
НО ВЫЯ ПУНК ТЫ РОС ТУ — 
«ЛIЧ БА», МIР НЫ АТАМ, 
БIЯ ТЭХ НА ЛО ГII I КОС МАС

Ста год дзя мi для Бе ла ру сi сель ская гас-

па дар ка з'яў ля ла ся тра ды цый най сфе рай 

эка но мi кi — мож на ска заць, вi зiт най карт кай 

на шай кра i ны. А ў апош нiя га ды ў све це нас 

усё час цей на зы ва юць IТ-кра i най.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў аб кам-

форт ных умо вах, якiя ство ра ны ў Бе ла-

ру сi для гэ та га сек та ра эка но мi кi. Да сяг-

ну ты пос пех ён на зваў за слу гай тых, хто 

iнi цы я ваў i пад рых та ваў ад па вед ны Дэ крэт 

у 2017 го дзе.

За мi ну лы год экс парт IТ-сфе ры склаў 

2,5 мiль яр да до ла раў. За адзiн год но вых 

рэ зi дэн таў Пар ка вы со кiх тэх на ло гiй з'я вi-

ла ся больш, чым за ўсе па пя рэд нiя 12 га доў 

яго iс на ван ня. Ва ўмо вах пан дэ мii галіна 

не толь кi не стра цi ла, але i пра цяг ну ла рас цi, 

пры чым вель мi iмк лi ва.

«А ра шэн не па Пар ку пры ма ла ся не толь-

кi i не столь кi дзе ля са мiх ай цiш нi каў. Бо што 

та кое IТ-парк? Гэ та ж мiль яр ды ва лю ты для 

кра i ны. Яны за раб ля юць iх за мя жой, а па кi-

да юць тут. I гэ та вя лi кi ўклад у на шу эка но мi-

ку. Ма гут ны IТ-сек тар — свед чан не ўзроў ню 

раз вiц ця на цыi. За iм бу ду чы ня. Але «лiч бу» 

трэ ба ўка ра няць хут чэй. Но выя iн фар ма-

цый ныя тэх на ло гii — гэ та штуч ны iн тэ лект, 

ра зум ны го рад, па слу гi, гра мад ская бяс пе-

ка, улас ныя аплат ныя сiс тэ мы, якiя не за-

ле жаць ад транс на цы я наль ных», — мяр куе 

бе ла рус кi лi дар.

На яго дум ку, вар та да мо вiц ца аб пра-

мым стра тэ гiч ным су пра цоў нiц тве з лi да-

ра мi лiч ба вi за цыi, якi мi ў све це вы зна ча ныя 

ЗША i Кi тай.

Яшчэ ад на но вая га лi на — атам ная 

энер ге ты ка. Зна чэн не Бе ла рус кай АЭС 

для за бес пя чэн ня энер ге тыч най бяс пе кi i ў 

цэ лым эка но мi кi на шай кра i ны Аляк сандр 

Лу кашэнка на зваў ве лi зар ным: з ёй звя за на 

раз вiц цё аду ка цыi, тэх на ло гiй.

«I не трэ ба нам указ ваць i ты каць на 

пы тан нi бяс пе кi. Мы — «чар но быль ская» 

рэс пуб лi ка, мно гае пе ра жы лi. I са мi ве да-

ем ца ну на ступ стваў. Толь кi на рэ абi лi та-

цыю за бру джа ных тэ ры то рый вы дат ка ва-

на 19 мiль яр даў до ла раў. Та му ўва ход ны 

кант роль пры бу даў нiц тве стан цыi быў як у 

ва ен ны час», — па ве да мiў Прэ зi дэнт. Пры 

гэ тым пе ра ва гi, якiя на бу дзе кра i на, да па-

мо гуць зра бiць пра рыў у бу ду чы ню (вы со кiя 

тэх на ло гii, тан ная элект ра энер гiя, элект ра-

ма бi лi).

«Або су пер су час ная вы твор часць амi на-

кiс лот на шай Бiя тэх на ла гiч най кар па ра цыi, 

якую мы бу ду ем су мес на з Кi та ем у Мiн-

скай воб лас цi. Дзя ку ю чы та кiм вы твор час-

цям «зя лё ная» эка но мi ка з мод на га трэн ду 

ста не на шай рэ аль нас цю», — на га даў лi дар 

дзяр жа вы.

За апош нiя 5-6 га доў збор асоб ных вi даў 

дру гас ных рэ сур саў у Бе ла ру сi вы рас у два 

з па ло вай ра зы.

«А гэ та — бяс плат ная сы ра вi на, якая 

ва ля ец ца пад на га мi. Мы пры ня лi ра шэн-

не аб ад мо ве з 2021 го да ад ад на ра зо вага 

плас ты ка ва га по су ду i та ры. Iх за ме нiць 

эка ла гiч ная ўпа коў ка. Пад тры маю i iн шыя 

пра па но вы ў гэ тай га лi не», — звяр нуў ся да 

аў ды то рыi Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Апош нiм ча сам менш ка жуць аб кос ма се, 

ад нак не вя лi кая, не ба га тая, але та ле на вi тая 

Бе ла русь — член клу ба кас мiч ных дзяр жаў, 

на га даў Прэ зi дэнт.

АК ЦЭНТ ПЯ ЦI ГОД КI — 
НА МЯС ЦО ВЫЯ ДА РО ГI

Ня дрэн ныя вы нi кi па каз вае бу даў нi чы 

комп лекс, якi ад ным з ня мно гiх здо леў да-

даць у пан дэ мiю i пад цяг нуць увесь ВУП (рост 

за паў год дзе на пяць з па ло вай пра цэн таў), 

кан ста та ваў Аляксандр Лу ка шэн ка.

«А жыл ля з дзярж пад трым кай па бу да ва-

лi i ўво гу ле больш на сям нац цаць пра цэн таў. 

Трэ ба раз вi ваць гэ ты кi ру нак i больш ак тыў-

на яго фi нан са ваць, — упэў не ны ён. — Асаб-

лi ва гля дзi це па да ро гах i мас тах, дзе мы 

так са ма ня дрэн на раз гар ну лi ся. Бяс печ ныя 

i якас ныя да ро гi даў но ста лi брэн дам Бе ла-

ру сi. Трэ ба гэ та ша на ваць».

Прэ зi дэнт ужо ад зна чаў, што са мая цяж-

кая ра бо та — звя заць ма гiст ра ля мi пер шай 

ка тэ го рыi ста лi цу з усi мi аб лас ны мi цэнт-

рамi — вы ка на ная. На па ды хо дзе рэ кан-

струк цыя тра сы М1 Брэст — Маск ва.

«Тым не менш асноў ны ак цэнт пя цi год-

кi — на мяс цо выя да ро гi, — пад крэс лiў ён. — 

Ад рай цэнт раў да аг ра га рад коў i сель скiх 

пунк таў не аб ход на аб на вiць не менш за сем 

ты сяч кi ла мет раў. Мы гэ ту ра бо ту рас па ча лi. 

Гэ так жа, як 32 мас ты, якiя мы за пла на ва лi 

цал кам пе ра бу да ваць, па якiх ужо пры ня ты 

ра шэн нi i яны пра фi нан са ва ныя».

Зна ка вы мi аб' ек та мi ста нуць хут кас ная 

элект рыч ка ў аэ ра порт (праз Парк «Вя лi кi 

ка мень») i тра сы да га ра доў-спа да рож нi каў, 

што на дасць iм зу сiм iн шае раз вiц цё, па ве-

да мiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён звяр нуў ува гу ўра да на тое, што так 

i не пры ня ты ра шэн нi па да рож ным збо ры, 

якi да гэ та га ча су не ад вя за лi ад тэх агля ду, 

i за га даў хут чэй за кон чыць гэ ту ра бо ту.

Спы нiў шы ся на прын цы по вых пы тан нях 

бу ду чай эка на мiч най па лi ты кi, кi раў нiк дзяр-

жа вы ад зна чыў, што кан чат ко выя кон ту ры 

раз вiц ця Бе ла ру сi яе на род вы зна чыць сам 

на Усе бе ла рус кiм на род ным схо дзе, ка лi 

бу дзе аб мяр коў ваць пра гра му на на ступ-

ную пя цi год ку.

Пры гэ тым да ку мент па вi нен быць мак сi-

маль на прос ты, да ступ ны i зра зу ме лы, мяр-

куе бе ла рус кi лi дар: «Кож ны гра ма дзя нiн 

па вi нен уба чыць, якiя зме ны i вы нi кi бу дуць 

у кра i не».

«ПЕ РА МЕ НЫ ПА ВIН НЫ 
ПРЫ НО СIЦЬ КА РЫСЦЬ»

Тэ ма пе ра мен у пе рад вы бар чы пе ры яд на 

слы ху. Але за клiк ажыц ця вiць «пе ра ме ны» 

праз вяр тан не ў 90-я, вяр тан не Кан сты ту цыi 

1994 го да Прэ зi дэнт на зваў «па да рун кам 

кры мi на лу i кры мi наль на му бiз не су».

«Вяр нуў шы Кан сты ту цыю 94-га го да, 

мы ад ро дзiм без улад дзе, абяз лi чым ад-

каз насць кад раў. Тым, хто ста iць за гэ ты мi 

за ява мi, па трэб на блы та нi на ў кра i не, каб 

«рас пi ла ваць», па рэ заць дзярж улас насць, 

дзяр жаў ныя прад пры ем ствы i «пры хва ты за-

ваць», як ра ней ка за лi, iх! Увес цi пры ват ную 

ўлас насць на зям лю i па зба вiць на род та го, 

на чым ён ста яў i ста iць заў сё ды, i ста яць 

бу дзе», — па пя рэ дзiў кi раў нiк дзяр жа вы.

Ён упэў не ны: ажыц цяў ля ю чы «пе ра ме-

ны», трэ ба iс цi ад лю дзей i стан ка. Пе ра-

ме ны па вiн ны пры но сiць ка рысць кра i не, 

ума цоў ва ю чы яе, а не руй ну ю чы. Та му 

бела рус кi шлях рэ фор маў — гэ та цярп лi вае, 

удум лi вае ўдас ка на лен не той вы твор час цi, 

якая ство ра на ў на шай кра i не i за сна ва на 

на ўлас ных сы ра вiн най ба зе, на ву цы i кам-

пе тэн цыi. Трэ ба зай мац ца тым, што ты ўме-

еш ра бiць перш за ўсё, лi чыць Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Рэ фор мы — гэ та не кам па нiя, гэ та пра-

цэс, ча сам цяж кi i ба лю чы. Не здар ма ў на-

ро дзе ка жуць: «Крый бо жа жыць у пе ры яд 

рэ фор маў i пе ра мен». Але ка лi не ажыц цяў-

ляць пе ра ме ны, яны прой дуць без нас i мi ма 

нас. Та му, тры ма ю чы ру ку на пуль се, трэ ба 

свое ча со ва за ўва жыць iмк нен не гра мад-

ства да рэ аль ных пе ра мен i ад рэ ага ваць. 

Шлях «раз бу рыць ушчэнт, а за тым...» — 

не наш шлях. Лi мi ты рэ ва лю цый i раз бу-

рэн няў бела рус кi на род вы чар паў у мi ну-

лым ста год дзi. Нi я ка га пе ра дзе лу ўлас нас цi 

не бу дзе! Чым ён кан ча ец ца, мы ба чы лi на 

пры кла дзе кра iн, якiя спра ба ва лi пай сцi па 

гэ тым шля ху», — за явiў Прэ зi дэнт.

Тых, хто кры ты куе кi раў нiц тва Бе ла ру сi 

за яго эка на мiч ную па лi ты ку, Лу ка шэн ка за-

пра сiў да су пра цоў нiц тва: «Ка лi на шы кан-

ды да ты цi веч ныя экс пер ты-эка на мiс ты (якiя 

нi дзе не пра ца ва лi, акра мя iн тэр нэт-фо ру-

маў i тэ ле грам-ка на лаў) ве да юць рэ цэпт, 

як без са цы яль ных вы бу хаў, па-асаб лi ва му 

рэ фар ма ваць асоб ныя дзярж прад пры ем-

ствы, я га то вы iх не толь кi вы слу хаць. Больш 

за тое, абя цаю лю бо му даць маг чы масць па-

ка заць ся бе на прак ты цы. Прад пры ем стваў 

больш чым да стат ко ва, моц ныя, доб рыя: 

БА ТЭ, «Ма гi лёў хiм ва лак но», «Бел шы на», 

«Кам воль» — вы бi рай це, iдзi це, па ка жы це 

ся бе, як вы ўме е це гэ та ра бiць».

Пра не бяс пе ку аб валь най пры ва ты за цыi 

па мя тае ста рэй шае па ка лен не. «Тым, ка му 

iдэя «пры хва ты за цыi» зноў мо жа здац ца 

пры ваб най, на га даю, як гэ та бы ло ў 90-я. 

Ды рэк та ры i iн шыя на блi жа ныя за бес цань 

скуп ля лi ак цыi сва iх су пра цоў нi каў. I ў вы-

нi ку прад пры ем ства аказ ва ла ся ў ру ках не-

зра зу ме лых дзял коў, якiя час та ся дзяць за 

мя жой i не ма юць нi я кiх аба вя за цель стваў. 

На ват пы тан нi па раз вiц цi прад пры ем стваў 

не бы ло ка му за даць», — у прык лад Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пры вёў прад пры ем ствы 

«Ка му нар ка» i «Спар так».

ГЕ НЕ ТЫЧ НЫ КОД 
БЕ ЛА РУ САЎ

Дзяр жа ва заў сё ды пра цяг не ру ку лю бо-

му, хто рэ аль на мае па трэ бу ў да па мо зе. 

Па сло вах Прэ зi дэн та, гэ та асноў ны прын-

цып на шай са цы яль най па лi ты кi.

«I для нас гэ та не па пу лiзм, не кан' юнк-

ту ра, не да нi на мо дзе, а га лоў ны прын цып 

на шай па лi ты кi. Доб ра сар дэч насць, спа-

чу ван не, спра вяд лi васць — гэ та, ка лi хо-

ча це, ге не тыч ны код бе ла ру саў. У гэ тым 

уся на ша ду ша. На ша ве ра i на шы тра ды-

цыi», — пра цяг нуў ён, та му эка но мi ка бу дзе 

пад па рад ка ва на ад ной мэ це — кло па ту пра 

лю дзей.

Рост даб ра бы ту i да хо даў гра ма дзян — 

га лоў ная за да ча ўра да. I, як за пэў нiў кi раў нiк 

кра i ны, пра цяг нец ца ўзва жа ная, спа кой ная 

ра бо та ў гэ тым кi рун ку.

«Не вер це тым, хто, нi чо га не ра зу ме ю чы, 

абя цае вам за ла тыя го ры. Цу даў не бы вае. 

Усё да ец ца толь кi сва ёй пра цай. Асаб лi ва 

ў гэ тай страш най кры зiс най сi ту а цыi. У нас 

ня ма дзi ка га са цы яль на га рас сла ен ня. А ўсё 

ас тат няе за ле жыць ад ра бо ты эка но мi кi. 

Нi я кiх сак рэ таў тут ня ма: бу дзем больш вы-

раб ляць i пра да ваць на экс парт за па тра-

ба ва ную пра дук цыю — вы рас це i даб ра-

быт», — да даў кi раў нiк кра i ны.

Пад гэ тую мэ ту звяр ста ныя i пла ны, i пра-

гра мы, i раз лi кi. «У бу ду чай пя цi год цы ся рэд-

няя за ра бот ная пла та ў Бе ла ру сi вы рас це не 

ў пяць, не ў дзе сяць, а ў два ра зы», — па-

абя цаў Прэ зi дэнт.

Ся рэд нi па мер пен сii па ўзрос це бу дзе 

пад трым лi вац ца на ўзроў нi 40 пра цэн таў ад 

ся рэд няга за ро бка па кра i не. «Каб пенсiя 

бы ла вы шэй шая, бу дзем больш ак тыў на 

ўка ра няць сiс тэ му доб ра ах вот ных пен сiй-

ных на кап лен няў з удзе лам гра ма дзян i 

прад пры ем стваў. Фар мi ра ваць да дат ко вую 

пен сiю пад сi лу ўжо шмат ка му з ра бот нi каў. 

Га лоў нае — ства рыць умо вы», — ад зна чыў 

лi дар кра i ны.

Па яго сло вах, най важ ней шая за да ча — 

зра бiць так, каб рост пен сiй ста бiль на пе ра-

вы шаў рост цэн.

ДЗЯР ЖАЎ НЫ КАНТ РОЛЬ 
ЦЭН I ЯГО ВАЖ НАСЦЬ

У Бе ла ру сi да маг лi ся нiз кай iн фля цыi ў 

ме жах пя цi пра цэн таў, а мно гiя рэ фар ма-

тары зноў за га ва ры лi аб поў най лi бе ра лi-

за цыi, за ўва жыў Прэ зi дэнт.

«Але на коль кi важ ны дзяр жаў ны кант-

роль цэн, па ка за лi апош нiя па дзеi. Не ўзялi б 

пад кант роль цэ ны, ад каз ныя ганд лё выя ра-

бот нi кi на бi лi б тоў стыя кi шэ нi. Мы кi ра ва лi 

не каль кi мi дзя сят ка мi цэн на пра дук ты хар-

ча ван ня i ўба чы лi нар маль ны эфект. Лю дзi 

аца нi лi, та му мы па вiн ны вы зна чыць пе ра лiк 

са цы яль на знач ных та ва раў, якiя хва лю юць 

на сель нiц тва больш за ўсё. I ўсе ор га ны 

ўла ды ра зам з праф са юза мi па вiн ны за бяс-

пе чыць кант роль за цэ на мi», — пад крэс лiў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

ВЯР НУЦЬ ТРА ДЫ ЦЫI 
ШМАТ ДЗЕТ НАС ЦI

Яшчэ ад на най важ ней шая тэ ма ў па-

слан нi — дэ ма гра фiя. Прэ зi дэнт даў ад каз 

апа нентам ула ды, якiя паў та ра юць, што бе-

ла ру сы вы мi ра юць.

«Да вай це па раў на ем. За трыц цаць га доў 

не за леж нас цi на сель нiц тва Укра i ны ска ра цi-

ла ся на 20 пра цэн таў (мi нус 10 мiль ё наў ча-

ла век), Лiт вы — на 25 (мi нус амаль мiльён), 

Лат вii — амаль на 30 (мi нус 800 ты сяч). 

У нас у Бе ла ру сi — на во сем пра цэн таў. 

На ша сi ту а цыя аб умоў ле на дэ ма гра фiч най 

ямай ся рэ дзi ны 90-х, на ступ ствы якой бу-

дуць ад чу вац ца яшчэ 20 га доў», — ска заў 

Прэ зi дэнт.

Ма ла дыя баць кi ад кла да юць на ра джэн-

не дзя цей, бо на пер шым мес цы кар' е ра i 

жыц цё для ся бе. Та му дзяр жа ва ро бiць усё 

маг чы мае, каб вяр нуць тра ды цыi шмат дзет-

нас цi ў гра мад ства, па вы сiць каш тоў насць 

сям'i з не каль кi мi дзець мi.

Рэа лi за ва ны маш таб ныя са цы яль ныя 

пра гра мы — пра цяг ва ец ца пра гра ма ся-

мей на га ка пi та лу (ад кры та ка ля 90 ты сяч 

дэ па зi таў), па шы ра ны кi рун кi да тэр мi но-

ва га вы ка ры стан ня гэ та га ка пi та лу. Стра-

тэ гiя пра цуе, бо за апош нiя дзе сяць га доў 

пад во i ла ся коль касць шмат дзет ных сем' яў 

(з 60 ты сяч да 110 ты сяч).
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«Мы сёння моцна трымаем 
Будучыню незалежнай

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)


