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Кад ра вы па ня дзе лак у Прэ-

зі дэн та: ка ля двух дзя сят каў 

ча ла век атры ма лі но выя па-

са ды, у мі ніст ра ўнут ра ных 

спраў но выя на мес ні кі.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн-

ка з са ма га па чат ку тыд ня на ра-

бо чым мес цы. Уча раш ні дзень ужо 

на зва ны гіс та рыч ным — для дып-

ла ма тыч на га кор пу са, пры нам сі. 

Ча го вар тае толь кі на зна чэн не 

прад стаў ні ка Бе ла ру сі ў ЗША, па-

са да яко га за ста ва ла ся ва кант най 

два нац цаць га доў.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў 

пяць кі раў ні коў дып ла ма тыч ных 

прад стаў ніц тваў Бе ла ру сі — у ад-

па вед нас ці з да ру чэн нем Прэ зі-

дэн та, ся род іх не толь кі кад ра выя 

дып ла ма ты, але і ўпраў лен цы, якія 

доб ра ся бе за рэ ка мен да ва лі і ма-

юць до свед ра бо ты ў сфе ры між-

на род ных ад но сін.

Важ ны дзень 
для дып ла ма тыч най 
гіс то рыі

Та ко га па ке та важ ных кра ін і 

та ко га вы со ка га ўзроў ню на зна-

чэн цаў мі ністр за меж ных спраў 

Ула дзі мір Ма кей не па мя тае.

«Кра і ны, ку ды на зна ча ны пас-

лы, ады гры ва юць важ ную ро лю і 

ў рэ гі ё не, і ў све це ў цэ лым. На шы 

ад но сі ны з імі раз ві ва юц ца ды на-

міч на і па сту по ва. На прык лад, з 

Вя лі ка бры та ні яй мы ў най леп шыя 

га ды ме лі та ва ра аба рот больш за 

тры міль яр ды до ла раў, з Ні дэр лан-

да мі — больш за два міль яр ды. 

Са Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі, 

з Ка зах ста нам ле тась амаль да 

міль яр да быў та ва ра аба рот», — 

па ве да міў жур на ліс там Ула дзі мір 

Ма кей.

Важ нае зна чэн не з пунк ту гле-

джан ня эка на міч на га су пра цоў ніц-

тва мае для Бе ла ру сі і Аў стрыя, у 

тым лі ку як штаб-ква тэ ра мно гіх 

рэ гі я наль ных і між на род ных ар га-

ні за цый, уза е ма дзе ян не з які мі мае 

ве лі зар нае зна чэн не. Ула дзі мір Ма-

кей упэў не ны: на ўсе ад каз ныя па-

са ды на зна ча ны лю дзі, якія бу дуць 

пра ца ваць у ін та рэ сах дзяр жа вы.

Не са юз ні кі, 
але парт нё ры

Аб ад наў лен ні дып прадс таў ніц-

тва на ўзроў ні па слоў Мінск і Ва-

шынг тон за яві лі ле тась у ве рас ні, 

ка лі Аляк сандр Лу ка шэн ка су стра-

каў ся з на мес ні кам дзярж сак ра та-

ра ЗША Дэ ві дам Хэй лам.

«Мы са Злу ча ны мі Шта та мі не 

ста нем ва ен на-па лі тыч ны мі са юз-

ні ка мі ў агляд най перс пек ты ве, але 

мы мо жам быць уза е ма вы гад ны мі 

парт нё ра мі», — за явіў жур на ліс там 

на зна ча ны Над звы чай ны і Паў на-

моц ны Па сол Бе ла ру сі ў ЗША Алег 

Краў чан ка.

Ся род га лін, у якіх ін та рэ сы 

дзвюх кра ін су па да юць, — у пер-

шую чар гу ўза е ма дзе ян не ў га лі не 

пры цяг нен ня фі нан са вых рэ сур саў, 

эка на міч ны і энер ге тыч ны дыя лог, 

між на род ная бяс пе ка, су пра цоў ніц-

тва пра ва ахоў ных ор га наў.

«Тое, што мы на ле жым да роз-

ных ва ен на-па лі тыч ных бло каў, не 

вы клю чае, а хут чэй вы зна чае не аб-

ход насць кан так таў па між ва ен ны мі. 

Без умоў на, мы па га джа ем ся не ва 

ўсім, та му важ ным эле мен там на-

шых двух ба ко вых ад но сін за ста нец-

ца дыя лог па пы тан нях, па якіх на шы 

па зі цыі па куль ад роз ні ва юц ца», — 

рас тлу ма чыў кі раў нік дып мі сіі.

Ён імк нец ца да та ко га ўзроў ню 

нар ма лі за цыі ад но сін, які мож на бу-

дзе аца ніць як устой лі вы, ка лі з'я віц ца 

ўпэў не насць у тым, што ў най блі жэй-

шы час не ўзнік не ўсклад нен няў для 

до сту пу на ёміс ты пла це жаз доль ны 

аме ры кан скі ры нак, для маг чы мас-

цяў вы твор чай ка а пе ра цыі, пры цяг-

нен ня фі нан са вых рэ сур саў.

«Я лі чу ме на ві та на дан не ўстой-

лі ва га ха рак та ру да сяг нен ням, нар-

ма лі за цыі, якіх нам уда ло ся да сяг-

нуць ця пер, пры яры тэт най за да-

чай», — да даў Алег Краў чан ка.

Но выя тва ры
Прэ зі дэнт на зна чыў кі раў ні коў 

дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў 

Бе ла ру сі: на па са ду Над звы чай на-

га і Паў на моц на га Па сла ў Ні дэр-

лан дах — Анд рэя Еў да чэн ку, да-

гэ туль пер ша га на мес ні ка мі ніст ра 

за меж ных спраў; Над звы чай на га 

і Паў на моц на га Па сла ў Аў стрыі 

і па су мя шчаль ніц тве ў Сла ве ніі, 

Па ста ян на га прад стаў ні ка Бе ла ру-

сі пры між на род ных ар га ні за цы ях 

у Ве не і па су мя шчаль ніц тве пры 

Ар га ні за цыі па бяс пе цы і су пра цоў-

ніц тве ў Еў ро пе — Анд рэя Да пкю-

на са, да гэ туль на мес ні ка мі ніст ра 

за меж ных спраў.

Над звы чай ным і Паў на моц ным 

Па слом Бе ла ру сі ў ЗША на зна ча ны 

Алег Краў чан ка, які да гэ туль пра-

ца ваў на мес ні кам мі ніст ра за меж-

ных спраў, у Ка зах ста не — Па вел 

Уцю пін, які да чэр ве ня 2020 го да 

зай маў па са ду мі ніст ра пра мыс ло-

вас ці. Дып ла ма тыч ную мі сію Бе ла-

ру сі ў Злу ча ным Ка ра леў стве Вя-

лі ка бры та ніі і Паў ноч най Ір лан дыі 

ўзна ча ліў Мак сім Ер ма ло віч, які да 

чэр ве ня 2020 го да пра ца ваў мі ніст-

рам фі нан саў.

Аб на віў ся склад кі раў ніц тва 

сіс тэ мы за бес пя чэн ня дзяр жаў-

най бяс пе кі: на мес ні кам стар шы ні 

Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі на зна ча ны 

Дзміт рый Рэ уцкі (ён пра ца ваў на-

чаль ні кам упраў лен ня КДБ па Мін-

ску і Мін скай воб лас ці), на чаль ні-

кам упраў лен ня КДБ па Мін ску і 

Мін скай воб лас ці — Ула дзі мір Ко-

зыр, які зай маў па са ду на чаль ні ка 

апе ра тыў на-по шу ка ва га ўпраў лен-

ня КДБ.

Кі раў нік дзяр жа вы ўзгад ніў кан-

ды да ту ру Сяр гея Чарт ко ва, на мес-

ні ка ге не раль на га ды рэк та ра па ка-

мер цый ных пы тан нях Ма гі лёў ска га 

за во да ліф та ва га ма шы на бу да ван-

ня, на па са ду ге не раль на га ды рэк-

та ра прад пры ем ства.

На зна чэн ні на мес ні кам стар шы-

ні Ка мі тэ та дзярж бяс пе кі Дзміт рыя 

Рэ уцка га і на чаль ні кам упраў лен ня 

КДБ па Мін ску і Мін скай воб лас ці 

Ула дзі мі ра Ко зы ра Прэ зі дэнт на-

зваў «больш чым сур' ёз ны мі».

«Асаб лі ва ў гэ ты пра ме жак 

ча су», — пад крэс ліў кі раў нік дзяр-

жа вы.

У ра бо чым па рад ку на па са ду 

пер ша га на мес ні ка мі ніст ра за меж-

ных спраў уз год не на кан ды да ту ра 

Аляк санд ра Гур' я на ва, які быў На-

дзвы чай ным і Паў на моц ным Па слом 

Бе ла ру сі ў Іта ліі і па су мя шчаль ніц-

тве на Маль це, у Сан-Ма ры на, Па-

ста ян ным прад стаў ні ком Бе ла ру сі 

пры Хар чо вай і сель ска гас па дар чай 

ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый.

На мес ні кам мі ніст ра за меж ных 

спраў уз год не ны Сяр гей Алей нік, 

які быў па слом у Вя лі ка бры та ніі, 

пра ца ваў у Ва ты ка не і на Маль-

це. На па са ду пер ша га на мес ні ка 

мі ніст ра су вя зі і ін фар ма ты за цыі 

ўзгод не на кан ды да ту ра на мес ні ка 

ды рэк та ра Дэ парт амен та ін фар-

ма цый ных тэх на ло гій Еў ра зій скай 

эка на міч най ка мі сіі Паў ла Тка ча.

Но вым пер шым на мес ні кам 

стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка-

ма стаў Дзміт рый Мі ку лё нак, які 

да чэр ве ня 2020-га быў мі ніст рам 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, на мес-

ні кам стар шы ні Ма гі лёў ска га абл-

вы кан ка ма — Сяр гей Мас лаў, да-

гэ туль — ге не раль ны ды рэк тар 

Ма гі лёў абл дар бу да, кі раў ні ком 

спраў Ма гі лёў ска га абл вы кан ка-

ма — Мі ка лай Дзяд коў, які пра ца-

ваў стар шы нёй Ма гі лёў ска га аб лас-

но га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

З 2021 го да трэ ба пры рас таць ся рэд не су свет ны мі 

тэм па мі — та кую за да чу для эка но мі кі кра і ны Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста віў на су-

стрэ чы з чле на мі праў лен ня На цы я наль на га бан ка.

Ён ад зна чыў, што ў апош нія тры ме ся цы Нац банк сва і мі 

ра шэн ня мі спрас ціў шмат на гляд ных аб ме жа ван няў. Ся род 

та кіх ра шэн няў — зні жэн не стаў кі рэ фі нан са ван ня. «Рух у 

гэ тым кі рун ку аку рат на, спа кой на трэ ба пра цяг ваць. Вы 

спе цы я ліс ты, пра фе сі я на лы, ве да е це, як гэ та ра біць, не 

горш за мя не. Ка лі стра цім за во ды, то на ступ ны мі бу дуць 

бан кі. Бя гу чыя цяж кас ці вы ра шым, але з 2021 го да трэ ба 

пры рас таць ся рэд не су свет ны мі тэм па мі. Ін ша га не да дзе-

на. Вы па мя та е це, што я пра сіў за даць устой лі вы трэнд на 

змяк чэн не фі нан са вай па лі ты кі і па ста ян ны рост крэ ды та-

ван ня эка но мі кі. Пры гэ тым, вя до ма, бу дзем стрым лі ваць 

ін фля цыю», — ска заў кі раў нік кра і ны.

Ён па ве да міў, што праз па ру дзён ад бу дзец ца раз мо ва з 

ура дам і да яго ёсць пы тан не на конт рос ту цэн: «Як мож на 

так зай мац ца, кант ра ля ваць цэ на ўтва рэн не — і ў той жа час 

цэ ны на не ка то рыя та ва ры (ужо ў срод ках ма са вай ін фар-

ма цыі пра слізг вае) пад ня лі ся амаль у два ра зы?»

«ЖЫ ВЫЯ» КАНТ РАК ТЫ — ЗА ЛОГ ДА ПА МО ГІ
Прэ зі дэнт яшчэ раз на га даў Нац бан ку пра не аб ход насць 

пад трым кі прад пры ем стваў, якія са праў ды тра пі лі ў скла да-

нае ста но ві шча. «І вы ве да е це маю жа лез ную па зі цыю, — 

пра цяг нуў кі раў нік кра і ны. — Хто склаў ру кі або, не дай 

бог, лю дзей па чаў зваль няць, на пад трым ку дзяр жа вы 

хай не раз ліч вае. Пры тым ме ры за тое, што вы кід ва юць 

лю дзей на ву лі цу, бу дуць са мыя жорст кія. Тым, у ка го ёсць 

«жы выя» экс парт ныя кант рак ты ці хто за пус ціў ін вес ты-

цый ны пра ект, трэ ба да па маг чы аба вяз ко ва. Яны вер нуць 

гэ тыя гро шы».

Як да даў Прэ зі дэнт, ва ўсіх кра і нах ёсць та кія па слаб лен-

ні. «Не прад' яў ляй це за ліш нія ўмо вы, не стаў це бар' е ры. 

Ідзі це на су страч па рэ струк ту ры за цыі даў гоў, хоць бы ў 

якас ці ча со вай пе рад ыш кі», — пад крэс ліў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ра іў пры цяг ваць да гэ тай ра бо-

ты мяс цо выя ор га ны ўла ды — яны лепш ве да юць сі ту а цыю 

ў сва іх рэ гі ё нах.

«Бан каў ская сіс тэ ма — адзін з клю ча вых эле мен таў на-

шай эка на міч най бяс пе кі, і гэ та асаб лі ва ад чу ва ец ца ў пе-

ры яд бя гу ча га су свет на га кры зі су. Пры чым не толь кі эка-

на міч на га. Я ска заў бы, комп лекс на га, усе ба ко ва га кры зі-

су», — упэў не ны лі дар дзяр жа вы.

Сён ня бан каў скі сек тар кра і ны скла да юць 25 бан каў. У іх 

ста тут ных фон дах не толь кі бе ла рус кі, але і ра сій скі, ка зах-

скі, аў стрый скі і швей цар скі ка пі та лы. На дум ку Аляк сан дра 

Лу ка шэн кі, гэ та «свед чыць аб ад кры тас ці бе ла рус кай эка но-

мі кі і ўпэў не нас ці між на род ных парт нё раў у яе бу ду чы ні».

Пе рад но вым скла дам ура да кі раў нік кра і ны па ста віў 

за да чу не прос та не да пус ціць сё ле та па дзен ня на шай эка-

но мі кі, а імк нуц ца да ВУП, вы шэй ша га за 100 пра цэн таў 

ад ле таш ня га: «Трэ ба знай сці, вы ха піць кож ны шанц і 

лю бую маг чы масць для ру ху на пе рад. Ад Нац бан ка я так-

са ма ча каю больш ак тыў на га ўдзе лу ў на зва ным пра цэ се. 

Гэ та не ма ры, мы прос та не мо жам са бе да зво ліць ска ціц ца 

ўніз, та му што ад туль бу дзе вель мі скла да на па ды мац ца. 

На коль кі гэ та маг чы ма, мы па він ны ўтры мац ца пры ўсіх 

праб ле мах у гэ тым го дзе».

ПРЫ ЯРЫ ТЭТЫ НА БЛІЖЭЙШЫ ЧАС
Но выя ін вес ты цыі, як за явіў Прэ зі дэнт, аб ве шча ны прыя-

ры тэ там на ступ най пя ці год кі. Ён па ста віў для бан кі раў за-

да чу па поў ніць не да хоп «доў гіх і тан ных гро шай» для крэ-

ды та ван ня ін вест пра ек таў, асаб лі ва з тэр мі нам акуп нас ці 

7-10 га доў.

«Вы ба чы це, што не ка то рыя кра і ны, у тым лі ку ра сі я не, 

аб ме жа ва лі знеш нія лі мі ты для бе ла рус кіх бан каў, та му 

най важ ней шая за да ча Нац бан ка — знай сці аль тэр на тыў ныя 

маг чы мас ці пры цяг нуць рэ сур сы (па жа да на знеш нія і доў гія) 

для ды вер сі фі ка цыі ба зы бан каў», — па ве да міў Прэ зі дэнт.

Та кія ж за да чы — усім кі раў ні кам бан каў. «У вас па він на 

быць як ва ўра дзе, дзе кож ны ад каз вае пер са наль на, што 

пра даў на экс парт і коль кі ва лют най вы руч кі пры нёс у краі -

ну. Кож ны бан кір па ві нен пер са наль на ад каз ваць, якія 

ён гро шы пры цяг нуў са знеш ніх рын каў і на якіх леп шых 

умо вах. Се дзя чы ў кан то ры Нац бан ка, гэ та га не зро біш. У вас 

па він ны быць шы ро кія кан так ты, і не толь кі з ра сі я на мі, але і ў 

Еў ро пе, Аме ры цы, Кі таі, ін шых мес цах для та го, каб пры цяг-

нуць гра шо выя рэ сур сы», — за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На пры кла дзе «Бел газп рам бан ка» ві даць, на дум ку 

кіраўніка дзяржавы, што «ра бо ты не па ча ты край» у част цы 

ба раць бы з ад мы ван нем гро шай. Па сло вах Прэ зі дэн та, 

стар шы ня праў лен ня і кі ра ван не бан ка ня суць пер са наль-

ную ад каз насць за тое, што ад бы ва ец ца ў ка мер цый ных 

бан ках.

«Гэ тая сі ту а цыя па він на стаць уро кам для аб ноў ле на га 

кі раў ніц тва Нац бан ка. Штат у ва шай струк ту ры не ма лы, 

але, на жаль, на гляд пра ва ліў ся, не спра ца ваў шы на апя рэ-

джан не. Ра бі це вы сно вы, — за явіў бе ла рус кі лі дар. — Мы 

пра во дзім па сту по вую, спа кой ную лі бе ра лі за цыю фі нан-

са ва га і ва лют на га рын каў. Ад нак па слаб лен ні — гэ та не 

ўсё да зво ле насць».

У ра бо це кі раў нік кра і ны па ра іў аба пі рац ца на між на род-

ныя стан дар ты, асаб лі ва ў част цы ба раць бы з ад мы ван нем 

гро шай і фі нан са ван нем тэ ра рыз му. Бе ла русь да ра жыць 

21-м мес цам у рэй тын гу ФАТФ (гру па рас пра цоў кі фі нан-

са вых мер ба раць бы з ад мы ван нем гро шай). Пры гэ тым 

Ра сія зна хо дзіц ца на 32-м мес цы, Швей ца рыя — на 35-м, 

ЗША — на 37-м, Кі тай — на 84-м.

АД КЛА СІ КІ ДА ЛІЧ БЫ
Прэ зі дэнт за га даў раз ві ваць ліч ба выя тэх на ло гіі ў бан каў-

скай сіс тэ ме. На яго дум ку, бан кі не па він ны быць уба ку ад 

су час ных тэн дэн цый, а ма юць стаць ла ка ма ты вам іна ва цый. 

Асаб лі ва ў част цы ліч ба ві за цыі.

«Па сут нас ці, праз 5-10 га доў ужо не бу дзе бан каў у кла-

січ ным вы гля дзе. Трэ ба рых та вац ца ця пер», — пра па на ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Рас пра цоў кі рэ зі дэн таў на ша га Пар ка вы со кіх тэх на ло гій 

ужо за па тра ба ва ныя швей цар скі мі і аме ры кан скі мі бан ка мі. 

Та му лі дар кра і ны да ру чыў Нац бан ку шы рэй за дзей ні чаць 

па тэн цы ял ПВТ на прак ты цы.

Усе па стаў ле ныя на су стрэ чы за да чы па він ны знай сці 

сваё ад люст ра ван не ў аб ноў ле ным Бан каў скім ко дэк се. 

Прэ зі дэнт па пра сіў не за цяг ваць з ак ту а лі за цы яй ак та. «Бан-

каў скі ко дэкс не па ві нен быць сам па са бе, а эка но мі ка 

Бе ла ру сі са ма па са бе, раз ві вац ца ў тым кі рун ку, як ёй 

«хо чац ца». Бан каў скі ко дэкс па ві нен ад па вя даць жыц цю 

і раз віц цю на шай эка но мі кі, жыц цю на шых лю дзей», — 

ак цэн та ваў ува гу кі раў нік дзяр жа вы.

Ад На цы я наль на га бан ка ён ча кае ра шу чых кро каў па 

да лей шым раз віц ці фі нан са вай сіс тэ мы, пад трым цы рэ аль-

на га сек та ра эка но мі кі, уз мац нен ні да ве ру да на цы я наль най 

ва лю ты і па вы шэн ні аба ро не нас ці на сель ніц тва.

У кан цы на ра ды Прэ зі дэнт на зна чыў на па са ды на мес ні ка 

стар шы ні Праў лен ня На цы я наль на га бан ка Іло ну Ляд ніц кую, 

чле наў Праў лен ня На цы я наль на га бан ка Але ну Маш ні ну, 

Дзя ні са Га раг ля да, Дзміт рыя Мі ру на.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«ТРЭ БА ЗНАЙ СЦІ, ВЫ ХА ПІЦЬ КОЖ НЫ ШАНЦ 
І ЛЮ БУЮ МАГ ЧЫ МАСЦЬ ДЛЯ РУ ХУ НА ПЕ РАД»

МЭ ТЫ ВЯ ДО МЫЯ, ЗА ДА ЧЫ ЯС НЫЯ
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