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Най важ ней шае пы тан не
У кам пе тэн цыі Фе дэ ра цыі — рост 

і свое ча со вая вы пла та за ра бот най 

пла ты, за бес пя чэн не поў най і пра-

дук цый най за ня тас ці, пад трым ка 

най больш ураз лі вых ка тэ го рый ра-

бот ні каў, па ляп шэн не ўмоў пра цы, 

кант роль вы ка наль ніц кай і пра цоў-

най дыс цып лі ны, па вы шэн не пра-

дук цый нас ці пра цы і якас ці пра дук-

цыі, якая вы пус ка ец ца, кант роль 

цэ на ўтва рэн ня ў кра і не.

«Але ёсць вы ні кі, пра якія мож-

на га ва рыць ужо сён ня. Гэ та мак-

ра эка на міч ная ста біль насць і зні-

жэн не ін фля цыі. За да ча за ха ваць 

ін фля цыю на ўзроў ні не вы шэй за 

5 пра цэн таў вы кон ва ец ца, ня гле-

дзя чы на най мац ней шы знеш ні 

ціск. Вы са мі ба чы це, як склад ва-

юц ца ад но сі ны з на шы мі асноў ны-

мі парт нё ра мі», — звяр нуў ува гу 

кі раў нік дзяр жа вы.

Не стаў утой ваць ён і кі рун кі, 

дзе ёсць не да пра цоў кі. Ся род іх — 

эфек тыў насць сель ска гас па дар-

ча га комп лек су, асоб ныя пра ек ты 

па ма дэр ні за цыі пра мыс ло вас ці, 

раз віц цё аду ка цыі і на ву кі. Гэ тыя 

кі рун кі да вя дзец ца дэ та лё ва пра-

ана лі за ваць ра зам з эка на міч ным 

бло кам кра і ны.

«Трэ ба ў любым выпадку за-

ха ваць вы твор час ці і пра цоў-

ныя ка лек ты вы. Мы гэ та ра бі лі 

заў сё ды, на ват у са мыя скла-

да ныя ча сы. Лю дзей на ву лі цу 

не вы кі да лі. За ро бак, няхай і не 

са мы вы со кі, пла ці лі. На гэ тыя 

два най важ ней шыя для праф-

са юзаў пы тан ні — за ня тасць і 

за ра бот ная пла та — мы заў сё ды 

бу дзем звяр таць са мую піль ную 

ўва гу», — па пя рэ дзіў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ён на га даў, што на V Усе бе ла-

рус кім схо дзе бы ла па стаў ле на 

за да ча ства рыць за пя ці год ку не 

менш за 250 ты сяч но вых ра бо-

чых мес цаў.

«Ка лі гля дзець вы ключ на на 

ліч бы, то ні бы та за да ча вы кон ва-

ец ца, вы ра ша ец ца. Але пы тан не 

ў якас ці гэ тых па каз чы каў. Но выя 

ра бо чыя мес цы па він ны быць 

вы со ка пра дук цый ныя. Ка лі ж 

там зар пла та 400, 500 руб лёў, 

то та кое ра бо чае мес ца ні ко му 

не трэ ба. Звяр ні це ўва гу на гэ тыя 

мо ман ты. За ра бот ная пла та, без-

умоў на, най важ ней шае пы тан не 

для лю дзей, і яно заў сё ды му сіць 

быць у по лі зро ку праф са юзаў», — 

за клі каў праф са ю зы Прэ зі дэнт.

Най боль шую за не па ко е насць 

кі раў ні ка дзяр жа вы вы клі ка юць 

фак ты не свое ча со вай вы пла ты 

зар пла ты.

«Вось гэ та трэ ба вы паль ваць 

га ра чым жа ле зам, не лі ча чы ся ні 

з чым. Ад каз насць кі раў ні коў 

прад пры ем стваў му сіць быць 

ад на знач най. Ка лі ты кі раў нік, па-

ду май аб тых лю дзях, якія пра цу-

юць. Да рэ чы, пра цу юць і на ця бе. 

Та му зар пла ту кроў з но су пла ціць 

трэ ба», — за га даў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Та кая сі ту а цыя ха рак тэр ная 

для шэ ра гу сель ска гас па дар чых 

ар га ні за цый Ві цеб скай воб лас ці. 

Пры чым у не ка то рых вы пад ках у 

сту дзе ні лю дзі не атры ма лі раз-

лік за каст рыч нік мі ну ла га го да. 

Больш за тое, лю дзі не толь кі не 

атрым лі ва юць зар пла ты, але і па-

збаў ля юц ца част кі пен сіі, бо най-

маль ні кі не пла цяць за іх уз но сы ў 

Фонд са цы яль най аба ро ны.

«Гэ та, ка неш не, не да пу шчаль-

на. На пэў на, Ка мі тэт дзярж кант-

ро лю, урад, пра ку ра ту ра ча ка юць 

чар го вых ма іх жорст кіх да ру чэн-

няў. Не ха це ла ся б прыбягаць да 

гэ тай жорст кас ці. У ад ва рот ным 

вы пад ку мы за тры ма ем зар пла ту 

ўсім пе ра лі ча ным струк ту рам і вы-

пла цім за гэ ты кошт (па чы на ю чы 

ад ура да і за кан чва ю чы стар шы ня-

мі рай вы кан ка маў) зар пла ту тым 

лю дзям, якім не вы пла ча на ў той 

жа Ві цеб скай і ін шых аб лас цях», — 

па пя рэ дзіў лі дар кра і ны.

Ён чар го вы раз пад крэс ліў: тое, 

што ча ла век за ра біў, па він на быць 

яму вы да дзе на без умоў на. Доб ра, 

што сён ня праф са ю зы ў кож ным 

кан крэт ным вы пад ку раз бі ра юц-

ца, хто пра цуе, а хто не. «І гэ тая 

тэн дэн цыя бу дзе толь кі ўзмац няц-

ца. Мы не па він ны агу лам усіх 

аба ра няць — мы му сім за бяс пе-

чыць аба ро ну тым, хто пра цуе. 

Хто не жа дае, та го трэ ба на ву-

чыць аль бо пры му сіць. Трэ ба 

ды фе рэн цы ра вац ца ў пра цоў ных 

ка лек ты вах. І я вам гэ та ка жу як 

ча ла век, які прай шоў ваш шлях, — 

я быў кі раў ні ком пяр віч най праф-

са юз най ар га ні за цыі. Да во дзі ла ся 

і пры му шаць лю дзей пра ца ваць. 

Ча ла век-пра цаў нік па ві нен быць 

аба ро не ны. Гро шай шка да ваць 

для та кіх лю дзей не трэ ба. Вы 

са мая га лоў ная сі ла, і я гэ та га ні ко-

лі не ха ваў», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Да ра жэй за гро шы
Яшчэ ад ным важ ным мо ман-

там Прэ зі дэнт на зваў за ра бот ную 

пла ту ра бот ні каў бюд жэт ных ар-

га ні за цый.

«Вы ве да е це, што ўве дзе ныя 

но выя па ды хо ды да яе на лі чэн ня. 

За да ча но ва ўвя дзен ня — зра біць 

сіс тэ му больш праз рыс тай, зра зу-

ме лай. Пры гэ тым ма ім па тра ба-

ван нем бы ло не да пус ціць зні жэн-

ня зар пла ты ні на ка пей ку. Лепш 

дзе сяць ка пе ек да даць да та го, 

што бы ло, каб не бы ло раз моў. Бо 

ўся кія раз мо вы і дэ ман стра цыі, як я 

час та ка жу, «пля вуз ган ні» на гэ тую 

тэ му бу дуць да ра жэй каш та ваць за 

гэ тыя дзе сяць ка пе ек», — раз ва жае 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па яго ін фар ма цыі, у чац вёр-

тым квар та ле мі ну ла га го да па 

кра і не да сяг ну ты ўзро вень зар-

пла ты бюд жэт ні каў не ні жэй за 

80 пра цэн таў ад уз роў ню зар пла ты 

па кра і не. На 2020 год па стаў ле на 

дак лад ная за да ча за ха ваць гэ тыя 

па каз чы кі.

«Ня даў на мне дак лад ваў мі-

ністр фі нан саў, і ў нас не прос та 

ёсць на дзея — мы аба вяз ко ва гэ-

ты ўзро вень за ха ва ем, для гэ та га 

ёсць ад па вед ныя срод кі. Зар пла-

та на стаў ні ка па він на да сяг нуць 

100 пра цэн таў ад ся рэд няй па 

кра і не, а ўра ча — 150», — аба зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, у цэ лым праф-

са ю зы су мес на з Мі ніс тэр ствам 

пра цы му сяць узяць на кант роль 

тыя ар га ні за цыі, дзе ўзро вень 

зар пла ты ні жэй шы за 500 руб лёў. 

Больш за тое, ле тась ура ду бы ла 

па стаў ле на за да ча пра ана лі за ваць 

зар пла ты, ні жэй шыя за 500 до ла-

раў у эк ві ва лен це.

«І да вай це шчы ра раз ва жаць: 

ка лі жа да еш жыць лепш, пра ца-

ваць трэ ба больш. Мы за ха це лі 

рын ку, ус ту пі лі ў гэ ты ры нак — а 

гэ та кан ку рэн цыя. Кан ку рэн цыя 

на рын ку пра цы, як у нас мод на 

ка заць, кан ку рэн цыя за доб рае ра-

бо чае мес ца, за доб рую за ра бот-

ную пла ту і гэ так да лей», — лі чыць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. За да ча 

праф са юзаў — да вес ці фак ты, якія 

ідуць ураз рэз з па лі ты кай спра вяд-

лі вас ці, і на строй ваць ра бот ні каў 

ме на ві та за раб ляць.

Прэ зі дэнт да ру чыў сур' ёз на ра-

за брац ца і з пы тан ня мі, якія ўзнік лі 

ў лю дзей пас ля атры ман ня за ра-

бот най пла ты за сту дзень.

«Мне яшчэ вы ні ко ва га дак ла-

да ня ма, але не ка му ма ла не бу-

дзе, ка лі нех та не рас тлу ма чыў. 

Але спра ва не ў тлу ма чэн нях. Вы 

што, на мес цах не мо жа це на-

лі чыць ня шчас ную за ра бот ную 

пла ту?» — яшчэ раз пад крэс ліў 

кіраўнік краіны.

«Банк руц тва ў Бе ла ру сі 
быць не па він на!»

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, 

што праф са ю зы па він ны не па-

срэд на ўдзель ні чаць у пра цэ сах 

рэ струк ту ры за цыі прад пры ем-

стваў, асаб лі ва ка лі пла ну ец ца 

зваль нен не ра бот ні каў.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт лі чыць, 

што мно гія ан ты кры зіс ныя кі раў-

ні кі не вы кон ва юць сваю за да чу па 

ад наў лен ні і пе ра за пус ку прад пры-

ем стваў-банк ру таў. У боль шас ці 

вы пад каў ад бы ва ец ца рас кра дан-

не і лік ві да цыя.

«Да вай це і ва ўра дзе, і ў праф-

са юзах, са дзі це ся за стол ра зам 

і ду май це, што нам ра біць з так 

зва ным банк руц твам — быць яго 

не па він на ў Бе ла ру сі! — за па тра-

ба ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Бо 

гэ та ўсё за кошт лю дзей. І гэ та ж 

по тым нам да ра жэй атрым лі ва ец-

ца. Мы больш вы дат коў ва ем гро-

шай на ба раць бу са зла чын нас цю, 

бо лю дзі ідуць у зла чын ны свет, 

спра бу юць за ра біць дур ныя гро-

шы. На вош та мы ства ра ем гэ тыя 

праб ле мы? У нас ня ма прад пры-

ем стваў, якія не мо гуць пра ца-

ваць на рын ку».

Пра ца ваць у рын ка вых умо-

вах змо гуць усе, не ка то рых трэ ба 

толь кі пад тры маць. Тут Прэ зі дэнт 

пры вёў у прык лад Добрушс кі фар-

фо ра вы за вод. Кі раў нік дзяр жа-

вы да ру чыў абл вы кан ка му і ўра ду 

пад тры маць гэ та ўні каль нае для 

Бе ла ру сі прад пры ем ства. Гэ та 

да ты чыц ца і элект ра лям па ва га 

за во да ў Брэс це, і ін шых вы твор-

цаў прад ме таў пер шай не аб ход-

нас ці.

«На та кія прад пры ем ствы, якіх 

адзін кі, мы не звяр та ем ува гі, па-

куль Прэ зі дэнт не па е дзе і па га ла-

ве не дасць», — з го рыч чу за ўва-

жыў кі раў нік дзяр жа вы.

Што да ты чыц ца пе ра на ву чан ня, 

лі дар кра ны лі чыць, што перш за 

ўсё важ на за ха ваць лю дзей, якія 

ўжо ва ло да юць пэў ны мі кам пе тэн-

цы я мі: «Нель га не па ду маў шы, 

пад ло зун гам рэ струк ту ры за цыі 

кі дац ца за кры ваць прад пры ем-

ства, по тым пе ра вуч ваць лю-

дзей. Лепш за ха вай це спе цы-

я ліс таў, якія ёсць, пад ву чы це 

ў ар га ні за цыі пра цы, тэх на ло-

гі ях, пад цяг ні це да па трэб на га 

ўзроў ню».

Праф са ю зы ад чу ва юць змя-

нен не за пы таў рын ку пра цы: якія 

спе цы яль нас ці і кам пе тэн цыі па-

трэб ны сён ня, што бу дзе за па тра-

ба ва на эка но мі кай у перс пек ты ве, 

кан ста та ваў Прэ зі дэнт.

«Тут я ба чу звяз ку з Мі ніс тэр-

ствам аду ка цыі. Пад но выя вы-

со ка пра дук цый ныя пра цоў ныя 

мес цы з год най апла тай па трэб-

ны доб ра пад рых та ва ны пер са-

нал», — ска заў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

Асоб на кі раў нік дзяр жа вы спы-

ніў ся на аба ро не жан чын, якія пра-

цу юць. «У іх ру ках дэ ма гра фіч ная 

бяс пе ка дзяр жа вы. Сям'я, ма ці — 

гэ та свя тое. Пра вы ма ці ў пла не 

пра цоў най за ня тас ці па він ны 

быць не па хіс на аба ро не ныя! — 

ак цэн та ваў Прэ зі дэнт. — Не ў кож-

най кра і не жан чы ны, якія на ра дзі лі 

трох-ча ты рох дзя цей, мо гуць спа-

кой на вяр нуц ца на пра цу, як у Бе-

ла ру сі».

«На вы твор час ці ёсць 
дык та ту ра тэх на ло гій»

Прэ зі дэнт ад зна чыў: пры кла даў, 

ка лі праф са ю зы на роў ні з пар ла-

мен та ры я мі вы сту па юць рас пра-

цоў шчы ка мі пра ек та за ко на па 

змя нен ні Пра цоў на га ко дэк са, як 

гэ та ад бы ва ец ца ў на шай кра і не, 

у све це прак тыч на ня ма. «Пра цоў-

ны ко дэкс — гэ та пра ва вы да-

ку мент. Пры яго ка рэк ці роў цы 

па він ны быць улі ча ныя ін та рэ сы 

кож на га ра бот ні ка. А хто, ка лі не 

праф са ю зы, змогуць іх вы ка заць 

і ад ста яць? Як, на прык лад, вы ад-

ста я лі пра цяг нен не кант рак таў з 

доб ра сум лен ны мі ра бот ні ка мі на 

мак сі маль ны тэр мін», — на га даў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На вош та кі раў ні ку пад стра хоў-

ваць ся бе за клю чэн нем кант рак та 

на год, ка лі мож на пра пі саць усе 

ўмо вы, пры якіх ча ла век бу дзе 

зволь не ны, за даў ся пы тан нем 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Не трэ ба 

ў дэ ма кра тыю на вы твор час ці гу-

ляць. На вы твор час ці ня ма ні я кай 

дэ ма кра тыі. На вы твор час ці ёсць 

дык та ту ра тэх на ло гій, — ад зна-

чыў ён. — Усе, ад кі раў ні ка да 

сле са ра, па він ны пад па рад коў-

вац ца тэх на ла гіч най дыс цып-

лі не».

На жаль, ма юц ца сіг на лы пра 

не на леж ную якасць бе ла рус кіх 

та ва раў. У вя лі кіх аб' ёмах, як гэ-

та бы ло ра ней, мы вы раб ляць не 

бу дзем, ры нак зву жа ец ца, але па-

тра ба ван ні да якас ці рас туць», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

Па куль у све це ма юц ца кры зіс-

ныя з'я вы (не толь кі ў эка но мі цы, 

але і ў сфе ры ахо вы зда роўя, як 

па ка за ла сі ту а цыя з рас паў сюдж-

ван нем ка ра на ві ру са ў све це) мы, 

хут чэй за ўсё, не здо ле ем знач на 

па вы сіць аб' ёмы сва ёй вы твор-

час ці, вы ка заў мер ка ван не Прэ зі-

дэнт. Та му стаў ку трэ ба ра біць на 

яе якасць. Ён на га даў пра спа ку-

су шмат га доў та му, якой на шай 

кра і не ўда ло ся па збег нуць, — зра-

біць бе ла рус кія пра дук ты больш 

тан ны мі за кошт якас ці. У вы ні ку 

бе ла рус кія пра дук ты, па сло вах 

кі раў ні ка дзяр жа вы, ве да юць ва 

ўсім све це і яны ка рыс та юц ца по-

пы там.

Ці ха, спа кой на, без гвал ту, 
без шу му...

Да сло ва, пра ка ра на ві рус. 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўхва ліў 

ра шэн не бе ла рус кіх ме ды каў 

па куль не за кры ваць ме жы. «У 

нас ёсць мес цы, дзе мы мо жам 

на зі раць лю дзей, якія пры бы лі 

(з эпі дэ мі я ла гіч на не бяс печ ных 

рэ гі ё наў — «Зв.»)», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па хва ліў 

бе ла рус ку, якая на ву ча ец ца ў Іта-

ліі, за тое, што яна звяр ну ла ся ў 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла-

ру сі ад ра зу як да ве да ла ся, што яе 

су сед ка па па коі ў мі лан скім ін тэр-

на це за хва рэ ла. Гэ та да зво лі ла па-

чаць дзей ні чаць яшчэ ў Поль шчы і 

іза ля ваць яе і яе баць коў яшчэ да 

пе ра ся чэн ня мя жы, а по тым ад ра-

зу змяс ціць іх пад ме ды цын скае 

на зі ран не.

Ста ноў ча аца ніў Прэ зі дэнт і 

спа кой ныя ад но сі ны гра мад ства 

да вы пад ку з іран скім сту дэн там, 

у яко га вы яві лі ві рус. «Ці ха, спа-

кой на, без гвал ту, без шу му мы 

ро бім тое, што ро бяць усе», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ён 

за ўва жыў, што за крыц цё гра ніц не 

дае эфек ту: «Пры та кіх гла баль-

ных зно сі нах — гэ та да рэм на».

Па доб ным чы нам, без за ліш-

ня га шу му, кі раў нік дзяр жа вы 

за клі каў пра ца ваць па ўсіх на-

прам ках. 

Най леп шая пен сій ная 
сіс тэ ма з улі кам 
маг чы мас цяў дзяр жа вы

«Усе па ла жэн ні, якія да ты чац-

ца за ня тас ці, рэ струк ту ры за цыі 

прад пры ем стваў, змя нен ня сіс-

тэ мы раз лі ку за ра бот най пла ты, 

па він ны раз гля дац ца пры ўдзе ле 

праф са юзаў», — пад крэс ліў Прэ-

зі дэнт.

Но выя іні цы я ты вы, з які мі сён ня 

вы сту пае ФПБ бу дуць раз гле джа-

ны на ад мыс ло вай на ра дзе, каб 

вы пра ца ваць зба лан са ва ную па-

зі цыю, па абя цаў Прэ зі дэнт. 

Асаб лі вай ува гі за слу гоў вае 

іні цы я ты ва праф са юзаў па ўня-

сен ні змя нен няў у пен сій нае за-

ка на даў ства, лі чыць Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. «Пен сій ная сіс тэ ма ў 

тым вы гля дзе, у якім мы яе сён ня 

вы ка рыс тоў ва ем, ся бе вычарпа-

ла, — упэў не ны Прэ зі дэнт. — І пас-

ля прэ зі дэнц кіх вы ба раў усё роў-

на прый дзец ца гэ тым зай мац ца. 

Ка лі за ста нем ся ў гэ тым скла дзе, 

мы сё ле та, у кан цы го да, пач нём 

гэ ту ра бо ту. Трэ ба зра біць так, 

каб ча ла век, ка лі пра цуе, ра зу-

меў: бу ду лепш пра ца ваць, бу ду 

лепш за раб ляць, — на пен сіі бу-

дзе лепш. Ураў ні лаў кі быць не 

па він на».

«Мы ства ры лі дзяр жа ву, «Мы ства ры лі дзяр жа ву, 
га лоў ны мі каш тоў нас ця мі якой з'яў ля юц ца лю дзі га лоў ны мі каш тоў нас ця мі якой з'яў ля юц ца лю дзі 

і спра вяд лі вае да іх стаў лен не»і спра вяд лі вае да іх стаў лен не»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


