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МЭЙ: АЛЬ ЯНС З ЗША ЗА СТА НЕЦ ЦА 
НАЙ ВАЖ НЕЙ ШЫМ ДЛЯ ВЯ ЛІ КА БРЫ ТА НІІ 
ПАС ЛЯ BREXІT

Бры тан скі прэм' ер ад зна чы ла, што ў Лон да на і Ва шынг-

то на ёсць «агуль нае гла баль нае ба чан не ў да чы нен ні да 

пе ра важ най боль шас ці пы тан няў знеш няй па лі ты кі».

Та му, ад зна чы ла Тэ рэ за Мэй, Вя лі ка бры та нія раз ліч-

вае яшчэ больш ума ца ваць су пра цоў ніц тва ў га лі нах 

аба ро ны, бяс пе кі, а так са ма ганд лё выя ад но сі ны са Злу-

ча ны мі Шта та мі, аль янс з які мі бу дзе і пас ля Brexіt най-

важ ней шым для Злу ча на га Ка ра леў ства.

«Ка лі мы па кі нем Еў ра пей скі са юз, мы пач нём пра кла-

даць но вы курс для Вя лі ка бры та ніі ў су свет най пра сто ры, 

і на шы гла баль ныя аль ян сы ста нуць мац ней шыя, чым 

ка лі-не будзь. Не іс нуе больш моц на га са ю зу, чым той, 

які грун ту ец ца на на шых «асаб лі вых ад но сі нах» з ЗША, 

і ў на ступ ныя га ды не бу дзе са ю зу больш важ на га», — 

ад зна чы ла Мэй у за яве, рас паў сю джа най прэм' ер скай 

кан цы ля ры яй.

Па сло вах кі раў ні ка бры тан ска га ўра да, «у Злу ча на га 

Ка ра леў ства і Злу ча ных Шта таў ужо скла лі ся вы ключ на 

цес ныя парт нёр скія ад но сі ны ў ба раць бе за дэ ма кра тыю 

і гла баль ную бяс пе ку».

ГЕ НЕ РАЛЬ НЫ САК РА ТАР НА ТА ЗА ЯВІЎ, ШТО 
ГРУ ЗІЯ Ў БУ ДУ ЧЫ НІ СТА НЕ ЧЛЕ НАМ АЛЬ ЯН СУ

Са міт НА ТА пры знаў імк нен не Гру зіі ўвай сці ў аль янс, 

гэ тая кра і на ў бу ду чы ні ста не яго чле нам. Як па ве дам ляе 

ТАСС, пра гэ та ўчо ра за явіў ге не раль ны сак ра тар НА ТА 

Енс Стол тэн берг пас ля ка рот кай двух ба ко вай су стрэ чы 

з прэ зі дэн там Гру зіі Ге ор гі ем Марг ве лаш ві лі на па лях 

са мі ту. Енс Стол тэн берг пры 

гэ тым не ўдак лад ніў тэр мі ны 

ўступ лен ня Гру зіі ў НА ТА.

Сё ле та споў ні ла ся 10 га-

доў, ка лі на са мі це ар га ні-

за цыі ў Бу ха рэс це кі раў ні кі 

дзяр жаў аль ян су па абя ца лі, 

што Укра і на і Гру зія з ча сам ста нуць чле на мі НА ТА. Ге не-

раль ны сак ра тар НА ТА так са ма па хва ліў Тбі лі сі за пос пе хі 

на шля ху рэ фор маў і за клі каў пра цяг ваць іс ці тым жа 

шля хам. Ён вы ка заў удзяч насць Гру зіі, якая на пра ця гу 

больш чым 10 га доў вы дзя ляе адзін з са мых вя лі кіх ва ен-

ных кан тын ген таў для апе ра цыі НА ТА ў Аф га ні ста не.

Прэ зі дэнт Гру зіі Ге ор гій Марг ве лаш ві лі пас ля двух-

ба ко вай су стрэ чы з ге не раль ным сак ра та ром НА ТА за-

явіў, што НА ТА і Гру зія раз гле дзяць на са мі це ў Бру се лі 

па шы рэн не су пра цоў ніц тва ў сфе ры бяс пе кі ў Чор ным 

мо ры, у тым лі ку пра вя дзен не ў рэ гі ё не буй ных ва ен ных 

ма неў раў у 2019 го дзе.

БАХ РЭЙ НСКАЯ ПРЫН ЦЭ СА СТА ЛА ПЕР ШАЙ 
ЖАН ЧЫ НАЙ-ПІ ЛО ТАМ КА РА ЛЕЎ СКІХ ВПС

Бах рэй нская прын цэ са Аі ша Бінт Ра шыд Аль Ха лі фа 

ста ла пер шай у гіс то рыі ка ра леў ства жан чы най, якая 

се ла за штур вал ва ен на га са ма лё та, па ве дам ляе ТАСС 

са спа сыл кай на га зе ту «Аль-Джа ры да».

Вя до ма, што прын цэ са Аі ша вы ка на ла па лёт на ву-

чэб на-трэ ні ро вач ным са ма лё це Hawk Mk-129 бах рэй нскіх 

ВПС з авія ба зы імя шэй ха Ісы. Па лёт доў жыў ся ад ну га-

дзі ну. Аі шы бы ло пры свое на зван не дру го га лей тэ нан та 

авія цыі. У Бах рэй не на зва лі гэ ты па лёт гіс та рыч ным для 

ка ра леў скай авія цыі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

УКЛА ДА ЮЦЬ 
НЕ АПОШ НЯЕ

На куп лю «бла кіт ных фі шак» за мож-

ныя лю дзі ў ся рэд нім тра цяць ад 20 да 

50 ты сяч до ла раў. Хоць ёсць і тыя, хто 

ін вес туе 100 ты сяч до ла раў і больш. 

У той жа час на пры рост збе ра жэн няў 

уплы вае не толь кі су ма ўкла дан няў, 

але і абра ная стра тэ гія. Са мы вя лі кі 

пры бы так склаў 90 ты сяч до ла раў — 

столь кі за ра біў за мі ну лы год адзін з 

клі ен таў БПС-Ашчад бан ка.

Пры пра віль най стра тэ гіі ін вес ты-

цыі ў ак цыі да зва ля юць пры кмет на 

пры мно жыць збе ра жэн ні. Боль шасць 

клі ен таў вы бі ра юць парт фе лі з ніз кім 

уз роў нем ры зы кі, але па вя ліч ва ец ца 

і коль касць тых, хто рэа лі зуе ўлас ныя 

агрэ сіў ныя стра тэ гіі, гу ля ю чы на трэн-

дах, якія рас туць.

ФІ НАН СА ВЫЯ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ — 
ЗАЎ СЁ ДЫ РЫ ЗЫ КА

Ці ўсё так бяс хмар на, як абя ца юць 

нам бан каў скія ра бот ні кі? Так, па слу гі 

па да вер ным кі ра ван ні да зво ляць вам 

у поў най ме ры атры маць вы га ду ад ін-

вес та ван ня сва бод ных гра шо вых срод-

каў у каш тоў ныя па пе ры, ку піць ак цыі 

за меж ных кам па ній, якія іс ну юць на 

вя ду чых су свет ных бір жах Нью-Ёр ка, 

Лон да на, Франк фур та, Маск вы.

Па тэн цый ная пры быт ко васць та кіх 

апе ра цый неаб ме жа ва ная, а кан чат-

ко вы фі нан са вы вы нік за ле жыць ад ха-

рак та ру ін вес ты цый ных ра шэн няў. Так, 

фон да вы ін дэкс S & Р500, які ад люст-

роў вае змя нен не кош ту ак цый ка ля 

500 най буй ней шых кам па ній ЗША, за 

апош нія пяць га доў вы рас на 87,5 %.

Ак цыі асоб ных кам па ній да зво лі лі 

ін вес та рам ку ды больш іс тот на па вя лі-

чыць пер ша па чат ко вую су му ўкла дан-

няў. Але, ка лі я па гу та рыў з ра бот ні кам 

Бе ла рус бан ка, то зра зу меў, што яшчэ 

не га то вы на та кія подз ві гі. Ён рас тлу-

ма чыў мне, што ры зы ка ня пра віль на 

вы бра ных кам па ній ля жыць толь кі на 

мне. А гэ та зна чыць, што пры ней кіх аб-

ста ві нах я не толь кі не ма гу раз ліч ваць 

на са лід ны пры бы так, але і ры зы кую 

стра ціць укла дзе ныя гро шы.

Ды лер рас тлу ма чыў, што, для та-

го каб гу ляць на рын ку ак цый, трэ-

ба мець не прос та нюх на ўда члі выя 

кам па ніі, але і жа лез ную вы трым ку. 

А га лоў нае, трэ ба мець сва бод ныя 

гро шы, якія, калі што, не ба лю ча бу-

дзе і стра ціць.

Хто аказ ва ец ца ў вый гры шы, дык гэ-

та банк. Уз на га ро джан не за свае па слу гі 

банк ацэнь вае ў 1 % ад су мы срод каў 

пад кі ра ван нем. У рам ках за клю ча на-

га да га во ра да вер на га кі ра ван ня без 

збі ран ня да дат ко вай уз на га ро ды бан к 

мо жа не толь кі ўнес ці да дат ко вую су-

му гра шо вых срод каў, але і ад клі каць 

част ку гро шай (у ме жах 50 % ад пер-

ша па чат ко вай су мы да га во ра) і на ват 

ска са ваць да га вор, праў да, да тэр мі но ва 

вяр нуў шы гро шы ў поў ным аб' ёме.

Да таго ж атры ма ныя ў хо дзе да вер-

на га кі ра ван ня да хо ды пад ля га юць па-

дат ка аб кла дан ню, пры гэ тым банк вы-

сту пае ў якас ці пад атко ва га аген та.

НЕ ХА ПАЕ СВА ІХ 
ПРА ПА НОЎ

Ці ка васць да ак цый гла баль ных 

кам па ній рас це на фо не зні жэн ня пры-

быт ко вас ці ўкла даў. Ня бед ныя клі ен-

ты шу ка юць аль тэр на тыў ныя спо са бы 

ўкла дан ня збе ра жэн няў і ня рэд ка ста-

но вяц ца са ўла даль ні ка мі за меж ных 

кам па ній. Ме ха нізм рэа лі за ва ны праз 

да вер нае кі ра ван не: банк ад імя клі ен та 

вы хо дзіць на фон да вы ры нак, куп ляе 

ак цыі і по тым кі руе парт фе лем.

Яшчэ не каль кі га доў та му на зад Мін-

фін кра і ны пра па ноў ваў ба га тым бе ла-

ру сам дзяр жаў ныя аб лі га цыі пад 7 % 

га да вых. Кры ху паз ней бан кі ста лі рэа-

лі зоў ваць улас ныя аб лі га цыі пад 6,5 % 

га да вых, по тым — пад 5 %, 4 %, 3,5 % 

га да вых. За раз та кія пра цэн ты ўжо ні-

хто не дае, са мае боль шае — 2,2 %, 

або 2,5 % га да вых.

За тое на рын ку з'я ві лі ся кар па ра-

тыў ныя аб лі га цыі. Іх так са ма пра да юць 

бан кі, але вось ад каз нас ці за кан чат ко-

вы вы куп гэ тых каш тоў ных па пер на зад 

у на сель ніц тва фі нан са вая ўста но ва 

ўжо не ня се. Ну і што? Гэ тая ага вор ка 

на шых лю дзей не спы ні ла. Толь кі Бе ла-

рус банк за апош ні час пра даў кар па ра-

тыў ныя аб лі га цыі пад 6-7,5 % на мно гія 

міль ё ны до ла раў. Эмі тэн там гэ тых каш-

тоў ных па пер бы лі та кія ак цыя нер ныя 

та ва рыст вы, як «Кон тэ-Спа», «Чыс-

ты бе раг», «У ні вер сам Цэнт раль ны», 

«Ганд лё вы дом «Ня мі га-Фа ва рыт», 

«Бел біз нес лі зінг» і мно гія ін шыя. Ула-

даль ні кі та кіх аб лі га цый за да во ле ныя, 

яны атрым лі ва юць пры стой ны пры бы-

так у ва лю це.

Але сён ня та кіх кар па ра тыў ных аб-

лі га цый на да ку мен тар ным рын ку каш-

тоў ных па пер ужо ня ма. Іх вы ку пі лі. 

Вось і за ста ец ца гра ма дзя нам на шай 

кра і ны іс ці на фон да вы ры нак і куп ляць 

ак цыі за меж ных кам па ній.

Сяр гей КУР КАЧ.

Гуль ня ў «бла кіт ныя фіш кі». 
Па ча так

Эка на міксЭка на мікс  

ЭКС ПАРТ НЫ 
ПАРТ ФЕЛЬ ДЛЯ КІ ТАЯ

У Мін сель гас хар чы рас ка за лі 
пра перс пек ты вы па ста вак 
на ры нак КНР і не толькі

На мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар кі і хар ча ван-

ня Бе ла ру сі Ігар БРЫ ЛО па ве да міў, што сё ле та за 

пяць ме ся цаў з па чат ку го да экс парт мяс ной пра дук-

цыі вы рас на 15 %. За гэ ты пе ры яд кра і на пра да ла 

за мя жу мя са-ма лоч най пра дук цыі на су му ка ля 

$1,2 млрд, з якіх ка ля $800 млн бы ло атры ма на за 

«ма лоч ку». Коль касць па ста вак у КНР па вя лі чы ла ся 

ў пяць ра зоў.

Ды вер сі фі ка цыя за кошт Азіі
У 2017 го дзе экс парт мя са-ма лоч най пра дук цыі Бе-

ла ру сі склаў $3,1 млрд. Важ най за да чай для бе ла рус кіх 

сель гас вы твор цаў за ста ец ца ды вер сі фі ка цыя па ста вак. 

Гэ та азна чае зні жэн не до лі ра сій ска га рын ку ў агуль ным 

аб' ёме экс пар ту пра дук цыі жы вё ла га доў лі. Па вы ні ках мі ну-

ла га го да до ля Ра сіі ў агуль ным аб' ёме экс пар ту ма лоч най 

пра дук цыі скла да ла 90,3 %, а сёлета за пяць ме ся цаў яна 

зні зі ла ся да 82,7 %.

«Мы змаг лі да сяг нуць гэ та га за кошт вы ха ду на рын кі 

но вых кра ін. Мы вы хо дзім на рын кі Азіі, Аме ры кі, Аф ры кі, 

Еў ро пы. У гэ тым кі рун ку вя дзец ца вель мі сур' ёз ная ра бо-

та», — рас тлу ма чыў Ігар Бры ло.

Уся го за пяць ме ся цаў сё ле та кра і не ўда ло ся экс пар-

та ваць ма лоч ную пра дук цыю ў 39 кра ін, мяс ную — у 16. 

Ад ным з ці ка вых на прам каў з'яў ля ец ца Кі тай. «У цэ лым 

бе ла рус кай мя са-ма лоч най пра дук цыі ў сту дзе ні — маі 

экс пар та ва на на кі тай скі ры нак на су му ка ля $10 млн», — 

па ве да міў Ігар Бры ло. У КНР ад бы лі ся пер шыя па стаў кі 

бе ла рус кай яла ві чы ны. У пла нах — экс парт мя са птуш кі.

Пры гэ тым па стаў шчы кі ад зна ча юць, што кі тай скі ры нак 

за ста ец ца до сыць скла да ным на прам кам. На ім не аб ход на 

пра вес ці сур' ёз ныя мар ке тын га выя да сле да ван ні і да маг-

чы ся па зна валь нас ці бе ла рус кай пра дук цыі.

Тэх на ло гіі як та вар
«Акра мя та го, мы бу ду ем ма лоч на та вар ную фер му на 

Са ха лі не. Пла ну ем за пус ціць яе сё ле та. Жы вё ла ўжо адоб-

ра на, ця пер пра пра цоў ва юц ца пы тан ні яе да стаў кі», — да-

даў на мес нік мі ніст ра.

Ён рас ка заў, што ў кра і не ёсць доб рыя пры кла ды ўка-

ра нен ня із ра іль скіх, чэш скіх, дац кіх тэх на ло гій у сфе ры 

жы вё ла га доў лі. «Із ра іль скі бок пра яў ляе ці ка васць да бу-

даў ніц тва ў Бе ла ру сі се лек цый на-ге не тыч на га цэнт ра ў 

га лі не сві на га доў лі. За раз рых ту ец ца не каль кі ці ка вых 

пра ек таў з КНР у Ві цеб скай воб лас ці — гэ та да ты чыц ца 

ма лоч на та вар ных фер маў», — рэ зю ма ваў Ігар Бры ло.

Але кар міць трэ ба лепш
Ад нак у кра і не ёсць і шэ раг праб лем, якія не аб ход на 

вы ра шыць у най блі жэй шай перс пек ты ве. Пе рад аг ра ры я мі 

па стаў ле ныя ам бі цый ныя за да чы ў рам ках пра гра мы па 

раз віц ці аграр на га біз не су да 2020 го да. Ка лі па вы ні ках 

2017 го да вы раб ле на кры ху больш за 7 млн тон ма ла ка, 

то да кан ца пра гра мы гэ ты па каз чык па ві нен да сяг нуць 

9,2 млн тон. Вый сці на та кі вы нік не аб ход на за кошт па ве-

лі чэн ня пра дук цый нас ці і коль кас ці жы вё лы.

«Упер шы ню ле тась уда ло ся вый сці па ўдо ях на ка ро ву 

на 5 ты сяч кг ма ла ка. Але гэ та не мя жа і не аб ход на ця пер 

дай сці да па ра мет ра ў 6 ты сяч кг. Па тэн цы ял бе ла рус кіх 

жы вёл скла дае 7 ты сяч і вы шэй. На асоб ных прад пры ем-

ствах кра і ны гэ ты па каз чык да ся гае звыш 10 ты сяч кг на 

ка ро ву», — ад зна чае пер шы на мес нік ге не раль на га ды-

рэк та ра НПЦ НАН па жы вё ла га доў лі Іван ШАЙ КО.

Спе цы я ліст да даў, што ма ла ко га ран та ва на за ста ец ца 

на вы со кім уз роў ні якас ці ў ме жах удо яў у 7,5 ты ся чы кг 

ма ла ка на ка ро ву, а ўжо да лей — якасць мо жа губ ляц ца.

Рост якас ці і ўдо яў маг чы мы толь кі пры за ха ван ні тэх-

на ло гіі на рых тоў кі кар моў, што, па сло вах на ву коў ца, у 

на шай кра і не ад бы ва ец ца да лё ка не заў сё ды.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



СУ БО ТА — ДЗЕНЬ ПРА ЦОЎ НЫ
У су бо ту ў абл вы кан ка мах ад бу дуц ца 

тра ды цый ныя пра мыя лі ніі
14 лі пе ня з 9.00 да 12.00 на су вя зі бу дуць:

на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма Анд рэй 

Ана то ле віч КЛЕЦ, тэл. 80162213121;

на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Вік тар 

Ві та ле віч АС КЕР КА, тэл. 80212222222;

на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Уладзімір Ула дзі мі ра віч ГАР БА ЧОЎ, тэл. 80232331237;

на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Віктар Анд рэ е віч ЛІС КО ВІЧ, тэл. 80152735644;

стар шы ня Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Вік та ра віч ДА МА НЕЎ СКІ, тэл. 802225 01869;

стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Натал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ, тэл. 80175004160;

на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма Аляк-

сандр Пят ро віч КРЭ ПАК, тэл. 80172224444.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У тэ му
Ана лі ты кі аме ры кан ска га фі нан-

са ва га хол дын га JР Mоrgаn пра ана-

лі за ва лі пяць апош ніх гла баль ных 

рэ цэ сій і прый шлі да вы сно вы, што 

ў вы пад ку на ступ лен ня чар го ва га 

кры зі су ў пер шую чар гу трэ ба па-

збаў ляц ца ад ва лют кра ін, якія раз-

ві ва юц ца.

Спе цы я ліс ты JР Mоrgаn ра яць на-

бы ваць япон скія іе ны, швей цар скія 

фран кі, сін га пур скія до ла ры і до ла ры 

ЗША (хто б су мня ваў ся. — С. К.). 

Не каль кі дзён та му ін шы буй ны фі-

нан са вы ін сты тут — Bаnk оf Аmеrіса 

Соrр. — спраг на за ваў маг чы мае 

паў та рэн не па дзей 1998 го да, ка лі 

ра сій скі ру бель абяс цэ ніў ся ў ча ты-

ры ра зы, а фі нан са вую сіс тэ му Ра сіі 

прос та па ра лі за ва ла.

У чэр ве ні пра ры зы кі но вай рэ-

цэ сіі пас ля 2019 го да па пя рэдж ваў 

Су свет ны банк. Па вод ле на зі ран няў 

яго ана лі ты каў, за апош нія паў ста-

год дзя гла баль ныя рэ цэ сіі ад бы ва-

юц ца прак тыч на кож нае дзе ся ці год-

дзе.

Спа ло ха лі ся? За раз па спра бу ем 

пра вес ці ана ліз з на ша га бо ку. Рап-

там рэ цэ сія. А гро шы на шы ў ак цы ях 

за меж ных кам па ній. Як яны там, ці 

доб ра ім там?


