 

дып ла ма тыч ная вай на», — яшчэ 

раз пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы да даў, што 

кра і на ця пер вы му ша на тра ціць 

вя лі кія гро шы, каб ста бі лі за ваць 

аб ста ноў ку на за ход ніх гра ні цах, 

ку ды пе ра кі ну ты не ка то рыя ва й-

сковыя час ці. «Вы ба чы це гэ тыя 

за явы аб тым, што ка лі Бе ла русь 

рас па дзец ца, то Гро дзен ская воб-

ласць ады дзе да Поль шчы. Яны 

пра гэ та ўжо ад кры та ка жуць, 

спяць і сняць. Ні чо га ў іх у гэ тым 

пла не не атры ма ец ца, гэ та я ве-

даю дак лад на», — за явіў бе ла рус-

кі лі дар.

«Не да пус цім аб ва лу 
на цы я наль най ва лю ты»

«Ця пер ужо ад кры та на шы 

ўнут ра ныя ня год ні кі за клі ка юць 

дэ ста бі лі за ваць фі нан са вы ры нак.

Не ка то рыя лю дзі ж гэ та му пад -

да юц ца — ва лю ту з бан каў за-

браць і гэ так да лей», — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Мы не да пус цім аб ва лу на цы я-

 наль най ва лю ты. Ка лі на род хо-

 ча ку піць до лар — ка лі лас ка, ён 

сён ня каш туе коль кі каш туе. У нас 

пла ва ю чы курс: по пыт вя лі кі — 

зна чыць, да ра жэй шы бу дзе гэ ты 

до лар або еў ра, по пыт мен шы — 

зна чыць, бу дзе тан ней каш та ваць. 

Мы, уча піў шы ся ру ка мі, не стрым-

лі ва ем курс руб ля», — пад крэс ліў 

бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка так са-

ма за явіў, што ў Бе ла ру сі яшчэ не 

па ча лі па-са праўд на му вы ка рыс-

тоў ваць зо ла та ва лют ныя рэ зер вы. 

«Ма лай цы ў На цы я наль ным бан ку, 

ура дзе. Як ад чу ваў: тры ме ся цы 

та му па ста віў за да чу ўсе зо ла та ва-

лют ныя рэ зер вы вяр нуць у кра і ну, 

асаб лі ва за ла ты за пас. У нас да 

гра ма зо ла та вер ну та ў кра і ну», — 

пад крэс ліў ён.

«Та му ня ма та кой ка та стро фы. 

Так, у якіх-не будзь аб мен ні ках ка лі-

нікалі мо жа не ха паць на яў ных 

гро шай. Але гэ та заў сё ды бы вае, 

ка лі па вы ша ны по пыт. Я да ру чыў 

На цы я наль на му бан ку, каб мы 

маг лі па збег нуць та кой сі ту а цыі. 

Лю дзі хо чуць за браць свае гро шы 

або ва лю ту — ка лі лас ка, бя ры це. 

У нас аб са лют на да стат ко ва рэ-

зер ваў, каб на пры маль ным уз-

роў ні стры маць пры маль ны для 

нас курс», — за явіў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Ён так са ма рас ка заў, што Бе-

ла русь пра вя дзе з Ра сі яй пе ра га-

во ры аб рэ фі нан са ван ні $1 млрд 

доў гу. «Мы да мо ві лі ся з Прэ зі-

дэн там Ра сіі, і сён ня наш прэм'-

ер-мі ністр пра вя дзе пе ра га во ры з 

Мі ха і лам Мі шус ці ным (прэм' ер-мі-

ніст рам Ра сіі. — «Зв.») на конт рэ-

фі нан са ван ня», — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Ён удак лад ніў, што раз мо ва 

ідзе аб рэ фі нан са ван ні ў бя гу-

чым го дзе $1 млрд з доў гу пе рад 

Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. «Гэ та 

зна чыць, мы ў ся бе гэ ты міль ярд 

до ла раў, да мо віў шы ся з Ра сі яй, 

па кі нем. І гэ та бу дзе доб рае пад-

ма ца ван не на шай на цы я наль най 

ва лю ты», — кан ста та ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Больш за тое, знач ныя ва лют-

ныя па ступ лен ні ча ка юц ца ад 

экс пар ту. «Ця пер экс парт наш 

пай шоў ня дрэн на, асаб лі ва ў РФ, 

КНР. А экс парт — гэ та па ступ-

лен не ва лю ты», — ска заў Прэ-

зі дэнт.

«Боль шасць дэ пу та таў 
не са сла ба га дзя сят ка»

Прэ зі дэнт вы ка заў ся на конт за-

клі каў апа зі цыі да гра ма дзян ад-

клі каць дэ пу та таў у сва іх акру гах: 

«Узя лі ся за дэ пу та таў. Слу хай це, 

а яны ж у чым ві на ва тыя? Вы ба ры 

прай шлі, вы бра лі дэ пу та таў, усе 

па га дзі лі ся. Не, па ча лі ба дзя гу: ад-

клі ка ем дэ пу та таў... Ня хай па спра-

бу юць. Мы ж цу доў на ра зу ме ем: 

па ва ліць Прэ зі дэн та не ўда ло ся — 

трэ ба рас хіс таць пар ла мент».

«Ду маю, што пе ра важ ная боль-

шасць на шых дэ пу та таў не са сла-

ба га дзя сят ка, і дэ пу та ты па він ны 

ве даць, што ў іх ёсць Прэ зі дэнт, які 

заў сё ды змо жа іх аба ра ніць. Без 

уся кіх праб лем», — пад крэс ліў бе-

ла рус кі лі дар.

Ён кан ста та ваў, што на дэ пу та-

таў па ча лі ся на ка ты — па тра бу юць 

ад іх гро шай, пад трым кі, вы хо дзіць 

на ву лі цу. «Не вый шлі, зна чыць, 

мы вас ад клі чам... Ну па спра буй-

це», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

«З ву лі цай спра вім ся»
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што ў Бе-

ла ру сі пе ра адо ле юць сі ту а цыю, 

звя за ную з не санк цы я на ва ны мі 

ву ліч ны мі ак цы я мі. «Га лоў нае 

для нас — эка но мі ка. Ка лі ў нас 

бу дуць нар маль на пра ца ваць 

прад пры ем ствы, нам не страш-

ныя ні я кія ка та кліз мы. З ву лі цай 

мы спра вім ся, як бы ім ні ха це ла-

ся дэ ста бі лі за ваць гэ ту аб ста ноў-

ку», — за явіў бе ла рус кі лі дар.

Ён ад зна чыў: ужо ўсе лю дзі 

ад чу лі, што дзе ю ча му Прэ зі дэн ту 

ёсць на ка го аба пер ці ся. «Ужо ў мі-

тын гах у пад трым ку мі ру, спа кою, 

дзе ю ча га Прэ зі дэн та вы сту пі ла 

амаль тры міль ё ны ча ла век. Гэ та ж 

сі ла — тры міль ё ны ча ла век, — ска-

заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Наш 

элек та рат больш спа кой ны: ве тэ-

ра ны, пен сі я не ры, спе цы я ліс ты. 

Яны ве да юць сваю спра ву, пра-

цу юць. Та му мы і бу дзем мець тую 

коль касць лю дзей — 80 пра цэн таў, 

якія за нас пра га ла са ва лі».

«Та му трэ ба жыць спа кой на, 

зай мац ца кож на му сва ёй спра-

вай. А што да ты чыц ца мя не, сі ла-

вых струк тур і ін шых, мы бу дзем 

зай мац ца так са ма сва ёй спра вай. 

Вы ключ на згод на з за ко нам. Та му 

трэ ба ад кры ваць Біб лію, я маю на 

ўва зе за кон, і чы таць: гэ та — санк-

цыі та кія, вось гэ та — санк цыі та-

кія. Мы не кры ва жэр ныя, мы не 

збі ра ем ся ні ко га ду шыць, га няць 

па ву лі цах, ка лі нас да гэ та га не 

вы му ша юць», — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт.

Ён пад крэс ліў, што ўла ды аба-

вя за ны аба ра ніць лю дзей. «Лю дзі 

ста мі лі ся, лю дзі зра зу ме лі, што 

та кое жыць у спа кой ным го ра дзе-

ге роі Мін ску, а што та кое, ка лі 

бам бяць ву лі цы, ка лі на бал ко ны 

за кід ва юць как тэй лі Мо ла та ва і ін-

шыя, па куль пе тар ды. Не дай бог 

пач нуць кі даць гра на ты. Ужо ва кол 

на шай кра і ны сфар мі ра ва лі ся гру-

поў кі, якія га то вы сю ды прый сці і 

рас па ліць гэ ты па жар. Мы гэ та га 

да пус ціць не мо жам. Я гэ та га ва ру 

пра ма і не збі ра ю ся ні ко га за спа-

кой ваць», — рэ зю ма ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Ка лі нех та хо ча 
дыя ло гу, ка лі лас ка»

Прэ зі дэнт за явіў, што га то вы 

вес ці дыя лог, у тым лі ку на конт аб-

наў лен ня Кан сты ту цыі. І вес ці гэ ты 

дыя лог ён у пер шую чар гу мае на-

мер з пра цоў ны мі і сту дэнц кі мі ка-

лек ты ва мі. «Ка лі нех та хо ча дыя-

ло гу, ка лі лас ка. Як раз сту дэнц кія 

ка лек ты вы — гэ та тыя ка лек ты вы, 

з які мі я га то вы вес ці дыя лог. Пра-

цоў ныя ка лек ты вы (я пра гэ та ка-

заў ужо). Ка лі лас ка, фар мі руй це 

сва іх прад стаў ні коў і бу дзем вес ці 

дыя лог, — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Усе хо чуць но ва га 

па лі тыч на га ўпа рад ка ван ня. Ды 

ка лі лас ка, да вай це возь мем ся 

за Кан сты ту цыю, унось це пра-

па но вы, сфар мі ру ем но вую Кан-

сты ту цыю — гэ та га лоў ны за кон 

у лю бой кра і не. І ад штур хоў вац ца 

трэ ба ад Кан сты ту цыі».

«Та му да вай це са дзіц ца — 

прад стаў ні кі ўсіх пра цоў ных ка лек-

ты ваў, сту дэнц кіх ка лек ты ваў (гэ та 

бу ду чая элі та на шай кра і ны, з імі і 

трэ ба вес ці гэ ты дыя лог). І з пра-

цоў ны мі ка лек ты ва мі, якія сён ня 

пра цу юць, ня гле дзя чы ні на што. 

І вяс коў цы ма юць пра ва на сваё 

сло ва, і ра бо чыя хо чуць сваё сло ва 

ска заць, і спе цы я ліс ты гэ тых прад-

пры ем стваў, і на стаў ні кі, і ўра чы. 

А не ма лой чы кі, якія бяс чын ству юць, 

хо дзяць па ву лі цах і кры чаць, што 

яны хо чуць дыя ло гу. Ні я ка га дыя-

ло гу яны не хо чуць. І з ву лі цай ні-

хто з улад за стол пе ра га во раў не 

ся дзе», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Вось маё вы раз нае ўяў лен не 

і за ява на конт дыя ло гу, з кім гэ-

ты дыя лог мы мо жам вес ці. Ка лі 

ёсць раз важ лі выя лю дзі ад апа зі-

цыі, якія ба чаць сваю кра і ну сва-

бод най і не за леж най, ка лі лас ка, 

вы каз вай це сваю па зі цыю, але 

не на ву лі цы. Пад на ціс кам ву-

ліц ні я ка га дыя ло гу ў Бе ла ру сі 

не бу дзе», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на на-

ра дзе так са ма вы ка заў ся на конт 

па лі тыч ных за клі каў да сту дэн таў 

з бо ку тых, хто спра буе рас хіс таць 

аб ста ноў ку ў кра і не. «Яны і ў па-

лі тыч ным пла не па чы на юць сён ня 

пад бух тор ваць сту дэн таў: пер ша га 

ве рас ня пры е дзе це на за ня ткі — 

вы ходзь це на ву лі цы і гэ так да лей. 

Мы ця пер да сту дэн таў да вя дзём 

тую ін фар ма цыю, якую па він ны да-

 вес ці, да кі раў ніц тва ВНУ. Яны, 

у рэш це рэшт, ад каз ва юць за сі ту а-

цыю ў сва іх ВНУ, і яны ад ка жуць, 

як і кі раў ні кі пра мыс ло вых прад-

пры ем стваў», — ад зна чыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

«А по тым: вы ж па він ны ра зу-

мець, што хлоп цам мы да лі ад тэр-

мі ноў ку ад ар міі на час ву чо бы ў 

ВНУ. Ну, не хо чуць ву чыц ца, та ды 

Ра дзі му трэ ба аба ра няць. У нас 

Ай чы на ў не бяс пе цы», — пад крэс-

ліў бе ла рус кі лі дар.

«Я ўяў ляю, што пас ля гэ та га 

пач нец ца. Мя не ста нуць па пра-

каць, што я за па лох ваю сту дэн таў 

у ар мію ад пра віць. Ды не! Паў та-

раю: хто хо ча ву чыц ца, той бу дзе 

ву чыц ца, бу дзе мець гэ ту ад тэр-

мі ноў ку. Хто пой дзе на ву лі цу або 

ву чыц ца не за хо ча, ме ры пры мем 

згод на з за ко нам», — ска заў ён.

«СТА БІЛЬ НАЯ РА БО ТА БЕ ЛА РУС КАЙ 
ПРА МЫС ЛО ВАС ЦІ — 

КРА Е ВУ ГОЛЬ НЫ КА МЕНЬ ЭКА НО МІ КІ КРА І НЫ» 
Пра гэ та Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў учо ра на на ра дзе 

па раз віц ці най важ ней шых ар га ні за цый Мі ніс тэр ства пра мыс ло вас ці
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