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Учо ра, 1 каст рыч нi ка, Прэ-

зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 

Лу ка шэн ка аб мер ка ваў з кi раў-

нi ком ад ной з най буй ней шых у 

све це дэ ве ла пер скiх i iн вес ты-

цый ных кам па нiй — стар шы нёй 

са ве та ды рэк та раў «Эма ар Про-

пер цiз» Му ха ме дам Алi аль-Аба-

рам рэа лi за цыю гран ды ёз на га 

пра ек та ў Бе ла ру сi.

Гэ та не пер шы вi зiт прад стаў нi ка 

дзе ла во га Ду бая ў Мiнск. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўжо пры маў Му ха ме да Алi 

аль-Аба ра ў Па ла цы Не за леж нас цi ў 

лiс та па дзе мi ну ла га го да. Та ды раз мо-

ва пра маг чы мыя iн вес ты цыi ў Бе ла-

русь вя ла ся за за кры ты мi дзвя ры ма. 

Сён ня ж бу дзе за кла дзе на кап су ла ў 

пад му рак ад на го з бу ду чых бу дын каў, 

што ста не стар там стварэнне «ра зум-

на га го ра да» на поў на чы Мiн ска. Па-

мер iн вес ты цый ААЭ ў на шу кра i ну 

пе ра вы сiць ча ты ры мiль яр ды еў ра.

«Пры клад на год та му, пры су стрэ-

чы з ва мi мы да мо вi лi ся пра су мес ную 

ра бо ту, — ска заў учо ра Прэ зi дэнт Му-

ха ме ду Алi аль-Аба ру. — Та ды быў 

за ду ма ны шэ раг пра ек таў, якiя вы 

ўзя лi ў пра пра цоў ку i га то выя бы лi 

ажыц ця вiць у Бе ла ру сi, па чы на ю чы ад 

сель скай гас па дар кi i за кан чва ю чы бу-

даў нiц твам буй ных iнф ра струк тур ных 

пра ек таў. Мы да маў ля лi ся, што гэ тай 

во сен ню, пас ля прэ зi дэнц кiх вы ба раў, 

су стрэ нем ся i кан чат ко ва рас ста вiм 

усе кроп кi над «i».

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва жыў, 

што су стрэ ча ад бы ва ец ца ў кан тэкс це 

ня прос тых ча соў для ўся го све ту, вы-

клi ку ча ла вец тву па мно гiх кi рун ках.

«За iн вес та ра ў су вя зi з гэ тым iдзе 

вель мi вост рая ба раць ба, i, вя до ма, 

ва ша ра бо та ў Бе ла ру сi, тыя iн вес-

ты цыi, якiя вы пла ну е це ажыц ця вiць 

у Бе ла русь, нам вель мi да рэ чы сён-

ня», — ад зна чыў ён.

Кi раў нiк бе ла рус кай дзяр жа вы вы-

ка заў га тоў насць вы ра шыць усе праб-

лем ныя пы тан нi, якiя ўзнiк лi ў су вя зi з 

рэа лi за цы яй пра ек та.

Му ха мед Алi аль-Абар у сваю чар гу 

па вiн ша ваў Бе ла русь з тым, як кра i на 

спра вi ла ся са скла да най эпi дэ мi я ла-

гiч най сi ту а цы яй, ма ю чы на ўва зе ра-

шэн не не спы няць эка но мi ку.

«Спа дар Прэ зi дэнт, я маю ста сун кi 

з прад стаў нi ка мi мно гiх кра iн. Ня даў на 

быў у Сер бii, i ў гэ тай кра i не са мi ка-

жуць, што тую шко ду, якую на но сiць 

пра стой эка но мi кi на ме сяц-паў та ра, 

не маг чы ма вы пра вiць», — па тлу ма-

чыў ён сваю па зi цыю.

Дру гое вiн ша ван не кi раў нi ка 

«Эма ар Про пер цiз» да ты чы ла ся пе-

ра мо гi Аляк санд ра Лу ка шэн кi на прэ-

зi дэнц кiх вы ба рах.

«Мы нi ко лi не су мня ва лi ся ў вы нi-

ку, мы заў сё ды ца нi лi па лi ты ку, якую 

вы пра во дзi це, да сяг нен нi ва шай кра-

i ны ва ўзроў нi жыц ця на сель нiц тва, 

у бяс пе цы, па ўсiх па ра мет рах», — 

ска заў ён.

Iн вес ты цыi, 
якiя вель мi да рэ чы сён ня

«Эма ар Про пер цiз» рэа лi зуе ў Мiн ску пра ект «ра зум на га го ра да» на 4 млрд еў ра

 Да ве да ма
Кам па нiя «Эма ар Про пер цiз» — 

гэ та дзяр жаў нае ак цы я нер нае та ва-

рыст ва Аб' яд на ных Араб скiх Эмi ра-

таў са штаб-ква тэ рай у го ра дзе Ду-

баi. Кам па нiя ва ло дае больш чым 

60 дач чы ны мi кам па нi я мi i пры сут-

нi чае на рын ках больш чым 35 кра iн 

на Блiз кiм Ус хо дзе, у Паў ноч най 

Аф ры цы, Азii, Еў ро пе i Паў ноч най 

Аме ры цы.

Кам па нi яй рэа лi за ва ныя най буй-

ней шыя бу даў нi чыя пра ек ты Ду бая, 

у тым лi ку са мы вы со кi бу ды нак у 

све це «Бурдж-Ха лi фа» i адзiн з 

най буй ней шых у све це ганд лё-

ва-за баў ляль ных цэнт раў «Ду бай 

Мол». Ця пер рэа лi зу ец ца пра ект 

па бу даў нiц тве са ма га вы со ка га 

збу да ван ня, якое ство ра на ча ла ве-

кам, — «Ду бай-Крык Таў эр», вы шы-

ня яко га па вiн на склас цi больш чым 

900 мет раў.

Па iн фар ма цыi Bloomberg, да-

ход кам па нii ў 2018 го дзе склаў 

ка ля ся мi мiль яр даў до ла раў, ак-

ты вы — больш за 30 мiль яр даў 

до ла раў.

 У ТЭ МУ
«У мя не тры асноў ныя сфе ры, у якiх я пра цую: не ру хо-

масць, рэ ста ран ны бiз нес i элект рон ная ка мер цыя i тэх на-

ло гii, — рас ка заў жур на лiс там пас ля су стрэ чы з Прэ зi дэн-

там Му ха мед Алi аль-Абар. — У Бе ла ру сi асноў ныя мае 

iн вес ты цыi бу дуць скан цэнт ра ва ныя на сфе ры не ру хо мас цi 

i iнф ра струк ту ры, вя дзец ца пра пра цоў ка так са ма па шэ-

ра гу iн шых кi рун каў».

Па вод ле яго слоў, ка ля го да iш ла ра бо та над па гад-

нен нем з бе ла рус кiм бо кам па iн вес цi ра ван нi ў раз вiц цё 

паў ноч най част кi Мiн ска.

«Мы пла ну ем па бу да ваць «ра зум ны го рад» у го ра дзе, — 

па ве да мiў стар шы ня са ве та ды рэк та раў «Эма ар Про пер-

цiз». — Ужо ак тыў на вя дзём пра ек та ван не. Iн вес ты цыi, якiя 

мы пла ну ем уклас цi ў гэ ты пра ект, пе ра вы ша юць ча ты ры 

мiль яр ды еў ра».

Му ха мед Алi аль-Абар звяр нуў ува гу, што рэа лi зуе толь-

кi буй ныя пра ек ты, раз лi ча ныя на коль касць ад 50 ты сяч да 

100 ты сяч ча ла век, i што пра ект у Мiн ску ён мае на мер зра-

бiць са мым леп шым, з улi кам свай го ба га та га до све ду.

«Раз мо ва не пра бу дын кi аль бо iнф ра струк ту ру, якiя 

бу дуць па бу да ва ныя, але пра якасць ча ла ве ча га жыц ця. 

Мы хо чам, каб гэ ты пра ект ад бiў ся на сем' ях, дзе цях, каб 

для iх бы лi ство ра ны больш спры яль ныя ўмо вы, каб раз-

вi ваў ся го рад, па ляп шаў ся iн вес ты цый ны клi мат, каб мяс-

цо выя бу даў нi кi атры ма лi са мы су час ны во пыт, якi яны 

змо гуць вы ка рыс таць на да лей, — да даў ён. — Мы ча ка ем, 

што гэ ты пра ект да дасць 5-7 пра цэн таў у ВУП Мiн ска i да-

зво лiць ства рыць больш за 70 ты сяч пра цоў ных мес цаў».

Бе ла рус кi пра ект кам па нii «Эма ар Про пер цiз» «Паў ноч ны 

бе раг» пра ду гледж вае бу даў нiц тва На цы я наль на га вы-

ста вач на га i Су свет на га ганд лё ва га цэнт раў, унi вер сi тэ та, 

«га рад коў» ахо вы зда роўя i аду ка цыi, спар тыў ных аб' ек таў, 

гас цi нiц, пар ка вай зо ны i iн ша га.

«Мы не гля дзiм на тое, каб за ра бiць, мы гля дзiм больш 

шы ро ка: каб ра бiць жыц цё лю дзей леп шым, — за пэў нiў стар-

шы ня са ве та ды рэк та раў «Эма ар Про пер цiз». — Мы ха це лi б, 

каб пра ект у Бе ла ру сi быў ад люст ра ван нем на ша га во пы ту i 

май стэр ства; каб тая ар хi тэк ту ра, якая бу дзе ство ра на, ра да-

ва ла во ка, бы ла асаб лi вая, пры ваб ная для пуб лi кi».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ЗНАЧ НАЯ КОЛЬ КАСЦЬ IН ТЭР НА ТАЎ 
ПЕ РА ЖЫ ЛА ЭПI ДЭ МIЮ З НУ ЛЯ ВЫМ IН ФI ЦЫ РА ВАН НЕМ

Ва ўра дзеВа ўра дзе

НЕ ПРА ГНО ЗЫ, 
А МЭ ТЫ I СПО СА БЫ

IХ ДА СЯГ НЕН НЯ
На Прэ зi ды у ме Са ве та Мi нiст раў раз гле дзе лi асноў-

ныя да ку мен ты, якiя да ты чац ца са цы яль на-эка на мiч-

на га раз вiц ця Бе ла ру сi ў бу ду чым го дзе.

Рост ВУП за пла на ва ны 
на ўзроў нi 101,8 пра цэн та

«Зы хо дзя чы з раз лi каў, рост эка но мi кi ў на ступ ным го дзе 

за пла на ва ны на ўзроў нi 101,8 пра цэн та, — за явiў прэм' ер-

мi нiстр Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА на па ся джэн нi Прэ зi ды у ма 

Саў мi на. — Пры гэ тым мы пла ну ем за ха ваць ВУП бя гу ча га 

го да на ўзроў нi 100 пра цэн таў. I гэ та пры тым, што мно гiя 

раз вi тыя кра i ны пла ну юць вый сцi на да кры зiс ныя па каз чы кi 

толь кi ў 2022 го дзе».

Да тыч на дак ла да мi нiст ра фi нан саў аб бюд жэ це на на-

ступ ны год прэм' ер за ўва жыў: «Клю ча вое па тра ба ван не да 

бюд жэ ту — яго зба лан са ва насць i на цэ ле насць на вы ра-

шэн не са цы яль ных за дач i раз вiц цё iнф ра струк ту ры. Бюд-

жэт на бу ду чы год — ха чу, каб усе гэ та ра зу ме лi, — фар-

мi ру ец ца ва ўмо вах аб ме жа ва нас цi рэ сур саў. Гэ та бюд жэт 

эпо хi пан дэ мii i бес прэ цэ дэнт на га су свет на га кры зi су».

Пра мыя стра ты ад знеш нiх фак та раў, на якiя не мо жа 

ўплы ваць кра i на, па сло вах Ра ма на Га лоў чан кi, ацэнь ва-

юц ца ў пры клад на 380 мiль ё наў руб лёў. На па га шэн не 

дзяр жаў на га доў гу ў 2021 го дзе бу дуць на кi ра ва ныя 

4,9 мiль яр да руб лёў, у тым лi ку на па га шэн не знеш ня-

га дзяр жаў на га доў гу — 4,2 мiль яр да, унут ра на га — 

700 мiль ё наў руб лёў.

«Ха чу ад ра зу па пя рэ дзiць ка мен та рыi, якiя час та гу чаць у 

пэў ных срод ках ма са вай iн фар ма цыi, маў ляў, кра i на ўпад зе 

пад даў га мi i гэ так да лей: нi хто нi ку ды не ўпад зе, — спы нiў ся 

на гэ тым мо ман це прэм' ер. — Срод кi гэ тыя пра ду гле джа-

ныя, кра i на свое ча со ва, як i заў сё ды, раз лiч ва ец ца з усi мi 

даў га вы мi аба вяз ка мi без стра ты для вы ка нан ня сва iх са-

цы яль ных аба вя за цель стваў i мэт раз вiц ця».

Ра ман Га лоў чан ка звяр нуў ува гу на тое, што ра бо та над 

пра гноз ны мi да ку мен та мi рас па ча ла ся тры ме ся цы та му, з 

кан цэп ту аль ны мi па ды хо да мi да iх фар мi ра ван ня ўрад па-

зна ё мiў ся на па ся джэн нi Прэ зi ды у ма ў лi пе нi. Ра зам з тым 

за мi ну лыя не каль кi тыд няў iс тот на змя нi лi ся ацэн кi раз вiц ця 

су свет най эка но мi кi, кра iн — ганд лё вых парт нё раў Бе ла ру-

сi, цэн на кан' юнк тур ныя та ва ры, кур саў ва лют i за хоў ва юц-

ца вы со кая ва ла цiль насць i ня пэў насць iх ды на мi кi.

«Клю ча выя па ра мет ры эфек тыў нас цi ра бо ты ўра да, якiя 

бу дуць уста ноў ле ны ра шэн нем кi раў нi ка дзяр жа вы, па вiн-

ны ад люст роў ваць не пра цэс, а мэ ту — па вы шэн не ўзроў-

ню якас цi жыц ця на сель нiц тва, — за па тра ба ваў ён. — Не 

гнаць лю бой ца ной ва ла выя па каз чы кi, а пра ца ваць над 

знi жэн нем вы дат каў, па вы шэн нем пра дук цый нас цi i iн шы мi 

якас ны мi па каз чы ка мi, якiя па вiн ны даць вы нiк у па ляп шэн нi 

фi нан са ва га ста ну га лiн i ар га нi за цый, рос це да хо даў пра-

цоў ных, а за iмi i iн шых ка тэ го рый гра ма дзян».

Пра гноз бу ду ча га го да, на дум ку кi раў нi ка ўра да, па-

вi нен быць мак сi маль на рэа лiс тыч ны з улi кам рэ сурс ных 

маг чы мас цяў эка но мi кi, за сна ва ны на дак лад ных знеш нiх 

i ўнут ра ных умо вах. Ка рот ка тэр мi но вы пе ры яд ад наў лен-

ня рос ту не па вi нен па ру шаць да сяг ну тай мак ра зба лан-

са ва нас цi. Iн тэ гра ва ны мi па каз чы ка мi ра бо ты вер ты ка лi 

ста нуць эфек тыў насць гас па дар чай дзей нас цi i пры бы так, 

ад зна чыў прэм' ер.

Пяць клю ча вых за дач
«Сён ня Мi нiс тэр ства эка но мi кi на раз гляд Прэ зi ды у ма 

Са ве та Мi нiст раў вы нес ла шэ раг да ку мен таў, ся род iх — 

Мэ та вы план раз вiц ця эка но мi кi на 2021 год, — рас ка заў 

жур на лiс там мi нiстр эка но мi кi Аляк сандр ЧАР ВЯ КОЎ. — 

Гэ та ад мыс ло вы да ку мент, мы ра ней та кi не рас пра цоў ва лi: 

ра ней бы лi пра гно зы, а на 2021 год мы вы зна чы лi мэ та выя

пла ны. Асаб лi васць у да дзе ным пе ры я дзе ў тым, што га-

лоў ная мэ та сён ня — за бяс пе чыць ста бiль ны рост да хо даў 

на сель нiц тва ў бу ду чым го дзе. Да та го ж нам не аб ход на 

ад на вiць сек та ры эка но мi кi, якiя па цяр пе лi, i за бяс пе чыць 

ад наў лен не эка на мiч на га рос ту. На рэш це, важ на ад на вiць 

но вы iн вес ты цый ны цыкл на пя цi га до вы пе ры яд».

Для гэ та га пла нам пра ду гледж ва юц ца, па сло вах мi нiст-

ра, пяць клю ча вых за дач. Пер шая да ты чыц ца рос ту да хо-

даў i за роб каў, яна мае на ўва зе комп лекс мер у рэ аль ным 

сек та ры, бюд жэт най сфе ры, пен сiй ным за бес пя чэн нi, так 

зва най нiз ка аплат най сфе ры. «Клю ча вой тут з'яў ля ец ца 

ўвяз ка пра дук цый нас цi пра цы з рос там за роб каў», — ска-

заў Аляк сандр Чар вя коў.

Дру гая за да ча звя за ная з ак ты вi за цы яй iн вес ты цый на-

га цык лу. «Тут вель мi важ на за бяс пе чыць рост по пы ту на 

ўнут ра ным рын ку, бо iн вес та ры не iдуць на рын кi, якiя па да-

юць, — ад зна чыў мi нiстр эка но мi кi. — Вель мi важ на так са ма 

за бяс пе чыць га ран тыi iн вес та рам, знi жэн не iх ры зы кi. Яшчэ 

ад на ўмо ва — на яў насць доў гiх i да ступ ных рэ сур саў».

Трэ цяя за да ча да ты чыц ца рос ту экс пар ту. Аляк сандр 

Чар вя коў за пэў нiў, што ў кра i не ёсць рэ сур сы для пад трым кi 

i сты му ля ван ня экс пар цё раў.

Чац вёр тая за да ча — па вы шэн не фi нан са вай устой лi-

вас цi дзяр жаў ных ар га нi за цый. Пя тая — раз вiц цё рэ гi ё наў, 

знi жэн не мiж рэ гi я наль най ды фе рэн цы я цыi.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Больш за 80 ра бот нi каў са цы яль -

най служ бы ўзна га ро дзi лi

ў Мiн ску за да па мо гу па жы-

лым лю дзям у пе ры яд пан дэ мii 

COVID-19. Iм уру чы лi га на ро выя 

гра ма ты i па дзя кi ад ура да, На-

цы я наль на га схо ду i Мi нiс тэр ства 

пра цы i са цы яль най аба ро ны за 

доб ра сум лен ную пра цу, вы со кi 

пра фе сi я на лiзм i вя лi кi аса бiс ты 

ўклад у ра бо ту па са цы яль най 

пад трым цы гра ма дзян ва ўмо-

вах дрэн най эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цыi.

— На ша кра i на пра дэ ман стра ва-

ла ўся му све ту, як трэ ба кла па цiц ца 

пра лю дзей ста ла га ве ку, — ска заў 

на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра Iгар ПЕТ-

РЫ ШЭН КА. — Дзяр жаў ная па лi ты ка 

на кi ра ва на на са цы яль ную аба ро ну 

па жы лых гра ма дзян.

Вi цэ-прэм' ер ад зна чыў, што ўвесь 

свет га во рыць аб на блi жэн нi дру гой 

хва лi ка ра на вi ру са, але Бе ла русь усю 

не аб ход ную ме ды цын скую да па мо гу 

i ра бо ту ор га наў са цы яль най пад-

трым кi ары ен та ва лi не па «хва лях» 

за хвор ван ня, а па рэ аль ным кант ро лi 

той аб ста ноў кi, якая склад ва ец ца з 

за хвор ван нем у кра i не.

Са цы яль ная служ ба сё ле та пры ня-

ла да дат ко выя ме ры для аба ро ны па-

жы лых лю дзей i iн ва лi даў ад вi рус ных 

за хвор ван няў. Па чы на ю чы з 20 са ка вi -

ка тэ ры та ры яль ныя цэнт ры са цы яль-

 на га аб слу гоў ван ня на сель нiц тва ар-

га нi за ва лi да стаў ку на дом пра дук таў 

хар ча ван ня, прад ме таў пер шай не аб-

ход нас цi i ле каў па жы лым гра ма дзя-

нам i iн ва лi дам. Ра бо та пра во дзi ла ся 

ў цес ным су пра цоў нiц тве з Бе ла рус-

кiм та ва рыст вам Чыр во на га Кры жа, 

Бе ла рус кiм рэс пуб лi кан скiм са юзам 

мо ла дзi i iн шы мi гра мад скi мi ар га нi-

за цы я мi. Ад на ча со ва тэ ры та ры яль-

ныя цэнт ры сiс тэм на пра цяг ну лi са-

цы яль нае аб слу гоў ван не больш чым 

95 ты сяч не пра ца здоль ных гра ма-

дзян.

Мi нiстр пра цы i са цы яль най аба-

ро ны Iры на КАС ЦЕ ВIЧ ад зна чы ла: 

ад мыс ло вая да па мо га па тра ба ва ла ся 

адзi но кiм па жы лым лю дзям. ТЦСАН 

за бяс пе чы лi вы ка нан не больш чым 

30 ты сяч за явак па да стаў цы пра дук-

таў хар ча ван ня на дом.

«Вя до ма, бы ла вя лi кая да па мо га 

з бо ку ва лан цё раў, але на пе ра да вой 

ста я лi ме на вi та мы», — да да ла яна.

Асаб лi вая ўва га ад да ец ца ме рам 

су праць за но су ка ра на вi рус най iн-

фек цыi ў ста цы я нар ныя ўста но вы 

са цы яль на га аб слу гоў ван ня i яе рас-

паў сюдж ван ня там. У та кiх уста но вах 

пра жы вае амаль 21 ты ся ча па жы лых 

лю дзей i iн ва лi даў. Там што дня кант-

ра лю юць стан зда роўя пра жы ва ючых 

i ра бот нi каў. З улi кам па трэб нас цi 

сфар мi ра ва ны i пад трым лi ва ец ца ме-

сяч ны за пас срод каў iн ды вi ду аль най 

ахо вы i пра фi лак ты кi, ме ды ка мен таў 

i пра дук таў хар ча ван ня. З кра са вi ка 

ста цы я нар ныя ўста но вы па ча лi пе ра-

хо дзiць на вах та вы ме тад ра бо ты ў 

рэ жы ме поў най iза ля цыi (14-дзён ная 

ра бо та пер са на лу без вы ха ду за ме жы 

ўста но вы).

«Да мы-iн тэр на ты для па жы лых лю-

дзей i iн ва лi даў  пра ца ва лi ў за кры тым 

рэ жы ме больш чым ча ты ры ме ся цы, 

не ка то рыя да мы-iн тэр на ты пра цяг ва-

юць так пра ца ваць i за раз, зы хо дзя чы 

з ка тэ го рыi ра бот нi каў. Лi чу, мы зда лi 

гэ ты эк за мен з мi нi маль ны мi стра та мi. 

Са мае га лоў нае, што ў нас ёсць знач-

ная коль касць iн тэр на таў, якiя пе ра-

жы лi эпi дэ мiю з ну ля вым iн фi цы ра ван-

нем», — пад крэс лi ла мi нiстр.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.


