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Сё ле та пла ну ец ца іс тот на па вя лі чыць экс-
парт бе ла рус кіх ка лій ных угна ен няў, які 
па вы ні ках го да мо жа пе ра вы сіць 9 млн 
тон. Аб гэ тым па ве да мі ла ге не раль ны ды-
рэк тар Бе ла рус кай ка лій най кам па ніі Але-
на КУД РА ВЕЦ.

Та кі аб' ём па стаў ле ных за мя жу ўгна ен няў 
ста не рэ корд ным для БКК, бо гэ та пры клад на на
1 млн тон больш за па пя рэд ні ўзро вень экс пар ту. 
На га даю, што ўрад кра і ны па ста віў за да чу пе рад 
«Бе ла русь ка лі ем» сё ле та вы ра біць і рэа лі за ваць у 
цэ лым 9 млн тон угна ен няў, у тым лі ку 1,5 млн тон 
для ўнут ра на га рын ку.

Кі раў ніц тва кам па ніі ад зна чае, што ця пер агуль-
ная до ля пра дук цыі «Бе ла русь ка лія» на су свет ным 
рын ку зай мае больш за 18%, у той час як у 2012 
го дзе яна скла да ла ка ля 15%.

Ме на ві та ця пер з па тэн цы яль ны мі парт нё ра мі 
па ча лі ся ак тыў ныя пе ра мо вы аб бу ду чых па стаў-
ках. Да нас пры яз джае шмат дэ ле га цый. У блі жэй-
шы час на шу кра і ну на ве да юць дэ ле га цыі з Іра на, 
Ма лай зіі і Іта ліі. Акра мя та го, БКК за пла на ва ла на 
блі жэй шую перс пек ты ву пры маць удзел у спе цы-
я лі за ва ных кан фе рэн цы ях, дзе так са ма прой дуць 
су стрэ чы з па тэн цы яль ны мі па куп ні ка мі. Па доб ныя 
ме ра пры ем ствы іс тот на паў плы ва юць на экс парт-
ную дзей насць бе ла рус кіх вы твор цаў ка лію.

Так, дня мі БКК і банг ла дэш ская кар па ра цыя 
BADC пад пі са лі кант ракт на па стаў ку ка ля 120 
ты сяч тон ка лій ных угна ен няў у Банг ла дэш. Па вод-
ле ін фар ма цыі прэс-служ бы кам па ніі, пер шыя па-
стаў кі пач нуц ца ўжо ў каст рыч ні ку, ка лі пла ну ец ца 
ар га ні за ваць дзве ад груз кі вод ным транс пар там. 
Ай чын ная кам па нія пра цуе на рын ку Банг ла дэш 
не пер шы год, і тут трэ ба ад зна чыць, што сіс тэ ма 
ім пар ту ка лій ных угна ен няў у гэ тай кра і не па ста-
ян на мя ня ец ца. Ле тась, на прык лад, з бе ла рус кім 
бо кам су пра цоў ні ча ла толь кі кам па ні я BADC, а 
сё ле та ўгна ен ні ім парт уюць так са ма пры ват ныя 
прад пры ем ствы. БКК ужо мае вя лі кі кант ракт на 
120 ты сяч тон для пры ват на га сек та ра Банг ла дэш. 
Пад пі са ны з кар па ра цы яй BADC да ку мент стаў 
дру гім па лі ку, і ён ты чыц ца дзяр жаў на га сек та ра. 
Та кім чы нам, бе ла рус кая кам па нія ахоп лі вае ўсе 
ні шы банг ла дэш ска га рын ку.

Кант ракт пад пі са ны на вы гад ных для ба коў 
умо вах. У ім, у пры ват нас ці, за кла дзе на фор му ла 
ца ны, па якой мяр ку ец ца пра ца ваць. Кошт кан крэт-
най пар тыі за ле жыць ад ца ны, якая склад ва ец ца 
на су свет ным рын ку ў той ці ін шы мо мант. Блі жэй 
да па стаў кі яна бу дзе ўжо дак лад на вя до мая, — 
ад зна чы ла кі раў ніц тва БКК.

Сяр гей КУР КАЧ
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Пра гэ та за явіў на мес нік 
стар шы ні праў лен ня На цы я-
наль на га бан ка Сяр гей ДУБ-
КОЎ пад час пра вя дзен ня ак цыі 
«Твае пер шыя фі нан сы» ў ста-
ліч най гім на зіі № 23.

Ар га ні за та рам ак цыі стаў Бе л-
а грап рам банк пры пад трым цы 
Нац бан ка і Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі. Усім пя ці клас ні кам па да ры-
лі бра шу ру з дзі ця чы мі каз ка мі 
на фі нан са вую тэ му. «Мы лі чым, 
што па чы наць ні ко лі не ра на. З 
дзець мі трэ ба пра ца ваць ця пер 
для та го, каб яны бы лі больш 
фі нан са ва аду ка ва ны мі, чым 
мы, — ска заў Сяр гей ЧУ ГАЙ, 
на мес нік стар шы ні праў лен-
ня ААТ «Бе ла грап рам банк». 
— Тым больш, што ін фар ма цыя 
па да дзе на ў фор ме зай маль ных 
ка зак. Ка рыс на бу дзе па чы таць 
і да рос лым. Баць кі, па вер це, ка-
лі вы пра чытае це гэ тыя каз кі, то 
зной дзе це там шмат ці ка ва га і 
па зна валь на га не толь кі для сва іх 
дзе так, але і для ся бе. Да рэ чы, 
ак цыя не аб мя жу ец ца гэ тым го-
дам. Мы пла ну ем, што і пя ці клас-

ні кі на ступ ных га доў ста нуць яе 
ўдзель ні ка мі».

У сваю чар гу, Сяр гей Дуб коў 
на га даў, што, па звест ках ААН, 
мы ад на з са мых вы со ка аду ка ва-
ных кра ін све ту: «Ра зам з тым, у 

пы тан ні фі нан са вай аду ка ва нас-
ці сіс тэм на га па ды хо ду да ня даў-
ня га ча су не бы ло. Але ця пер мы 
зна хо дзім ся ў агуль на су свет ным 
трэн дзе, па коль кі кры зіс ныя з'я вы 
ў су свет най эка но мі цы па ка за лі, 
што без ін ды ві ду аль най фі нан-
са вай аду ка ва нас ці не маг чы ма 
па збег нуць кры зі су. І сён няш няе 
ме ра пры ем ства — гэ та ліш няе 
па цвяр джэн не, што сіс тэм ны 
па ды ход у фі нан са вай аду ка цыі 
дае і бу дзе да ваць доб рыя вы ні-
кі — на прык лад, рост даб ра бы ту 
на шых гра ма дзян. Мы ста ра ем-
ся зра біць так, каб усе ка тэ го рыі 
бы лі ўцяг ну ты ў пра цэс фі нан-
са вай аду ка цыі, асаб лі ва дзе ці. 
Яны па він ны ра зу мець, што гро-
шы трэ ба за раб ляць, а для та го, 
каб за раб ляць, доб ра ву чыц ца і 
імк нуц ца да пос пе ху».

Між ін шым, ак цыя пра цяг нец-
ца да 12 ве рас ня і прой дзе ў шко-
лах па ўсёй кра і не.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ,
фо та аў та ра
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ВА ЛЮТ НЫЯ АБ ЛІ ГА ЦЫІ 
З НОЎ У ПРО ДА ЖЫ
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9 млн ТОН — НЕ МЯ ЖА

ДЗЕ ЦІ ПА ВІН НЫ РА ЗУ МЕЦЬ, 
ШТО ГРО ШЫ ТРЭ БА ЗА РАБ ЛЯЦЬ

Сяр гей Чу гай раз дае пя ці клас ні кам 
бра шу ры з каз ка мі.

З пер шых дзён ве рас ня 
найбуй ней шы банк Бе ла ру сі 
пра па нуе на сель ніц тву но выя 
каш тоў ныя па пе ры — пра цэнт-
ныя ва лют ныя аб лі га цыі на 
прад' яў ні ка, па ве дам ляе афі-
цый ны сайт Бе ла рус бан ка.

Гэ тай во сен ню фі нан са вая 
ўста но ва зра бі ла шэсць вы пус-
каў каш тоў ных па пер у за меж-
най ва лю це, да ход насць якіх 
скла дае 5,5% га да вых. Тры вы-
пус кі ты чац ца ва лют ных па пер, 
якія пра да юц ца за до ла ры (аб-
лі га цыі на мі на лам 1000, 5000 і 
10 000 до ла раў). Ас тат нія тры 
вы пус кі пра па ну юць клі ен там 
на бы ваць за еў ра (аб лі га цыі на-
мі на лам 1000 еў ра, 3000 і 5000 
еў ра).

Тэр мін раз мя шчэн ня гэ тых 
па пер у сва бод ным про да жы 
скла дае з 1 ве рас ня сё ле та па 
31 жніў ня 2015 го да. Умо ва мі 
гэ тых вы пус каў пра ду гле джа-
на, што аб лі га цыі зна хо дзяц ца 
ў аба ра чэн ні да 546 дзён, ка лі 
да та па чат ку іх па га шэн ня вы-
зна ча на з 29 лю та га 2016 го да. 
Да ход па гэ тых каш тоў ных па-
пе рах вы плач ва ец ца іх ула даль-
ні кам адзін раз у шэсць ме ся цаў 
(ад па вед на, пас ля 28 лю та га 
2015 го да, 31 жніў ня 2015 го да 
і 29 лю та га 2016 го да). Уво гу ле 
ўмо вы раз мя шчэн ня ўсіх гэ тых 
вы пус каў амаль ад ноль ка выя, 
ад нак ёсць ню ан сы па да тэр мі-
но вым па га шэн ні. До ла ра выя аб-
лі га цыі маг чы ма па га сіць толь кі 
праз год пас ля іх на быц ця, а па-
пе ры, на бы тыя за еў ра, — праз 
шэсць ме ся цаў.

На га даю, што, згод на з дзе-
ю чым за ка на даў ствам, фі зіч ныя 
асо бы вы зва ля юц ца ад вы пла ты 
па да ход на га па да тку з да хо даў, 
якія атрым лі ва юц ца па аб лі га цы-
ях Бе ла рус бан ка.

Раз мя шчэн не аб лі га цый 
ажыц цяў ля ец ца шля хам ад кры-
та га про да жу фі зіч ным асо бам 
— рэ зі дэн там і не рэ зі дэн там Бе-
ла ру сі, якія на бы ва юць іх не ў 
мэ тах прад пры маль ніц кай дзей-
нас ці. Апе ра цыі па раз мя шчэн-
ні, вы пла це пра цэнт на га да хо ду, 
а так са ма па га шэн ні аб лі га цый 
ажыц цяў ля юц ца без прад' яў лен-
ня фі зіч ны мі асо ба мі да ку мен таў, 
якія свед чаць асо бу, за вы клю-
чэн нем вы пад каў, пра ду гле джа-
ных за ка на даў ствам Бе ла ру сі.

Да ход па аб лі га цыі на ліч ва ец-
ца за пе ры яд з да ты, на ступ най 
за да тай яе пер ша сна га раз мя-
шчэн ня, па да ту па чат ку па га-
шэн ня аб лі га цыі (да ту да тэр мі-
но ва га па га шэн ня) уключ на. Да-
ты вы пла ты пра цэнт на га да хо ду 
і па чат ку па га шэн ня, а так са ма 
ўмо вы да тэр мі но ва га па га шэн ня 
аб лі га цый вы зна ча юц ца пра спек-
там эмі сіі аб лі га цый Бе ла рус бан-
ка ад па вед на га вы пус ку.

У асноў ным лю дзі ве да юць пра 
дзяр жаў ныя ва лют ныя аб лі га цыі, 
вы пуск якіх ажыц цяў ля ла Мі ніс-
тэр ства фі нан саў Бе ла ру сі. Са 
снеж ня 2012 го да Мін фін ажыц-
ця віў про даж фі зіч ным асо бам 
каш тоў ных па пер шас ці вы пус каў 
ва лют ных аб лі га цый на агуль ную 
су му 150 міль ё наў до ла раў. Аб-
лі га цыі та ды пра па ноў ва лі ся на-
сель ніц тву тэр мі нам ад ад на го да 

двух га доў пад 7% га да вых. Та кі 
ме ха нізм за ха ван ня сва іх улас ных 
срод каў та ды са праў ды за ці ка віў 
лю дзей, а ў вы ні ку ўжо ў па чат ку 
сё лет няй вяс ны ўсе аб лі га цыі Мін-
фі на бы лі вы куп ле ны.

По тым бан кі іс тот на зні зі лі 
пра цэнт ныя стаў кі па ва лют ных 
дэ па зі тах. На гэ тым фо не па-
вы ша на га по пы ту на каш тоў-
ныя па пе ры ва лют ныя аб лі га цыі 
Бе ла рус бан ка з га да вым да хо-
дам 5,5% так са ма па ві нен мець 
устой лі вы по пыт у на сель ніц тва. 
Ме на ві та на гэ та і раз ліч ва юць 
ана лі ты кі бан ка. Больш за тое, 
ся род на сель ніц тва ця пер гу ляе 
па га лос ка, што пры на яў нас ці ў 
ча ла ве ка дэ па зі ту ў бан ку з уну-
шаль ным укла дам, па доб ную 
ін фар ма цыю аб па ме рах гэ тых 
укла даў мо жа атры маць пад атко-
вая ін спек цыя. А вось для на быц-
ця і га шэн ня ва лют ных аб лі га цый 
паш парт ад ула даль ні ка каш тоў-
най па пе ры не па тра бу ец ца...

Сяр гей КУР КАЧ.

ДА ВЕД КА: аб лі га цыя — 
каш тоў ная па пе ра на прад' яў-
ні ка для фі зіч ных асоб, якая 
па цвяр джае аба вя за цель ства 
бан ка па крыць яе ўла даль ні-
ку на мі наль ны кошт аб лі га-
цыі ва ўста ноў ле ны тэр мін з 
вы пла тай пра цэнт на га да хо-
ду. Пер ша снае раз мя шчэн не 
аб лі га цый ажыц цяў ля ец ца па 
на мі наль ным кош це ў ва лю це 
на мі на лу з апла тай па жа дан ні 
фі зіч ных асоб у на яў най або 
без на яў най фор ме
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Ві да воч на, што ўкра ін скі кры зіс вель мі 
ўплы вае на ра зу мен не сі ту а цыі ў Цэнт-
раль най Еў ро пе з бо ку са мых роз ных 
дзяр жаў і іх па лі тыч ных лі да раў. Кі раў-
ніц тва Рэс пуб лі кі Поль шча, што не так 
даў но «бра ла на ся бе ад каз насць за 
Укра і ну» пе рад кра і на мі ЕС, за раз звяр-
ну ла ся з прось бай да бе ла рус ка га МЗС 
пра ін фар ма ваць Вар ша ву па сі ту а цыі, 
якая скла ла ся, ды аб мер ка ваць маг чы-
мыя шля хі ста бі лі за цыі рэ гі ё на. Та кая 
па ста ноў ка пы тан ня свед чыць аб тым, 
што мі ра твор чая мі сія бе ла рус кай дып ла-
ма тыі па ва жа ец ца як най больш слуш ная 
не толь кі найвы шэй шы мі ко ла мі Укра і ны, 
Ра сіі і ЕС, але і на цы я наль ны мі ўра да мі 
кра ін-су се дзяў. У су час ных аб ста ві нах 
«ад каз насць за Укра і ну» і ўся ўсход не-
еў ра пей ская па лі ты ка Поль шчы па він ны 
спа лу чац ца з апош ні мі за ха да мі афі цый-
на га Мін ска па пад тры ман ні мі ру ў Цэнт-
раль най Еў ро пе.Та кім чы нам, ве ра год на 
ме на ві та ўсве дам лен не ўлас най «ад каз-
нас ці» за між на род ны па лі тыч ны кры зіс 
пры му шае афі цый ную Вар ша ву шу каць 
но вых са юз ні каў, но выя ідэі і но выя фор-
мы ра бо ты.

ГУЛЬ НЯ НЕ ПА ПРА ВІ ЛАХ
Гра ма дзян ская вай на ва Укра і не яск ра-

ва дэ ман струе за ход нім элі там (тым, хто 
ў ста не зру зу мець, вя до ма), што прак ты-
ка гру ба га ўмя шаль ніц тва ва ўнут ра ную 
па лі ты ку не за леж ных дзяр жаў, на вяз-
ван не ўлас ных пра ві лаў гуль ні на чу жым 
цы ві лі за цый ным по лі, ін фар ма цый ныя 
ма ні пу ля цыі ва кол аб стракт ных «дэ ма-
кра тыч ных каш тоў нас цяў» і «пра воў ча-
ла ве ка» ра зам з ад кры тым па лі тыч ным 
шан та жом сла ба га з бо ку моц ных мо гуць 
пры вес ці зу сім не да тых вы ні каў, на якія 

пер ша па чат ко ва раз ліч ва юць ар га ні за-
та ры геа па лі тыч най пар тыі.

«Вя лі кая шах мат ная дош ка» не заўж-
ды пра ду гледж вае гуль ню па пра ві лах. 
Час та атрым лі ва ец ца так, што адзін з 
гуль цоў (а то і ўсе ўдзель ні кі) атрым лі вае 
гэ тай дош кай па га ла ве ад не вя до май 
«трэ цяй сі лы», якую спа чат ку ні хто і не 
пра ліч ваў, і та ды на сту пае час для пе ра-
асэн са ван ня зроб ле ных кро каў і за па тра-
ба ва ны све жы по гляд на сі ту а цыю.

Так і «еў ра ін тэг ра цыя» Укра і ны, што 
аван тур на бы ла па кла дзе на ў асно ву 
знеш не па лі тыч на га кур су Поль шчы і, ба-
дай, бы ла той са май «ра зы на чкай» усяе 
пра гра мы «Ус ход няе парт нёр ства», скон-
чы ла ся ўзбро е ным пе ра ва ро там у Кі е ве, 
се па ра тыз мам у Да не цку і Лу ган ску ды 
фак тыч на гра ма дзян скай вай ной з не-
прад ка заль ны мі на ступ ства мі. Пер ша-
па чат ко вая за ду ма вар шаў скай знеш няй 
па лі ты кі, вы бу да ва ная ў ло гі цы кан ку рэн-
цыі ін тэ гра цый, на ту раль на скла да ла ся 
з па мкнен ня атры маць за кошт Укра і ны 
но выя рын кі, спы ніць рэ ін тэ гра цыю пост-
са вец кай пра сто ры ў еў ра зій скім пра ек-
це, ад нак аб ры ну ла ся сум ны мі вы ні ка мі 
не толь кі для за стрэль шчы каў пра цэ су, 
але для ўся го Еў ра са ю за.

За мест пры быт каў, якія ча ка лі ся ад 
Укра і ны, апош няя па тра буе фі нан са вай 
да па мо гі, а кан флікт з Ра сі яй не толь кі 
па збаў ляе еў ра пей скія кра і ны вя ліз на га 
рын ку, але па гра жае ка та стро фай для 
шэ ра гу га лін на род най гас па дар кі з не га-
тыў ны мі ўнут ры па лі тыч ны мі вы ні ка мі.

БЕ ЛА РУС КАЯ «СА ЛО МІН КА»
У та кіх умо вах зу сім па-ін ша му ў ва-

чах поль скіх і ін шых парт нё раў вы гля дае 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь, якая амаль на пра-

ця гу ўсёй гіс то рыі не за леж на га іс на ван ня 
раз-по раз ста на ві ла ся аб' ек там на пад каў 
з бо ку за ход ніх дзяр жаў. За раз ме на ві та 
афі цый ны Мінск, які заўж ды бла кі ра ваў 
лю быя спро бы за меж ных дзея чаў ці то з 
за ха ду, ці то з ус хо ду ад бе ла рус кай мя жы 
па ру шаць су ве рэ ні тэт бе ла рус ка га кі раў-
ніц тва ў пы тан нях унут ра най па лі ты кі, раз-
гля да ец ца як эле мент ста біль нас ці Цэнт-
раль най Еў ро пы і са праў ды ажыц цяў ляе 
ро лю «кроп кі збо ру» па між ЕС і Ра сі яй. За 
ўкра ін скі мі па дзея мі не як не за ўваж ным 
за стаў ся той факт, што, апроч мір на га 
ўрэ гу ля ван ня кан флік ту, кан так таў Пят ра 
Па ра шэн кі і Ула дзі мі ра Пу ці на, у Мін ску 
так са ма ад бы ла ся пер шая ў гіс то рыі (!) су-
стрэ ча кі раў ніц тва Мыт на га са ю за і ЕС.

Іс нуе мер ка ван не, што пры ма ю чы 
роз на ба ко выя санк цыі, ба кі заўж ды па-
кі да юць не ка то рыя маг чы мас ці — «са-
ло мін кі», за якія пас ля зруч на ўха піц ца 
дзе ля бу ду ча га па ра зу мен ня, бо лю быя 
аб ме жа валь ныя за ха ды ма юць дрэн ныя 
вы ні кі не толь кі для ах вя ры, але і для 
іні цы я та ра. На прык лад, згод на з ацэн-
кай кі раў ні ка ра сій ска га ўра да Дзміт рыя 
Мядз ве дзе ва, Ра сія на 90% за бяс печ вае 
ся бе хар ча ван нем. Між тым па шэ ра гу 
па зі цый гэ ты па каз чык знач на мен шы: па 
мя се і мя са пра дук тах — ка ля 75%, а па 
ма лоч ных пра дук тах — ка ля 60%. Най-
больш не пры ем ная сі ту а цыя скла ла ся 
на рын ку яла ві чы ны (ка ля 37%), сы роў
(53,2%). І ка лі пра дук цыя з ЕС скла дае 
ўся го 8% ад ўсёй ім пар та ва най у Ра сію 
яла ві чы ны, то ма ла ко (15%), мас ла (31%), 
сы ры і тва рог (62%) ма юць знач на боль-
шыя па каз чы кі. Гэ та зна чыць, у вы ні ку 
рэа лі за цыі хар чо вых санк цый па цер пяць 
не толь кі кра і ны Еў ра пей ска га са ю за, але 
і на сель ніц тва са мой Ра сіі.

Та кая сі ту а цыя ад чы няе дзве ры для 
бе ла рус кіх вы твор цаў пра дук таў хар ча-
ван ня і ства рае маг чы мас ці для ар га ні-
за цыі пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў і 
ўка ра нен ня но вых тэх на ло гій у Бе ла ру сі. 

Зра зу ме ла, што бе ла рус кі экс парт не змо-
жа са ма стой на цал кам за крыць па трэ бы 
ра сій ска га хар чо ва га рын ку, бо не ўся 
не аб ход ная на менк ла ту ра та ва раў вы-
раб ля ец ца ў нас. І гэ та дае пад ста вы для 
ар га ні за цыі пра мыс ло вай пе ра пра цоў чай 
ка а пе ра цыі, да ча го ўжо за раз пра яў ля-
юць ці ка васць поль скія дзе ла выя ко лы.

Ме на ві та та кі па ды ход і ёсць тая са мая 
«са ло мін ка», якая да зво ліць поў нас цю 
за бяс пе чыць па трэ бы ра сій ска га рын ку 
і мі ні мі за ваць шко ду ад санк цый РФ для 
сель скай гас па дар кі еў ра пей скіх кра ін. 
Ці ка ва, што ў ся рэ дзі не жніў ня з ра бо-
чы мі ві зі та мі ў Мін ску ад на ча со ва гас ці лі 
два ад каз ныя чы ноў ні кі — кі раў нік Рас-
сель гас на гля да Сяр гей Да нкверт і мі ністр 
сель скай гас па дар кі Поль шчы Ма рэк Са-
віц кі. Абод ва кі раў ні кі вя лі пе ра мо вы з 
ві цэ-прэм' е рам Бе ла ру сі Мі ха і лам Ру сым 
і мі ніст рам сель скай гас па дар кі Ле а ні дам 
Зай цам. Па вы ні ках су стрэ чы з поль скім 
бо кам бы лі да сяг ну ты прак тыч ныя да-
моў ле нас ці па ар га ні за цыі пе ра пра цоў кі 
поль скай пра дук цыі, а кі раў нік Рас сель-
гас на гля да па ве да міў, што Бе ла русь 
змо жа па стаў ляць на ры нак РФ пе ра-
пра ца ва ную пра дук цыю, вы раб ле ную з 
сы ра ві ны кра ін ЕС.

Прак тыч ным вы ні кам жні вень скіх да-
моў ле нас цяў ужо за раз стаў той факт, 
што бе ла рус кія вы твор цы га то вы на бы-
ваць у Поль шчы да 200 ты сяч тон ма ла ка 
што ме сяц для пе ра пра цоў кі з бу ду чай 
рэа лі за цы яй на рын ку Ра сіі. Гэ тая пра-
мыс ло вая ка а пе ра цыя, без умоў на, вы-
гад ная не толь кі для ай чын най эка но мі кі 
і за бяс печ вае хар чо вую бяс пе ку Ра сіі, 
але, да та го ж, част ко ва ра туе ад ка лап су 
поль скую сель скую гас па дар ку, па кі да-
ю чы маг чы мас ці для ўзнаў лен ня тра ды-
цый ных ганд лё ва-гас па дар чых су вя зяў
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«Вя лі кая шах мат ная дош ка» 
не заўж ды пра ду гледж вае гуль ню 
па пра ві лах. Час та атрым лі ва ец ца 
так, што адзін з гуль цоў 
(а то і ўсе ўдзель ні кі) атрым лі вае 
гэ тай дош кай па га ла ве 
ад не вя до май «трэ цяй сі лы»...

За ўкра ін скі мі па дзея мі не як 
не за ўваж ным за стаў ся той факт, 
што, апроч мір на га ўрэ гу ля ван ня 
кан флік ту, кан так таў Пят ра 
Па ра шэн кі і Ула дзі мі ра Пу ці на, у 
Мін ску так са ма ад бы ла ся пер шая 
ў гіс то рыі (!) су стрэ ча кі раў ніц тва 
Мыт на га са ю за і ЕС.

Па лі тыч ная пят ні ца з Аляк санд рам Шпа коў скімПа лі тыч ная пят ні ца з Аляк санд рам Шпа коў скім  ��

НА МЯ ЖЫ ІН ТА РЭ САЎ
     Ці бу дуць зме ны ў ад но сі нах Поль шчы і на шай кра і ны?

У апош нія дні жніў ня па за пра шэн ні поль ска га бо ку ад быў ся 
ра бо чы ві зіт мі ніст ра за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ула-
дзі мі ра Ма кея ў Рэс пуб лі ку Поль шча. На пра ця гу ві зі ту бе ла рус кі 
мі ністр пра вёў пе ра мо вы з поль скім ка ле гам Ра дас ла вам Сі кор-
скім, ві цэ-прэм' е рам-мі ніст рам эка но мі кі поль ска га ўра да Яну шам 
Пе ха цін скім. Ула дзі мір Ма кей па ве да міў поль скім парт нё рам мер-
ка ван не бе ла рус ка га бо ку па вы ні ках ня даў ня га мінск ага са мі ту, 
пры све ча на га ўрэ гу ля ван ню сі ту а цыі ва Укра і не, аб мер ка ваў агуль-
нае ста но ві шча ў рэ гі ё не, а так са ма су стрэў ся з прад стаў ні ка мі 
дзе ла вых ко лаў, дзе бы лі раз гле джа ны маг чы мас ці рэа лі за цыі 
су мес ных ін вес ты цый ных пра ек таў і пра мыс ло вай ка а пе ра цыі.
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На на ступ ным тыд ні Ула дзі мір Ма кей, мі ністр за меж ных спраў 
Бе ла ру сі, з афі цый ны мі ві зі та мі на ве дае Ні ге рыю і Паўд нё-
ва-Аф ры кан скую Рэс пуб лі ку. Пра гэ та, а так са ма пра ін шыя 
па дзеі ў дзей нас ці дып ла ма тыч на га ве дам ства кра і ны, на бры-
фін гу па ве да міў Дзміт рый МІ РОН ЧЫК, на чаль нік упраў лен ня 
ін фар ма цыі — прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства за меж ных спраў.

— У рам ках ві зі ту за пла на ва ны шэ раг пе ра моў на вы шэй шым і вы-
со кіх уз роў нях, а так са ма су стрэ чы з прад стаў ні ка мі дзе ла вых ко лаў, 
— пра ін фар ма ваў прад стаў нік МЗС. — Бу дуць аб мер ка ва ны пы тан ні 
па лі тыч на га дыя ло гу, перс пек ты вы раз віц ця бе ла рус ка-ні ге рый ска га 
і бе ла рус ка-паўд нё ва а фры кан ска га двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва ва 
ўсіх сфе рах — у пры ват нас ці, у ганд лё ва-эка на міч най га лі не.

КАНТ РОЛЬ НАД УЗ БРА ЕН НЯ МІ ПА ВІ НЕН БЫЦЬ
Як па ве дам ляе прэс-сак ра тар МЗС, 9-10 ве рас ня ў Маск ве прой-

дуць кан суль та цыі па пад рых тоў цы да 69-й се сіі Ге не раль най Асамб-
леі Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый у фар ма тах Ар га ні за цыі Да га во ра 
аб ка лек тыў най бяс пе цы і Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў.

— Пад час кан суль та цый бу дуць уз год не ны су мес ныя па ды хо ды 
дзяр жаў — удзель ніц АДКБ і СНД па асноў ных пы тан нях па рад ку 
дня Ге не раль най асамб леі ААН. Бе ла рус кі бок ча кае, што па вы ні-
ках кан суль та цый бу дзе да сяг ну та да моў ле насць аб прын цы по вай 
пад трым цы дзяр жа ва мі — чле на мі АДКБ і СНД двух пра ек таў бе ла-
рус кіх рэ за лю цый, якія ты чац ца тэ ма ты кі кант ро лю над уз бра ен ня мі, 
а так са ма су пра цоў ніц тва па між ААН і СНД.

ДНІ БЕ ЛА РУС КАЙ ЭКА НО МІ КІ ПРОЙ ДУЦЬ У ГЕР МА НІІ
Гэ ты мі дня мі пры пад трым цы Ус ход ня га ка мі тэ та ня мец кай эка но-

мі кі пра хо дзіць ві зіт у на шу кра і ну дэ ле га цыі прад стаў ні коў шэ ра гу 
буй ных гер ман скіх фір маў. Уз на чаль вае яе вы ка наў чы ды рэк тар гэ-
тай ар га ні за цыі Рай нер Лінд нер. У скла дзе дэ ле га цыі — прад стаў ні кі 
буй ных гер ман скіх фір маў, у тым лі ку ганд лё вых кан цэр наў, вы твор-
цаў сель гас тэх ні кі і та нэ леп ра ход на га аб ста ля ван ня.

А ў са мым па чат ку на ступ на га тыд ня ў Франк фур це-на-Май не, 
фі нан са вай ста лі цы Гер ма ніі, прой дзе Дзень бе ла рус кай эка но мі кі 
«Гер ма нія—Бе ла русь — парт нё ры ў эка на міч най і ін вес ты цый ных 
сфе рах». Ча ка ец ца ўдзел больш чым ся мі дзе ся ці прад стаў ні коў 
дзяр жаў ных бан каў скіх і кан са лтын га вых струк тур, пра пры маль ніц кіх 
аб' яд нан няў, біз нес-ко лаў, а так са ма СМІ Бе ла ру сі і Гер ма ніі.

— Знач ная ўва га бу дзе на да дзе на ўдзе лу на шай кра і ны ў ін тэ-
гра цый ных пра цэ сах у рам ках Мыт на га са ю за, Адзі най эка на міч най 
пра сто ры, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і но вым маг чы мас цям 
для ня мец ка га біз не су ў Бе ла ру сі, якія ад кры ва юц ца ў гэ тай су вя зі, 
— удак лад ніў Дзміт рый Мі рон чык. 

УС ХОД НЯЕ ПАРТ НЁР СТВА: АД СТАК ГОЛЬ МА ДА БА КУ
На мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Бе ла ру сі Але на Куп чы на зна-

хо дзіц ца з ра бо чым ві зі там у Стак голь ме. Сён ня яна пры мае ўдзел у 
не фар маль най су стрэ чы на мес ні каў мі ніст раў за меж ных спраў кра ін 
— удзель ніц Ус ход ня га парт нёр ства, а так са ма Гер ма ніі, Поль шчы і 
Шве цыі. Па ін фар ма цыі знеш не па лі тыч на га ве дам ства, мэ тай зга да-
най су стрэ чы з'яў ля ец ца аб мен дум ка мі на конт да лей шай рэа лі за цыі 
гэ тай іні цы я ты вы, у тым лі ку ў кан тэкс це раз віц ця сі ту а цыі ў рэ гі ё не.

Па доб ная тэ ма ты ка бу дзе аб мяр коў вац ца і 8-9 ве рас ня ў Ба ку, дзе 
ад бу дзец ца чац вёр ты раўнд не фар маль ных мі ніс тэр скіх дыя ло гаў 
кра ін — удзель ніц Ус ход ня га парт нёр ства. Ме ра пры ем ства скла да-
ец ца з дзвюх час так: агуль ная дыс ку сія прад стаў ні коў МЗС і тэ ма-
тыч ная су стрэ ча з удзе лам мі ніст раў энер ге ты кі кра ін — удзель ніц 
іні цы я ты вы. Бе ла русь прад ста вяць на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў 
Але на Куп чы на і на мес нік мі ніст ра энер ге ты кі Ва дзім За крэў скі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Знеш няя па лі ты каЗнеш няя па лі ты ка  ��

З пер шых вус наўЗ пер шых вус наў  ��

ДА МО ВІЦ ЦА АБ ПАД ТРЫМ ЦЫ
На ша кра і на прад ста віць на Ге не раль най 
Асамб леі ААН два пра ек ты рэ за лю цый

Аб гэ тым па ве да міў жур-
на ліс там Ра ман БРО-
ДАЎ, на чаль нік га лоў на-
га ўпраў лен ня знеш няй 
эка на міч най па лі ты кі Мі-
ніс тэр ства эка но мі кі.

ІМК НЁМ СЯ 
ДА БА ЛАН СУ

Па сло вах экс пер та, за 
паў год дзе саль да знеш ня га 
ганд лю бы ло да дат ным. І па 
та ва рах, і па па слу гах ра зам 
— плюс 600 млн до ла раў. Пры-
чы на та кіх вы ні каў у тым, што 
ўпер шы ню за доў гі час экс парт 
апя рэдж вае ім парт. Пры гэ тым 
экс парт на ват зні жа ец ца — да 
мі ну ла га го да 98%. Але да кан-
ца го да мы мо жам на блі зіц ца 
да 100%. Тым больш экс парт 
вы рас у фі зіч ным вы ра жэн ні, 
а толь кі ў цэ на вым — зні зіў-
ся. Гэ та ўжо эфект су свет най 
кан' юнк ту ры. Та му са ма эка но-
мі ка за ра джа на на да сяг нен не 
знеш не ганд лё ва га ба лан су.

«Дзіў на, але на ват пры той 
скла да най сі ту а цыі, якая за раз 
ва Укра і не, наш экс парт ту ды 
ўпаў менш, чым у Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю, — кан ста та ваў 
яшчэ ад ну сё лет нюю асаб лі-
васць Ра ман Бро даў. — По пыт 
на бе ла рус кую пра дук цыю ва 
Укра і не ёсць, але іс ну юць праб-
ле мы з фі нан са ван нем. Бы ва-
юць не пла ця жы за па стаў кі, але 
гэ тыя ры зы кі маг чы ма мі ні мі за-
ваць. Прос та трэ ба пра ца ваць 
уваж лі ва». Да рэ чы, па сло вах 
спе цы я ліс та, ад еў ра ін тэг ра цыі 
на шай су сед кі мы амаль ні чо-
га не стра цім. «Най боль шыя 
праб ле мы мы пе ра жы лі, ка лі 
Укра і на ўсту пі ла ў Су свет ную 
ганд лё вую ар га ні за цыю. Але 
на ват та ды наш экс парт у гэ-

тую кра і ну не па даў. Кан ку-
ры ра ваць, зра зу ме ла, ста не 
скла да ней, ад нак прак ты ка 
па каз вае, што сён ня мыт на-та-
рыф ная аба ро на — не той клю-
ча вы ін стру мент, які вы зна чае 
пры сут насць на рын ку».

І СА БЕ, І ЛЮ ДЗЯМ
«У СМІ час та ста лі з'яў ляц-

ца мер ка ван ні, што ў су вя зі з 
ра сій скі мі санк цы я мі ўнут ра ны 
ры нак Бе ла ру сі мо жа ад чуць 
дэ фі цыт, быц цам прад пры ем-
ствы праз мер на за хо пяц ца экс-
пар там. Мы па ста ян на тры ма-
ем на кант ро лі гэ тае пы тан не. 
І звест кі га во раць аб зва рот-
ным: ёміс тасць на ша га ўнут ра-
на га рын ку на ват вы шэй, чым 
ле тась. Асаб лі ва гэ та ты чыц ца 
пра дук таў хар ча ван ня», — за-
явіў спе цы я ліст.

Зра зу ме ла, на шы вы твор цы 
ма юць шанц на доб рыя пры-
быт кі ад па ве лі чэн ня па ста вак 
у Ра сію, але ў на шай эка но мі-
кі ёсць не да хоп — ма лая ды-
вер сі фі ка цыя. Мы за вя за ны 
на не каль кі асноў ных рын каў 
і не ма ем аль тэр на тыў. Ці не 
ад бу дзец ца так, што пра ціў ні кі 
па мі ра цца і мы за ста нём ся ў 
мі ну се? «Мы та кой не бяс пе кі не 
ба чым, бо па стаў кі на ра сій скі 
ры нак заў сё ды ме лі асэн са ва-
ны ха рак тар, — лі чыць Ра ман 
Бро даў. — Не ад на ра зо ва раз-
гля да ла ся пы тан не аб ар га ні за-
цыі аль тэр на тыў ных па ста вак. І 
по пыт на пра дук цыю ёсць. Але 
пы тан не ў эка на міч най вы га-
дзе. Ка лі пра дук цыю па стаў-
ляць у да лё кія кра і ны, то гэ та 
бу дуць ін шыя вы дат кі, ін шая 
кан' юнк ту ра. На ват ка лі санк-
цый не бу дзе, ні чо га не зме-
ніц ца. На ша до ля на ра сій скім 
рын ку ад нос на ста біль ная. І той 

рэ сурс, у якім мае па трэ бу Ра-
сія, за над та вя лі кі. Мы на ўрад ці 
змо жам за да во ліць усе па трэб-
нас ці. Ра сій скі ры нак пры звы-
ча іў ся да раз на стай нас ці, та му, 
каб пе ра крыць усё, нам па трэб-
на знач на боль шая коль касць 
кан ку рэнт ных та ва раў. Мы, 
хут чэй за ўсё, за ро бім на гэ-
тым да дат ко ва не каль кі со цень 
міль ё наў до ла раў — і ўсё».

РЫ ЗЫ КУЙ, 
КА ЛІ ХО ЧАШ

Ад но з са мых спрэч ных пы-
тан няў сён ня — гэ та так зва ны 
рэ экс парт еў ра пей скіх та ва раў, 
за ба ро не ных да ўво зу на тэ-
ры то рыю Ра сіі, пад вы гля дам 
бе ла рус кіх. Не зра зу ме ла, дзе 
тая мя жа, пас ля якой, ска жам, 
ім парт ная сы ра ві на ста но віц ца 
бе ла рус кім пра дук там і мо жа 
ле галь на па стаў ляц ца на тэ-
ры то рыю су сед кі. Як ска заў 
Ра ман Бро даў, гэ тую мя жу 
вы зна чыць амаль не маг чы ма. 
І ўво гу ле та вар Мыт на га са ю-
за — гэ та лю бы та вар, які вы-
пу шча ны ў сва бод ны аба рот у 
Адзі най эка на міч най пра сто ры. 
І ні я кім ін шым мыт ным аб ме-
жа ван ням ён пад вяр гац ца не 
па ві нен. «Ка лі ра сій скі бок увёў 
аб ме жа ван ні ад нос на шэ ра гу 
санк цый ных та ва раў з ін шых 
кра ін, то, ві даць, яны ма юць 
план, як здзейс ніць ад мі ніст-
ра ван не гэ тых та ва раў — на-
пэў на, гэ та пы тан не мыт ных 
ор га наў Ра сій скай Фе дэ ра-
цыі». Ці ка вая і на ступ ная сі-
ту а цыя. Ка лі дэк ла рант, які 
пры ехаў на бе ла рус кую мя-
жу, на пі саў у дэк ла ра цыі, што 
кра і на пры зна чэн ня — Ра сія, 
то ўсё зра зу ме ла. Але ка лі 
та вар дэк ла ру ец ца пад увоз 
у Бе ла русь, то ні я кіх пад стаў 
для пры пы нен ня ня ма. «А ка лі 
та вар вы пу шча ны ў сва бод ны 
аба рот, ні бе ла рус кая, ні ра сій-
ская мыт ня не ма юць да яго ні-
я ка га да чы нен ня. Што зро біць 
у да лей шым суб' ект гас па да-
ран ня з гэ тым та ва рам, не вя-
до ма: да кож на га кант ра лё ра 
не па ста віць. Сён ня ні хто не пе-
ра шка джае біз не су ад кры ваць 
свае прад стаў ніц твы ў лю бой з 
трох кра ін. І ка лі нех та за хо ча 
атры маць да дат ко вую вы га ду 
ня доб ра сум лен ным шля хам, то 
гэ та ўжо пы тан не не мыт на га 
ад мі ніст ра ван ня...»

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

ДЭ ФІ ЦЫ ТУ 
НА ЎНУТ РА НЫМ РЫН КУ НЕ БУДЗЕ

А экс парт ва Укра і ну ўпаў не так знач на

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
ПА ВІН ША ВАЎ ДО НАЛЬ ДА ТУС КА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він ша ваў прэм' ер-
мі ніст ра Поль шчы До наль да Тус ка з вы бран нем на па са ду стар шы ні 
Еў ра пей ска га са ве та, па ве дам ляе прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да-
ра. Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў упэў не насць, што ўза е ма вы гад нае 
су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Поль шчы бу дзе і да лей па шы рац ца і 
ўма цоў вац ца на ка рысць дзвюх кра ін.

ПА МЁР ДА НА ТАС БА НІ О НІС
Учо ра на 91-м го дзе жыц ця 
па мёр у баль ні цы вя до мы 
лі тоў скі ак цёр і рэ жы сёр, 
на род ны ар тыст СССР Да-
на тас Ба ні о ніс. Вя до ма, што 
ў апош ні час у Ба ні о ні са бы лі 
праб ле мы з сэр цам, два дні 
та му з ім зда рыў ся ін сульт.

Да на тас Юо за віч Ба ні о ніс на-
ра дзіў ся ў Каў на се ў 1924 го дзе, а ў 1940-м да лу-
чыў ся да тру пы рэ жы сё ра Юза са Міль ці ні са, з якой 
пе ра браў ся ў Па ня ве жыс. На сцэ не гэ та га не вя лі-
ка га тэ ат ра ар тыст пра пра ца ваў 60 га доў. Ся род 

яго са мых пры кмет ных ро ляў бы лі 
Бан ка ў «Мак бет», Тэс ман у «Ге дэ 
Габ лер», Ла мен у «Смер ці ко мі-
ва я жо ра».

У кі но Ба ні о ніс дэ бю та ваў у 
1959 го дзе ў філь ме «Адам хо ча 
быць ча ла ве кам», а вя до масць 
і пер шую Дзяр жаў ную прэ мію 
СССР яму пры нес ла ро ля ў філь-
ме «Ні хто не ха цеў па мі раць» 

(1966). У 1969-м ён зняў ся ў «Мёрт вым се зо не», 
у 1971-м — у «Ка ра лі Лі ры», у 1972-м — у «Са ля-
ры се», у 1975-м — ва «Уцё ках міс та ра Мак-Кін лі» 
(яшчэ ад на Дзяр жаў ная прэ мія).


