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У цэнт ры 
ўва гі — 

цэнт раль ны 
рэ гі ён

Раз віц цё Мін скай воб лас ці 

і ход убо рач най кам па ніі 

аб мер ка ваў Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка з кі раў ні ком 

рэ гі ё на Ана то лем Іса чан кам. 

Тэ ма мі для раз мо вы ў 

тым лі ку ста лі ін шыя 

сек та ры АПК і да рож нае 

бу даў ніц тва.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што Мін ская воб ласць — рэ гі ён 

па ка заль ны: «Ён зна хо дзіц ца ў 

роз ных клі ма тыч ных умо вах. 

Поў дзень ужо, на пэў на, па ло ву 

ўбраў. Поў нач, мо жа, яшчэ толь кі 

пры сту пі ла да ўбор кі. Там пра-

цэн таў 15—20. Та му роз ныя клі-

ма тыч ныя ўмо вы да юць ся рэд-

няе ўра жан не па кра і не на огул». 

Звяр та ю чы ся да стар шы ні Мінс-

к ага абл вы кан ка ма, Прэ зі дэнт 

спы таў: «Што мы бу дзем мець? 

Зра зу ме ла, што збож жа не бу дзе 

та кое ўра джай нае, як у мі ну лым, 

асаб лі ва на поўд ні. Да рэ чы, на 

ўсхо дзе і поў на чы і, на пэў на, так-

са ма ў Мін скай воб лас ці як раз 

сі ту а цыя ін шая».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў Ві-

цеб скай воб лас ці і ўсход ніх рэ гіё-

нах вель мі доб рыя ўра джай ныя 

па лі. На дум ку Аляк санд ра Лу ка-

шэн кі, «нам трэ ба спа дзя вац ца ў 

гэ тым го дзе — усё ж та кі ку ку-

руз ны год — на тое, што мы міль-

ён тон ку ку ру зы, а мо жа быць і 

больш — ха це ла ся б больш, — 

збя ром і тым са мым за поў нім не-

да бор па збож жы».

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы 

пра па на ваў раз гле дзець ін шыя 

пы тан ні, у тым лі ку раз віц цё мя-

са-ма лоч на га на прам ку і да рож-

нае бу даў ніц тва.

Пас ля су стрэ чы з кі раў ні ком 

дзяр жа вы Ана толь Іса чан ка пра-

ка мен та ваў жур на ліс там, што быў 

да дзе ны шэ раг да ру чэн няў па 

са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці 

рэ гі ё на. У пры ват нас ці, раз віц цю 

Ба ры саў ска га і Ма ла дзе чан ска га 

ра ё наў па він на ўдзя ляц ца та кая 

ж ува га, як за раз Ор шы. За кра-

ну лі так са ма пы тан ні па са жыр скіх 

пе ра во зак, гу бер на тар ад зна чыў, 

што не аб ход на ра біць кам форт-

на для лю дзей, каб бы ло зруч на 

і тан на.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Прэм' ер Іта ліі на зваў 
«аб са лют на слуш най» па зі цыю 
Трам па па маг чы мым ад наў лен ні G8

Джу зэ пэ Кон тэ 

так са ма лі чыць, 

што дыя лог ЗША 

і Ра сіі мае фун-

да  мен  таль  нае 

зна чэн не для су-

свет най ста біль нас ці.

Па зі цыі прэ зі дэн та ЗША До наль да 

Трам па па раз мер ка ван ні аба рон ных вы-

дат каў кра ін — удзель ніц НА ТА і па маг чы-

мым вяр тан ні Ра сіі ў Гру пу ся мі і ад наў лен-

ні фар ма ту «вась мёр кі» (G8) з'яў ля юц ца 

«аб са лют на слуш ны мі», за явіў Джу зэ пэ 

Кон тэ пад час су мес най з Трам пам прэс-

кан фе рэн цыі ў Бе лым до ме.

«Я аса біс та па дзя ляю гэ тыя па зі цыі. 

Шчы ра ка жу чы, прэ зі дэнт вы ка заў па зі-

цыю і не аб ход насць ад на віць раў на ва гу 

ў вы дат ках НА ТА, якія тра ды цый на вель-

мі не пра пар цы я наль ныя, гэ та аб са лют на 

слуш ныя па зі цыі», — ад зна чыў ён.

«Што да ты чыц ца Ра сіі, Іта лія за ці каў-

ле на ў дыя ло гу з Ра сі яй. Іта лія так са ма 

лі чыць, што дыя лог па між ЗША і Ра сі яй 

з'яў ля ец ца фун да мен таль ным для та го, 

каб да маг чы ся ста ноў чых вы ні каў у гла-

баль най перс пек ты ве з пунк ту гле джан ня 

ста біль нас ці і бяс пе кі», — ска заў ён, да-

даў шы, што не аб ход на «га ран та ваць, што 

сіс тэ ма санк цый не ўплы вае на гра ма дзян-

скую су поль насць, на эка но мі ку ма лых і 

ся рэд ніх прад пры ем стваў у Ра сіі».

Паў ноч ная і Паўд нё вая Ка рэі 
па сва ры лі ся з-за афі цы ян так. 
Мір ны пра цэс на паў вост ра ве 
пад па гро зай

Па між Пхень я нам і Се у лам паў ста лі су-

пя рэч нас ці з-за 12 паў ноч на ка рэй скіх афі-

цы ян так, якія апы ну лі ся ў Паўд нё вай Ка рэі, 

па ве дам ляе Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst.

Як пі ша вы дан не, гэ тыя аб ста ві ны мо-

гуць не га тыў на ад біц ца на мір ным пра цэ се 

на Ка рэй скім паў вост ра ве. Паў ноч на ка-

рэй скія СМІ пі са лі так са ма пра тое, што 

ўцё кі дзяў чат мо гуць стаць пе ра шко дай на 

шля ху ўз'яд нан ня сем' яў, па дзе ле ных пад-

час Ка рэй скай вай ны 1950—1953 га доў.

Ра ней ста ла вя до ма, што афі цы янт кі 

пра ца ва лі ў рэ ста ра не, які на ле жыць ула-

дам КНДР, на тэ ры то рыі Кі тая. У кра са ві ку 

2016 го да яны тра пі лі ў Паў днё вую Ка рэю 

праз па соль ства кра і ны з Ма лай зіі. Па вер сіі 

Се у ла, дзяў ча ты за пра сі лі па лі тыч ны пры-

ту лак. Ад нак у Пхень я не ўпэў не ныя, што іх 

вы вез лі сі лай, і па тра бу юць вяр нуць ра бот-

ніц на ра дзі му. Паўд нё ва к арэй ская ка мі сія 

па пра вах ча ла ве ка рас сле дуе, як ме на ві та 

дзяў ча ты тра пі лі ў Рэс пуб лі ку Ка рэя.

Ра сія рас тлу ма чы ла 
пра ба ча ныя ін шым кра і нам даў гі

Кі раў нік МЗС Сяр гей Лаў роў за явіў, што 

Ра сія спі са ла даў гі ча соў СССР шэ ра гу 

кра ін, па коль кі гэ тыя гро шы на ўрад ці да-

па маг лі б вы ра шэн ню іс ну ю чых праб лем. 

Пра гэ та па ве дам ляе ТАСС.

«Я не ду маю, што тыя су мы, якія за-

ста лі ся ў спад чы ну ад Са вец ка га Са ю за, 

вы ра шы лі б ней кія ўнут ра ныя праб ле мы і 

да па маг лі б іс тот на му іх вы ра шэн ню, та му 

што гэ тыя даў гі на 90 з ліш нім пра цэн-

таў бы лі не зва рот ны мі», — за явіў Сяр гей 

Лаў роў.

Акра мя та го, па сло вах Лаў ро ва, «юры-

дыч на вель мі цяж ка да ка заць», па якім 

кур се гэ тыя даў гі па зы ча лі ся. Та ды, ад зна-

чыў ён, СССР не быў не ад' ем най част кай 

між на род най ва лют на-фі нан са вай сіс тэ мы, 

а курс руб ля ўста лёў ваў ся Дзярж бан кам.

«Мы па мя та ем, ка лі до лар каш та ваў 

63 ка пей кі, і, вя до ма, ка лі лі чыць даў гі па гэ-

тым кур се, а даў гоў Са вец кі Са юз раз да ваў 

ня ма ла, перш за ўсё кра і нам, якія зма га лі ся 

су праць ка ла ні я ліз му, за не за леж насць, а 

ў асноў ным бы ла ва ен ная да па мо га, гэ та 

бы ло б да лё ка ад рэ аль нас ці».

Так са ма гро шы час та вы да ва лі ся ар га-

ні за цы ям, якія зма га лі ся за не за леж насць 

і якія па нор мах між на род на га пра ва не 

з'яў ля лі ся дзяр жаў ны мі суб' ек та мі. У гэ-

тых вы пад ках вяр нуць даў гі не ўяў ля ец ца 

маг чы мым, па коль кі яны пер ша па чат ко ва 

не аба пі ра лі ся на між на род на-пра ва выя 

да моў ле нас ці, да даў Лаў роў.

За апош нія 20 га доў Ра сія спі са ла больш 

за 140 міль яр даў до ла раў за меж ным па зы-

чаль ні кам. Ку бе, у пры ват нас ці, да ра ва лі 

30 міль яр даў до ла раў, КНДР — 11 міль яр-

даў, кра і нам Аф ры кі — 20 міль яр даў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Рэ аль ны курс бе ла рус ка га руб ля на блі-

зіў ся да раў на важ ных зна чэн няў у дру-

гім квар та ле. Та кая ін фар ма цыя змя-

шча ец ца ў дак ла дзе на мес ні ка стар шы ні 

праў лен ня На цы я наль на га бан ка Сяр гея 

КА ЛЕ ЧЫ ЦА для па шы ра на га па ся джэн ня 

праў лен ня, дзе пад во дзі лі ся вы ні кі рэа-

лі за цыі гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі за 

пер шае паў год дзе. Акра мя та го, у дак ла-

дзе ад зна ча на, што ў перс пек ты ве стаў-

ка рэ фі нан са ван ня мо жа быць зні жа на 

да кан ца 2019 го да да 9-9,5 % га да вых.

За ста нец ца ў раў на ва зе
У дак ла дзе ад зна ча на, што на блі жэн не рэ-

аль на га кур са руб ля да сва іх раў на важ ных зна-

чэн няў ста ноў ча ўплы вае на ін фля цый ныя пра-

цэ сы. Гэ та зні зі ла ціск з бо ку кош таў на ім пар-

та ва ныя та ва ры. З ін ша га бо ку, та кая ды на мі ка 

на мі наль на га аб мен на га кур са бу дзе спры яць 

па вы шэн ню знеш няй устой лі вас ці эка но мі кі.

Ча ка ец ца, што ў дру гой па ло ве 2018 го-

да рэ аль ны курс бе ла рус ка га руб ля пра цяг не 

зна хо дзіц ца бліз ка ад свай го раў на важ на га 

ўзроў ню. Уліч ва ю чы пе ра ва гі пла ва ю ча га аб-

мен на га кур са, На цы я наль ны банк мае на мер 

за ха ваць іс ну ю чыя па ды хо ды да рэа лі за цыі 

кур са вой па лі ты кі.

Да ла ры за цыя пры но сіць кра і не 
стра ты ў 2-3 % ВУП

У дак ла дзе так са ма ска за на, што агуль ны 

раз лі ко вы па мер страт кра і ны ад да ла ры за-

цыі ў су ме мож на аца ніць пры клад на ў 2-3 % 

ВУП што год. Стра ты кра і ны ад гэ та га пра цэ су 

скан цэнт ра ва ны перш за ўсё ў га лі не кур са вых 

і ін фля цый ных ры зык.

З улі кам сум за па зы ча нас ці па ва лют ных 

крэ ды тах бе ла рус кія прад пры ем ствы і бюд жэт 

мо гуць нес ці знач ныя фі нан са выя стра ты. Пры 

зні жэн ні кур са бе ла рус ка га руб ля да до ла ра на 

1 % стра ты прад пры ем стваў ад пе ра ацэн кі ва-

лют най крэ дыт най за па зы ча нас ці бе ла рус кім 

бан кам скла дуць BYN230 млн, стра ты бюд жэ ту 

ад пе ра ацэн кі знеш ня га доў гу — BYN330 млн. 

Да ла ры за цыя ўплы вае і на тэмп ін фля цыі, па-

коль кі за меж ная ва лю та ўдзель ні чае ў пра цэ се 

аба ро ту.

Стаў ка рэ фі нан са ван ня 
ў 9 % да 2019 го да?

У праг на за ва ных мак ра эка на міч ных умо-

вах ацэнь ва ец ца, што стаў ка рэ фі нан са ван-

ня мо жа быць зні жа на да кан ца 2019 го да да 

9-9,5 % га да вых. За раз ва ўра дзе і Нац бан-

ку ідзе ак тыў ная ра бо та над 

пра гно зам раз віц ця эка но мі кі 

і гра шо ва-крэ дыт най сфе ры ў 

2019 го дзе.

Асноў най мэ тай гра шо ва-

крэ дыт най па лі ты кі ў на ступ-

ным го дзе ста не аб ме жа ван не 

ін фля цыі, вы ме ра най ін дэк сам 

спа жы вец кіх цэн, у ме жах 5 % 

(сне жань 2019 го да да снеж ня 

2018-га). На цы я наль ны банк 

пра цяг не вы ка рыс тоў ваць іс-

ну ю чую ма не тар ную па лі ты ку. 

Важ най за да чай за ста ец ца на-

рошч ван не зо ла та ва лют ных 

рэ зер ваў кра і ны да ўзроў ню 

не мен ша га за 7,1 млрд до ла раў.

Крэ дыт ны бум яшчэ не спаў
Па вод ле ста тыс ты кі, якую на пя рэ дад ні 

апуб лі ка ваў Нац банк, па ста не на 1 лі пе ня за-

па зы ча насць фі зіч ных асоб пе рад бан ка мі кра-

і ны па па зы ко вых срод ках скла ла 10 міль яр даў 

162,5 міль ё на руб лёў. Для па раў на ння: год та-

му гэ ты па каз чык быў на ўзроў ні 7 міль яр даў 

694,5 міль ё на. За чэр вень су ма на бра ных крэ-

ды таў па вя лі чы ла ся на 172,5 міль ё на руб лёў.

Пры гэ тым тэр мі но выя руб лё выя ўкла ды 

на сель ніц тва ў пер шым паў год дзі вы рас лі 

на 12,3 %. Па вод ле ін фар ма цыі, якая змя-

шча ец ца ў дак ла дзе Сяр гея Ка ле чы ца, да 

кан ца гэ та га го да На цы я наль ны банк бу дзе 

імк нуц ца за ха ваць нейт раль насць ма не тар-

ных умоў, гэ та аба зна чае мі ні мі за цыю маг-

чы мых ры зык.

До ля без ад зыў ных укла даў у агуль ным 

аб' ёме ўкла даў на сель ніц тва ў на цы я наль-

най ва лю це па вя лі чы ла ся з 52,4 % у снеж ні 

2017 го да да 68,8 % у чэр ве ні 2018 го да. До ля 

доў га тэр мі но вых укла даў у агуль ным аб' ёме 

без ад зыў ных укла даў на сель ніц тва вы рас-

ла ня знач на: з 67,8 % у снеж ні 2017 го да да 

67,9 % у чэр ве ні сё ле та.

Гро шыГро шы  

ШТО БУ ДЗЕ З КУР САМ 
І СТАЎ КАЙ РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ?
У Нац бан ку зра бі лі спра ва зда чу аб вы ні ках 
рэа лі за цыі гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі

 У ТЭ МУ
КРЭ ДЫ ТА ВАН НЕ ПА НО ВЫХ ПРА ВІ ЛАХ

Бан кі кра і ны не змо гуць у ад на ба ко вым па рад ку па вя ліч ваць пра цэн ты па крэ ды тах. 

Пра гэ та ска за на ў за ко не «Аб уня сен ні змя нен няў і да паў нен няў у Бан каў скі ко дэкс», 

які афі цый на апуб лі ка ва ны на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

У за ко не за ма цоў ва юц ца два па ды хо ды да вы зна чэн ня па ме ру пла ты за ка ры стан не крэ-

ды там: у аб са лют ным ліч ба вым вы ра жэн ні (фік са ва ная га да вая пра цэнт ная стаў ка) і зы хо дзя-

чы з раз лі ко вай ве лі чы ні, пры вя за най да ба за ва га па каз чы ка (змен ная га да вая пра цэнт ная 

стаў ка).

Пры гэ тым крэ ды та да валь нік не мае пра ва ў ад на ба ко вым па рад ку па вя лі чыць па мер пра-

цэн таў за ка ры стан не крэ ды там. Умо вы крэ дыт на га да га во ра, якія да зва ля юць гэ та зра біць, 

лі чац ца нік чэм ны мі, па коль кі аб мя жоў ва юць пра вы крэ ды та атры маль ні каў.

Акра мя та го, у жы ха роў кра і ны з'я ві ла ся маг чы масць да тэр мі но ва поў нас цю або част ко ва 

па га шаць спа жы вец кія крэ ды ты з вы пла тай пра цэн таў за тэр мін ка ры стан ня крэ ды там без 

апа вя шчэн ня бан ка. Пры гэ тым спаг нан не ня ўстой кі, штра фу, пе ні і ін шых штраф ных санк цый 

за да тэр мі но вае вяр тан не не да пус ка ец ца.

Бан кі так са ма аба вя за лі бяс плат на да ваць пісь мо вую ін фар ма цыю аб кош це да дат ко вых 

плат ных па слуг. З фі зіч ных асоб не па він на спа га няц ца пла та за ін фар ма цыю пра ўмо вы крэ-

ды та ван ня і раз гляд за явы аб атры ман ні крэ ды ту і ін шых да ку мен таў, не аб ход ных для гэ та га, 

за ад крыц цё бан каў ска га ра хун ку і за лі чэн не на яго сум крэ ды ту, ка лі ўмо ва мі крэ дыт на га 

да га во ра пра ду гле джа на ад крыц цё ра хун ку.

Як мі ні мум адзін з ва ры ян таў вяр тан ня фі зіч най асо бай крэ ды ту з усіх пра ду гле джа ных у 

крэ дыт ным да га во ры па ві нен быць бяс плат ным. Па ла жэн ні, якія да ты чац ца крэ ды та ван ня фі-

зіч ных асоб, ус ту пі лі ў сі лу пас ля 28 лі пе ня.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.


