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ШЧЫ РАЯ РАЗ МО ВА 
(Працяг. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Пе ра стань це нас ві на ва-

ціць у на хлеб ніц тве. Мы ў вас 

ні ко лі не бы лі на хлеб ні ка мі і 

не бу дзем. Ка лі на род гэ та 

чуе, асаб лі ва я, са ма лю бі вы 

ча ла век, мне не хо чац ца ні-

я кіх са юзаў», — за явіў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 

Ра сія вы да ла Бе ла ру сі крэ-

дыт на бу даў ніц тва атам най 

элект ра стан цыі пад 4,8 %, а 

В'ет на му — менш чым пад 

3 %, Ар ме ніі — так са ма менш 

чым пад 3 %. «Ча му? — за-

даў пы тан не кі раў нік дзяр-

жа вы. — Вось ня даў на мы 

вяр ну лі Грэ фу (стар шы ня 

праў лен ня Ашчад на га бан ка 

Ра сіі. — «Зв.») крэ дыт, які 

вы да лі пад па ру чы цель ства 

«Бе ла русь ка лія» пад 9 пра-

цэн таў на су му ка ля 600 міль-

ё наў до ла раў. Мы спра ба ва-

лі да мо віц ца: час прай шоў, 

пра цэн ты ўпа лі. Да вай це 

да мо вім ся на тых умо вах, як 

нам «во ра гі» на шы за ход нія 

крэ ды ты вы да юць, — пад 2 

пра цэн ты, або КНР — так са-

ма пад 2 пра цэн ты. Нам ад-

мо ві лі, та ды я да ру чыў ура ду 

не ад клад на ад шу каць срод кі, 

аж да зо ла та ва лют ных рэ-

зер ваў, і вяр нуць бан ку гэ тыя 

гро шы».

«Што банк вый граў? Ён 

раз мя шчаў, атрым лі ваў пра-

цэн ты. Вы вы да лі нам крэ-

дыт і кож ны дзень ка жа це, 

што мы да лі крэ ды ты гэ тым 

на хлеб ні кам. Дык мы 1 міль-

ярд у год пла цім па ўсіх пра-

цэн тах. Аме ры кан цы да юць 

Ра сіі 10 міль ё наў до ла раў за 

тыя 200 міль яр даў до ла раў, 

ці колькі вы там захоўваеце. 

І по тым, пад які пра цэнт Ра-

сія ў Аме ры цы тры мае свае 

міль яр ды до ла раў? Менш за 

1 пра цэнт», — ад зна чыў кі-

раў нік дзяр жа вы.

«За якое пы тан не ні вазь-

мі ся, ку ды ні кінь — усю ды 

клін. І спе цы я ліс ты, і кі раў-

ніц тва на шай кра і ны гэ та 

ве да юць, але мы не апус-

ка ем на род у гэ та. Гэ та на-

шы пы тан ні, мы па він ны іх 

вы ра шаць, але вы ра шаць 

іх трэ ба, яны ля жаць на па-

верх ні», — пра цяг нуў ён.

За кра на ю чы ак ту аль-

ную тэ му ца ны на ра сій скі 

пры род ны газ для Бе ла ру-

сі, Прэ зі дэнт за ўва жыў: «На 

гэ ты год мы па пры род ным 

га зе да мо ві лі ся, на ступ ны 

год — гэ та яшчэ ад на ба та-

лія ана ла гіч на пад атко ва му 

ма неў ру. Па куль ні я кіх ру-

хаў з бо ку Ра сіі, коль кі мы ні 

пра па ну ем у рам ках на шых 

да моў ле нас цяў, не ідуць на-

ват на пе ра га во ры. Гэ та ня-

пра віль на».

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, 

што Бе ла ру сі не па трэ бен 

тан ны газ. «На шы Бе лАЗ, 

МАЗ, МТЗ, на шы лю дзі па-

він ны быць у роў ных умо вах 

з ра сі я на мі. Гэ та ак сі ё ма, ад 

гэ та га ні ку ды не дзе неш ся, 

на гэ тым бу ду юц ца ўсе са ю-

зы», — звяр нуў ува гу кі раў-

нік дзяр жа вы.

«Нам не трэ ба ні чо га тан-

на га, мы не хо чам жыць за 

кошт ра сі ян, мы хо чам пра-

ца ваць з ва мі ў ад ной эка на-

міч най і ганд лё вай пра сто ры 

на роў ных умо вах. Па 60 до-

ла раў рэ сур сы — доб ра, па 

200 до ла раў — доб ра, да вай-

це па 200 до ла раў. Але кан-

ку рэн цыя па він на быць сум-

лен най і спра вяд лі вай, ка лі 

мы га то выя бу да ваць на шы 

са юз ныя ад но сі ны, вось у 

чым уся праб ле ма», — рас-

тлу ма чыў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка.

Што да ты чыц ца вы дзя-

лен ня ра сій ска га крэ ды ту, то 

га вор ка іш ла аб маг чы мас ці 

рэ фі нан са ван ня доў гу на 600 

міль ё наў до ла раў. «Але ка лі 

ўжо вель мі цяж ка і не маг чы-

ма (для ра сій ска га бо ку. —  

«Зв.») — на ка ле нях поў заць 

не бу дзем, як-не будзь раз бя-

ром ся. Я не ду маю, што гэ-

та бу дзе для нас ве лі зар ная 

праб ле ма. Тым больш што 

не як на ладж ва юц ца ад но сі-

ны з за ход ні мі дзяр жа ва мі, 

яны крэ ды ту юць нас у пры-

стой ных аб' ёмах», — ад зна-

чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Ра сій скі па лі тыч ны экс-

перт Ся мён Ура лаў, шэф-

рэ дак тар ме дыяпля цоў кі 

«СО НАР 2050», рас ка заў, 

што ўдзель ні кі пра ек та, які 

па зі цы я нуе ся бе як фаб ры-

ка са юз ных ду мак, прый шлі 

да ці ка вых вы сноў на конт 

па ка лен няў, якія са цы ё ла гі 

аба зна ча юць лі та ра мі Y і Z. 

«Яны са праў ды інакш ары-

ен та ва ныя, па-пер шае, у сі лу 

су ве рэн на га раз віц ця, але і 

з-за гла баль най ідэн тыч-

нас ці, бо філь мы, якія яны 

гля дзяць, не на шы, яны ары-

ен ту юц ца на ін шыя га джэ-

ты, на кам п'ю тар ныя гуль ні 

і ін шае. Гэ тае па ка лен не 

ары ен ту ец ца ўжо не столь-

кі на срод кі ма са вай ін фар-

ма цыі, коль кі на но вую з'я ву 

ХХІ ста год дзя — ма са выя 

ка му ні ка цыі. Гэ та бло ге ры, 

ютуб-ка на лы, тэ ле грам-ка-

нал. І вось, што ў Ра сіі, што 

ў Бе ла ру сі, ме на ві та срод кі 

ма са вай ка му ні ка цыі ў мно-

гім ста яць з ад на го бо ку на 

ан ты дзяр жаў най па зі цыі... 

Яны кан крэт на па ру ша юць 

на шу бяс пе ку... І на шу са юз-

ную ідэн тыч насць».

У су вя зі са ска за ным экс-

перт спы таў: «Што мы мо-

жам па клас ці ў фун да мент 

но вай са юз най ідэн тыч нас ці 

па ка лен няў Y і Z?»

«Ня гле дзя чы на тое што 

гэ та но вае па ка лен не, асаб-

лі вае, ін шае, не ка жу — доб-

рае або кеп скае... І ў нас, і 

ў вас ка жуць: доб рая ў нас 

мо ладзь, але яна ін шая. 

Я ду маю, што мы яшчэ не 

ве да ем, якая гэ та мо ладзь. 

Гэ та па ка лен не толь кі з'я ві-

ла ся, і па він на прай сці шмат 

ча су, каб даць яму ацэн ку. 

У лю бым па ка лен ні ёсць і 

доб рыя, і кеп скія тэн дэн цыі. 

Па куль аб' яд ноў вае гэ та па-

ка лен не і ў нас, і ў вас у Ра сіі 

ад но: яны ра зу ме юць, што 

бе ла ру сы і ра сі я не — бліз кія, 

бра ты. І гэ та доб ра. Ка неш-

не, ёсць гру па лю дзей, якія 

ду ма юць інакш. Але ў цэ лым 

гэ та ўлас ці ва і ва ша му, і на-

ша му па ка лен ню Y і Z», — 

ад ка заў Прэ зі дэнт.

Што да ты чыц ца срод каў 

ма са вай ін фар ма цыі, то ра сі я-

не ў Бе ла ру сі не ад чу юць, што 

зна хо дзяц ца за мя жой. Бо тут 

транс лю юц ца ўсе ра сій скія 

СМІ. «Вы «пра стрэль ва е це» 

Бе ла русь і трап ля е це прак-

тыч на да Бер лі на сваі мі СМІ. 

А якія вы ве да е це бе ла рус кія 

СМІ, якія «пра стрэль ва юць» 

Ра сію да Ула дзі вас то ка?» — 

за даў ры та рыч нае пы тан не 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт ус пом ніў гіс-

то рыю з транс ля цы яй бе ла-

рус ка га ка на ла «Бе ла русь 

24», сіг нал яко га пры ма юць 

у глы бін цы, але ў Маск ве па-

тра бу юць за гэ та вя ліз ныя 

гро шы. У гэ тай су вя зі доб-

ра, што ў но ва га па ка лен ня 

ёсць маг чы масць гля дзець 

і чы таць пра Бе ла русь у ін-

тэр нэ це, за ўва жыў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт так са ма анан-

са ваў на ра ду па ін тэ гра цый-

ных пы тан нях на ўзроў ні кі-

раў ні ка дзяр жа вы, якая ад-

бу дзец ца 5 са ка ві ка.

Пра маг чы мас ці 
для біз не су 
і даб ра быт 
лю дзей

На пя рэ дад ні «Вя лі кай 

раз мо вы» Бел ТА пра вя ло 

ак цыю, дзе пра па на ва ла 

гра ма дзя нам са мім за даць 

пы тан не Прэ зі дэн ту. У рэ-

дак цыю прый шло больш за 

2000 пы тан няў. Яны за кра-

на юць і пра ца ўлад ка ван не, 

і цэ ны, і ін шыя тэ мы. Част-

ка з іх ужо пе ра да дзе на ў 

Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та. 

Ка рэс пан дэнт Бел ТА пра па-

на ваў пра ана лі за ваць іх мяс-

цо вым ула дам.

Ка мен ту ю чы пы тан не 

на конт па вы шэн ня ўзроў ню 

даб ра бы ту на сель ніц тва, 

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр-

нуў ся да пры кла ду Ор шы. Ён 

на га даў, што спа чат ку не ўсё 

іш ло глад ка, але мэ та бы ла 

вы пра ца ваць узор, які маг-

чы ма рас паў сю дзіць на ін-

шыя буй ныя га ра ды, дзе жы-

ве ка ля 100 ты сяч ча ла век. 

Кі раў нік дзяр жа вы зрабіў 

ак цэнт на тое, што трэ ба 

звяр таць ува гу на праб ле-

мы ся рэд ніх га ра доў.

Акра мя та го, ён ад зна-

чыў пэў ную кры ты ку з бо ку 

гра ма дзян на конт пра ек та з 

га ра да мі — спа да рож ні ка мі 

ста лі цы. Па куль што больш 

за ўваж на, што Мінск толь кі 

пра цяг вае па шы рац ца. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што та кую ідэю нель га 

ажыц ця віць у адзін мо мант, 

яна рэа лі зу ец ца па сту по ва.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува-

гу, што дзяр жа ва зра бі ла 

шмат для та го, каб ча ла век 

мог за раб ляць для сва ёй 

сям'і. Бе ла русь — тран зіт-

ная кра і на. У За ха ду і Ус-

хо ду ня ма ін шых ар тэ рый. 

Кі раў нік дзяр жа вы пра па на-

ваў больш раз ві ваць сфе ру 

па слуг, тыя ж пунк ты хар ча-

ван ня ці ра монт аў то. «Трэ ба 

ва ру шыц ца, каб у бе ла ру са 

прад пры маль ніц кая жыл ка 

пра чы на ла ся», — рэ зю ма-

ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

На яго дум ку, у нас сва бо-

ды для прад пры маль ніц тва 

да дзе на на ват больш, чым 

у ін шых кра і нах.

Так са ма Прэ зі дэнт па ве-

да міў, што раз гля да ец ца маг-

чы масць ам ніс тыі ка пі та лу.

«Мы вы ву ча ем гэ тую 

праб ле му. Па ра ім ся ця пер з 

на шы мі прад пры маль ні ка мі 

і біз нес ме на мі. У мя не гэ тая 

тэ ма на ста ле», — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы рас-

тлу ма чыў, што ра шэн не бу-

дзе пры мац ца ўзва жа на, у 

за леж нас ці ад па тэн цый на-

га ста ноў ча га эфек ту. «Ка лі 

мя не пе ра ка на юць дзе ла выя 

ко лы, што гэ та трэ ба зра біць і 

гэ та пры ня се жа да ны эфект, 

мы на гэ та пой дзем», — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт.

Кан крэт ная схе ма ам-

ніс тыі ка пі та лу ў Бе ла ру сі 

па куль не пра пра цоў ва ла-

ся. Але ка лі ра шэн не аб яе 

пра вя дзен ні бу дзе пры ня та, 

то на вы гад ных для біз не су 

ўмо вах, не горш, чым у Ра сіі. 

«Хут чэй за ўсё, гэ та бу дзе 

прос та вяр тан не, ле га лі за-

цыя гро шай. Маг чы ма, на-

ват без вы пла ты пра цэн таў 

або за сім ва ліч ныя пра цэн-

ты», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Паз ней у хо дзе гу тар кі 

пра гу ча ла пы тан не ад Яра-

сла ва Ра ман чу ка, ці лі чыць 

кі раў нік дзяр жа вы, што за 

апош нія тры га ды бе ла ру-

сы ста лі га то выя да рэ фор-

маў, якія не аб ход ныя нам 

для эка на міч на га рос ту? 

Так са ма эка на міст пра па-

на ваў зра біць ла ка ма ты вам 

рэ гі ё наў вя лі кі і ся рэд ні біз-

нес, але ска заў, што трэ ба 

пе ра стаць іх «каш ма рыць» 

з бо ку сі ла вых струк тур. Ці 

на ды шоў час змя ніць па ра-

дак пры няц ця эка на міч ных 

ра шэн няў, каб раз ня во ліць 

біз нес?

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

казаў, што эка на міч на нель-

га быць аб са лют на не за леж-

ным, бо заў сё ды трэ ба вес ці 

ган даль і неш та на бы ваць у 

ін шых кра ін. Гэ та ха рак тэр на 

для лю бой дзяр жа вы, на ват 

Ра сіі.

«Што да ты чыц ца сва бо-

ды, я ўжо не ве даю, якая 

тут сва бо да па трэб на для 

та го, каб сён ня пра ца ваць 

і за раб ляць. Я гля джу на 

«Кон тэ», «Сан та Брэ мар». 

Хай яны не алі гар хі, не су-

пер ба га тыя, але яны як біз-

нес ме ны вя дуць сваю спра-

ву ў Бе ла ру сі, ма юць свой 

да ста так», — ад ка заў Прэ-

зі дэнт. На яго дум ку, у на-

шай кра і не ўжо да стат ко ва 

маг чы мас цяў для біз не су. 

«Што да ты чыц ца сі ла ві коў, 

тут вы пе ра боль шва е це, 

што яны пры ма юць ра шэн-

ні па эка на міч ных пы тан-

нях», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Аляк сандр Ма шэн скі, ге-

не раль ны ды рэк тар кам па ніі 

«Сан та Брэ мар», пра цяг нуў 

раз мо ву пра ста но ві шча біз-

не су ў Бе ла ру сі. Ён за пра-

сіў Прэ зі дэн та ўзяць удзел 

у аб мер ка ван ні з прад пры-

маль ні ка мі най больш ак ту-

аль ных пы тан няў. Біз нес мен 

вы ка заў ся і пра сель скую 

гас па дар ку: «Пер шы кал-

гас, у які мы пай шлі з ін-

вес ты цы я мі — гэ та ка ля 40 

міль ё наў до ла раў, — толь кі 

за раз, пас ля 10 га доў, па-

чаў да ваць ад да чу. Ця пер 

мы га то выя да на ступ на га 

кро ку».

Аляк сандр Ма шэн скі лі-

чыць, што ва ўся кім ра зе 

ў Брэсц кай воб лас ці сель-

ская гас па дар ка, дзя ку ю чы 

па лі ты цы дзяр жа вы, па ды-

ма ец ца на но гі і ста но віц ца 

больш пры ваб най для ін вес-

ты цый.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

заў ва жыў, што і біз не су трэ-

ба ву чыц ца: з сот няў тых, хто 

па чы нае сваю спра ву, адзін-

кі ста но вяц ца па спя хо вы мі 

біз нес ме на мі.

Ён пад крэс ліў, што пай сці 

на не ад клад ную пры ва ты за-

цыю нель га з-за та го, што 

гэ та па ру шыць гра мад скі ба-

ланс. Так бы ло ў Ра сіі. «Усё 

трэ ба ра біць свое ча со ва. 

Аку рат на. Кроп ка ва. Увесь 

час раз маў ляць з людзь мі, 

па каз ваць, што ін ша га шля-

ху ня ма», — ска заў бе ла рус-

кі лі дар.

Ён пра цяг нуў тэ му пад-

трым кі дзяр жа вай бе ла рус-

кіх прад пры ем стваў, якую 

за кра нуў Яра слаў Ра ман-

чук. «Ка лі аказ ва ец ца пад-

трым ка, вы ву ча юц ца ўсе 

ню ан сы і дэ та лі, — за пэў ніў 

кі раў нік дзяр жа вы. — Кож-

ны пра ект уз важ ва ец ца, за-

цвяр джа ец ца Прэ зі дэн там. 

Так, на груз ка, так, мо жа, не 

прэ зі дэнц кая спра ва, але ку-

ды па дзец ца. Мне га лоў нае, 

каб быў вы нік, каб эка но мі ка 

ўста ла на но гі».

Ён пры вёў у прык лад 

пад трым ку ба ра на віц ка га 

прад пры ем ства, дрэ ва ап-

ра цоў чай пра мыс ло вас ці, 

«Го мель шкла», пра гра му па 

ад ра джэн ні вёс кі.

«Так, укла да лі ў сель скую 

гас па дар ку, і ня ма ла. Мо жа 

быць, яшчэ і не ўсе эфек тыў-

на пра цу юць, але га лоў ную 

праб ле му вы ра шы лі — сён-

ня не хо дзім з пра цяг ну тай 

ру кой і ні ў ко га хле ба не 

про сім для на ша га на ро-

да, — апе ля ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Лю бы пра ект 

трэ ба ўзваж ваць».

Ён за пэў ніў, што ні ко лі 

не да пус ціць, каб сі ла выя 

ве дам ствы ўмеш ва лі ся ў 

ра бо ту біз не су. «Ні дзе ні-

ко лі не за яў ляй па-па пу-

лісц ку, што ў нас сі ла ві кі 

вер ха вод зяць тут ва ўсіх 

спра вах, асаб лі ва ў эка-

но мі цы, — звяр нуў ся Прэ-

зі дэнт зноў да Яра сла ва 

Ра ман чу ка. — Яны аба ра-

ня юць дзяр жа ву. І дай бо жа 

лю бо му та кіх сі ла ві коў. Гэ та 

лю дзі Прэ зі дэн та, ад каз ныя 

пе рад ім. У мя не ня ма тут 

сяб роў. Уво гу ле ва ўла дзе 

ў мя не сяб роў ня ма».

Пра вы ба ры 
і тран зіт ула ды

Прад стаў нік Бе ла рус ка га 

ра дыё на га даў, што ра ней 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ка заў, 

што ўла да ў най блі жэй шы 

час бу дзе зда ваць эк за мен. 

Якую ад зна ку ён ча кае?

Кі раў нік дзяр жа вы ад ка-

заў, што ў са ка ві ку — кра-

са ві ку бу дзе пры ня та ра шэн-

не аб тэр мі нах пра вя дзен ня 

пар ла менц кіх і прэ зі дэнц кіх 

вы ба раў. І гэ та эк за мен для 

ўсіх. «Усе бу дзем зда ваць 

эк за мен. І пе рад на ро дам 

да ваць спра ва зда чу», — 

пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ён 

упэў не ны, што ўла да яго 

вы тры мае, але трэ ба дзей-

ні чаць сум лен на, у тым лі ку 

з бо ку СМІ.

А ка рэс пан дэнт «Ра дыё 

«Сва бо да» Ва лян цін Ждан-

ко спы таў Прэ зі дэн та, які са 

шля хоў тран зі ту ўла ды яму 

най больш ім па нуе, які, на 

яго дум ку, най больш ка рыс-

ны для кра і ны.


