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Су ма Чак ра бар ці не пла нуе пе ра вы-

бі рац ца на трэ ці тэр мін, у лі пе ні яго 

паў на моц твы за вяр ша юц ца. Та му су-

стрэ ча ў Па ла цы Не за леж нас ці па ча-

ла ся са слоў шка да ван ня ад кі раў-

ні ка дзяр жа вы. Ад імя бе ла рус ка га 

на ро да Аляк сандр Лу ка шэн ка па дзя-

ка ваў за ўсё, што бы ло зроб лена для 

Бе ла ру сі пад час кі раў ніц тва Бан кам 

Су мам Чак ра бар ці.

«За га ды су пра цоў ніц тва Банк ін вес-

та ваў у Бе ла русь ка ля трох міль яр даў 

до ла раў, толь кі ле тась ка ля ча ты рох-

сот міль ё наў до ла раў. Мы ачы шча лі ва-

ду, уцяп ля лі да мы за гэ тыя гро шы, бу да-

ва лі са мыя су час ныя да ро гі ў Бе ла ру сі. 

Гэ та звя за на з ва шым імем, я тут ні чо га 

не пе ра боль шваю», — Прэ зі дэнт на ват 

пра па на ваў ад ну з да рог на зваць да ро гай 

Чак ра бар ці — та му што са мыя леп шыя 

тра сы па бу да ва ныя з да па мо гай пад трым-

кі Бан ка.

Як пад крэс ліў кі раў нік кра і ны, да ро гі 

бу ду юц ца не толь кі і не столь кі для бе-

ла ру саў, коль кі для Ра сіі, ін шых ус ход-

ніх дзяр жаў і Еў ра пей ска га са ю за, ка лі 

ўлі чыць, што толь кі ле тась па тэ ры то рыі 

на шай кра і ны пе ра ме шча на 110 міль ё наў 

тон гру заў. Больш за 70 % з іх — гру зы 

не для Бе ла ру сі.

Та му Аляк сандр Лу ка шэн ка з вя лі кай 

на дзе яй гля дзіць на да лей шае су пра цоў-

ніц тва з Бан кам у пла не пра ця гу бу даў-

ніц тва да рог. Раз ліч вае Бе ла русь і на да-

па мо гу ва ўста ля ван ні та кіх жа сяб роў скіх 

ад но сін з Вя лі ка бры та ні яй, як і з Бан кам 

раз віц ця. І вя до ма, Прэ зі дэнт за пра сіў Су-

му Чак ра бар ці на вед ваць Бе ла русь у лю-

бы час, на ват без віз і па пя рэ джан ня.

У сваю чар гу кі раў нік ЕБРР пад крэс ліў, 

што ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Бан кам 

уз мац ня лі ся ме на ві та пад кі раў ніц твам 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі.

Так, з пер шай су стрэ чы ў 2015 го дзе 

Банк укла даў шмат у раз віц цё інф ра струк-

ту ры на шай кра і ны. Ле тась Бе ла русь за-

ня ла дзя вя тае мес ца ся род кра ін па га да-

вым аб' ёме апе ра цый — ін вес ты цыі Бан ка 

да сяг ну лі рэ корд ных 390 міль ё наў еў ра.

«Мы раз ліч ва ем і на да лей шае су пра-

цоў ніц тва, на тое, што Бе ла русь у на ступ-

ныя не каль кі гадоў увой дзе ў пя цёр ку кра-

ін, з які мі Банк су пра цоў ні чае», — аба зна-

чыў Су ма Чак ра бар ці.

Ён не толь кі пад крэс ліў, што імідж 

Бе ла ру сі змя ня ец ца да леп ша га і ста-

но віц ца больш па зі тыў ным у ва чах ак-

цы я не раў, у тым лі ку дзя ку ю чы пра цы 

Бан ка, але і вы со ка аца ніў на шы на ма-

ган ні ў на ладж ван ні ад но сін з Еў ра пей скім 

са юзам і ЗША.

Су ма Чак ра бар ці па ве да міў жур на ліс-

там, што за апош ні год за вер ша ны буй ны 

пра ект на 126 міль ё наў еў ра па рэ кан-

струк цыі і бу даў ніц тве два нац ца ці мас тоў, 

ажыц цяў ляў ся пра ект па экс пар це гру за-

ві коў у Ін дыю.

«Бе ла рус кая эка но мі ка па тра буе да-

лей шай ма дэр ні за цыі. І мы бу дзем пра-

ца ваць, каб да па маг чы Бе ла ру сі пры-

цяг нуць но вых ін вес та раў і раз ві вац ца 

і на да лей. Коль касць ін вес ты цый бу дзе 

за ле жыць ад умоў, у якіх мы пра цу ем. 

Чым больш кан крэт ных рэ форм у па лі-

ты цы, стра тэ гіі, тым больш ін вес та ван ня 

ў пэў ныя га лі ны эка но мі кі», — та кія перс-

пек ты вы ба чыць прэ зі дэнт Бан ка.

У прык лад ён пры вёў маг чы масць на-

быц ця до лі ў Бел ін вест бан ку, што бу дзе 

доб рым зна кам для ін шых ін вес та раў. 

Гэ та пы тан не так са ма аб мер ка ва лі з кі-

раў ні ком дзяр жа вы.

Су ма Чак ра бар ці пра анан са ваў пад-

час ін вес ты цый на га фо ру му су стрэ чы ў 

маі — асоб ная се сія бу дзе пры све ча на 

пы тан ням ін вес та ван ня ў бе ла рус кія пра-

ек ты.

«Пра ца ў гэ тым рэ гі ё не з'яў ля ец ца 

пры яры тэ там на шай стра тэ гіі, і рэ гі ён 

цал кам з'яў ля ец ца пры яры тэт ным кі рун-

кам для пра цы на ша га Бан ка. Мы бы ха-

це лі ад крыць для ся бе но выя пра ек ты — 

на прык лад, у га лі не ме ды цы ны. Акра мя 

та го, мы па дзя ля ем за ці каў ле насць Прэ-

зі дэн та ў раз віц ці «зя лё най эка но мі кі». 

Толь кі за апош ні год 46 % ін вес ты цый 

бы лі ме на ві та ў гэ тай га лі не. Асаб лі вы ін-

та рэс прад стаў ляе элект ра транс парт», — 

па ве да міў кі раў нік ЕБРР.

Ён прад ста віў і но ва га кі раў ні ка прад-

стаў ніц тва Еў ра пей ска га бан ка рэ кан-

струк цыі і раз віц ця ў Бе ла ру сі. Гэ ту па-

са ду за ня ла Ма ры на Пят роў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Больш за два тыд ні та му 

на су стрэ чы з кі раў ніц-

твам ура да і наф та пе ра-

пра цоў чай га лі ны Прэ зі-

дэнт Бе ла ру сі прад ста віў 

но вую схе му па ста вак 

«чор на га зо ла та» ў краі-

ну — 40-30-30. 40 пра-

цэн таў бу дзем куп ляць 

у Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 

пра цэн таў 30 — за во зіць 

з Бал ты кі, яшчэ 30 — праз 

Укра і ну. Ко ла «наф та вых» 

парт нё раў па шы ра ец ца 

па сту пова. Бе ла рус кія 

НПЗ ужо апра ба ва лі нар-

веж скую наф ту, за ста лі ся 

су вя зі з па стаў шчы ка мі з 

Ве не су э лы, аб мяр коў ва-

юць пы тан не з Ка зах ста-

нам, свае па слу гі пра па на-

ва лі на ват ЗША. Ва ры ян-

ты ёсць, але якім чы нам іх 

маг чы ма рэа лі за ваць, — 

пы тан не, на якое ўчо ра на 

на ра дзе ў Па ла цы Неза-

леж нас ці звяр ну лі асаб-

лі вую ўвагу.

Бы лі на па рад ку су стрэ чы і 

ін шыя ак цэн ты — ме ры па вы-

ка нан ні пра гноз ных па каз чы каў 

і пе ра адо лен ні не га тыў ных тэн-

дэн цый у эка но мі цы, звя за ных 

з апош ні мі па дзея мі ў све це і ва 

ўза е ма ад но сі нах з Ра сі яй.

«Гэ та не толь кі вуз кія пы-

тан ні. Яны ва ўсіх на слы ху — 

па стаў кі наф ты, га зу, хар-

чо выя вой ны, якія, на жаль, 

ста лі звык лы мі ў апош нія га-

ды. Ганд лё выя кан флік ты 

па між дзяр жа ва мі-лі да ра мі, 

пра тэк цы я нізм і на ват но-

вы азі яц кі ві рус — усё гэ та 

ўплы вае на су свет ную эка-

но мі ку, а зна чыць, мы не 

мо жам іг на ра ваць тое, што 

ад бы ва ец ца», — ска заў кі раў-

нік кра і ны.

Та му перш за ўсё ўра ду не-

аб ход на за га дзя мець пла ны 

рэ ага ван ня на лю бы маг чы мы 

вы клік, «а не за кры ваць амб ра-

зу ру це ла мі, ка лі ўжо па чаў ся 

бой». Га лоў нае, як заў сё ды 

ад зна чае Прэ зі дэнт, — за-

ха ваць мір і спа кой у кра і-

не, устой лі васць эка но мі кі 

і ўпэў не насць гра ма дзян у 

заўт раш нім дні.

Жыц цё пры му шае по рах 

заў сё ды тры маць су хім. Та-

му і за пы таў кі раў нік кра і ны 

аб тым, што ёсць у ар се на-

ле ўра да для рэ ага ван ня на 

праб лем ныя пы тан ні: як бу дзе 

за бяс пе ча ны рост ва ла во га 

ўнут ра на га пра дук ту, вы ка-

нан не па ра мет раў бюд жэ ту, 

ца на вая ста біль насць і па-

сту паль ны рост да хо даў усіх 

слаёў на сель ніц тва.

«Ні ад ад ной пра гра мы 

мы ад мо віц ца не мо жам. 

І не толь кі та му, што гэ ты 

год — год эк за ме наў», — ак-

цэн та ваў ува гу бе ла рус кі лі-

дар.

Па яго сло вах, у чар го вы 

раз паў ста лі роз на га лос сі па 

энер ге тыч ных пы тан нях з блі-

жэй шым парт нё рам, і гэ та ад-

бы ва ец ца рэ гу ляр на ўжо на 

пра ця гу 13 га доў, ня гле дзя чы 

на ўза ем ныя аба вя за цель-

ствы.

«Хоць пры іх пад пі сан ні 

нам бы лі да дзе ны цвёр дыя 

га ран тыі. Да пры кла ду, у гэ-

тым го дзе Ра сія аба вя за ла ся 

на між ура да вым уз роў ні па-

ста віць у Бе ла русь 24 міль ё-

ны тон наф ты. Па два міль ё ны 

кож ны ме сяц. У сту дзе ні бы ло 

па стаў ле на 500 ты сяч — ад на 

чвэрць», — па ве да міў Аляк-

сандр Лукашэн ка і даў за да чу 

прэм' ер-мі ніст ру да ла жыць, 

што зроб ле на, каб Ра сія вы-

ка на ла за да чу.

Па ці ка віў ся Прэ зі дэнт ме-

ха ніз ма мі кам пен са цыі страт, 

якія на ша кра і на не па збеж на 

па ня се ў гэ ты пе ры яд, і тым, 

як вы кон ва ец ца да ру чэн не 

аб по шу ку аль тэр на тыў ных 

па стаў шчы коў энер га рэ сур-

саў, на дзей ных ка на лах іх па-

стаў кі. «Па тра ба ван ні вя до-

мыя — ні адзін жы хар Бе ла-

ру сі, ні ад но прад пры ем ства 

не па він ны ад чуць на са бе 

на ступ ствы ад роз на га ро-

ду ма неў раў на шых парт нё-

раў», — кан ста та ваў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка асоб-

на пад крэс ліў, што ўсе нафта-

пе ра пра цоў чыя за во ды 

кра і ны па він ны пра ца ваць і 

за бяс печ ваць не толь кі ўнут-

ра ны ры нак (як гэ та ад бы ва-

ец ца ця пер), але і вы кон ваць 

кант рак ты на знеш нім.

Як па ве да міў у сва ім дак-

ла дзе прэм'ер-мі ністр Сяр гей 

Ру мас, з 2019 го да ў Ра сіі па ча-

ла ся рэа лі за цыя дру го га эта пу 

пад атко ва га ма неў ру, які пра-

ду гледж вае па этап ны пе ра вод 

вы ваз ных мыт ных пош лін на 

наф ту ва ўнут ра ную ра сій скую 

кры ні цу, па да так на зда бы чу 

наф ты. Для Бе ла ру сі ў мі ну лым 

го дзе агуль ныя стра ты ад гэ та-

га скла лі ка ля 330 мільё  наў до-

ла раў — 130 міль ё наў стра ты 

бюд жэ ту і 200 міль ё наў стра ты 

НПЗ.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Авальная зала 
знут ры

Учо ра ў 14-ты раз су свет ная су поль насць 

ад зна чы ла свя та, мэ та яко га — на га даць 

пра важ насць дэ ма кра тыч ных вы ба раў, па-

вы шэн не ак тыў нас ці вы бар шчы каў, а так-

са ма на га даць па лі ты кам аб іх ад каз нас ці 

за ўма ца ван не дэ ма кра тыі, — Су свет ны 

дзень вы ба раў.

Па ка заль на, што ме на ві та да гэ тай да ты быў 

пры мер ка ва ны ві зіт мін скіх школь ні каў у Па ла-

ту прад стаў ні коў і іх су стрэ ча са стар шы нёй 

Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах і пра вя дзен ні 

рэ фе рэн ду маў Лі дзі яй ЯР МО ШЫ НАЙ.

— Мы за пра сі лі са мых ак тыў ных ма ла дых 

лю дзей — лі да раў пяр віч ных школь ных ар га ні-

за цый БРСМ, удзель ні каў клу ба «Ма ла ды вы-

бар шчык», ак ты віс таў пра ек та «Крок» — тых 

дзяў чат і хлоп цаў, якім не абы яка ва бу ду чы ня 

на шай кра і ны, — рас ка заў жур на ліс там член 

Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, куль ту ры і 

на ву цы Сяр гей КЛІ ШЭ ВІЧ. — Ду маю, ім ці ка ва 

па гля дзець знут ры, як пра цуе вы шэй шы за ка-

на даў чы ор ган кра і ны, па гу та рыць з кі раў ні ком 

Цэнт рвы бар ка ма. Ду маю, нех та з іх, маг чы ма, 

ста не і дэ пу та там. Ка лі ву чыў ся ў шко ле, я пры-

хо дзіў у пар ла мент на эк скур сію, а сён ня прад-

стаў ляю ў ім Каст рыч ніц кую вы бар чую акру гу 

№ 97 го ра да Мін ска.

Па мер ка ван ні дэ пу та та, бе ла рус кай вы бар-

чай сіс тэ ме бра куе су час ных тэх на ло гій. 

— Маг чы ма, га ла са ван не па ін тэр нэ це да-

час нае, але ін шыя тэх на ло гіі ма юць пра ва на 

жыц цё, — лі чыць ён. — Ця пер ак ты віс ты БРСМ 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма-

ты кі і ра дыё элект ро ні кі пра па на ва лі рас пра ца-

ваць ма біль ную пра гра му «Мой дэ пу тат», праз 

якую мож на бу дзе атры маць да  ныя аб га дзі нах 

пры ёму дэ пу та та, кан так ты яго і яго па моч ні-

ка, мець зно сі ны з ім у рэ жы ме ан лайн праз 

са цы яль ныя сет кі. Па зна валь насць дэ пу та та — 

ак ту аль ная праб ле ма, і мо ла дзі, якая «ся дзіць 

у га джэ тах», трэ ба пра па на ваць ад па вед ную 

фор му, та му та кая іні цы я ты ва, мяр кую, па він на 

атры маць пад трым ку.

Лі дзія Яр мо шы на па ве да мі ла ма ла дым лю-

дзям, што па доб ныя су стрэ чы бу дуць тра ды цый-

ныя, па доб ным чы нам ро бяць і цэнт рвы бар ка мы 

ін шых кра ін. Яна рас ка за ла пра струк ту ру бе ла-

рус ка га пар ла мен та, вы бар чую сіс тэ му і вы ба ры 

ў Бе ла ру сі, кам пе тэн цыю і ста тус Цэнт раль най 

вы бар чай ка мі сіі, рэ фе рэн ду мы, якія пра хо дзі лі 

ў на шай кра і не.

— На ша ма жа ры тар ная сіс тэ ма чым доб рая? 

Па-пер шае, яна ўліч вае мер ка ван не боль шас ці 

вы бар шчы каў, па-дру гое, да зва ляе пра га ла са-

ваць за кан крэт ную пер со ну. Але яе сла бым 

бо кам з'яў ля ец ца тое, што не ўліч ва ец ца мер-

ка ван не мен шас ці, — па тлу ма чы ла стар шы ня 

ЦВК бу ду чым вы бар шчы кам. — У той час як 

пра пар цы я наль ная сіс тэ ма да зва ляе па чуць 

га ла сы мен шас ці вы бар шчы каў і са дзей ні чае 

раз віц цю па лі тыч ных пар тый, якія фар мі ру юць 

па лі тыч ны фон і па лі тыч ную элі ту. У на шай кра і-

не ад бы ва ец ца дыс ку сія пра тое, што, маг чы ма, 

на ды шоў час пе рай сці да зме ша най сіс тэ мы. 

Але кан крэт ная пра па нова пра ўня сен не змя-

нен няў у Кан сты ту цыю, у на шы за ка на даў чыя 

ак ты па куль не вы пра ца ва на і ў пар ла мент не 

ўно сі лася. Прэ зі дэнт не так даў но ска заў, што 

ма жа ры тар ная сіс тэ ма ў на шай кра і не яшчэ не 

вы пра ца ва ла свой рэ сурс і мо жа па спя хо ва вы-

ка рыс тоў вац ца.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Мы ачы шча лі ва ду, уцяп ля лі да мы, 
бу да ва лі са мыя су час ныя да ро гі»

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лука шэн ка на су стрэ чы з прэ зі дэн там Еў ра пей ска га бан ка 
рэ кан струк цыі і раз віц ця Су мам Чак ра бар ці пад вёў вы ні кі ўза ем на га су пра цоў ніц тва

«Ні адзін жы хар Бе ла ру сі 
і ні ад но прад пры ем ства 

не па він ны ад чуць на са бе на ступ ствы 
ад роз на га ро ду ма неў раў на шых парт нё раў»

На пя рэ дад ні су стрэ чы з Ула дзі мі рам Пу ці ным, якую Аляк сандр Лу ка шэн ка 
аха рак та ры за ваў, як мо мант іс ці ны, прай шла на ра да па па ліў на-энер ге тыч ных пы тан нях

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Раз мо ва 
на вы шэй шым уз роў ні

Учо ра Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лукашэн ка пры быў з ра бо чым ві зі там у го рад 

Со чы Ра сій скай Фе дэ ра цыі, пе рад ае Бел ТА.

Сён ня, 7 лю та га, у Со чы ад бу дзец ца су стрэ ча 

з Прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу ці ным. У прэс-

служ бе бе ла рус ка га лі да ра рас каза лі, што кі-

раў ні кі дзяр жаў аб мяр ку юць шы ро кі комп лекс 

пы тан няў, якія ста яць на па рад ку дня бе ла рус-

ка-ра сій ска га су пра цоў ніц тва.

Аб пла ну е май су стрэ чы з Прэ зі дэн там Ра сіі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў 4 лю та га пад час 

раз мо вы з жур на ліс та мі на па пя ро вай фаб ры цы 

ў Доб ру шы Го мель скай воб лас ці. Ён пад крэс ліў, 

што Бе ла русь хо ча са мых цёп лых, доб рых і сяб-

роў скіх ад но сі н з бра тэр скім на ро дам Ра сіі, ад нак 

звяр нуў ува гу на шэ раг праб лем ных пы тан няў, 

якія за ста юц ца ў між дзяр жаў ным су пра цоў ніц-

тве. Яны, у пры ват нас ці, даты чац ца пы тан няў 

фар мі ра ван ня цэн і па ста вак у Бе ла русь ра сій-

скіх энер га рэ сур саў — га зу і наф ты.

У цэ лым кі раў нік дзяр жа вы яшчэ раз за клі каў 

да кан струк тыў на га су пра цоў ніц тва.


