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Су свет ны банк спраг на за ваў знач нае 
па ве лi чэн не коль кас цi «вель мi бед ных» 
з-за COVID-19

Коль касць «вель мi бед ных» лю-

дзей на пла не це сё ле та вы рас це 

ўпер шы ню больш чым за 20 га доў 

на фо не пан дэ мii ка ра на вi ру са. Та-

кi пра гноз аб вяс цiў Су свет ны банк 

(СБ), па ве да мiў Forbes. Над звы-

чай ную сту пень бед нас цi СБ вы-

зна чае як жыц цё на менш чым 1,9 до ла ра ў дзень. Сё ле та 

пан дэ мiя зро бiць «вель мi бед ны мi» ад 88 млн да 115 млн 

ча ла век, ад зна ча ец ца ў па ве дам лен нi Су свет на га бан-

ка. Пры рост коль кас цi та кiх лю дзей да 2021 го да мо жа 

склас цi да 150 млн ча ла век у за леж нас цi ад маш та баў 

эка на мiч на га спа ду. Боль шасць но вых «вель мi бед ных» 

(82 %) з'я вiц ца ў кра i нах з ся рэд нiм уз роў нем да хо даў, 

ад зна чае Су свет ны банк. «Пан дэ мiя i гла баль ная рэ цэ сiя 

мо гуць пе ра вес цi больш чым 1,4 % на сель нiц тва пла не ты 

ў ка тэ го рыю «вель мi бед ных». Каб да сяг нуць знi жэн ня 

бед нас цi, кра i нам трэ ба пад рых та вац ца да iн шай эка но-

мi кi пас ля COVID-19, да зво лiў шы ка пi та лу, пра цоў ным 

рэ сур сам, та лен там i iна ва цы ям пе ра мя шчац ца ў но вы 

бiз нес i но выя сек та ры», — за явiў прэ зi дэнт Су свет на га 

бан ка Дэ вiд Мал пас.

За бас тоў ка ў Нар ве гii мо жа пры вес цi 
да ска ра чэн ня зда бы чы наф ты i га зу на чвэрць

За бас тоў ка ра бот нi каў 

ра до вi шчаў у Нар ве гii мо жа 

пры вес цi да ска ра чэн ня зда-

бы чы наф ты i га зу на нар-

веж скiм шэль фе пры клад на 

на чвэрць. Пра гэ та па ве да мiў 

ТАСС са спа сыл кай на Нар-

веж скую наф та га за вую аса цы я цыю. У вы пад ку пад аў-

жэн ня за бас тоў кi да 14 каст рыч нi ка наф та зда бы ча бу-

дзе па даць на 966 ты сяч ба ра ляў наф та ва га эк вi ва лен ту 

ў су ткi, удак лад нi ла аса цы я цыя. Уся го кра i на зда бы вае 

кры ху больш за 4 млн ба ра ляў у су ткi. Ра ней за бас тоў ка 

за кра ну ла шэсць ра до вi шчаў, апе ра та рам ча ты рох з iх 

вы сту пае нар веж ская наф та га за вая кам па нiя Equinor. 

Вы твор часць на iх прый шло ся ча со ва пры пы нiць. Агуль-

 ны аб' ём зда бы чы на ўсiх шас цi ра до вi шчах скла дае 

330 ты сяч ба ра ляў у дзень. Па звест ках Нар веж скай наф та-

 га за вай аса цы я цыi, гэ та ад па вя дае пры клад на васьмі 

пра цэн там усёй зда бы чы ў кра i не.

У Япо нii мяр ку юць уз мац нiць кант роль 
за куп ляй зям лi за меж нi ка мi

Урад Япо нii мае на мер уз мац нiць кант роль за здзел ка-

мi па куп лi за меж нi ка мi i за меж ны мi фiр ма мi зя мель ных 

участ каў у ра ё не ва ен ных баз, атам ных элект ра стан цый 

i iн шых важ ных аб' ек таў, а так са ма на ад да ле ных аст-

ра вах. Ад па вед ны за кон мяр ку ец ца ўнес цi на раз гляд 

пар ла мен та ў 2021 го дзе, па ве да мi ла га зе та Yomiuri. Для 

рас пра цоў кi да ку мен та, па звест ках вы дан ня, ужо ў гэ тым 

ме ся цы пры ўра дзе бу дзе ство ра ны са вет экс пер таў. Ця-

пер у Япо нii ў прын цы пе ня ма аб ме жа ван няў на куп лю 

за меж нi ка мi зя мель ных участ каў. Пра ве дзе нае ў 2013 го-

дзе рас сле да ван не мi нiс тэр ства аба ро ны па ка за ла, што 

за меж ныя па куп нi кi ўжо на бы ва лi ўчаст кi ў ра ё не важ ных 

аб' ек таў на са мым паў ноч ным вост ра ве кра i ны Ха кай да 

i ў прэ фек ту ры На га са кi на паўд нё ва-за ход нiм вост ра ве 

Кю сю. Як ад зна чае га зе та, гэ та ства рае па тэн цый ную па-

гро зу раз мя шчэн ня там за меж ны мi раз вед ка мi апа ра ту ры 

са чэн ня. Ёсць так са ма не бяс пе ка вы ка ры стан ня гэ тых 

зя мель ных участ каў для пад рых тоў кi ды вер сiй ных ак таў. 

У То кiа так са ма асце ра га юц ца, што скуп ка зя мель на ад-

да ле ных i не за се ле ных япон скiх аст ра вах мо жа пры вес цi 

да iх фак тыч на га за хо пу за меж ны мi дзяр жа ва мi.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

У ме жах бе ла рус ка-ра-

сiй ска га су пра цоў нiц тва 

i рэа лi за цыi iнi цы я ты вы 

«Адзiн по яс — адзiн шлях» 

«Бел мыт сэр вiс» як най буй-

ней шы ла гiс тыч ны апе ра-

тар кра i ны аказ вае поў нае 

ла гiс тыч нае су пра ва джэн-

не ўсiх гру заў, у тым лi ку 

ў экс парт ных i iм парт ных 

зно сi нах з Кi та ем. Сё ле та 

прад пры ем ства ўжо ад пра-

вi ла ў КНР 627 кан тэй не раў. 

Па ло ва з iх пры хо дзiц ца на 

мiн скi фi лi ял. Ме на вi та тут 

ар га нi зу ец ца кан са лi да цыя 

та вар ных пар тый кан тэй-

нер ных цяг нi коў.

— Дастаўка та ва раў 

цяг нi ка мi ў роз ныя кра i-

ны i рэ гi ё ны, у тым лi ку на 

рын кi ЕА ЭС i да лё ка га за-

меж жа, вы гад ная на шым 

па куп нi кам з iн шых кра iн. 

Раз вiц цё ад но сiн па мiж Бе-

ла рус сю i КНР — адзін з 

прыярытэтных напрамкаў, 

які ад бы ва ец ца на роз ных 

уз роў нях i бу дзе раз вi вац-

ца i на да лей, — рас ка заў 

Аляк сандр СКАЧ КОЎ СКI, 

ды рэк тар Мiнск ага фi-

лi яла РУП «Бел мыт сэр-

вiс». — Дзя ку ю чы не да-

ра гой ла гiс ты цы кi тай скi 

спа жы вец атрым лi вае га-

ран та ва на якас ны пра дукт 

па канкурэнтных цэнах.

Не каль кi дзе ся цi год дзяў 

та му куль ту ра спа жы ван ня 

ма ла ка ў Кi таi зна хо дзi ла-

ся на ўзроў нi ледзь не ад-

маў лен ня. Ця пер жа за дзе-

вяць ме ся цаў ма гi лёў скае 

прад пры ем ства «Ба бу лi на 

крын ка» экс пар та ва ла ў 

Кi тай ма лоч най пра дук цыi 

на 9 мiль ё наў 200 ты сяч до-

ла раў, што ў шэсць ра зоў 

больш, чым ле тась, рас-

ка заў Аляк сей ДРА НI ЦА, 

на чаль нiк ад дзе ла знеш-

не эка на мiч най дзей нас цi 

прад пры ем ства «Ба бу лi на 

крын ка», пра дук цыя яко га 

ад пра вi ла ся ў са ста ве.

— Наш та вар за па тра-

ба ва ны ў Кi таi, па ды хо дзiць 

iх рын ку. Акра мя та го, там 

мен шыя мыт ныя пош лi ны. 

Тым больш што ў наш час 

ад лег ласць ады гры вае не 

та кую вя лi кую ро лю, а ад-

праў ка та ва ру цяг нi ка мi ска-

ра чае тэр мiн да стаў кi ў ра зы 

ў па раў на ннi, на прык лад, з 

мар скiм транс пар там. Мы 

на ват усур' ёз за дум ва ем ся 

над ад крыц цём улас на га 

прад стаў нiц тва ў КНР. А з 

ча сам, маг чы ма, пры ву чым 

кi тай цаў ужы ваць i сыр.

Пе ра ва га пе ра во зак кан-

тэй не ра мi вi да воч ная. Сён-

ня адзiн вы твор ца мо жа 

ад гру зiць пар тыю та ва ру ў 

не каль кi па лет цi не каль кi 

тон, дру гi мо жа даць знач на 

боль шую коль касць. Ад нак, 

каб атры маць вы гад ныя та-

ры фы, каб кан са лi да цыя 

бы ла эфек тыў най для вы-

твор цаў па кош це ўсiх спа-

да рож ных па слуг, не аб ход-

на аб' яд наць iх у адзiн транс-

парт ны сро дак, на прык лад 

ру хо мы чы гу нач ны са стаў, 

удак лад нiў ды рэк тар мiнск-

ага фi лi яла:

— На тэр мi на ле пра дук-

цыя за гру жа ец ца ў кан тэй-

нер, ча сам лi та раль на за 

20-30 хвi лiн. А на юве лiр ную 

ра бо ту па ўста ноў цы кан тэй-

не раў на чы гу нач ную плат-

фор му апе ра та ру па груз-

чы ка рыч-тра ке ра да юц ца 

лi ча ныя хвi лi ны. Кож ная га-

дзi на — лiш нiя за тра ты, якiя 

не  па трэб ны нi кi тай ска му 

спа жыў цу, нi бе ла рус ка му 

вы твор цу.

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.

Экс парт

БЕ ЛА РУС КАЕ МА ЛА КО ПА ЕХА ЛА Ў КI ТАЙ
У ад ным цяг нi ку — та ры фы вы гад ныя, ла гiс ты ка тан ней шая, ры зы ка мен шая

Шас нац ца ты кан тэй нер ны цяг нiк ру шыў з ганд лё-

ва-ла гiс тыч на га цэнт ра «Мiнск-Бел мыт сэр вiс-2» 

у Кi тай скую На род ную Рэс пуб лi ку (КНР). Праз два 

тыд нi 41 кан тэй нер з дзвю ма ты ся ча мi ку бiч ных 

мет раў пра дук цыi, больш як ты ся ча з якiх — су хое 

ма ла ко ай чын най вы твор час цi, пры бу дзе 

на стан цыю Чы су му.

Да Су свет на га дня пош ты ў Мiн ску ад крыў ся 

«Паш то вы са лон». Мес цiц ца ён у бу дын ку 

Га лоў паш там та ў асоб ным па мяш кан нi.

Са лон спа лу чае ў са бе не каль кi функ цый. 

Перш за ўсё — гэ та пля цоў ка для ганд лю фi ла-

тэ лiс тыч най пра дук цы яй i мас тац кi мi су ве нi ра мi. 

Адзi нац цаць вы ста вач ных стэн даў пры све ча ны 

паш то вым мар кам, якiя па ба чы лi свет у Бе ла ру сi. 

Iх тэ ма ты ка роз ная — ге раль ды ка, гiс то рыя кра-

i ны, пры ро да, жы ва пiс, транс парт... На асоб ных 

стэн дах раз ме шча ны най леп шыя паш то выя мар кi 

Бе ла ру сi, па чы на ю чы з 2001 го да.

— Ка лi я ба чыў пра ект «Паш то ва га са ло на», 

гэ та бы ло ад но, — ад зна чыў мi нiстр су вя зi i iн-

фар ма ты за цыi Кан стан цiн ШУЛЬ ГАН. — У рэ-

аль нас цi атры ма ла ся знач на пры га жэй. Вель мi 

ўдзяч ны ўсiм тым, хто спры чы нiў ся да ства рэн ня 

са ло на. Гэ та ста ноў ча паў плы вае на iмiдж пош ты. 

А ўлiч ва ю чы тое, што паш тамт раз ме шча ны ў са-

мым цэнт ры ста лi цы, спа дзя ём ся, што за меж нi кi 

так са ма ацэ няць наш са лон. Тым больш што на-

су праць зна хо дзiц ца гас цi нi ца «Мiнск».

«Паш то вы са лон» — гэ та не прос та кра ма фi-

ла тэ лii. Апра ча iн ша га, тут ство ра на доб рая пля-

цоў ка для пра вя дзен ня дзе ла вых су стрэч. Так са-

ма ў гэ тым мес цы прай шло ўра чыс тае га шэн не 

спе цы яль на га кан вер та да 25-год дзя бе ла рус кай 

пош ты. Да юбi лей най да ты быў зроб ле ны ад мыс-

ло вы штэм пель.

Са лон пра цуе што дня з 8 да 20 га дзiн. У ня дзе-

лю — з 10 да 17.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК,

фо та аў та ра.

У На цы я наль ным мас тац кiм му зеi 

ўчо ра ўзна га ро дзi лi ўдзель нi каў 

твор ча га кон кур су на най леп шае 

асвят лен не ў СМI дзей нас цi ор га-

наў унут ра ных спраў i ўнут ра ных 

вой скаў. Ся род пе ра мож цаў — 

су пра цоў нi кi Вы да вец ка га до ма 

«Звяз да».

Як ад зна чыў на мес нiк мi нiст ра 

ўнут ра ных спраў Сяр гей ХА МЕН КА, 

уся го жу ры раз гля да ла 133 твор чыя 

ра бо ты. Та кiм чы нам, у на мi на цыi 

«Пра ект го да» пе ра мог звяз доў скi 

«Фар пост спа кою». Яго на ста рон ках 

«Звяз ды» вя дуць за гад чык ад дзе ла 

Ва ляр' ян Шклен нiк i вя ду чы рэ дак-

тар iн тэр нэт-рэ сур су Ка ця ры на Ахры-

мен ка. Лаў рэ а ты атры ма лi дып ло мы i 

каш тоў ныя па да рун кi. Вiн шу ем!

12 каст рыч нi ка на па лi го не 

«Лос вi да» ў Вi цеб скай воб лас цi 

ад кры ец ца ка манд на-штаб ное 

ву чэн не з мi ра твор чы мi сi ла-

мi АДКБ «Не па руш нае бра тэр-

ства — 2020». Пра гэ та па ве да-

мi лi ў прэс-служ бе Мi нiс тэр ства 

аба ро ны.

Ву чэн не бу дзе доў жыц ца да 16 

каст рыч нi ка i прой дзе ў два эта пы. 

У iм бу дуць удзель нi чаць кан тын ген-

ты дзяр жаў — чле наў АДКБ, апе ра-

тыў ныя гру пы Аб' яд на на га шта ба i 

Сак ра та ры я та АДКБ, па лi цэй скiя i 

мi лi цэй скiя сi лы, а так са ма пад раз-

дзя лен нi мi нiс тэр стваў па над звы чай-

ных сi ту а цы ях.

Мяр ку ец ца, што агуль ная коль-

касць удзель нi каў ву чэн ня пе ра вы-

сiць 700 ча ла век. У iм бу дзе за дзей-

нi ча на больш за сто адзi нак ва ен най i 

спе цы яль най тэх нi кi i бес пi лот нi каў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Доб рыя на вi ны

«ПАШ ТО ВЫ СА ЛОН» 
АД КРЫЎ СЯ Ў СТА ЛI ЦЫ

 У тэ му
У Мiн ску ўзна га ро дзi лi пе ра мож цу 49-га Мiж-

на род на га ма ла дзёж на га кон кур су са чы нен няў 

эпi ста ляр на га жан ру. Сё ле та iм ста ла 11-га до-

вая школь нi ца Воль га Ваўч ке вiч, якая жы ве i ву-

чыц ца ў Грод не. Ме на вi та яе са чы нен не больш 

за ас тат нiя кра ну ла сэр цы чле наў жу ры.

У гэ тым го дзе ўдзель нi кi кон кур су му сi лi на-

пi саць па слан не або лiст да рос ла му пра свет, у 

якiм мы за раз жы вём. Ад ра са там лiс та Воль гi 

стаў дзед, якi ады шоў у iн шы свет.

Кон курс быў ар га нi за ва ны Су свет ным паш-

то вым са юзам.

Ве дай на шых!

«ФАР ПОСТ СПА КОЮ» — НАЙ ЛЕП ШЫЯ

Бяс пе ка
НЕ ПА РУШ НАЕ БРА ТЭР СТВА
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