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«Га лоў ная мэ та пра гра-
мы па він на быць на кі ра ва на 
на ства рэн не ўмоў для рос ту 
даб ра бы ту гра ма дзян кра і -
ны. Ра бо та ўся го дзяр жаў -
на га апа ра та па він на быць 
на стро е на на ін та рэ сы ча ла-
ве ка, яго аба ро не нае пра ва 
на да стой нае жыц цё і за бес-
пя чэн не ад па вед най якас ці 
гэ та га жыц ця», — пад крэс-
ліў прэм' ер-мі ністр.

Ён да даў, што ў су час ных 
умо вах гэ та ня прос тая за да-
ча, але не аб ход на вы лу чыць 
кі рун кі пра кла дан ня кі раў ні-
чых на ма ган няў для эка на-
міч на га рос ту. Па сло вах 
прэм' ер-мі ніст ра, пра гра ма 
са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця па він на быць як 
ма га больш дак лад най, зра-
зу ме лай, мець кан крэт ныя 
за да чы для ор га наў кі ра ван-
ня, га лін эка но мі кі.

«Асаб лі вую ўва гу пра шу 
ўдзя ліць тым но вым га лі нам, 
пад га лі нам эка но мі кі, якія бу-
дуць за кла дзе ны і ство ра ны 
ў но вай пя ці год цы. На га даю, 
што ў бя гу чую пя ці год ку ў 
кра і не па спя хо ва ство ра ны 
і раз ві ва юц ца тры га лі ны — 
ІT-га лі на, кас міч ная га лі на і 

атам ная энер ге ты ка. Та му 
ў бу ду чай пя ці год цы па він-
ны знай сці ра шэн не за да чы 
не толь кі па раз віц ці гэ тых 
га лін, але і па ства рэн ні но-
вых», — аб вяс ціў па ра дак 
дня Ра ман Га лоў чан ка.

Ён на га даў, што на ву ко-
вае аб грун та ван не пра па-
но вам як асно ве для ад па-
вед на га да ку мен та дае Ака-
дэ мія на вук, та му на ву ко вая 
су поль насць ста ла са аў та-
рам пра гра мы.

Не ад на ра зо ва пунк там 
рос ту эка но мі кі на бу ду чую 
пя ці год ку вы лу ча ла ся сфе-
ра па слуг. «Тое, што я ўба-
чыў у пра ек це — гэ та вуз кая
за да ча, якая ба зу ец ца на 
раз віц ці сег мен та спа жыў ца. 
На мой по гляд, не да стат ко-
ва пра пі са ны мэ ты па раз-
віц ці дзе ла вых, фі нан са вых 
і ін шых сек та раў па слуг для 
біз не су», — вы ка заў мер ка-
ван не кі раў нік Саў мі на.

Важ най за да чай ён так-
са ма на зваў ім парт аза мя-
шчэн не. Ад каз на гэ ты вы-
клік, па сло вах прэм' е ра, 
па ві нен быць зной дзе ны не 
за кошт уста наў лен ня бар'-
е раў ці на дан ня прэ фе рэн-
цый ай чын ным вы твор цам, 

а шля хам ства рэн ня ўлас-
най вы твор час ці вы со ка тэх-
на ла гіч ных і кан ку рэнт ных 
та ва раў.

«Мы ста вім пе рад са бой 
клю ча вую мэ ту — рост даб-
ра бы ту на ша га на сель ніц тва 
за кошт ад наў лен ня рос ту 
эка но мі кі, пра дук цый нас ці 
пра цы, ства рэн ня кам форт-
ных і бяс печ ных умоў для 
на шых лю дзей», — ска заў
на пя рэ дад ні па ся джэн ня 
мі ністр эка но мі кі Аляк-

сандр ЧАР ВЯ КОЎ.

Для да сяг нен ня гэ та га 
ў пра гра ме пра ду гле джа-
на дзе сяць пры яры тэт ных 
кі рун каў. Яны да ты чац ца 
якас ці жыц ця, ства рэн ня 
ўмоў для прад пры маль ніц-
тва, пра соў ван ня экс пар ту, 
ад наў лен ня і за пус ку ін вес-
ты цый най ак тыў нас ці прад-
пры ем стваў. На да дзе на 
ўва га пы тан ням па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці і якас ці дзяр-
жаў на га кі ра ван ня, ад да чы 

ад дзяр жаў ных ак ты ваў, 
раз віц ця рэ гі ё наў.

«У вы ні ку рэа лі за цыі ўсіх 
гэ тых мер мы ба чым, што 
эка но мі ка мо жа пры рас ці 
больш чым на 20 пра цэн-
таў за пя ці год ку. Мы пла-
ну ем на рас ціць экс парт да 
50 міль яр даў до ла раў ЗША 
ў 2025 го дзе, за пяць га-
доў пры цяг нуць больш за 
200 міль яр даў руб лёў ін вес-
ты цый для ства рэн ня су час-
най інф ра струк ту ры і раз віц-
ця вы твор час ці», — агу чыў 
ліч бы мі ністр.

У ра бо це па ства рэн-
ні да ку мен та ўдзель ні ча лі 
больш за 120 экс пер таў з 
роз ных га лін — на ву кі, аду-
ка цыі, біз не су, гра мад скіх 
аб' яд нан няў, між на род ных 
ар га ні за цый. Бы ло раз гле-
джа на не каль кі со цень пра-
па ноў, пра ве дзе на 30 круг-
лых ста лоў.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Ва ўра дзеВа ўра дзе

ДЗЕ СЯЦЬ КІ РУН КАЎ 
ДЛЯ БЕ ЛА РУС КАЙ ЭКА НО МІ КІ

У кан цы бу ду чай пя ці год кі не па він на быць рэ гі ё наў, 
якія ад ста юць

Дрэ ва ап ра цоў ка і цэ лю лоз-

на-па пя ро вая пра мыс ло васць 

зна хо дзяц ца на асаб лі вым 

кант ро лі кі раў ні ка дзяр жа вы. 

Па-пер шае, гэ та вы твор часць, 

за сна ва ная на ўлас най сы ра-

ві не, да та го ж ад наў ляль най, 

ка лі да яе па ста віц ца ашчад на 

і ра зум на. Па-дру гое, дзяр жа-

ва ў гэ тую сфе ру ўкла ла вя-

лі кія гро шы. Як гэ тыя срод кі 

вы ка рыс тоў ва юц ца, на коль-

кі зроб ле ны за дзел для дня 

заўт раш ня га — гэ та га лоў ныя 

пы тан ні ўча раш няй на ра ды ў 

Па ла цы Не за леж нас ці. Трэ ба 

за ўва жыць, чар го вай, якая

пры све ча ная «Бе ллес па пе ра-

п ра му».

«Дрэ ва ап ра цоў чая і цэ лю лоз-
на-па пя ро вая пра мыс ло васць — 
най важ ней шая стра тэ гіч ная га лі на 
на шай эка но мі кі, — ад ра зу пад-
крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-
сандр Лу ка шэн ка. — Ін шай та кой 
ня ма. Ма ю чы знач ныя за па сы 

ад наў ляль ных ляс ных рэ сур саў, 

мы аба вя за ны за бяс пе чыць іх 

ра цы я наль нае вы ка ры стан не з 

мак сі маль ным эфек там».

Прэ зі дэнт на га даў пра пры ня-
тыя ра шэн ні аб тым, што бе ла рус-
кія прад пры ем ствы са мі па він ны 
атрым лі ваць усю да баў ле ную вар-
тасць, і для гэ та га ўжо шмат зроб-
ле на: ма дэр ні за ва ная асноў ная ба за, 

рэа лі зу юц ца но выя пра ек ты ў
цэ лю лоз на-па пя ро вай сфе ры. Ён 
ад зна чыў, што на кі ра ва ныя на гэ та 
не ма лыя фі нан са выя рэ сур сы ся бе 
апраўд ва юць.

«За ха ва ны пра цоў ныя ка лек-
ты вы на прад пры ем ствах, якія 
без ма дэр ні за цыі сён ня ўжо не 
іс на ва лі б, — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — Ство ра ны ты ся чы 
но вых ра бо чых мес цаў, у не каль кі 
ра зоў па вя лі ча ны аб' ёмы пе ра пра-
цоў кі драў ні ны і экс пар ту пра дук цыі 
з вы со кай да баў ле най вар тас цю».

Га лі на ў цэ лым упэў не на раз-
ві ва ец ца, па каз вае ста ноў чыя 
вы ні кі, кан ста та ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Ён за пэў ніў, што дзяр-
жа ва і на да лей бу дзе на да ваць ёй 
піль ную ўва гу.

У снеж ні мі ну ла га го да на на-
ра дзе быў раз гле джа ны ход рэа-
лі за цыі най больш праб лем ных ін-
вес ты цый ных пра ек таў, па вы ні ках 
раз мо вы бы лі пры ня тыя ра шэн ні, 
вы зна ча ны тэр мі ны, і ця пер кі раў-
нік дзяр жа вы мае на мер да ве дац ца 
аб рэа лі за цыі гэ тых пра ек таў. Пры 
гэ тым ён па пя рэ дзіў, што ні я кія ага-
вор кі, у пры ват нас ці, на конт ссоў-
ван ня тэр мі наў, не пры ма юц ца.

На на ра дзе бы лі аба зна ча ны 
тры бло кі пы тан няў: як у цэ лым 
ідуць спра вы ў дрэ ва ап ра цоў чай 

і цэ лю лоз на-па пя ро вай га лі не; як 
паў плы ва ла эпі дэ мія ка ра на ві ру-
са на рэа лі за цыю най важ ней шых 
ін вес ты цый ных пра ек таў у Свет ла-
гор ску, Доб ру шы і Шкло ве, і якія 
перс пек ты вы бу даў ніц тва па пя ро-
вых і ўпа ко вач ных вы твор час цяў 
ба чыць кі раў ніц тва кан цэр на.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-
 жыў, што шмат ува гі ўдзяляў апош-
няй тэ ме пад час вы ба раў, ка лі за-
хо дзі ла гу тар ка пра не аб ход насць 
рэ фор маў.

«Вось рэ фор мы — трэ ба раз-
ві ваць і па глыб ляць (га лоў нае — 
па глыб ляць!) вы твор часць, якая 
за сна ва на на ляс ных рэ сур сах. 
Ка лі мы на ву чы лі ся ра біць па пе-
ру, цэ лю ло зу і ін шае, гэ та ў пэў най 
сту пе ні паў фаб ры кат. Дык да вай-
це глы бей пой дзем і зро бім той жа 
кар дон, — па тлу ма чыў ён. — Не 

бу дзем за во зіць яго з Поль шчы і 
Гер ма ніі, дзе яго вы раб ля юць з на-
шай цэ лю ло зы. І гэ та трэ ба ра біць 
не ад клад на».

Стар шы ня «Бел лес па пе ра-
п ра ма» Мі ха іл Кась ко па ве да міў, 
што кан цэр ну, які пра дае сё ле та 
75 пра цэн таў ад вы раб ле най пра-
дук цыі за мя жу, уда ло ся ды вер-
сі фі ка ваць рын кі збы ту па схе ме, 
да якой імк нуц ца ўсе бе ла рус кія 
вы твор цы, — «30-30-30» (амаль у 
роў ных до лях у кра і ны ЕА ЭС, Еў ра-
са юз і кра і ны да лё ка га за меж жа). 
«Сён ня ў нас ня ма за леж нас ці 

ад ней ка га ад на го кан крэт на га 

рын ку», — за явіў ён.
Ся рэд няя рэн та бель насць па 

га лі не вы шэй за сем пра цэн таў, 
за ро бак за бяс пе ча ны пра дук цый-
нас цю.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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«Гэ та най важ ней шая 
стра тэ гіч ная га лі на на шай эка но мі кі»

 Да ве да ма
За сту дзень — жні вень тэмп рос ту ін дэк са пра мыс ло вай вы твор-

час ці па ар га ні за цы ях кан цэр на «Бел лес па пе рап рам» склаў 102,5 пра-
цэн та да ана ла гіч на га пе ры я ду мі ну ла га го да, тэмп рос ту экс пар ту 
за бяс пе ча ны на ўзроў ні 100,2 пра цэн та. На знеш нія рын кі па стаў ле на 
пра дук цыі амаль на 378 міль ё наў до ла раў.

За раз ар га ні за цы я мі кан цэр на рэа лі зу юц ца тры знач ныя пра ек ты ў 
цэ лю лоз на-па пя ро вай га лі не: ства рэн не вы твор час ці па пе ры-асно вы 
для дэ ка ра тыў ных аб лі цо вач ных ма тэ ры я лаў у Шкло ве, вы твор часць 
ме ла ва ных і не ме ла ва ных ві даў кар до ну ў Доб ру шы і за пуск дру гой 
чар гі пра ек та па бу даў ніц тве цэ лю лоз на га за во да ў Свет ла гор ску.

На «Свет ла гор скім ЦКК» так са ма рэа лі зу ец ца но вы ін вес ты цый ны 
пра ект па вы твор час ці мя шоч най па пе ры.

На ша па зі цыяНа ша па зі цыя

«ЗА КЛІ КА ЕМ КІ РА ВАЦ ЦА 
МІЖ НА РОД НЫМ ПРА ВАМ 
І ЦВЯ РО ЗЫМ СЭН САМ»

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па між на род ных спра вах Алег ГАЙ ДУ-

КЕ ВІЧ ад імя сва ёй пар ла менц кай ка мі сіі агу чыў 

ад каз на за яву Сей ма Лат вій скай Рэс пуб лі кі «Аб 

за кон на сці ман да та Прэ зі дэн та Бе ла ру сі», якая бы-

ла пры ня тая 1 каст рыч ні ка.

«За ява Сей ма вы клі ка ла не па ра зу мен не і ад на ча со ва 
абу рэн не, бо яна не ад па вя дае ні між на род ным нор мам, ні 
пра ві лам пры стой нас ці, ні ра зу мен ню юры дыч ных пра цэ-
дур, — ска заў жур на ліс там бе ла рус кі пар ла мен та рый. — 
Бе ла русь — гэ та су ве рэн ная, не за леж ная дзяр жа ва, мы 
заў сё ды пра во дзі лі сум лен ную па лі ты ку ў ад но сі нах да 
сва іх су се дзяў, у тым лі ку Лат віі. Ні ко лі не ўмеш ва лі ся 
ва ўнут ра ныя спра вы ні вод най дзяр жа вы. Мы заў сё ды 
лі чы лі і лі чым, што гэ та ўнут ра ная спра ва лю дзей, якія 
там жы вуць, яны па він ны вы ра шаць лёс сва ёй кра і ны.
Дык на вош та указ ва юць, як нам жыць? На вош та нам ка-
жуць, як мы па він ны пра во дзіць вы ба ры, інаў гу ра цыю? 
Гэ та бу дуць вы ра шаць бе ла ру сы».

Толь кі бе ла рус кі на род мае пра ва вы ра шаць лёс кра і-
ны, пад крэс ліў дэ пу тат.

«Ра зам з тым, мы заў сё ды вы сту па лі і бу дзем вы сту-
паць за доб рыя, нар маль ныя, сяб роў скія ад но сі ны з Лат-
ві яй, — да даў Алег Гай ду ке віч. — Мы шмат зра бі лі для 
гэ та га, та му за клі ка ем на шых ка лег уклю чыць ро зум і 
кі ра вац ца між на род ным пра вам і цвя ро зым сэн сам. Але 
мы не да зво лім умеш вац ца ва ўнут ра ныя спра вы Бе ла ру сі, 
мы не да зво лім па ру шаць тое, што вы ра шыў бе ла рус кі 
на род, і бу дзем, паў та ру, са мі вы ра шаць свой лёс».

На мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі да даў, што бе-
ла ру сы ні ко лі не да юць пер шы мі на го ду для аб васт рэн ня 
ад но сін.

«Мы ні ко лі не ра бі лі ні вод най агрэ сіў най за явы ў ад но сі-
нах да ін шай кра і ны. Але мы ні ко лі не бу дзем маў чаць, ка лі 
ба чым не спра вяд лі васць і па ру шэн не за ко на ў ад но сі нах 
да нас, — пад крэс ліў ён. — А тут ра шэн не не спра вяд лі-
вае. Гэ та двай ныя, трай ныя стан дар ты. Ча мусь ці ў ад ных 
кра і нах не ро бяц ца ні я кія за ўва гі з на го ды геа па лі ты кі, а 
ў нас зна хо дзяць тое, ча го ні ко лі не бы ло».

За ява Сей ма не ад па вя дае і ду ху бе ла рус ка-лат вій скіх 
ад но сін, лі чыць Алег Гай ду ке віч, бо ў апош нія га ды ўда ва-
ла ся  бу даваць сяб роў скія ад но сі ны па між кра і на мі.

«На вош та гэ та ўсё за раз пе ра крэс лі ваць? Мы цу доў на 
ра зу ме ем, што за гэ тым ста іць, што гэ та — геа па лі ты ка 
і ні я ка га да чы нен ня да рэ аль най сі ту а цыі ўнут ры кра і ны і 
за яе ме жа мі не мае», — рэ зю ма ваў ён.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Пра гэ та за явіў прэм' ер-мі ністр Ра ман 

ГА ЛОЎ ЧАН КА на Прэ зі ды у ме Са ве та Мі ніст раў, 

дзе раз гля даў ся пра ект пра гра мы са цы яль на-

эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі на бу ду чую 

пя ці год ку. Ён пад крэс ліў, што вы ве ра ная 

рэ гі я наль ная па лі ты ка — ад на з пры яры тэт ных 

за дач ура да, якая па він на быць ад люст ра ва на 

ў да ку мен це.
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У жніўні на прадпрыемстве «Івацэвічыдрэў» пачала працаваць новая лінія 
па выпуску мэблі.
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