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157 ТЫС. ЕЎ РА 
НА ЖЫ ХА РА

Най буй ней шы ў све це 
нар веж скі су ве рэн ны фонд 
быў за сна ва ны ў 90-х га-
дах мі ну ла га ста год дзя для 
кі ра ван ня наф та вы мі да хо-
да мі кра і ны фі ёр даў. Афі-
цый на ён на зы ва ец ца Thе 
Gоvеrnmеnt Реnsіоn Fund 
Glоbаl (Гла баль ны дзяр жаў-
ны пен сій ны фонд) і кі ру ец ца 
пад раз дзя лен нем Бан ка Нар-
ве гіі, Nоrgеs Bаnk Іnvеstmеnt 
Mаnаgеmеnt. Кі ру ю чая кам-
па нія пад па рад коў ва ец ца мі-
ніс тэр ству фі нан саў кра і ны. 
Пы тан ні аб ін вес ты цы ях NBІM 
вы ра шае не ў адзі ноч ку, а з 
улі кам мер ка ван ня мін фі на і 
на ват на пад ста ве аб мер ка-
ван няў у пар ла мен це.

Пер шы транш «наф та вых 
гро шай» пе ра вя лі на ра ху нак 
фон ду ў маі 1996 го да. З тых 
ча соў ак ты вы вы рас лі амаль 
у 4000 ра зоў: з 1,93 млрд да 
7,83 трлн нар веж скіх крон. 
«Гла баль ны ўра да вы пен-
сій ны фонд на за па швае для 
бу ду чых па ка лен няў. Ад ной-
чы наф та скон чыц ца, але 
да хо ды фон ду пра цяг нуць 
пры но сіць ка рысць жы ха-
рам Нар ве гіі», — ад зна ча ец-
ца на сай це Thе Gоvеrnmеnt 
Реnsіоn Fund Glоbаl. Коль-
касць на сель ніц тва паў ноч-
на га ка ра леў ства скла дае 
ка ля 5,3 млн ча ла век — та кім 
чы нам, ця пер на ад на го нар-

веж ца пры па дае пры клад на 

$189 тыс. (157 тыс. еў ра) ак-

ты ваў фон ду.

Фонд мае свае до лі ў

амаль 9000 кам па ній 

77 кра ін, ва ло дае 1,3 пра цэн та 

су свет най рын ка вай ка пі та лі-

за цыі і 2,3 пра цэн та — у Еў-

ро пе. Пры чым ін вес ты цый ны 

парт фель цал кам ад кры ты, з

ім мо жа азна ё міц ца лю бы

ах вот ны. Да рэ чы, тут мож на 

знай сці ўсе вя ду чыя фір мы

з но вай ін тэр нэт-эка но мі кі — 

Gооglе, Аmаzоn і ін шыя.
У NBІM 550 су пра цоў ні каў і 
пяць офі саў: у Ос ла, Нью-
Ёр ку, Лон да не, Шан хаі і Сін-
га пу ры. Пер шыя ін вес ты цыі 
фон ду бы лі ў аб лі га цыі, за-
тым да іх да да лі ся ак цыі, а ў 
апош нія га ды — не ру хо масць 
у Нью-Ёр ку, Лон да не і Па ры-
жы. Ле тась па ло ву да хо ду 
NBІM пры нес лі ін вес ты цыі, 
45 пра цэн таў — па ступ лен ні 
ад про да жу кра і най наф ты 
і га зу, ас тат няе — кур са вая 
роз ні ца ва лют.

Ад мет на, што на фо не 
гла баль на га фі нан са ва га 
кры зі су і па дзен ня цэн на 
наф ту Нар ве гія вы дат ка ва-
 ла на бя гу чыя па трэ бы менш 
за адзін пра цэнт срод каў 
свай го су ве рэн на га фон ду, 
свед чаць раз лі кі Thе Wаll 

Strееt Jоurnаl. Інакш склад-
ваў ся ў гэ ты пе ры яд лёс су-
ве рэн ных фон даў кра ін, якія 
раз ві ва юц ца, — прак тыч на 
ўсе тра ці лі на за па ша нае. 
Зрэш ты, у Нар ве гіі сі ту а цыя 
так са ма мо жа змя ніц ца. Урад 
ка ра леў ства, які на кі роў вае ў 
фонд усе свае наф та выя да-
хо ды, мае пра ва пры цяг ваць 
са бе толь кі эк ві ва лент ча ка-
на га фі нан са ва га пры быт ку, 
які па мен шыў ся з ча ты рох 
пра цэн таў да трох.

ЭТЫЧ НЫЯ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ

Па коль кі ак цыі пры но-
сяць боль шы да ход, NBІM 
атры маў да звол па вя лі чыць 
укла дан ні ў іх да 70% парт-
фе ля. Ін вес та ваць у аб лі га-
цыі ён бу дзе менш. У па чат-
ку ве рас ня фонд звяр нуў ся 
да нар веж ска га мін фі на з 
прось бай па кі нуць у ін дэк се 
бон даў, які слу жыць бенч-
мар кам (узо рам) яго да ход-
нас ці, толь кі су ве рэн ныя 
аб лі га цыі ў аме ры кан скіх 
до ла рах, еў ра і бры тан скіх 
фун тах стэр лін гаў з тэр мі нам 
аба ро ту ад 10 га доў. За раз 

у гэ тым ін дэк се аб лі га цыі ў 

23 ва лю тах. Ра шэн не аб ад-

па вед ных змя нен нях мін фін 

пры ме вяс ной 2018 го да, 

рас ка заў прад стаў нік NBІM 

То мас Се ванг.

Пры гэ тым NBІM зу сім не 

скуп ляе ўсё за пар. На ад ва-

рот, фонд пры трым лі ва ец ца 

кан цэп цыі так зва ных этыч-

ных ін вес ты цый, уклад ва ю чы 

гро шы толь кі ў тыя прад пры-

ем ствы, якія ад па вя да юць 
вы пра ца ва ным у Ос ла кры-
тэ ры ям. Пры чым зноў-та кі 
ад бор ажыц цяў ля ец ца мак сі-
маль на праз рыс та і ад кры та, 
а «чор ны спіс» не пры маль-
ных для фон ду прад пры ем-
 стваў так са ма пуб лі ку ец ца 

ў се ці ве. Ка му не да ста юц ца 
гро шы най буй ней ша га су ве-
рэн на га фон ду? На прык лад, 
кам па ні ям, якія вы раб ля юць 
або ўдзель ні ча юць у вы твор-
чым лан цуж ку вы ра бу ядзер-
най зброі. Не маг чы мыя ін вес-
ты цыі і ў кам па ніі ты ту нё вай 
пра мыс ло вас ці. Ка тэ га рыч на 
не га то вы пра ца ваць фонд і з 
фір ма мі, якія вы ка рыс тоў ва-
юць дзі ця чую пра цу.

Та бу для нар веж цаў — і 
фір мы, якія, па ін фар ма цыі 
NBІM, на нес лі сур' ёз ны ўрон 
эка ло гіі (бо фонд ство ра ны 
для бу ду чых па ка лен няў), 
а так са ма кам па ніі, ві на ва-
тыя ў ка руп цыі, па ру шэн ні 
пра воў ча ла ве ка або ін шых 
«фун да мен таль ных этыч ных 
нор маў». На ад ва рот, не вы-
клі ка юць пы тан няў аг ра пра-
мыс ло выя кам па ніі, якія пры-
мя ня юць ген ную ін жы не рыю. 
Ня ма і па лі тыч на га па ды хо-
ду: так, ня гле дзя чы на між на-
род ныя санк цыі, NBІM па вы-
ні ках мі ну ла га го да тры маў 

ак цыі 51 ра сій скай кам па ніі. 

Урад Нар ве гіі ча кае, што аб'-
ём фон ду пра цяг не рас ці да 
2025 го да, і ён мо жа да сяг-
нуць ад зна кі ў 10,5 трлн крон
(ка ля $1,3 трлн). Але та кія 
ацэн кі, на дум ку ана лі ты каў, 
не на дзей ныя, па коль кі ця-
 пе раш ні па мер фон ду ўжо 
пе ра вы шае мя жу, якой не 
ча ка лі да сяг нуць да кан ца 
на ступ на га го да.

«ЗЯ ЛЁ НЫЯ» 
НЕ Ў ТРЭН ДЗЕ

Вы ба ры ў стор тынг (пар-
ла мент) Нар ве гіі, якія прай-
шлі 11 ве рас ня, за ста лі ся 

амаль не за ўва жа ны мі су-
свет ны мі СМІ. Шмат у чым 
гэ та тлу ма чыц ца тым, што 
зме ны ўра да не ад бы ло ся: 
хоць са цы ял-дэ ма кра ты з 
Нар веж скай ра бо чай пар тыі 
са бра лі най боль шую коль-
касць га ла соў, ва ўла дзе за-
ста ла ся пра ва цэнт рысц кая 

ка а лі цыя, і Эр на Суль берг 
(«жа лез ная Эр на»), лі дар 

пар тыі «Хей рэ», за ха вае за 

са бой крэс ла прэм' ер-мі-

ніст ра на на ступ ныя 4 га ды. 

Ад нак вы ні кі гэ тых вы ба раў 

за слу гоў ва юць ува гі як мі ні-

мум з-за не каль кіх ака ліч-

нас цяў. Яны пра дэ ман стра-

ва лі тэн дэн цыі, ха рак тэр ныя 

не толь кі для Нар ве гіі. Пры 

гэ тым сла басць «зя лё ных», 

за якіх пра га ла са ва лі ўся-

го 3,2% вы бар шчы каў, за-

слу гоў вае асаб лі вай ува гі. 

Па коль кі гэ та адзі ная з па-

лі тыч ных пар тый Нар ве гіі, 

якая вы сту пае за спы нен не
наф та зда бы чы ў кра і не. 
У пе рад вы бар най пра гра ме 
«зя лё ных» бы ло па тра ба-
 ван не спы ніць зда бы чу наф-
ты на пра ця гу най блі жэй шых 
15 га доў. Яны ад мо ві лі ся 
ўсту паць у ка а лі цыю з лю-
бой пар ты яй, якая не па дзя-

ляе та ко га па ды хо ду. Ад нак 
вы ба ры яск ра ва пра дэ ман-
стра ва лі, што пры хіль ні каў 
гэ та га па тра ба ван ня ў ка ра-
леў стве амаль ня ма.

Па вы твор час ці элект ра-
энер гіі на ду шу на сель ніц-
тва Нар ве гія зай мае пер шае 
мес ца ў све це. Пры гэ тым, 
ня гле дзя чы на на яў насць 
вя лі кіх за па саў вуг ле ва да-
ро даў, 99% элект ра энер гіі 
вы пра цоў ва ец ца на ГЭС, у 
су вя зі з на яў нас цю знач ных 
гід ра рэ сур саў. Та му вы твор-
часць наф ты і га зу скі ра ва на 
на экс парт. Нар ве гія што год 
зда бы вае «чор на га зо ла-
та» больш, чым усе кра і ны 
Еў ра са ю за ра зам узя тыя. 
Зра зу ме ла, што ў знач най 
сту пе ні даб ра быт за ле жыць 
ад га за зда быў ной і наф та-
пе ра пра цоў чай пра мыс ло-
вас ці. З ся рэ дзі ны 1990-х 
га доў Нар ве гія ста ла дру гім 
у све це, пас ля Са удаў скай 
Ара віі, экс пар цё рам наф ты. 
Пры гэ тым вар та ўліч ваць, 
што ця пер зда бы та менш за 
трэць раз ве да ных за па саў 
вуг ле ва да ро даў, якія на ле-
жаць Нар ве гіі.

Аб вал су свет ных цэн на 
наф ту ў 2014 го дзе ака заў ся 

для кра і ны вель мі ба лю чым: 

рэз ка ска ра ціў ся пры ток вы-

руч кі ад экс пар ту «чор на га 

зо ла та», коль касць пра цу-

ю чых у наф та зда быў ным 

сек та ры змен шы ла ся на 

50 ты сяч ча ла век. Ад мо-

ва ад наф та зда бы чы (што 

пра па ну юць «зя лё ныя») 

ста ла ся б стра тай знач ных 

фі нан са вых па ступ лен няў і 

зваль нен нем 180 тыс. за-

ня тых. За цяг ваць па ясы ту-

 жэй нар веж цы з іх вы со кім 

уз роў нем да хо ду на ду шу 

на сель ніц тва нега то выя. 

Раз віт вац ца з да сяг нен ня-
мі дзяр жа вы ўсе агуль на га 
даб ра бы ту, па бу да ва най на
наф та до ла ры, не хо чац ца. 
У вы пад ку ад мо вы ад наф та-
 зда бы чы для пад тры ман ня 
звык ла га ўзроў ню са цы яль-
ных іль гот да вя ло ся б рэз-
ка па вы сіць па да ткі (ужо 
ця пер ПДВ у Нар ве гіі да-
ся гае 25%). Вы бар шчы кам 

ака за ла ся больш бліз кай 
па зі цыя мі ніст ра фі нан саў, 
лі да ра Пар тыі пра грэ су Сі ва 
Джэн са на: «У перс пек ты ве 
наф та вая пра мыс ло васць 
пе ра ста не быць ма то рам, 
але за ста нец ца важ най 
част кай нар веж скай пра-
мыс ло вас ці. Гэ та зна чыць, 

што мы па він ны не толь кі 
ра біць стаў ку на но выя га-
лі ны, але і па ляп шаць ра-
мач ныя ўмо вы для наф та- і 
га за зда бы чы».

ЛЕП ШЫЯ 
ПА ІН ДЭК СЕ

Чыс ты пры ток па ступ-
лен няў з наф та га за ва га 
сек та ра, як ча ка ец ца, вы-
рас це на ле та на 4,3% у па-
раў на нні з бя гу чым го дам і 
на 47% ад нос на 2016-га. Ра-
зам з тым ура дам пра гноз 
рос ту ВУП без улі ку зда бы-
чы наф ты і га зу на шэль фе 
на 2017 год па леп ша ны з 
1,6% да 2%, на на ступ ны — 
з 2,4% да 2,5%.

Ад нак наф тай і га зам 

пры род ныя ба гац ці зу сім не 

аб мя жоў ва юц ца. Кра і на ва-

ло дае вя лі кі мі за па са мі ле су, 

ра до ві шча мі жа ле за, алю мі-

нію, ме дзі, цын ку, свін цу, ні-

ке лю, ты та ну, ма ліб дэ ну, се-

раб ра, мар му ру, гра ні ту. Тут 

раз ві та хі міч ная пра мыс ло-

васць, ле са вод ства, ма шы-

на бу да ван не. Нар веж ская 

мар ская эка но мі ка ахоп лі вае 

шы ро ка раз ві тую сет ку га-

лін, звя за ных з пе ра воз ка мі 

і раз вя дзен нем аква куль ту-

ры, якія прад стаў ля юць усё 

больш раз на стай ны спектр 

та ва раў і па слуг.

Пры гэ тым аду ка цыя і 

куль ту ра — на пер шым пла-

не. У па чат ко вай шко ле вы-

кла да ец ца не толь кі анг лій-

ская мо ва (з пер ша га кла са), 

але і — акра мя тра ды цый ных 

прад ме таў — эка ло гія і мас-

тац тва. Да рэ чы, на аду ка цыю 

вы дат коў ва ец ца ў тры ра зы 

больш, а на ахо ву зда роўя — 

у ча ты ры ра зы больш,

чым на аба ро ну. Не здар ма 

з 2001 да 2006 го да і па чы-

на ю чы з 2010-га Нар ве гія 

ўзна чаль вае спіс кра ін па 

Ін дэк се ча ла ве ча га раз віц-

ця. Так што ка ра леў ства зу-

сім не ся дзіць склаў шы ру кі 

ў ча кан ні кан ца «наф та вай 

эпо хі», спа дзе ю чы ся на вя-
ліз ную «за на чку».

За хар БУ РАК.
burаk@zvіаzdа.bу

ТРЫЛЬ ЁН 
ДЛЯ КА РА ЛЕЎ СТВА

На вош та Нар ве гія 
на за па сі ла рэ корд ную «за на чку»?

Ак ты вы су ве рэн на га фон ду ка ра леў ства Нар ве гія 
пе ра вы сі лі трыль ён до ла раў (7,8 трлн крон) — 
гэ та ў два з па ло вай ра зы больш за га да вы аб' ём 
унут ра на га ва ла во га пра дук ту кра і ны. Пра на са мрэч 
гіс та рыч ны факт рас ка заў Ін гві Слінг стад, ды рэк тар 
бан ка Nоrgеs Bаnk Іnvеstmеnt Mаnаgеmеn (NBІM), які 
кі руе фон дам. «Я не ду маю, каб хтось ці ча каў, 
што фонд ка лі-не будзь скла дзе трыль ён до ла раў», — 
ска заў ён. Рэ корд на га аб' ёму кра і на да сяг ну ла 
яшчэ ў ся рэ дзі не ве рас ня дзя ку ю чы доб ра му ста ну 
і рос ту су свет ных фон да вых рын каў. На вош та 
не вя ліч кай Нар ве гіі та кія ка ла саль ныя рэ зер вы?


