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У су бо ту Прэ зі дэнт вы клі каў на мес ні ка 

прэм' ер-мі ніст ра, які ку ры руе «наф та-

выя пы тан ні», і стар шы ню «Бел наф та-

хі ма», каб аб мер ка ваць но выя пра па-

но вы па па стаў ках «чор на га зо ла та».

«Да мя не па сту піў шэ раг пра па ноў па па-

стаў ках наф ты і пе ра пра цоў цы ў Бе ла ру сі. 

За раз та кіх пра па ноў ужо, дзя ка ваць бо гу, 

ня ма ла. Ха чу ўзгад ніць з ва мі не ка то рыя пы-

тан ні і па ра іц ца, ці вар та нам куп ляць гэ тую 

наф ту, як лепш зра біць, што больш эка на міч-

на вы гад на», — звяр нуў ся кі раў нік дзяр жа вы 

да Юрыя На за ра ва і Анд рэя Ры ба ко ва.

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас тлу ма чыў, ча му 

«ту за нуў» ві цэ-прэм' е ра і кі раў ні ка кан цэр на 

ў вы хад ны дзень: «Пы тан не не мо жа ча каць. 

Нам трэ ба пры маць ра шэн не і ўжо з па ня дзел-

ка — аў то рка за бі раць тую наф ту, бо аб' ёмы 

вя лі кія — больш за шэсць міль ё наў тон».

Стар шы ня Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

кан цэр на па на фце і хі міі Анд рэй Ры ба коў 

не стаў ка мен та ваць жур на ліс там, пра якія 

кан крэт на пра па но вы іш ла гу тар ка з Прэ зі-

дэн там, спа слаў шы ся на тое, што ўсе яны 

зна хо дзяц ца ў пра пра цоў цы.

***
Але ўжо ў па ня дзе лак ра ні цай ста ла вя до-

ма, што сі ту а цыя на су свет ным рын ку наф ты 

змя ні ла ся кар ды наль на: цэ ны на «чор нае 

зо ла та» імк лі ва пай шлі ўніз на фо не на він 

аб тым, што кра і ны ОПЕК+ па вы ні ках пе-

ра га во раў у Ве не не змаг лі да мо віц ца аб 

да дат ко вым ска ра чэн ні зда бы чы наф ты 

ва ўмо вах спа ду по пы ту з-за ка ра на ві ру-

са. Кошт ф'ю чар са наф ты мар кі Brеnt з 

па стаў кай у маі 2020 го да ў час тар гоў на

бір жы ІСЕ ў Лон да не ўпаў на 42,6 пра цэн та — 

да $31,74 за ба раль. Кошт кра са віц ка га

ф'ю чар са наф ты WTІ зні зіў ся на 48,9 пра-

цэн та і зна хо дзіц ца на ад зна цы $27,72 за 

ба раль. Агенц тва Blооmbеrg ад зна чае, што 

ця пе раш няе зні жэн не ста ла най мац ней шым 

з 1991 го да, ка лі за вяр шы ла ся вай на ў Пер-

сід скім за лі ве.

Сі ту а цыя на наф та вым рын ку аказ вае 

ціск і на курс ра сій ска га руб ля. Курс до-

ла ра да ра сій ска га руб ля на між на род ным 

рын ку Fоrех да сяг нуў у па ня дзе лак ад зна кі 

73,47 руб ля, еў ра па вы сіў ся да 83,77 руб ля, 

свед чаць да ныя тар гоў.

«Ду маю, ця пер яшчэ нель га аца ніць усе 

на ступ ствы дэ валь ва цыі ра сій ска га руб ля і 

рэз ка га зні жэн ня цэн на наф ту, — пра ка мен та-

ваў Бел ТА сі ту а цыю прэм' ер-мі ністр Бе ла ру сі 

Сяр гей Ру мас пе рад на ра дай у Прэ зі дэн та 

9 са ка ві ка. — Бу дзем гля дзець, як ста нуць раз-

ві вац ца па дзеі. Ра сі я не вы пус ці лі за яву, што 

мін фін бу дзе пра да ваць ва лю ту. Гэ та та кое 

не ар ды нар нае ра шэн не. І пер шыя не каль кі 

дзён гэ та га тыд ня па ка жуць, як бу дзе раз ві-

вац ца сі ту а цыя з ра сій скім руб лём. Ад па вед на, 

і наш На цы я наль ны банк зы хо дзя чы з гэ та га 

бу дзе вы бу доў ваць сваю стра тэ гію».

У лю бым вы пад ку На цы я наль ны банк 
бу дзе пры трым лі вац ца ры нач ных тэн дэн цый 
і не ста не штуч на стрым лі ваць бе ла рус кі ру-
бель, за явіў Сяр гей Ру мас.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, ці бу дуць за дзей-
ні ча ны ней кія рэ зер вы, кі раў нік ура да ска заў: 
«Ка лі На цы я наль ны банк бу дзе ары ен та вац-
ца на ры нач ную кан' юнк ту ру по пы ту і пра па-
но вы, то гэ та не бу дзе пры во дзіць да ліш ня га 
рас хо да ван ня зо ла та ва лют ных рэ зер ваў.
У гэ тым за клю ча ец ца яго стра тэ гія».

Сяр гей Ру мас так са ма ад ка заў на пы тан-
не, якія плю сы або мі ну сы для Бе ла ру сі ня се 
ў са бе зні жэн не цэн на наф ту ў све це. «Гэ та 
сён ня да дат ко выя маг чы мас ці да мо віц ца з 
Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. Па коль кі сі ту а цыя, 
якая ёсць сён ня, знач на ад роз ні ва ец ца ад сі-
ту а цыі ў снеж ні або сту дзе ні», — ска заў ён.

Прэм' ер-мі ністр па цвер дзіў, што гэ та роў-
ным чы нам уплы вае і на пе ра га во ры з аль-

тэр на тыў ны мі па стаў шчы ка мі наф ты.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Утры мац ца на «наф та вых арэ лях»

Аб мер ка ван не па ке та нар ма-

тыў ных ак таў, пад які мі па ві-

нен ста яць под піс кі раў ні ка 

дзяр жа вы, — уста ноў ле ная 

лі да рам кра і ны прак ты ка. 

Да ку мен ты, якія за кра на юць 

шы ро кі спектр пы тан няў і 

пра ніз ва юць важ ныя сфе ры 

жыц ця гра мад ства, аб мяр коў-

ва юц ца з усі мі за ці каў ле ны мі 

ба ка мі, каб упэў ніц ца ў тым, 

што іх па зі цыі ўзгод не ныя, 

пра па но вы аб грун та ва ныя, а 

на ступ ствы рэа лі за цыі пры-

ня тых ра шэн няў — дас ка на ла 

пра лі ча ныя.

Дру гі шанц
«Асаб лі вы ак цэнт ха цеў бы зра-

біць на пы тан нях, ня вы ра ша насць 

якіх лю дзі не па срэд на ад чу ва юць 

на са бе, — ска заў Прэ зі дэнт. — 

Перш за ўсё гэ та да ты чыц ца га-

ран тый пра воў ра бот ні каў на 

прад пры ем ствах-банк ру тах. Тут 

ні я кіх кам пра мі саў быць не мо жа, і 

ўся эка на міч ная сіс тэ ма кра і ны 

па він на быць на цэ ле на на бе-

з умоў нае за бес пя чэн не ін та рэ-

саў лю дзей».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс-

ліў, што ні я ка га па пу ліз му тут ня ма: 

«Ха чу яшчэ раз паў та рыць тое, што 

ка заў ад пер ша га дня свай го прэ зі-

дэнц тва: уся сіс тэ ма і дзяр жа ва ў 

цэ лым та ды толь кі ма юць сэнс, 

ка лі яны на да бро лю дзям. Усё 

ас тат няе сэн су не мае».

Прэ зі дэнт так са ма вы слу хаў 

іні цы я ты вы ўра да, якія да ты чац ца 

да дат ко вай аба ро ны су пра цоў ні-

каў прад пры ем стваў-банк ру таў. 

Па сло вах пер ша га ві цэ-прэм' е-

ра Дзміт рыя Кру то га, ад па вед ны 

за кон, які быў пры ня ты яшчэ ў 

2012 го дзе і з та го ча су не мя няў ся, 

сён ня мае па трэ бу ў комп лекс най 

пе ра пра цоў цы: «Прэ зі дэнт асоб-

на ад зна чыў ды рэк ты ву Еў ра са-

ю за, якая бы ла пры ня тая ле тась 

і з'яў ля ец ца на сён ня най больш 

пра пра ца ва ным нар ма тыў ным да-

ку мен там між на род на га ўзроў ню. 

Яе ця гам трох га доў бу дуць ім пле-

мен та ваць у сваё за ка на даў ства 

ўсе кра і ны ЕС, на зы ва ец ца яна «Аб 

ме ха ніз мах прэ вен тыў най рэ струк-

ту ры за цыі на ран няй ста дыі раз-

бу рэн ня біз не су, да ван ні «дру го га 

шан цу», па вы шэн ні эфек тыў нас ці 

пра цэ дур рэ струк ту ры за цыі, не-

пла це жаз доль нас ці, банк руц тве». 

На ват зы хо дзя чы з наз вы, мож на 

зра зу мець, што еў ра пей ская ма-

дэль у гэ тай сфе ры вель мі сур' ёз на 

змя ня ец ца і ўсё за ка на даў ства ўжо 

бу дзе на цэль вац ца ў пер шую чар-

гу на ад наў лен не даў жні коў, а не 

на пры яры тэт крэ ды то раў, як бы ло 

да гэ туль». Кі раў нік дзяр жа вы па га-

дзіў ся на ўня сен не пра ек та зме не-

на га за ко на ў ніж нюю па ла ту.

Пра эка но мі ку
і эка ло гію

Па сло вах Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, спаз нен не з вы ра шэн-

нем шэ ра гу пы тан няў стрым лі вае 

раз віц цё гра мад ства. Так ад бы ва ец-

ца са ства рэн нем сты му лаў і інф ра-

струк ту ры для збо ру, пе ра пра цоў кі, 

уты лі за цыі та ры і ўпа коў кі та ва раў. 

Урад пра па нуе ўка ра ніць дэ па зіт-

ную сіс тэ му аба ра чэн ня спа жы вец-

кай та ры з-пад ва ды і на по яў.

«Ка лісь ці я не пер шы раз паў-

та рыў сваё па тра ба ван не да ўсіх, 

перш за ўсё да вер ты ка лі вы ка-

наў чай ула ды: з ад хо да мі трэ ба 

на ву чыц ца пра ца ваць. Па чы на-

ю чы ад бою шкла, по лі эты ле ну 

і ін шых, — на га даў Прэ зі дэнт, да-

даў шы: — Не, мы ча ка ем ча гось-

ці. По тым бу дзем ге ра іч на шу каць 

аль тэр на ты ву, да маў ляц ца і гэ так 

да лей. Гро шы пад на га мі, а ўзяць 

не мо жам».

Кі раў ні ку дзяр жа вы да ла жы лі 

аб до све дзе ўка ра нен ня сіс тэ мы 

дэ па зіт на-за клад ной та ры, якой 

ка рыс та юц ца кра і ны Еў ра пей ска-

га са ю за. Прэ зі дэнт пры мя нен не 

та кой кан цэп цыі ў нас ра мач на 

ўхва ліў, але да ру чыў на пра ця гу 

не каль кіх ме ся цаў пад рых та ваць 

пад ра бяз ную да вед ку, ча го не ха-

пае ў дзей най сіс тэ ме.

«Hе атрым лі вае на леж на га ім-

пуль су і тэ ма раз віц ця элект ра-

транс пар ту ў кра і не, — за ўва жыў 

кі раў нік дзяр жа вы, на га даў шы, што 

хут ка Бе ла русь увя дзе ў экс плу а-

та цыю два бло кі атам най элект-

ра стан цыі. — Ня ўпэў не насць з 

ца ной на наф ту і, ад па вед на, на 

па лі ва да каз вае, што элект ра -

транс парт ва ло дае ка ла саль-

ным па тэн цы я лам. І спра ва тут 

на ват не ў на фце. Спра ва ў тым, 

што гэ та — перс пек ты ва. І ўсе 

кра і ны, та кія, як мы, — экс пар та-

а ры ен та ва ныя, якія не ма юць пад 

зям лёй вя ліз ных за па саў — даў но 

пе ра ары ен та ва лі ся на элект ра-

транс парт».

Прэ зі дэнт яшчэ раз пад крэс ліў, 

што гэ та не прос та да ні на мо дзе 

ці імк нен не не ад стаць ад пе ра да-

вых кра ін. «Гэ та на дзён ная не аб-

ход насць ужо сён ня, — ска заў 

ён. — Ці ад па вя да юць уне се ныя 

іні цы я ты вы за да чы (якая вы ця кае 

ўво гу ле з бу даў ніц тва атам най 

элект ра стан цыі) зра біць так, каб 

элект рыч ная энер гія для аў та ма-

бі ляў бы ла тан ней шая за кошт 

сён няш ніх бен зі ну і ды зель на га 

па лі ва? Та ды лю дзі бу дуць з за да-

валь нен нем куп ляць аў та ма бі лі на 

элект рыч най ця зе».

«У рэс пуб лі цы ўжо з'я ві ла ся 

пры клад на 250 за пра вак, якія да-

зва ля юць элект ра ма бі лям пад за-

ра джац ца на ад лег ласць да ста 

кі ла мет раў. З улі кам увя дзен ня 

сё ле та яшчэ 150 та кіх за пра ва чных 

пунк таў мы ў пер шым на блі жэн-

ні гэ ту інф ра струк ту ру за бяс пе-

чым», — па ве да міў жур на ліс там 

Дзміт рый Кру той.

Каб трак тар не стаў 
ме та ла ло мам

На на ра дзе ў Прэ зі дэн та раз гле-

джа ны шэ раг сіс тэм ных пра па ноў, 

якія за бяс печ ва юць устой лі васць 

функ цы я на ван ня асоб ных сфер і 

за кон насць у іх. У тым лі ку — пы-

тан не ўдас ка на лен ня сіс тэ мы дзяр-

жаў на га на гля ду за тэх ніч ным ста-

нам трак та роў, пры чэ паў, са ма ход-

ных ма шын і аб ста ля ван ня.

Па тра ба ван ні Прэ зі дэн та да 

пы тан няў за бес пя чэн ня бяс пе кі 

жыц ця лю дзей, за ха ва нас ці тэх-

ні кі вя до мыя ўсім. Без гас па дар-

чае стаў лен не да тэх на ла гіч на га 

аб ста ля ван ня, асаб лі ва на бы та га 

з пад трым кай дзяр жа вы, не да пу-

шчаль на — пра гэ та Аляк сандр 

Лу ка шэн ка за яў ляў не ад на ра зо ва. 

«Але га лоў нае, спраў ная тэх ні-

ка — за лог бяс пе кі лю дзей. Бяс-

пе ка лю дзей і тэх ні ка, якую мы 

да па ма га ем, на прык лад, сель-

гас прад пры ем ствам і ін шым 

на бы ваць за дзяр жаў ны кошт, 

му сіць быць пад поў ным на шым 

кант ро лем. Вось дзве пры чы ны. 

Зра зу ме ла па бяс пе цы, але ка лі 

да ра гую энер га на сы ча ную тэх ні-

ку, якая ад пра ца ва ла ў гас па дар-

цы два га ды, кі да юць пад плот як

ме та ла лом — гэ та зла чын ства. 

І з гэ тым трэ ба зма гац ца», — па ста-

віў за да чу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У гэ тым пы тан ні Прэ зі дэнт не 

да зво ліць апраўд вац ца ней кі мі 

рын ка вы мі раз ва жан ня мі. Дзе ры-

нак спра ца ваў — ва ўлас ні ка, — 

пра ве рак не трэ ба. Да стат ко ва 

кант ро лю ста ну тэх ні кі на да ро гах 

у пла не бяс пе кі.

«А іс ці і гля дзець на за хоў ван-

не, як ён там па ста віў тэх ні ку, як 

ён да гля дае яе, не трэ ба. Гэ та яго  

ўлас насць, аса біс тая, пры ват ная 

ўлас насць. Ён ве дае, як з ёй абы-

хо дзіц ца. Але коль кі ў нас та кіх 

гас па да роў? Менш за пра цэнт, 

на пэў на. Ас тат нія бу дуць ха дзіць з 

пра цяг ну тай ру кой і пра сіць: дай-

це гро шай, каб ку піць трак тар, та-

му што па се яць ня ма чым. А гэ та 

ўпі ра ец ца ў хар чо вую бяс пе ку на-

шай дзяр жа вы і ве лі зар ныя аб' ёмы 

экс пар ту — да пя ці міль яр даў па 

хар ча ван ні. Вось і ра бі це вы ва ды, 

трэ ба гэ та кант ра ля ваць ці не трэ-

ба», — звяр нуў ся да ўдзель ні каў 

на ра ды Прэ зі дэнт.

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пе ра сця рог ад па ве лі чэн ня коль-

кас ці чы ноў ні каў у ад па вед най 

сфе ры: «У нас да стат ко ва кант ра-

лё раў на мес цах, па чы на ю чы ад 

стар шы ні рай вы кан ка ма і за кан-

чва ю чы на чаль ні кам мі лі цыі. Я ўжо 

не ка жу пра тых, хто не па срэд на 

му сіць гэ тым зай мац ца, — кі раў ні кі 

і спе цы я ліс ты кан крэт ных гас па-

да рак».

Га лоў ны вы нік — 
фі нан са вы

Як да ла жыў Прэ зі дэн ту Дзміт-

рый Кру той, мэ та ўка за аб да дат-

ко вым сты му ля ван ні мяс цо вых ор-

га наў ула ды — раз ня во ліць іні цы я-

ты ву і за доб ры вы нік прэ мі ра ваць 

кі раў ніц тва і пра цаў ні коў га рад скіх 

вы ка наў чых ка мі тэ таў.

«Я ду маю, гэ та доб рая пра па-

но ва — пад тры маць дзярж слу-

жа чых на ша га пер ша сна га звя на, 

якія, як спра вяд лі ва ка жа Прэ зі-

дэнт, зна хо дзяц ца на пе ра да вой і

ад ра бо ты якіх, у прын цы пе, за ле-

жыць пос пех эка на міч на га раз віц-

ця кра і ны ў цэ лым», — ад зна чыў 

пад час на ра ды Дзміт рый Кру той.

Пры гэ тым, пад крэс ліў пер шы 

ві цэ-прэм' ер, указ не пра ду гледж-

вае раз бу рэн ня ўста ля ва най сіс тэ-

мы апла ты пра цы ў дзярж апа ра-

це — сён ня ў цэ лым яна па спя хо ва 

функ цы я нуе і пра цяг не пра ца ваць 

на да лей. Пы тан не ў да паў нен ні гэ-

тай сіс тэ мы маг чы мас цю пра сты-

му ля ваць за пэў ныя доб рыя вы ні кі. 

Ме на ві та та кую за да чу ў свой час і 

ста віў Прэ зі дэнт.

Прэ зі дэнт пад ра бяз на ці ка віў ся 

дзей най ма дэл лю з пунк ту гле джан-

ня та го, што пе ра шка джае дзярж-

слу жа чым эфек тыў на пра ца ваць. 

Урад пра па ноў ваў пад тры маць 

кі раў ні коў і су пра цоў ні каў мяс цо-

вых вы кан ка маў у пер шую чар гу за 

фі нан са выя і эка на міч ныя вы ні кі, 

хоць у мност ве по гля даў і дыс ку-

сій шэ раг дзярж ор га наў схі ляў ся 

і да част ко ва га вяр тан ня пэў ных 

ва ла вых па каз чы каў (на прык лад, 

у сель скай гас па дар цы).

«Прэ зі дэн там па вы ні ках на ра-

ды зроб ле ны ад на знач ны вы вад 

аб не да пу шчаль нас ці та ко га па ды хо-

ду і аб не аб ход нас ці ары ен та ваць 

мяс цо вую вер ты каль ула ды ў пер-

шую чар гу на фі нан са вы вы нік. Як 

Прэ зі дэнт ска заў, гро шы перш за 

ўсё», — рас ка заў жур на ліс там пер-

шы ві цэ-прэм' ер, удак лад ніў шы, што 

га вор ка пра на паў нен не мяс цо ва га 

бюд жэ ту, да дат ко выя да хо ды і пры-

рост — ня важ на, ма лы гэ та біз нес ці 

буй ное прад пры ем ства.

Ка лі да сяг ну ты пры рост бу дзе 

пе ра вы шаць ся рэд не аб лас ныя па-

каз чы кі, маг чы ма ўвя дзен не но вай 

сіс тэ мы прэ мі ра ван ня кі раў ні ка ра ё -

на і не па срэд на ра бот ні каў вы кан-

ка ма, якія ад зна чац ца най больш 

вы со кі мі вы ні ка мі, рас тлу ма чыў 

Дзміт рый Кру той.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«Уся эка на міч ная сіс тэ ма кра і ны 
па він на быць на цэ ле на 

на без умоў нае за бес пя чэн не ін та рэ саў лю дзей»
Прэ зі дэнт пра вёў на ра ду з кі раў ніц твам Са ве та Мі ніст раў
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