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Сцісла

•МВФ і Украіна дамовіліся 
пра крэдыт на $14,9 
мільярда. Крэдыт стэнд-бай 
будзе выдадзены цягам 2,5 
гадоў. У якасці ўмовы для яго 
выдачы Украіна заканадаўча 
правядзе рэформы ў 
бюджэтнай, фінансавай і 
энергетычнай сферах.

•Чарніцы будуць 
пастаўляць у Італію і 
Кітай. Белкаапсаюз 
праводзіць перамовы аб 
экспарце чарніц у 
замежныя краіны. За 
студзень-май 2010 на 
экспарт было пастаўлена 
прадукцыі на $18,4 мільёна.

•Немцы інвестуюць у 
беларускія ветракі 360 
мільёнаў еўра. Нямецкая 
кампанія Enertrag AG і 
Мінаблвыканкам падпісалі 
інвестыцыйную дамову 
наконт будаўніцтва ў 
Дзяржынскім раёне 
сучаснага ветрапарка. Тут 
будзе вырабляцца каля 170 
мільёнаў кілават/г 
электраэнергіі — гэта 
прыкладна гадавое 
забяспечанне двух такіх 
раёнаў, як Дзяржынскі.

•Беларусь пагасіла 
дзяржаўны крэдыт, які быў 
узяты ў Азербайджана на 12 
дзён. Для пагашэння доўгу 
перад «Газпромам» за газ, 

выстаўленага ў студзені-
красавіку гэтага году, быў 
узяты дзяржаўны крэдыт у 
Азербайджана на $200 
мільёнаў. З гэтай сумы быў 
зроблены плацёж на адрас 
«Газпрома» ў памеры $187 
мільёнаў.

•Абама вылучае $2 млрд на 
развіццё геліяэнергетыкі. 
Дзяржаўны крэдыт 
атрымаюць дзве кампаніі, 
якія працуюць у сферы 
вытворчасці сонечнай энергіі. 
Abengoa Solar Inc і Abound 
Solar Manufacturing 
спадзяюцца з дапамогай 
атрыманага крэдыту развіць 
сваю вытворчасць.
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Польскі бізнэс 
не спяшаецца ў Беларусь

Банк, мэбля ды мяса — вось 
і ўсе цяперашнія польскія 

інвестыцыі.

Супольнае беларуска-польскае 
прадпрыемства па будаўніцтве Зэль-
венскай вугальнай электрастанцыі 
можа быць створана ўжо ў гэтым 
месяцы. Кошт праекту ацэньваец-
ца ў 2 мільярды даляраў. Якія яшчэ 
эканамічныя інтарэсы маюць палякі 
на тэрыторыі Беларусі?

Пра капітал краін-суседак, уклад-
зены ў Беларусь, «НН» пачала 
пісаць у №22 за 16 чэрвеня. Тады 
ўвага была сканцэнтраваная на 
літоўцах. Цяпер прыйшоў час поль-
скага бізнэсу. Капітал самага замож-
нага паляка Яна Кульчыка, укладзе-
ны ў тэлекамунікацыі, нерухомасць 
і энергетыку, ацэньваецца ў $4,5 
мільярды. І ён не адзіны мільярдэр 
у краіне. Літоўцы такіх багацеяў не 
мелі ніколі. Тым не менш, у Бела-
русь прыбалты інвестуюць нашмат 
больш.

Мільярдэры граюць па-
буйному

Той самы Кульчык і збіраецца бу-
даваць Зэльвенскую электрастан-
цыю. Польская інвестыцыйная 
кампанія Kulczyk Investments, якая 

належыць яму, ужо абгаварыла з 
беларускім «Белэнерга» пытанні, 
датычныя будаўніцтва, а таксама 
тарыфнай і экспартнай палітыкі 
прадпрыемства.

Ідэя супрацоўніцва ўпершыню 
была агучаная яшчэ два гады таму 
падчас інвестыцыйнага форума ў 
Лондане, дзе, дарэчы, і жыве бага-
ты паляк. З таго часу Ян Кульчык 
— адзін з любімых кампаньёнаў бе-
ларускага ўрада. Нездарма менавіта 
яго кампанія атрымала пасведчан-
не №1 інвестыцыйнага агента ўрада 
Беларусі.

З ідэй Кульчыка, звязаных з на-
шай краінай, можна ўзгадаць та-
кую ж, як у Зэльве, вугальную стан-
цыю ў Лельчыцах. Прыглядаўся 
мільярдэр і да «Беларусбанка». 
Праўда, ніводзін з праектаў пакуль 
так і не рэалізаваны.

Кульчык працуе не толькі ў на-
шай краіне, але і ў суседніх. Польскі 
алігарх хоча выкупіць газанафта-
выя і энергетычныя прадпрыем-
ствы Украіны.

Яшчэ адзін мільярдэр, Лешак 
Чарнецкі, валодае «Сомбелбан-
кам». У пачатку 2008 холдынг Getin 
Holding польскага багацея набыў 
75,04% акцый банка. За іх Чарнецкі 
заплаціў амаль $6 мільёнаў.

Брэст — польская 
мэблевая сталіца 

Калі цэнтрам літоўскіх 
інвестыцый з’яўляецца Ліда, то 
польскія грошы перадусім цякуць 
у Брэст. Большасць невялікіх су-
польных прадпрыемстваў скан-
цэнтраваныя ў тутэйшай свабоднай 
эканамічнай зоне. Для параўнання, 
з 560 сумесных альбо выключ-
на польскіх прадпрыемстваў, 
зарэгістраваных у Беларусі, на до-
лю Брэстчыны прыпадае амаль па-
лова — 43%. Нявызначаны статус 
свабодных эканамічных зон у на-
ваствораным Мытным саюзе да-
дае трывогі польскім бізнэсоўцам. 

Ільготы — галоўнае, што прывяло 
іх у Беларусь.

«Белдрэў», «Мебелюкс-Брэст», 
«Еўрафорэст», «Блэк Рэд Уайт», 
«Анрэкс», «Мэбля-Нёман».… — 
вось некалькі з мноства сумесных 
кампаній, якія спецыялізуюцца на 

продажы драўніны ці мэблі.
З перспектываў міждзяржаўнага 

супрацоўніцтва вылучаецца пра-
ект польскай групы Atlas. Яна 
ўжо купіла актывы гродзенскай 
кампаніі «Тайфун» — вытворцы 
клеяў, тынкоўкі і сістэм ацяплен-

ня. Кошт угоды ацэньваўся ў $4 
мільёны. Цяпер палякі з Лодзі га-
товыя адкрыць яшчэ адну вытвор-
часць на тэрыторыі Беларусі — но-
вы завод па вырабе штучнага гіпсу. 
Ён, у сваю чаргу, будзе каштаваць 
каля 200 мільёнаў еўра.

Польская Афрыка
Адно з экзатычных месцаў Ко-

брыншчыны — страўсавая фер-
ма ля райцэнтра. Сумеснае 
беларуска-польскае прадпрыем-
ства «ПМ і Кампанія», створанае 
ў 2002 годзе, займаецца развяд-
зеннем афрыканскіх жывёлаў. На 
тэрыторыі ў 350 гектараў жыве ка-
ля 500 страўсаў.

Мясам, толькі ў больш традыцый-
най форме, займаюцца палякі ў Ма-
ладзечне. Мясцовы мясакамбінат 
«Мроз» названы ў гонар уласніка, 
польскага бізнэсоўцы Войцеха 
Мроза.

Увогуле, мяса, разам з мэбляй, — 
другі прыярытэт палякаў у Беларусі. 
Самы вядомы брэнд — брэсцкі 
«Інкафуд», створаны яшчэ ў 2001 
годзе. Тады заходнікі пабудавалі за-
вод з нуля. На тэрыторыю цяпераш-
няга камбіната нават не былі пра-
ведзеныя камунікацыі.

Кандытарскімі вырабамі займаец-
ца «Першая шакаладная кампанія». 
Тыя, хто нічога не чуў пра назву 
кампаніі, хаця б чуў пра брэнд ша-
каладу «Ідэал», які вырабляецца 
прадпрыемствам.

Відавочна, што з увядзен-
нем бязвізавага рэжыму з Поль-
шчай і Літвой колькасць дробных 
прадпрыемстваў з удзелам замеж-
нага капіталу павялічыцца. А вось 
буйны бізнэс усё яшчэ глядзіць на 
Беларусь з пэўнай асцярогай. Цал-
кам імаверна, што шматмільярдныя 
інвестыцыйныя праекты Яна Куль-
чыка, у выпадку іх паспяховай 
рэалізацыі, адкрыюць дарогу буй-
ным інвестарам. 

Яўген Васількоў

Ян Кульчык — самы багаты чалавек Польшчы — мае намер 
збудаваць у Беларусі вугальную электрастанцыю.

Перспектывы 

Дзяржаўная польская кампанія PZU 
прапанавала беларускім уладам куплю 
«Белдзяржстраха» ў выпадку яго 
акцыянавання. «Бедзяржстрах» трымае 
больш за палову (57%) страхавога 
рынку краіны.

Інвестыцыі Польшчы ў Беларусь, $ млн 

2009            22

2008            22

2007            27

2006            61
Крыніца: Белстат

Сяргей Чалы: 
«Да пачатку восені 
еўра дасягне 1,37—

1,39 даляра»
Знаны сваімі трапнымі прагнозамі 
эканаміст аптымістычна глядзіць 

на перспектывы еўрапейскай валюты.

Незалежны эканаміст Сяргей Чалы што-
месяц публікуе прагноз паводзінаў еўра і да-
ляра на найбліжэйшы час. Летась ён даклад-
на прадказаў падзенне еўрапейскай валюты 
да крытычнага шматгадовага мінімума. Ця-
пер, у новым прагнозе, ён пераконвае — еўра 
не здасца.

Паводле ягоных падлікаў, да 15 ліпеня 
еўра дасягне ўзроўню 1,31—1,32 у адносінах 
да даляра. Далей адбудзецца трохтыднё-
вае павольнае падзенне да 1,30 і, нарэшце, 
рэзкі ўздым да 1,37—1,39. Пік еўра, на думку 
эканаміста, «прымеркаваны» на сярэдзіну—
канец жніўня.

На дадзены момант еўра роўнае 1,25 да-
ляра за кошт уздыму на мінулым тыдні. Па 
курсе Нацбанка, кошт даляра складае 3015 
рублёў, а еўра — 3780 рублёў. Дарэчы, адра-
зу пасля дэвальвацыі беларускай валюты ў 
пачатку 2009 курс еўрапейскай валюты быў 
усталяваны падобным да цяперашняга — 
3700 рублёў.
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Мыты на аўто 
пратрымаюцца 
яшчэ як мінімум 

год
Такое рашэнне замацавана 

ў пратаколе аб часовых 
выключэннях з працы супольнай 
мытнай тэрыторыі, падпісаным 

у Астане Беларуссю, Расіяй 
і Казахстанам.

Мыты будуць рэгулявацца нацыянальным 
заканадаўствам яшчэ год. 

А вось мыты на нафту і нафтапрадукты бу-
дуць знятыя для Беларусі пасля падпісання і 
ратыфікацыі з яе боку ўсяго пакета дакументаў 
па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. 
«Беларускі бок па-ранейшаму лічыць, што 
фармаванне мытнага саюза вядзе да скаса-
вання экспартных мытаў ва ўзаемным гандлі. 
Расія і Казахстан лічаць, што да фармавання 
адзінай эканамічнай прасторы ў кожнага бо-
ку застаецца права збіраць экспартныя мыты. 
Пасля фармавання такіх магчымасцяў не за-
станецца, — заявіў першы віцэ-прэм’ер урада 
Расіі Ігар Шувалаў.

Раней Беларусь прапанавала Расіі скаса-
ваць мыты на нафтапрадукты ў 2010 годзе, а 
на нафту — з 1 студзеня 2011.

БелаПАН

урад разлічвае прадаць акцыі 
«Беларуськалія».

У той жа час Саўмін хоча захаваць кантроль 
над прадпрыемствам.

«Мы нікому ніколі кантрольны або блака-
вальны пакет не аддамо, — заявіў першы віцэ-
прэм’ер Беларусі Уладзімір Сямашка. — Але 
краіне патрэбныя грошы, грошы бясплатныя, 
не крэдыты, нават пад 2—3%, бо гэта ўсё роўна 

За $7 млрд «бясплатных грошай»
крэдыты, якія трэба вяртаць».

У выпадку продажу пакета акцый 
«Беларуськалія» размова ідзе пра рэалізацыю 
часткі ўласнасці. Па такой самай схеме Бе-
ларусь у свой час прадала «Белтрансгаз» 
расійцам за $2,5 мільярды.

У выпадку «Беларуськалія» ўрад разлічвае 
на зацікаўленасць Кітая, аднаго з галоўных 
спажыўцоў беларускіх угнаенняў.

ЯВ


