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«Мы па він ны на гэ тай на ра-

дзе ў вуз кім ко ле спе цы я ліс таў 

раз гле дзець пы тан не пра да-

лей шую ра бо ту на ша га наф-

та хі міч на га комп лек су, — аба-

зна чыў тэ му су стрэ чы кі раў-

нік дзяр жа вы. — У да дзе ным 

вы пад ку пы тан не ста іць пра 

па стаў кі наф ты ў Бе ла русь, у 

тым лі ку з су свет ных рын каў, не 

толь кі з Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 

што мы ўжо па ча лі ра біць. Мы 

па він ны па гля дзець, у што гэ та 

вы льец ца».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

крэс ліў, што пы тан не ды вер сі-

фі ка цыі па ста вак наф ты не тра-

ціць сва ёй ак ту аль нас ці. «Са-

праў ды, ця пер у поў ным аб' ёме 

ня ма аль тэр на ты вы па стаў кам 

ра сій скай наф ты. Але, як мы і 

да маў ля лі ся, ды вер сі фі ка вац ца 

нам трэ ба. Трэ ба іс ці да та го, 

каб пра цэн таў 30-40 куп ляць 

у Ра сій скай Фе дэ ра цыі, пра-

цэн таў 30 мы па він ны з Бал-

ты кі за во зіць наф ты, пра цэн-

таў 30 — праз Укра і ну пра ве-

ра ным ужо шля хам. Маг чы ма, 

Ка зах стан змо жа па ста віць нам 

наф ту, ка лі Ра сія па го дзіц ца з 

гэ тым. Дзіў на: наш са юз нік не 

дае зго ды на па стаў ку наф ты 

ад на ша га ін ша га са юз ні ка. 

Што ж, та кая сі ту а цыя ця пер па 

па стаў ках наф ты, і мы па він ны 

з гэ тым ра за брац ца», — пад-

крэс ліў Прэ зі дэнт.

Але са мае важ нае пы тан-

не — пе ра пра цоў ка наф ты і 

да лей шы про даж наф та пра-

дук таў — гэ та для эка но мі кі 

знач ны рэ сурс. Праб ле мы ёсць 

і тут — з-за ўвя дзен ня Ра сій-

скай Фе дэ ра цы яй пад атко ва га 

ма неў ру не па збеж на зні жа юц-

ца да хо ды рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту, па гар ша ец ца эфек-

тыў насць ра бо ты ай чын ных 

наф та пе ра пра цоў чых за во даў. 

НПЗ су тык ну лі ся з праб ле май 

фі нан са ван ня бя гу чай дзей нас-

ці і, што не ма ла важ на, сва іх ін-

вес ты цый ных пра грам, на кі ра-

ва ных на раз віц цё вы твор час ці. 

Але тут кі раў нік дзяр жа вы быў 

ка тэ га рыч ны: «Гэ тыя ар гу мен-

ты я на ват да ўва гі пры маць 

не ха чу. Вай ны ня ма. У све це 

гро шай мо ра. Ёсць кі раў ні кі 

кан цэр наў, ва ўра дзе — ві цэ-

прэм' ер, кі раў ні кі за во даў. 

Вы ра шай це пы тан ні».

Кі раў нік дзяр жа вы па пра сіў 

па ве да міць пра гно зы раз віц ця 

су свет на га рын ку наф ты і наф-

та пра дук таў на най блі жэй шы 

час і на ся рэд не тэр мі но вую 

перс пек ты ву, а так са ма тое, 

якія ўрад ба чыць рэ зер вы па 

па вы шэн ні эфек тыў нас ці экс-

пар ту наф та пра дук таў у ця пе-

раш ніх умо вах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па пя-

рэ дзіў аб пер са наль най ад каз-

нас ці за ўсе пра па но вы. «Ка лі 

хтось ці ба чыць, што мы экс-

пар та ваць мо жам пра дук-

цыю па двух-трох ка на лах 

або ма на па лі за ваць пра цэс 

экс пар ту, — кож ная пра па но-

ва па він на быць раз гле джа-

на, — ска заў лі дар дзяр жа-

вы. — А то ў нас раз ва жан няў 

шмат, бал бат ні шмат, ра шэн ні 

з-за бал бат ні не пры ма юц ца, а 

ка лі ра шэн не пры муць, по тым 

ня ма з ка го спаг наць».

Ён яшчэ раз пад крэс ліў, 

што на ват ка лі кі раў ні кі не 

за ста нуц ца на сва іх па са дах, 

бу дуць «га ла вой ад каз ваць за 

пры ня тыя ра шэн ні».

Пе ра сця рог Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пры сут ных і ад 

пры ват ных пры хіль нас цяў і ін-

та рэ саў.

«Увесь свет пра цуе, пры кла-

даў шмат, лю бы бя ры це з іх і 

да вай це ў гэ тым кі рун ку дзей ні-

чаць», — звяр нуў ся да ўдзель-

ні каў на ра ды Прэ зі дэнт.

«ДЫ ВЕР СІ ФІ КА ВАЦ ЦА 
НАМ ТРЭ БА»

 У тэ му
На па чат ку го да кан цэрн «Бел наф та хім» па ве дам ляў, што 

кошт наф ты для бе ла рус кіх НПЗ з улі кам пад атко ва га ма неў ру ў 

РФ вы рас це ў 2020 го дзе больш чым на $20 за 1 т, што скла дае 

5 % да ўзроў ню ца ны 2019 го да. У па пя рэд нія га ды цэ ны на па лі ва 

на ўнут ра ным рын ку стрым лі ва лі ся, у вы ні ку гэ та га НПЗ бы лі вы-

му ша ныя на рас ціць крэ дыт ную за па зы ча насць, што па гор шы ла 

фі нан са вы стан. У 2018 го дзе бы ло па ча та вы раў ноў ван не цэ-

на вай сі ту а цыі на ўнут ра ным рын ку, якое па сту по ва да зво лі ла 

НПЗ вый сці на эфек тыў ную ра бо ту. Пры гэ тым бе ла рус кія цэ ны 

на ма тор нае па лі ва за ста юц ца на 30-40 % ні жэй шыя, чым на 

су меж ных еў ра пей скіх і ўкра ін скім рын ках.

Бе ла рус кія НПЗ сіс тэм на па вы ша юць эфек тыў насць і зні жа-

юць за тра ты на вы твор часць за кошт ма дэр ні за цыі і рэ кан струк-

цыі тэх на ла гіч ных аб' ек таў, па ве дам ляў кан цэрн. Эка на міч ны 

эфект ад рэа лі за цыі ме ра пры ем стваў па зні жэн ні вы дат каў за 

2019 год «Бел наф та хім» аца ніў у $60 млн.

Цэ ны на аў та ма біль нае па лі ва кан цэрн па вы шае па этап на. 

«За 2019 год цэ ны на ма тор нае па лі ва ў рэс пуб лі цы ў ся рэд-

нім бы лі па вя лі ча ныя на 13 %, у той час як су свет ная ка ці роў ка 

наф ты за на зва ны пе ры яд вы рас ла на 17 %», — звяр та лі ўва гу 

ў кан цэр не.

Апош няе змя нен не цэн на бен зін (трэ цяе з па чат ку го да) 

ад бы ло ся ў Бе ла ру сі 19 сту дзе ня. Ца на АІ-92-К5-Еў ра скла-

ла 1,67 руб ля, АІ-95-К5-Еў ра — 1,77 руб ля, АІ-98-К5-Еў ра — 

1,99 руб ля, ДП — 1, 77 руб ля.

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка аб мер ка ваў з кі раў ніц твам ура да і наф та пе ра пра цоў чай га лі ны 
маг чы масць аль тэр на тыў ных па ста вак наф ты і па вы шэн ня эфек тыў нас ці экс пар ту наф та пра дук таў

ПЕ РА ГА ВО РЫ 
ПРА ЦЯГ ВА ЮЦ ЦА

«Не ма ла важ ным ас-

пек там на ра ды бы ло па-

вы шэн не эфек тыў нас ці як, 

улас на, апе ра цый ных вы-

дат каў на шых за во даў, так 

і рэа лі за цыі наф та пра дук-

таў на знеш нім пе ры мет-

ры, — пра ка мен та ваў вы-

ні кі раз мо вы з Прэ зі дэн там 

кі раў нік «Бел наф та хі ма» 

Анд рэй РЫ БА КОЎ. — 

Раз мо ва ідзе пра най блі-

жэй шыя рын кі: Укра і ну, 

Поль шчу, Пры бал ты ку. 

Да дзе ны кан крэт ныя да-

ру чэн ні на конт пра ця гу ра-

бо ты па ўсіх гэ тых кі рун ках. 

У най блі жэй шы час нас 

ча кае маш таб ная, пла на-

мер ная пра ца, раз лі ча ная 

на ват не на адзін год, а на 

бу ду чыя два-тры га ды».

Бе ла русь па куль не вый шла на за пла на ва ныя ў 

сту дзе ні—лю тым аб' ёмы экс пар ту наф та пра дук таў, 

удак лад ніў ён, тым не менш пас ля не вя лі ка га пе ра-

пын ку знеш ні про даж ад на віў ся.

Па чат ку раз груз кі нар веж скай наф ты, пра па-
стаў кі якой ня даў на ўда ло ся да мо віц ца, кан цэрн 
ча кае ўжо ўве ча ры 22 сту дзе ня.

«Аль тэр на тыў ныя па стаў кі пра пра цоў ва юц ца, 
не бу ду анан са ваць, але ёсць ужо га то выя кан так-
ты, гэ та да ты чыц ца не толь кі са мой наф ты, але і 
ла гіс тыч ных ка на лаў яе па ступ лен ня, — ска заў 
Анд рэй Ры ба коў. — Гэ та ўжо бу дзе не па пар та́х 

і чы гун цы, гэ та бу дуць ужо ін шыя на прам кі. Мы 

ця пер пра цу ем па роз ных кі рун ках».

Што да ты чыц ца вы га ды ад ды вер сі фі ка цыі 

па ста вак наф ты, стар шы ня кан цэр на за ўва жыў: 

«Ёсць доб ры прын цып не склад ваць усе яй кі ў 

адзін ко шык. Та му вы га да мае комп лекс ны па ды-
ход. Пры комп лекс ным па ды хо дзе ты не дзе мо-
жаш губ ляць, не дзе зна хо дзіць, але су мар ны эфект 
атрым лі ва еш ста ноў чы».

Што да ты чыц ца пе ра моў з ра сій скім бо кам, то 
яны пра цяг ва юц ца як на ўзроў ні кам па ній, так і на 
ўзроў ні Мі ніс тэр ства энер ге ты кі Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі і кан цэр на «Бел наф та хім». «Без умоў на, мы ча-
ка ем, што пе ра га вор ныя пра цэ сы ў най блі жэй шы 
час пра цяг нуц ца і на вы шэй шым уз роў ні», — да даў 
Анд рэй Ры ба коў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Кі раў нік кра і ны і ды-

рэк тар кар па ра цыі аб-

мяр коў ва лі маг чы мас ці 

ўдзе лу Бе ла ру сі ў кас-

міч най пра гра ме «Рас-

кос ма су» і ін шыя кі-

рункі су мес най ра бо ты 

ў га лі не. Уста но ва цес-

на су пра цоў ні чае з На-

цы я наль най ака дэ мі яй 

на вук Бе ла ру сі і шмат-

лі кі мі прад пры ем ства-

мі, ся род якіх «Пе ленг», 

«Ін тэ грал».

«Шмат бы ло за ду мак, 

мно гія рэа лі за ва ны. Мы 

ве да ем, і вы лепш за мя-

не ве да е це, што ля тае на 

ар бі це, што на ле жыць 

Бе ла ру сі там. Мы ро-

бім не тое што пер шыя 

кро кі ў кос ма се, а ро-

бім маг чы мыя кро кі ў 

кос ма се», — звяр нуў ся 

Аляк сандр Лу ка шэн ка да 

су раз моў ца.

Асва ен не кос ма су, 

без умоў на, рэч да ра гая, 

але, па сло вах Прэ зі дэн-

та, — пры яры тэт ная для 

на шай кра і ны, як і ін шыя 

вы со ка тэх на ла гіч ныя 

пра ек ты. Кос мас, атам-

ная энер ге ты ка — вя ду-

чую ро лю ў рэа лі за цыі гэ-

тых пра грам ады гры вае 

пад трым ка Ра сіі. «Мы ў 

Бе ла ру сі ста ра ем ся вы-

со кія тэх на ло гіі раз ві ваць 

па ўсіх кі рун ках», — кан-

ста та ваў кі раў нік дзяр-

жа вы. «Кос мас — гэ та 

лак му са вая па пер ка, 

якая да па ма гае аца ніць 

маг чы мас ці і здоль нас ці 

дзяр жа вы і на ро да», — 

за ўва жыў ён.

У знак па дзя кі за су-

пра цоў ніц тва Дзміт рый 

Ра го зін прэ зен та ваў Прэ-

зі дэн ту Бе ла ру сі паль чат-

ку кас ма на ўта, які ў 2019 

го дзе па бы ваў у кос ма се. 

З чы ёй ру кі гэ ты «кас міч-

ны» па да ру нак, ён пуб-

ліч на не пры знаў ся, каб 

ін шыя кас ма на ўты не 

раў на валі. «Гэ та пер шы 

ў мя не та кі ле ген дар-

ны па да ру нак», — па-

дзя ка ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Кос мас — гэ та лак му са вая па пер ка, 
якая да па ма гае аца ніць маг чы мас ці і здоль нас ці дзяр жа вы і на ро да»

ДА ВЕД КА

Бе ла рус кі кас міч ны апа рат і ра сій-

скі кас міч ны апа рат дыс тан цый на-

га зан дзі ра ван ня Зям лі «Ка но пус-В» 

№ 1 скла да юць су мес ную ар бі таль ную 

гру поў ку. Мэ ты кас міч на га пра ек та до-

сыць зям ныя — ма ні то рынг тэх на ген-

ных і пры род ных над звы чай ных сі ту-

а цый, кант роль за зем ле ка ры стан нем, 

ляс ным фон дам, наф та га за вы мі аб' ек-

та мі і эка ло гі яй. На цы я наль ная ака дэ-

мія на вук Бе ла ру сі і Дзяр жаў ная кар па-

ра цыя па кас міч най дзей насці «Рас кос-

мас» у най блі жэй шыя дні пад пі шуць 

па гад нен не аб па шы рэн ні маг чы мас-

цяў су мес най ар бі таль най гру поў кі з 

вы ка ры стан нем ра сій скіх кас міч ных 

апа ра таў.

З 22 да 23 сту дзе ня ў На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі ад бу дзец ца 

пер шае па ся джэн не Між дзяр жаў на га 

са ве та па кос ма се Са друж нас ці Не за-

леж ных Дзяр жаў. Удзель ні чаць бу дуць 

дэ ле га цыі Ра сіі, Ар ме ніі і Ка зах ста на. 

На па рад ку су стрэ чы — пы тан ні па 

ін тэ гра цыі на зем ных інф ра струк тур, 

якія вы ка рыс тоў ва юць сіг на лы сіс тэ мы 

ГЛА НАСС, рэа лі за цыі су мес ных пра ек-

таў у га лі не вы ка ры стан ня кас міч най 

пра сто ры ў мір ных мэ тах.

 Ка мен та рый у тэ му
Ся род асноў ных парт нё раў ра сій скай кар па ра цыі ў Бе ла ру сі Дзміт рый 

Ра го зін на зваў «Пе ленг», які ства рае ўні каль ную мэ та вую апа ра ту ру для 

шэ ра гу кас міч ных апа ра таў. «У гэ тым пла не ра сій ска-бе ла рус кае су пра цоў-

ніц тва, ка лі б яно бы ло больш цеснае (і Аляк сандр Ры го ра віч па цвер дзіў во лю 

бе ла рус кай дзяр жа вы пра ца ваць так), да зво лі ла б ства рыць цэ лую се рыю 

апа ра таў у рам ках гру поў кі дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі з вы ка ры-

стан нем бе ла рус кай ап тыч най апа ра ту ры», — за явіў ге не раль ны ды рэк тар 

«Рас кос ма су». Ад зна чыў ён і яшчэ ад но бе ла рус кае прад пры ем ства — лі да ра 

ў мік ра элект ро ні цы са вец кіх ча соў «Ін тэ грал». Пра ек та ван не элект рон най, 

ра ды я цый на тры ва лай кам па не нтнай ба зы для кас міч на га пры зна чэн ня — 

вель мі сур' ёз ны кі ру нак для су пра цоў ніц тва.

«Ка неш не, вель мі ха це ла ся б зра біць су мес ны апа рат, вель мі ха це ла ся б 

ад пра віць і кас ма на ўта Рэс пуб лі кі Бе ла русь у бу ду чы ні, але сён ня мы па чы на-

ем маш таб нае су пра цоў ніц тва. Ра ней іш лі пе ра гаворы пра маг чы мую куп лю 

бе ла рус кіх прад пры ем стваў ра сій скі мі ін тэ гра ва ны мі струк ту ра мі. Я лі чу, што 

гэ та не зу сім слуш ны шлях, — ска заў Дзміт рый Ра го зін. — Ця пер мы га во-

рым не пра на быц цё ад но ў ад на го якіхсь ці ак ты ваў, а пра скла дан не гэ тых 

ак ты ваў у рам ках су мес ных прад пры ем стваў і ін тэ гра ва ных струк тур».

Стаў ка на раз віц цё вы со кіх тэх на ло гій 

і кос ма су ў пры ват нас ці — пры яры тэт 

для на шай кра і ны, якая не ва ло дае знач ны мі 

пры род ны мі рэ сур са мі. «Бе ла русь заў сё ды 

за раб ля ла за кошт маз гоў і рук лю дзей, 

за кошт кам пе тэн цый і ква лі фі ка цыі на шых 

лю дзей», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час су стрэ чы 

з ге не раль ным ды рэк та рам ра сій скай 

Дзяр жаў най кар па ра цыі па кас міч най 

дзей нас ці «Рас кос мас» Дзміт ры ем 

Ра го зі ным.
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