
кра i ны. — Мэ та ад на — вы ра та ваць кра i ну i 

за ха ваць ра бо чыя мес цы, не стра цiў шы да-

хо ды. Ска жу шчы ра: не да рас ко шы».

Лi дар дзяр жа вы да даў, што «кры зiс — 

гэ та не толь кi бя да, але i час вя лi кiх маг-

чы мас цяў».

«У нас ёсць шан цы пры ба вiць — эпi дэ мiя 

ага лi ла рын кi, i з'я вi ла ся перс пек ты ва па 

мно гiх та ва рах за няць но выя нi шы, — кан-

ста та ваў Прэ зi дэнт. — Та му, ча го б гэ та нi 

каш та ва ла, ура ду i На цы я наль на му бан ку 

не аб ход на ўсе рэ сур сы i рэ зер вы на кi ра ваць 

у рэ аль ны сек тар эка но мi кi».

«ТОЛЬ КI СА МI МО ЖАМ 
СЯ БЕ ВЫ РА ТА ВАЦЬ!»

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што 

ця пер нель га нi чо га раз бу раць, трэ ба аба-

ра няць лю дзей i пра соў ваць эка но мi ку на-

пе рад хоць бы на тры-ча ты ры пра цэн ты 

што год, бо гэ та ся рэд не су свет ныя тэм пы 

рос ту. Прэ зi дэнт пе ра лi чыў шэ раг за дач, 

вы ка нан не якiх да па мо жа ў на ступ най пя-

цi год цы да сяг нуць гэ та га ўзроў ню.

«Вы нi кi бя гу ча га пе ры я ду па ка за лi, што 

вы со кая знеш няя за леж насць ад ад ной-

дзвюх кра iн ста вiць нас у сла бае ста но вi шча. 

З-за ганд лё вых вой наў, не спра вяд лi вых цэн, 

да ра гiх крэ ды таў кра i на стра цi ла дзе вяць з 

па ло вай мiль яр даў до ла раў эка на мiч на га 

рос ту за пяць га доў. А гэ та — пен сii, сты-

пен дыi, зар пла ты бюд жэт нi каў, пад трым ка 

сем' яў», — на га даў кi раў нiк кра i ны i ска заў, 

што з гэ та га зра бi лi вы сно вы.

Каб да 2025 го да ўплыў пе ра лi ча ных 

фак та раў быў мi нi маль ны, увод зяць но вую 

iнф ра струк ту ру па ста вак наф ты i га зу, ды-

вер сi фi ку юць крэ дыт ны парт фель i та вар-

ныя па то кi, асвой ва юць но выя экс парт ныя 

рын кi.

«Са мая ма гут ная i бяс печ ная кры нi ца 

рос ту эка но мi кi — гэ та iн вес ты цыi. Шмат 

сён ня ка жуць, у тым лi ку на шы «аль тэр на-

тыў шчы кi», што да нас хлы нуць iн вес та ры 

звон ку. I ка лi ад да дзiм iм свае прад пры ем-

ствы, то Бе ла русь пе ра тво рыц ца ў рай скi 

ку ток», — да даў лi дар кра i ны i пра па на ваў 

па гля дзець на гэ та з рэ аль ных па зi цый.

Прэ зi дэнт пры вёў лiч бы па дзен ня су-

свет ных эка но мiк. ВУП ЗША ў дру гiм 

квар та ле гэ та га го да, ня гле дзя чы на ве лi-

зар ныя па ке ты сты му лаў, упаў на рэ корд-

ныя 33 пра цэн ты. ВУП Гер ма нii ска ра цiў ся 

на 12 пра цэнтаў i па сва iм па ме ры вяр нуў ся 

на ўзро вень 2011 го да. Iс па нiя вяр ну ла ся ў 

2002 год (мi нус 22 пра цэн ты), а Iта лiя ад-

кi ну тая на огул у па ча так 90-х га доў (мi нус 

17 пра цэн таў).

«Ну i ку ды, як вы ду ма е це, пой дуць у 

гэтых умо вах аме ры кан скiя, ня мец кiя, ды 

i ра сiй скiя iн вес ты цыi? Вя до ма, на ад наў-

лен не сва iх кра iн. Не будзь це на iў ныя — 

яны за ста нуц ца до ма. Ду маць, што яны 

пры бя гуць у Бе ла русь i бу дуць нас па ды-

маць — гэ та верх глуп ства i фак тыч на шлях 

да са ма знi шчэн ня. Не трэ ба ўво дзiць на-

род у зман, ка лi ў све це па нуе эка на мiч-

ны на цы я на лiзм», — за ўва жыў Аляк сандр 

Лука шэн ка.

Прэ зi дэнт ад зна чыў, што «толь кi мы са мi 

мо жам ся бе вы ра та ваць!» — наш ва ла вы 

пра дукт у пер шым паў год дзi ска ра цiў ся ўся-

го на 1,7 пра цэн та. Ужо ў чэр ве нi эка но мi-

ка пры ба вi ла, пры рас ла на ад ну дзя ся тую, 

а экс парт та ва раў — ад ра зу на 1,5 пунк та.

«Пе ра лом не га тыў най ды на мi кi на ме цiў-

ся. Трэ ба пры баў ляць! Ад бы ло ся гэ та та му, 

што мы, не за крыў шы ся, ства ра лi та вар», — 

рас ка заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ня гле дзя чы на сi ту а цыю, iн вес ты цыi 

пра цяг ва юць за ста вац ца пры яры тэ там ай-

чын най эка но мi кi. З 2016 го да ў Бе ла ру сi 

ство ра на трыс та ты сяч но вых ра бо чых мес-

цаў. На ват ва ўмо вах пан дэ мii не да пу шча на 

ма са ва га бес пра цоўя. Коль касць ва кан сiй 

ста бiль на пе ра вы шае по пыт на iх.

«Ка лi 10—15 га доў та му мы ка за лi пра 

iн вес ты цыi дзе ля iн вес ты цый, каб ства рыць 

ра бо чыя мес цы, то сён ня нам та кiя iн вес-

ты цыi не па трэб ныя. Ства раць бу дзем тыя 

вы твор час цi, якiя вы пус ка юць кан ку рэн та-

здоль ную пра дук цыю i пры но сяць пры бы так. 

Але пра ца ваць яны бу дуць у роў ных умо вах 

з ай чын ны мi прад пры ем ства мi», — па ста вiў 

кроп ку ў пы тан нi Аляк сандр Лу ка шэн ка.

КОЖ НАЙ ВОБ ЛАС ЦI — 
БУЙ НЫ ПРА ЕКТ

Фар мi ру ю чы но вую пя цi год ку, па вiн ны 

ўзяць доб ры прык лад з са вец кiх ча соў, во-

пыт Кi тая, Япо нii, ка лi быў цвёр ды план: 

вы раз на рас пi са ныя iн вес ты цый ныя аб' ек-

ты, аб' ёмы фi нан са ван ня, iх кры нi цы плюс 

дыс цып лi на. Толь кi так мож на вы ра шыць 

праб ле му раў на мер на га раз вiц ця рэ гi ё наў i 

раз мер ка ван ня пра дук цый ных сiл.

У кож най воб лас цi не аб ход на рэа лi за ваць 

па ад ным буй ным пра ек це, у Мiн ску — два.

«Па пры кла дзе «Грод на Азот» яны па вiн-

ны быць дэ та лё ва пра лi ча ны i за бяс пе ча ны 

кры нi ца мi фi нан са ван ня. Плюс у кож ным 

ра ё не трэ ба па бу да ваць па ад ным-два «ся-

рэд нiя» аб' ек ты ў вы твор чай сфе ры. Та кiя 

пры кла ды ёсць: Пет ры каў, Лю бань, Смар-

гонь, Мё ры», — пералічыў кi раў нiк кра i ны.

Пры гэ тым не ўсю ды iх прый дзец ца бу да-

ваць з ну ля — прак тыч на ва ўсiх ра ё нах краi-

ны ёсць сва бод ныя вы твор чыя пля цоўкi.

КАМ ФОРТ НЫЯ ЎМО ВЫ 
ЖЫЦ ЦЯ ДЛЯ ГЛЫ БIН КI

За на ступ ную пя цi год ку, па сло вах Прэ-

зi дэн та, цал кам за вер шыц ца ма дэр нi за цыя 

вёс кi.

«Не перс пек тыў ных вё сак у на шай кра i не 

быць не па вiн на! Гэ та за да ча не толь кi для 

дзяр жа вы. Мы па вiн ны даць маг чы масць 

кож на му бе ла ру су па бу да ваць до мiк у вёс-

цы i за ма ца вац ца на зям лi, — ска заў кi раў-

нiк кра i ны. — Я шчы ра ве ру, што за кi ну тыя 

кут кi пач нуць ад ра джац ца i гэ тая iнi цы я ты ва 

зной дзе шы ро кi вод гук у на шых гра ма дзян. 

I не толь кi ў тых, хто ка лiсь цi жыў на вёс цы, 

але i ў га ра джан, якiя не ве да лi вяс ко ва га 

жыц ця».

За тры га ды для ма лой ра дзi мы ня ма ла 

зра бi лi. I як за пэў нiў Прэ зi дэнт, рас па ча тую 

ра бо ту аба вяз ко ва за вер шым — аг ра га-

радкi да вя дзём да ўзор на га па рад ку, вёс кi 

ўжо ў ня дрэн ным ста не.

«Ужо да кан ца гэ та га го да пры мем ра-

шэн не: кi ну тыя ха ты i ся дзi бы бу дзем пра-

да ваць лю дзям па прос тых, зра зу ме лых 

пра вi лах i пры маль ных цэ нах. Дзесь цi — 

прос та за сiм ва лiч ную пла ту. А за да ча дзяр-

жа вы — ства рыць iнф ра струк ту ру. Лю дзi ў 

глы бiн цы па вiн ны мець кам форт ныя ўмо вы 

для жыц ця, не гор шыя, чым у га ра дах. Вось 

i ўся рэ гi я наль ная па лi ты ка!» — рэ зю ма ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

БIЗ НЕС — ФАК ТАР РОС ТУ
Бiз нес, якi га то вы сум лен на пра ца ваць на 

ка рысць кра i ны i на ро да, у Бе ла ру сi заў сё ды 

пад трым лi ва лi i бу дуць пад трым лi ваць.

«Я не як ана лi за ваў i за ўва жыў ад ну асаб-

лi васць. Якасць на ша га бiз не су на шмат вы-

шэй шая, чым у iн шых пост са вец кiх кра i нах. 

Са праўд ныя бе ла рус кiя бiз нес ме ны па чы-

налi з ну ля, а не з пры ва ты за цыi. I да сяг ну лi 

пос пе ху толь кi сва i мi маз га мi, во ляй i ка ла-

саль най пра цай. Та кiх лю дзей я заў сё ды 

па ва жаў i па ва жаю. Пры ват ны бiз нес вы рас, 

па мац неў i за ста нец ца для Бе ла ру сi фак та-

рам рос ту», — пад крэс лiў бе ла рус кi лi дар.

Ра бо ты ў кра i не больш чым да стат кова. 

Струк ту ра бе ла рус кай эка но мi кi аб' яд ноў-

вае мност ва га лiн. З ад на го бо ку, нам да ста-

ло ся шмат фi нiш ных вы твор час цяў, за леж-

ных ад iм пар ту сы ра вi ны i кам плек ту ю чых, 

але з iн ша га — гэ та ве лi зар ныя маг чы мас цi 

для раз вiц ця.

«На ша пра мыс ло васць iм парт уе кам-

плек ту ю чых больш чым на ча ты ры мiль яр ды 

до ла раў у год. Нi ша для iм парт аза мя шчэн ня 

прос та ка ла саль ная. Трэ ба ства раць не вя-

лi кiя кам па нii, вы раб ляць гэ тыя кам лек ту ю-

чыя на ча ты ры мiль яр ды до ла раў. У све це 

су мес ная ра бо та цi ка а пе ра цыя з пра мыс ло-

вы мi гi ган та мi — мя жа мар лю бо га ма ло га цi 

ся рэд ня га прад пры ем ства. Усе зма га юц ца 

за га ран та ва ныя за ка зы i маг чы масць тра-

пiць на кан ве ер», — звяр нуў ува гу Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Та му, упэў не ны ён, ня ма ча го на ра каць на 

ма лую ёмiс тасць унут ра на га рын ку. Ла ка лi-

за цыя вы твор час цi кам па не нтаў толь кi на 

та кiх за во дах, як «Бел Джы», МТЗ або Бе лАЗ, 

ужо дасць ве лi зар ны эфект для бiз не су.

А ёсць яшчэ па тэн цый ныя клас та ры ў 

дрэ ва ап ра цоў цы, дзе не ха пае мэб ле вых i 

па пя ро вых за во даў, у лёг кай пра мыс ло вас цi 

(ску ра i лён), па вы пус ку iна ва цый ных бу даў-

нi чых ма тэ ры я лаў i ў фар ма цэў ты цы.

«Трэ ба аба ра няць свой ры нак. Ка ра на вi-

рус яс на па ка заў са праўд ную ца ну ганд лё-

вых пра вi лаў i аба вя за цель стваў. Усе на iх 

на пля ва лi i аж да ад кры тых кан фран та цый 

аба ра ня юць сва iх вы твор цаў. Не пус ка юць 

у дзярж за куп кi, на бюд жэт ныя бу доў лi. Гэта 

зна чыць, сён ня ўсе кра i ны гэ тым пра цэ-

сам жорст ка кi ру юць. Мы так са ма пры мем 

прын цы по выя ра шэн нi ў най блi жэй шы час. 

Але нi я кая аба ро на не да па мо жа ня якас-

ным та ва рам», — па пя рэ дзiў Аляк сандр 

Лу кашэнка.

Ён звяр нуў ся да ўсiх кi раў нi коў i спе цыя-

лiс таў: пы тан нi якас цi пра дук цыi, яе ад па-

вед нас цi мiж на род ным стан дар там з'яў-

ля юц ца пры яры тэ там. Па мно гiх па зi цы ях 

знак «Зроб ле на ў Бе ла ру сi» ўжо пра цуе як 

най леп шая рэ кла ма, асаб лi ва ў да чы нен нi 

да пра дук таў хар ча ван ня.

«ГЭ ТЫ ГОД 
НЕ МА ЕМ ПРА ВА 
СТРА ЦIЦЬ»

Кi раў нiк дзяр жа вы спы нiў ся на па про ках 

на яго ад рас за за лiш нюю ўва гу да вёс кi.

«Ча мусь цi не ка то рыя ду ма юць, што поў-

ная хар чо вая бяс пе ка i што га до вы экс парт 

пра дук таў хар ча ван ня на шэсць мiль яр даў 

до ла раў упа лi нам з не ба. По пыт на хар ча-

ван не ў све це рас це. ААН праг на зуе: амаль 

мiль ярд ча ла век бу дзе ў най блi жэй шы час 

га ла даць. Ся лян ская пра ца бу дзе заў сё ды 

за па тра ба ва ная», — ад ка заў ён.

Та му да лей шае раз вiц цё атры мае i 

сельгас  вы твор часць. Сё ле та ча ка ец ца не-

бы ва лы ўра джай. Ка лi яго якас на ўбраць, 

эка но мi ку вёс кi ўдас ца сур' ёз на па пра вiць, 

бо по пыт па ўсiх куль ту рах бу дзе вы со кi.

«Ча го б нам нi каш та ва ла, трэ ба ак ты-

вiза вац ца, ня гле дзя чы нi на якiя вы ба ры. 

Вы ба ры скон чац ца, а ес цi трэ ба бу дзе i пас-

ля 9 жнiў ня. I гэ ты год мы не ма ем пра ва 

стра цiць. Уся ляк трэ ба да па маг чы ся ля нам, 

мы бу дзем вы ка рыс тоў ваць роз ныя ва ры ян-

ты, але нi ко лi не пой дзем на пры ва ты за цыю 

зя мель сель гас пры зна чэн ня», — аба зна чыў 

ме жы Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На яго дум ку, у пры ва ты за цыi ня ма не аб-

ход нас цi. Лю бо му ах вот на му пра па ну ец ца 

арэн да, а рэ заць зям лю на ка вал кi i раз да-

ваць нi хто не дасць. Прэ зi дэнт пе ра сця рог 

ад паў то ру па мы лак Укра i ны з яе зя мель-

ным за ко нам, спа ра джэн ня не ле галь на га 

рын ку зям лi i га да ван ня кры мi на лу.
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