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ІМ ПЕ РЫЯ 
НЕ РУ ХО МАС ЦІ

У ка ра леў скай сям'і два 

фі нан са выя цэнт ры: ка-

ра ле ва Лі за ве та ІІ і прынц 

Ва лій скі Чарльз. Вы дат кі ка-

ра ле вы вы шэй шыя, але ме-

на ві та яна атрым лі вае грант 

з бюд жэ ту. А яе ста рэй шы 

сын па тра ды цыі, якой амаль 

700 га доў, іс нуе на да ход ад 

зя мель і не ру хо мас ці, са бра-

ных у свое асаб лі вы ін вес ты-

цый ны фонд — гер цаг ства 

Кор ну ал. Ле тась гэ тыя ак-

ты вы пры нес лі яму ка ля 

20 мільё наў фун таў. З той 

част кі да хо ду, якую прынц 

Чарльз тра ціць на аса біс тыя 

па трэ бы, ён доб ра ах вот на 

пла ціць па да так, а фі нан са-

вую спра ва зда чу што год ад-

праў ляе ў пар ла мент і пуб лі-

куе ў ін тэр нэ це. З гэ тых жа 

гро шай ён аплач вае прад-

стаў ні чыя функ цыі — свае 

і ма лод шых па ка лен няў: 

прын ца Уіль я ма і яго жон-

кі Кейт, гер ца га і гер ца гі ні 

Кемб рыдж скіх, а так са ма 

прын ца Га ры і Ме ган, гер-

ца га і гер ца гі ні Са сэк скіх.

У ка ра ле вы так са ма ёсць 

ула дан ні, якія пры но сяць 

пры бы так. Яны ад нос на сціп-

лыя па мяс цо вых мер ках: 

у спі се бры тан скіх ба га це яў 

га зе та Sundау Tіmеs змяс-

ці ла яе на 356-е мес ца, аца-

ніў шы ка пі тал у 370 мільё-

наў фун таў. Мен шая част ка 

ўла дан няў ка ра ле вы — яе 

ўлас насць: за мак Бал мо рал 

у Шат лан дыі, Сан дрын гем-

скі па лац у анг лій скім Нор-

фал ку і гер цаг ства Лан кас-

тэр скае, якое пры но сіць ёй 

пры клад на столь кі ж, коль-

кі гер цаг ства Кор ну ал яе 

ста рэй ша му сы ну, — ка ля 

20 міль ё наў фун таў у год.

А боль шая част ка ка ра-

леў скіх ак ты ваў са бра на ў 

так зва ныя Ула дан ні ка ро ны 

(Сrоwn Еstаtе). Гэ та ім пе рыя 

не ру хо мас ці і зя мель кош-

там больш за 14 міль яр даў 

фун таў, якая на ле жыць ма-

нар ху, але кі ру ец ца ў ін та-

рэ сах пад да ных. У яе ўва хо-

дзяць, на прык лад, дзя сят кі 

бу дын каў у са мым цэнт ры 

Лон да на, у тым лі ку ўся 

па рад ная Ры джэнт-стрыт, 

ры тэйл-пар кі і ганд лё выя 

цэнт ры ў пра він цыі і на ват 

знач ныя ўчаст кі мар ско га 

дна на шэль фе Анг ліі, Уэль-

са і Паў ноч най Ір лан дыі, якія 

двор здае ў арэн ду пад фер-

мы вет ра коў, ка бе лі і тру ба-

пра во ды.

ЗА ЛА ТОЕ ДНО
Бры тан ская ка ра леў ская 

сям'я здо ле ла за ра біць ле-

тась рэ корд ныя £343,5 мільё-

на. Пра гэ та па ве да мі ла 

га зе та Fіnаnсіаl Tіmеs са 

спа сыл кай на звест кі кам-

па ніі Сrоwn Еstаtе, якая кі-

руе ўлас нас цю ма нар хіч на-

га до ма ў асо бе ка ра ле вы 

Вя лі ка бры та ніі Лі за ве ты ІІ. 

Згод на з ін фар ма цы яй кам-

па ніі, якая кант ра люе зям лю 

і ўлас насць су ве рэ на, кошт 

гэ тай не ру хо мас ці вы рас у 

ме га по лі се толь кі на 1,7 пра-

цэн та — да £14,3 міль яр да. 

Гэ та са мы ніз кі па каз чык з 

2009 го да. За ме жа мі Лон-

да на кошт ула дан няў ма нар-

ша га до ма на ват аб ва ліў ся 

на сем пра цэн таў.

Ад нак вы ра шаль ны ўплыў 

на кан чат ко выя вы ні кі ле-

тась ака заў рэз кі рост кош ту 

энер ге тыч на га і інф ра струк-

тур на га склад ні каў ка ра леў-

ска га парт фе ля, які па вя лі-

чыў ся на 14 пра цэн таў, — да 

больш чым £1,6 міль яр да. 

Мар ское дно на са мрэч ака-

за ла ся за ла тым — па сло-

вах вы ка наў ча га ды рэк та ра 

Сrоwn Еstаtе Элі сан Нім на, 

«энер ге тыч ныя маг чы мас-

ці шэль фа ма юць вя лі кі 

па тэн цы ял». Кам па нія ра-

ней за пус ці ла пра гра му па 

раз віц ці «зя лё най» энер гіі з 

вы ка ры стан нем вет ру, мар-

скіх хва ляў, пры лі ваў і ад-

лі ваў. Як ад зна чае Fіnаnсіаl 

Tіmеs, за апош нія 10 га доў 

кошт парт фе ля ка ра леў скай 

кам па ніі не ру хо мас ці знач на 

вы рас, што пры нес ла дзяр-

жа ве агуль ны пры бы так у 

£2,8 міль яр да.

ЧАС РЭ НА ВА ЦЫЙ
Сот ні міль ё наў фун таў 

што год у поў ным аб' ёме пе-

ра ліч ва юц ца ў бюд жэт. З гэ-

тых гро шай урад і вы лу чае 

ка ра леў скай сям'і суб сі дыю. 

Па мер гран та пе ра гля да ец-

ца кож ныя пяць га доў. Ра-

ней ён скла даў 15 пра цэн таў 

да хо даў Сrоwn Еstаtе, але 

ле тась быў па вя лі ча ны да 

25 пра цэн таў з умо вай, што 

ў блі жэй шыя 10 га доў на да-

дат ко выя па ступ лен ні бу дзе 

ад ра ман та ва ны Бу кін гем скі 

па лац. На гэ та па тра бу ец-

ца амаль 400 міль ё наў фун-

таў. Як вя до ма, Бу кін гем-

скі па лац быў па бу да ва ны 

ў 1703 го дзе як пры ват ная 

рэ зі дэн цыя, а па ла цам стаў 

толь кі у 1761-м, ка лі яго на-

быў ка роль Ге орг ІІІ. Ус ход-

няе кры ло бы ло да бу да ва-

на да яго ў ча сы праў лен ня 

Вік то рыі, а ў 1914 го дзе, 

пры Ге ор гу V, дзя ду лі ця пе-

раш няй ка ра ле вы, фа сад 

быў аб лі ца ва ны тры ва лым 

порт ленд скім ка ме нем.

Ка ра ле ве Лі за ве це ІІ у 

2025 го дзе да вя дзец ца па-

кі нуць свае па коі ў Бу кін гем-

скім па ла цы. Пад час рэ на-

ва цыі бу дзе цал кам за ме не-

на элект ра пра вод ка, якая ў 

лю бы мо мант мо жа стаць 

кры ні цай па жа ру, а так са-

ма сіс тэ ма ацяп лен ня, якая 

па гра жае па ла цу па то пам. 

Улас на ка жу чы, ра бо ты па 

доб ра ўпа рад ка ван ні Бу кін-

гем ска га па ла ца ўжо пра-

вод зяц ца, прад стаў нік ка-

ра ле вы афі цый на аб вяс ціў 

аб тэр мі нах ра мон ту — яго 

пла ну ец ца за вяр шыць да 

2027 го да.

Рэ на ва цыя бу дзе вес ці-

ся та кім чы нам, каб як ма га 

менш па ру шаць уклад жыц-

ця ка ра ле вы і яе му жа прын-

ца Фі лі па. І ўсё ж у 2025-м 

ім да вя дзец ца на па ру га доў 

па кі нуць свае апарт амен ты 

ў паў ноч ным кры ле па ла ца. 

«Ка ра ле ва — над звы чай 

праг ма тыч ная жан чы на, 

і яна хо ча як ма га даў жэй 

за ста вац ца ў па ла цы, — 

па ве да міў жур на ліс там на 

ўмо вах ана нім нас ці адзін 

з вы со ка па стаў ле ных пры-

двор ных. — Яна са ма ска за-

ла: па ве да мі це, ка лі за хо ча-

це, каб я з'е ха ла».

За га рад ная рэ зі дэн цыя 

гер ца га і гер ца гі ні Са сэк скіх 

Фрог мар-ка тэдж зна хо дзіц-

ца за кі ла мет ры ад Він дзор-

ска га зам ка. Ра ней яна быў 

раз бі та на пяць ква тэр, дзе 

жы ла ка ра леў ская пры слу га. 

Фрог мар-ка тэдж з'яў ля ец ца 

част кай вя лі ка га ма ёнт ка 

Фрог мар-хаўс, дзе Га ры і Ме-

ган пры ма лі гас цей з на го ды 

свай го шлю бу ў маі мі ну ла га 

го да. Дом быў па бу да ва ны ў 

1801-м, ка ра ле ва Лі за ве та ІІ 

па да ры ла яго ма ла дой па ры 

пас ля вя сел ля. Пад час ра-

мон ту Фрог мар-ка тэдж да-

вя ло ся пе ра ра біць у жыл лё 

для ад ной сям'і. Прынц Га ры 

і яго жон ка Ме ган спа чат ку 

жы лі ў Кен сінг тон скім па ла-

цы. Яны пе ра еха лі ў ка тэдж 

у кра са ві ку, не за доў га да 

на ра джэн ня сы на Ар чы. Га-

ры і Ме ган з улас най кі шэ ні 

апла ці лі ўста ноў ку но вых во-

да пра вод ных труб і кра наў.

Вя до ма, што ў аса бня ку 

ў хо дзе ра мон ту за мя ні лі 

драў ля ныя сто ле выя бэль-

кі, пе ра крыц ці і са ста рэ лую 

сіс тэ му ацяп лен ня. Акра-

мя та го, у дом пра вя лі газ 

і за мя ні лі элект ра пра вод ку. 

Агу лам ра монт ныя ра бо ты 

за ня лі паў го да. У не ка то-

рых па мяш кан нях яны яшчэ 

пра цяг ва юц ца. «Гэ ты дом не 

ра ман та ваў ся доў гія га ды і 

ўжо ста яў у чар зе на ра монт 

у ад па вед нас ці з на шы мі 

аба вя зацельства мі па пад-

тры ман ні зда валь ня ю ча га 

ста ну ка ра леў-

скіх рэ зі дэн-

цый», — па-

ве да міў за ха валь нік аса-

біс та га ка шаль ка ма нар ха 

сэр Майкл Сты венс. Гер цаг 

і гер ца гі ня Кемб рыдж скія 

так са ма ра ман та ва лі сваё 

бу ду чае жыл лё, пе рад тым 

як вы ехаць з Кен сінг тон ска-

га па ла ца, і вы дат ка ва лі та-

ды знач ную су му — чатыры 

міль ё ны фун таў — на пе ра-

роб ку офіс на га бу дын ка ў 

жы лы дом.

ШЛЮБ 
ДЛЯ ЭКА НО МІ КІ

Кан са лтын га вая кам па нія 

Brаnd Fіnаnсе мяр куе, што 

дзя ку ю чы ці ка вас ці, якую вы-

клі кае ў пуб лі кі ка ра леў ская 

сям'я, на цы я наль ны пра дукт 

Вя лі ка бры та ніі што год па вя-

ліч ва ец ца на 1,5 міль яр да 

фун таў. Ад нак пры гэ тым 

вар та мець на ўва зе тое, што 

па мер бры тан скай эка но мі кі 

ле тась пе ра вы сіў 2,2 трыльё-

 на фун таў. Больш за трэць 

ус кос най пад трым кі — звыш 

500 міль ё наў фун таў — пры-

па дае на ту рыс тыч ную га лі-

ну, мяр куе Brаnd Fіnаnсе. 

Ана ла гіч ныя ацэн кі не каль кі 

га доў та му да ва ла агенц тва 

VіsіtLоndоn, якое зай ма ец-

ца пра соў ван нем ту рыз му 

ў бры тан скай ста лі цы. Экс-

пер ты вы зна ча лі да хо ды ад 

на вед ван ня сла ву тас цяў, 

звя за ных з ма нар хі яй, і пад-

ліч ва лі, коль кі за меж ных 

гас цей пры яз джае ў Вя лі ка-

бры та нію толь кі та му, што 

на ча ле кра і ны ста іць ка ра-

ле ва.

Да рэ чы, і ўлас на чле ны 

ка ра леў скай сям'і ак тыў на 

пе ра мя шчаюц ца па све це, 

пра што свед чыць іх спра-

ва зда ча аб да рож ных вы дат-

ках. Агуль ны бюд жэт па ез-

дак ле тась склаў 2,7 міль ё на 

фун таў стэр лін гаў. Па ло ву 

гэ тай су мы скла лі вы дат кі 

прын ца Чарль за. Пра гэ та па-

ве да мі ла Tеlерrоgrаmmа.рrо 

са спа сыл кай на Ехрrеss. 

Транс парт ныя вы дат кі прын-

ца Чарль за за апош ні год 

вы рас лі з 1,2 міль ё на фун таў 

да 1,33 міль ё на фун таў. Най-

больш пры ваб ны мі для яго 

ака за лі ся цяг ні кі, кож ная з 

па ез дак на якіх ацэнь ва ец ца 

ў 20 ты сяч фун таў. У 414 ты-

сяч фун таў абы шоў ся па-

дат ка плацельшчы кам тур 

прын ца Чарль за з жон кай на 

Ка ры бы і Ку бу. Кошт іх па да-

рож жа ў За ход нюю Аф ры ку 

склаў 216 ты сяч фун таў.

Як лі чаць экс пер ты, акра-

мя ту рыз му ў вый гры шы і ін-

шыя га лі ны бры тан скай эка-

но мі кі, асаб лі ва ў га ды, ка лі 

ў ка ра леў скай сям'і ўра чыс-

тас ці: юбі леі, вя сел лі і на ра-

джэн не спад чын ні каў. Пас ля 

вя сел ля прын ца Уіль я ма і 

Кейт іх пры хіль ні кі на куп ля лі 

су ве ні раў аж но на 200 міль ё-

наў фун таў, пад лі чыў Сеntrе 

fоr Rеtаіl Rеsеаrсh. А з на ра-

джэн нем кож на га з трох дзя-

цей — яшчэ як мі ні мум на 

50 міль ё наў. Куб кі, фут бол кі 

і пе чы ва з парт рэ та мі дру гой 

ка ра леў скай па ры — прын ца 

Га ры і Ме ган — ра зы шлі ся 

так са ма ўну шаль ным на кла-

дам. Brаnd Fіnаnсе пе рад іх 

ле таш нім вя сел лем ацэнь-

ва ла про даж ме ма ра бі ліі ў 

50 міль ё наў фун таў, да дат-

ко выя да хо ды ту рыс тыч най 

га лі ны — у 300 міль ё наў, 

а рэ ста ра наў і кра маў — 

яшчэ ў 250 міль ё наў фун-
таў.

Кры ты кі ўпэў не ныя, 
што ўсе гэ тыя гро шы бы-
лі б вы дат ка ва ныя ў лю-
бым вы пад ку, прос та на 
ін шае. Так, ка жуць яны, у 
ме сяц вя сел ля па ток ту-
рыс таў па вя лі чыў ся, ад нак 
да і пас ля — ска ра ціў ся, а 
зна чыць, за меж ні кі прос та 
ма са ва пад га да лі ві зіт да 

свя та. Ад нак вы нік у на яў-

нас ці: упер шы ню за доў гі 

час ка ра леў ская сям'я тра-

пі ла ў тра ды цый на сум ныя 

спра ва зда чы цэнт ра бан ка і 

ста тыс тыч на га ве дам ства. 

Год та му яны на зва лі ка ра-

леў скі шлюб ад ным з трох 

фак та раў ад наў лен ня квар-

таль на га рос ту бры тан скай 

эка но мі кі — на роў ні з не-

звы чай на га ра чым на двор'-

ем і ўда лым вы ступ лен нем 

анг лій скай збор най на чэм-

пі я на це све ту па фут бо ле.

Бры тан ская ма нар хія — 

па пу ляр ны ў све це брэнд, 

і, як лю быя зна ка мі тас ці, 

чле ны ка ра леў скай сям'і 

слу жаць на дзей ным ру ха ві-

ком спа жы ван ня, упэў не на 

Бібі-сі. І яно не ве дае ме жаў. 

Жыц цю бры тан ска га два ра 

ў га ды кі ра ван ня Лі за ве ты ІІ 

пры све ча ны са мы да ра гі се-

ры ял у гіс то рыі: аме ры кан скі 

Nеtflіх вы дат ка ваў 140 мільё -

наў до ла раў на здым кі пер-

ша га се зо на «Ка ро ны», 

а ўся го іх пла ну ец ца шэсць. 

Зды ма лі яго боль шай част-

кай у Анг ліі. Вы хо дзіць, ка-

ра леў скі двор зноў пад тры-

маў бры тан скую эка но мі ку. 

На гэ ты раз аме ры кан скі мі 

гра шы ма.

За хар БУ РАК.

КА РО НА З КІ ШЭ НЯЙ
У коль кі бры тан цам абы хо дзіц ца ма нар хія?

Дня мі ў Вя лі ка бры та ніі бы ла агу ча на спра ва зда ча 

ка ра леў ска га два ра, з якой вы ні кае, што ма нар хія 

атры ма ла з каз ны за мі ну лы фі нан са вы год больш 

за 80 міль ё наў фун таў (ка ля 100 міль ё наў до ла раў). 

Пры гэ тым ста ла вя до ма, што ка ля 40 пра цэн таў ад 

уну шаль най су мы пой дзе на ра монт у лон дан скай рэ-

зі дэн цыі ка ра ле вы — Бу кін гем скім па ла цы, пе рад ае 

Бі-бі-сі. Каш та рыс ра бот у Фрог мар-ка тэ джы гер ца га 

і гер ца гі ні Са сэк скіх больш «сціп лы» — 2,4 міль ё на 

фун таў за год. Рэс пуб лі кан цы абу ра юц ца: дзяр жа ва 

эка но міць на гра ма дзя нах, зра зае са цы яль ныя вы-

дат кі, а ма нар шая суб сі дыя год ад го да толь кі па вя-

ліч ва ец ца. Іх пра ціў ні кі за пэў ні ва юць, што ка ра леў скі 

двор не мар нуе ні ка пей кі з гро шай па дат ка пла цель-

шчы каў і да та го ж пры но сіць да ход — як пра мы 

гра шо вы, так і ўскос ны эка на міч ны. У коль кі ж абы-

хо дзіц ца ма нар хія бры тан цам?


