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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Яшчэ доб ра, ка лі па мер пра цэн-
таў на пра мую пры вя за ны да стаў кі 
рэ фі нан са ван ня. У да га во ры ад па-
вед ная рэ мар ка вы гля дае на ступ-
ным чы нам. «Пра цэнт ная стаў ка за 
ка ры стан не крэ ды там з'яў ля ец ца 
пла ва ю чай і змя ня ец ца з дня змя-
 нен ня стаў кі рэ фі нан са ван ня На цы я -
наль на га бан ка».

Да рэ чы, мно гія бан кі пас ля та-
го, як стаў ка рэ фі нан са ван ня ста-
ла зні жац ца, па ча лі ад маў ляц ца ад 
та кой «пры вяз кі». У гэ тым вы пад ку 
ў кан цы да га во ра дроб ным шрыф-
там бу дзе на пі са на на ступ нае. 
«У крэ дыт ным да га во ры ўказ ва ец-
ца па мер пра цэнт най стаў кі ў аб са-
лют ным зна чэн ні на да ту за клю чэн-
ня крэ дыт на га да га во ра. Пры зме не 
стаў кі рэ фі нан са ван ня На цы я наль-
на га бан ка па мер пра цэнт най стаў-
кі па ра ней за клю ча ных крэ дыт ных 
да га во рах не змя ня ец ца, ка лі ін шае 
не пра ду гле джа на крэ дыт ным да га-
во рам». На гэ тыя ака ліч нас ці трэ ба 
звяр таць ува гу не па срэд на пе рад 
пад пі сан нем да га во ра. Бо пас ля 
пад пі сан ня за ста ец ца ад но — вы-
кон ваць.

Без да ве дак, але до ра га
А не ка то рыя бан кі пра яў ля юць 

на ват за ліш нюю ла яль насць да клі-
ен таў. Ад на та кая фі нан са вая ўста-
 но ва пра па нуе су му гро шай да 
10 ты сяч руб лёў на огул без да ве дак
аб да хо дах. Праў да, клі ент па ві нен 
быць «спраў ным спа жыў цом» бан-
ка або мець бан каў скую крэ дыт ную 
карт ку ад па вед на га ста ту су. Але і 

ў гэ тым вы пад ку па зы ча ныя гро шы 
абы дуц ца на 2-3 пра цэн ты да ра-
жэй, чым у вы пад ку з да вед ка мі і 
па ру чы це ля мі.

А яшчэ на ай чын ным фі нан са-
вым рын ку з'я ві ла ся пра па но ва 
«Крэ дыт — усё ўклю ча на». Гэ ты 
крэ дыт ны да га вор за клю ча ец ца 
на тэ ры то рыі клі ен та з да стаў кай 
гро шай яму не па срэд на да до му. 
У гэ тым вы пад ку та кі крэ дыт бу дзе
амаль за ла ты: пра цэнт ная стаў ка 
знач на вы шэй шая за звы чай ную — 
не менш за 27 % га да вых.

Пе ра ва гі 
дыс тан цый ных крэ ды таў

Са мае да ра гое ў бан каў скай 
сфе ры — гэ та ра бо та з клі ен та мі. 
Спа жыў ца трэ ба аб слу гоў ваць, яго
трэ ба пе ра ка наць. Ідэа льны клі ент — 
той, хто ўсё для ся бе вы ра шыў
і са ма стой на афор міў у вы гля дзе 
ан лайн-за яў кі на сай це бан ка.

У Бе ла рус бан ку, на прык лад, з 
мэ тай атры ман ня крэ ды ту за яў нік 
мо жа звяр нуц ца ў лю бую з уста-
ноў бан ка аль бо за поў ніць за яў ку 
на крэ дыт на кар па ра тыў ным вэб-
сай це, у ін фа кі ёс ках бан ка або з 
вы ка ры стан нем сэр ві су М-бан кінг 
ці па даць за яў ку на крэ дыт праз 
Кан такт-цэнтр, звяр нуў шы ся па ка-
рот кім ну ма ры тэ ле фо на.

Там жа крэ ды ты мо гуць быць 
аформ ле ныя без па ру чы це ляў. 
Акра мя та го, па зы ку за клю ча юць 
без пра да стаў лен ня да вед кі аб да-
хо дах у па ме ры, раз лі ча ным, зы хо-
дзя чы з ся рэд ня ме сяч на га чыс та га 
да хо ду, які не пе ра вы шае 15 ба за-
вых ве лі чынь. Афарм лен не крэ ды-

ту (не за леж на ад па ме ру) гра ма-
дзя нам, якія атрым лі ва юць за ра-
бот ную пла ту (пен сію) ва ўста но вах 
бан ка маг чы ма без пра да стаў лен ня 
да вед кі аб да хо дах.

І га лоў нае — пра цэн ты па та кіх 
дыс тан цый ных крэ ды тах кры ху ні-
жэй шыя, чым пры звы чай ным фар-
ма це. Па куль толь кі на 0,5 % менш, 
але і тое хлеб.

Эфек тыў ныя гро шы 
на жыл лё — 24 і 18

Яшчэ ле тась іс тот на па тан не лі 
і крэ ды ты на бу даў ніц тва (рэ кан-
струк цыю) ін ды ві ду аль ных жы лых 
да моў і ква тэр. На прык лад, ця пер 
Бе ла рус банк пра па нуе гро шы на 
гэ тыя мэ ты на тэр мін да 20 га доў. 
На пра ця гу пер шых 24 ме ся цаў 
доў жыц ца льгот ны пе ры яд крэ ды-
та ван ня: пра цэн ты па та кім крэ ды-
це роў ныя стаў цы рэ фі нан са ван ня 
Нац бан ка. Па чы на ю чы з 25-га ме-
ся ца «ўклю ча юц ца» агуль ныя ўмо-
вы — стаў ка рэ фі нан са ван ня плюс 
тры пра цэнт ныя пунк ты за фак-
тыч ны час ка ры стан ня. Гро шы вы-
да юц ца на су му да 90 % ад кош ту 
бу даў ніц тва (рэ кан струк цыі) жы ло-
 га па мяш кан ня ў ме жах пла це жа-
з доль нас ці крэ ды та атры маль ні ка. 
У бан ку ўдак лад ні лі, што пры раз лі ку 
па ме ру крэ ды ту пры не да стат ко вай 
пла це жаз доль нас ці крэ ды та атры-
маль ні ка па ра шэн ні крэ дыт на га 
ка мі тэ та ў яго су куп ны да ход мо-
гуць уклю чац ца да хо ды па ру чы це-
ляў — бліз кіх сва я коў (чле наў сям'і) 
крэ ды та атры маль ні ка (жон кі, му жа, 
баць коў, род ных бра тоў (сяс цёр), 
дзя цей, уну каў).

Пэў ная су ма вы да ец ца крэ ды-
та атры маль ні ку пры на яў нас ці 
па ру чы це ляў. Ка лі су ма звыш 
50 ты сяч руб лёў, то яе да дуць толь кі 
пад за клад бу ду чай ма ё мас ці. Та-
кім чы нам, у нас дэ-фак та пра цуе 
ме ха нізм іпа тэ кі.

Трэ ба мець на ўва зе, што ў крэ-
дыт ным да га во ры пра піс ва ец ца па-
мер пра цэнт най стаў кі, якая пла вае 
і змя ня ец ца з дня змя нен ня стаў кі 
рэ фі нан са ван ня На цы я наль на га 
бан ка.

Пры бу даў ніц тве жы лых па мяш-
кан няў у шмат ква тэр ных жы лых 
да мах па га шэн не асноў на га доў гу 
па крэ ды це ажыц цяў ля ец ца з на-
ступ на га ме ся ца пас ля за кан чэн ня 
18 ме ся цаў, якія ідуць за ме ся цам 
пры ём кі ў экс плу а та цыю за кон ча-
на га бу даў ніц твам аб' ек та не ру хо-
мас ці, але не паз ней чым праз тры 
га ды пас ля за клю чэн ня крэ дыт на га 
да га во ра.

Пад ліч ва ем ста рыя даў гі
На фо не па ста ян на га зні жэн ня 

пра цэнт ных ста вак па крэ ды тах усё 
боль шая ці ка васць на зі ра ец ца да 
крэ ды таў на рэ фі нан са ван не за па-
зы ча нас ці. На га да ем, што крэ дыт 
на рэ фі нан са ван не да ец ца для та-

го, каб па га сіць за па зы ча насць па 
ста рым крэ ды це.

У крэ ды таў на рэ фі нан са ван не 
ёсць свае асаб лі вас ці. Для пры цяг-
нен ня клі ен таў бан кі ўста наў лі ва-
юць стаў ку, якая звы чай на ні жэй-
шая, чым па ня даў на вы да дзе ных 
крэ ды тах «на яў ны мі». Яшчэ ад на 
асаб лі васць: бан кі рэд ка рэ фі нан-
су юць улас ныя крэ ды ты, але з за-
да валь нен нем «пе ра куп ля юць» 
за па зы ча насць ін шых бан каў. Гэ та 
тлу ма чыц ца прос та: важ на пры цяг-
нуць но вых клі ен таў і не моц на змя-
няць бя гу чыя ўмо вы тым, што ўжо 
ёсць. Крэ ды ты на рэ фі нан са ван не 
ця пер вы да юць 18 бан каў.

За кошт рэ фі нан са ван ня стаў ка 

па крэ ды це іс тот на зні жа ец ца, што-

ме сяч ны пла цеж ро біц ца мен шы 

амаль у два ра зы. Але ўвесь тэр мін 

крэ ды ту па вя ліч ва ец ца, та му фак-
тыч на га ска ра чэн ня вы плат па пра-
цэн тах звы чай на не бы вае. Та му ў 
кож ным вы пад ку да афарм лен ня 
но ва га крэ ды ту трэ ба па ды хо дзіць 
уваж лі ва. Па раў ноў ваць вар та не 
толь кі што ме сяч ны пла цеж (на чым 
ро бяць упор бан кі ў сва ёй рэ кла ме), 
але і вы ні ко вую су му пе ра пла ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЯ РЭШ ЧУ ЖЫЯ, 
А АД ДА ВАЦЬ ДА ВО ДЗІЦ ЦА СВАЕ...

 Да ве да ма
Пры раз лі ку мі ні маль най за ра бот най пла ты, не аб ход най для атры-

ман ня крэ ды ту, бан кі, як пра ві ла, да мак сі маль на га пла ця жу да да юць 
бюд жэт пра жы тач на га мі ні му му, пла ця жы па ін шых крэ ды тах, рас тэр-
мі ноў ку, ча сам ка му наль ныя пла ця жы, апла ту па слуг су вя зі і пла ту за 
арэнд нае жыл лё. З раз лі кам мак сі маль на маг чы май су мы не ўсё так 
прос та. Ме то ды ка для раз лі ку ў кож на га бан ка свая, у вы ні ку су мы 
крэ ды ту ў роз ных бан ках пры ад ной і той жа зар пла це мо гуць ад роз-
ні вац ца ў не каль кі ра зоў.

Час экс пе ры мен таў
Па сло вах Юрыя Сянь ко, Дзяр жаў-

ны мыт ны ка мі тэт па ста ян на ўдас ка-

наль вае і на ват кар ды наль на мя няе 

тэх на ла гіч ную част ку сва ёй ра бо ты. 

Гэ та на кі ра ва на ў пер шую чар гу на 

тое, каб ства рыць для бе ла рус ка га 

біз не су без бар' ер ныя ўмо вы. Ён на-

га даў, што ме на ві та ў на шай кра і не 

ўпер шы ню ся род чле наў ЕА ЭС бы лі 

апра ба ва ны пра ек ты па аў та ма ты-

за цыі мыт на га пра цэ су. Агуль ная 

коль касць экс парт ных, ім парт ных і 

тран зіт ных дэк ла ра цый на та ва ры, 

вы пу шча ныя ў аў та ма тыч ным рэ-

жы ме, ле тась скла ла 91 ты ся чу. Па 

сло вах Юрыя Сянь ко, каб вы явіць уз-

ро вень эка но міі ча су за кошт та ко га 

экс пе ры мен та, трэ ба зір нуць на спра-

ву з пунк ту гле джан ня пра цы пунк та 

про пус ку «Каз ло ві чы», най буй ней-

 ша га тэр мі на ла ў на шай кра і не. «Усе 
яго штат ныя су пра цоў ні кі маг лі б не 
пра ца ваць у 2017 го дзе два ме ся-
цы», — рас тлу ма чыў ён. Пры гэ тым 
вы зва ле ны за кошт аў та ма ты за цыі 
час у ДМК раз мяр коў ва юць на ін-
шыя ўчаст кі, дзе больш па тра бу ец-
ца ін тэ ле кту аль ная пра ца ча ла ве ка. 

У пла нах на 2018 год — пра цяг ваць 
удас ка наль ваць аў та вы пуск.

До ля пар тый та ва раў, што ўво зяц-
ца на мыт ную тэ ры то рыю ЕА ЭС, час 
вы пус ку якіх не пе ра вы сі ў дзвюх га-
дзі н, скла ла 53,5 %, удак лад ніў Юрый 
Сянь ко. А 76 % пар тый та ва раў, што 
пад ля га юць пад пра цэ ду ры мыт на-
га тран зі ту, вы пу шча на на пра ця гу 
10 хві лін.

Ад ма біль ных пра грам 
да ма дэр ні за цыі

Як ад зна чыў Юрый Сянь ко, ця-
пер у ДМК вя дуць ра бо ту па пра соў-
ван ні шас ці пра ек таў між на род най 
тэх ніч най да па мо гі. Да іх ад но сіц ца 
ўста ноў ка ін спек цый на-на гляд на га 
комп лек су ў пунк це про пус ку «Бе-
рас та ві ца», ма дэр ні за цыя пунк та 
про пус ку «Урба ны», па ляп шэн не 
інф ра струк ту ры пунк та про пус ку 
«Гры га роў шчы на». Так са ма за пла-
на ва ныя пра ек ты на кон курс най 
асно ве: ма дэр ні за цыя ла каль на-
вы лі чаль ных се так, на быц цё ва га-
во га аб ста ля ван ня, удас ка на лен не 
дзей нас ці кі на ла гіч най служ бы. Гэ-
тыя пра ек ты атры ма лі па пя рэд няе 
ад аб рэ нне. Агуль ная су ма ін вес-

ты цый скла дзе ка ля 9,5 млн еў ра. 
Акра мя та го, па сло вах Юрыя Сянь-
ко, атры ма на кан цэп ту аль нае ад аб-
рэ нне Еў ра пей скай ка мі сіі пра ек таў 
бу даў ніц тва ін спек цый на-на гляд на га 
комп лек су ў пунк це про пус ку «Но-
вая Гу та» і рас пра цоў кі пра гра мы для 
смарт фо наў, якая змя шчае ін фар-
ма цыю аб чэр гах у пунк тах про пус-
ку, для гра ма дзян, якія пе ра ся ка юць 
дзяр жаў ную мя жу. Па сло вах Юрыя 
Сянь ко, па коль кі праз кра і ну пра хо-
дзяць асноў ныя еў ра пей скія транс-
парт ныя ка лі до ры, то ў ма дэр ні за цыі 
ай чын ных пунк таў про пус ку за ці каў-
ле на не толь кі Бе ла русь, але і кра і-
ны ЕА ЭС і ЕС. «Дзяр жаў ны мыт ны 
ка мі тэт ак тыў на рэа лі зуе су мес на з
Еў ра пей скім са юзам уза е ма вы гад-
 ныя пра ек ты», — рас тлу ма чыў ён. 
У 2017 го дзе ДМК ак тыў на пра во дзіў 
ра бо ту па пры цяг нен ні рэ сур саў між-
на род най тэх ніч най да па мо гі ў мэ-
тах ма дэр ні за цыі мыт най служ бы. 
За кошт су мес на га фі нан са ван ня 
з ура дам Кі тай скай На род най Рэс-
пуб лі кі рэа лі за ва ны пра ект бу даў ніц-
тва і па стаў кі для мыт ных ор га наў 
ін спек цый на-на гляд на га комп лек су 
для кант ро лю та ва раў, што пе ра мя-
шча юц ца чы гу нач ным транс пар там. 
Аб' ект уве дзе ны ў экс плу а та цыю. 
Агуль ная су ма пры цяг ну тых ін вес-
ты цый скла ла больш за 5 млн еў ра.

Да Еў ра гуль няў-2019 
га то выя

Ін вес ты цыі ў пра ек ты цал кам 
апраў да ныя. Па сло вах Юрыя Сянь-
 ко, толь кі за мі ну лы год вы яў ле на 
613 ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-

шэн няў, аб' ек та мі якіх з'яў ля лі ся 

больш за 9,6 ты ся чы тон санк цый ных 
та ва раў. Мыт ны мі ор га на мі рас па ча-
та 11 кры мі наль ных спраў па фак тах 
пра да стаў лен ня не са праўд ных фі та-
са ні тар ных сер ты фі ка таў за меж ных 
дзяр жаў пры мыт ным дэк ла ра ван ні 
пло да а га род нін най і рыб най пра дук-

цыі, не за кон ны вы ваз якой у да лей-
шым пла на ваў ся ў Ра сію.

Так са ма, па вод ле яго слоў, у па-

раў на нні з 2016 го дам у 2017-м на 

17 % уз рас ла коль касць уз бу джа-

ных мыт ны мі ор га на мі кры мі наль ных 
спраў па фак тах не за кон на га пе ра-
мя шчэн ня нар ко ты каў (41 спра ва). 
На мыт ні кан фіс ка ва на больш за 
1 то ну нар ка тыч ных срод каў і псі ха-
троп ных рэ чы ваў, што больш чым 
у 60 ра зоў пе ра вы сі ла па каз чык 
2016 го да. Прак тыч на 80 % нар ка-
тыч ных прэ па ра таў, у тым лі ку цяж кіх 
нар ко ты каў, іш лі тран зі там у Ра сію. 
У цэ лым у 2017 го дзе мыт ныя ор-
га ны вы яві лі 32 ты ся чы па ру шэн няў 
мыт на га за ка на даў ства, уз бу дзі лі 
209 кры мі наль ных спраў. Пад раз-
дзя лен ні След ча га ка мі тэ та па ма тэ-
ры я лах бе ла рус кай мыт ні рас па ча лі 
111 кры мі наль ных спраў. З удзе лам 
мыт ных ор га наў вы яў ле на яшчэ 
67 зла чын стваў.

«Пры ма ю чы пад ува гу за да чы, 
якія ста яць пе рад на шай дзяр жа вай 
у су вя зі з пра вя дзен нем у 2019 го -
дзе ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, а ў 
2021 го дзе — Чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі су мес на з Лат ві яй, ужо сён ня 
пра вод зяц ца не аб ход ныя ме ра пры-
ем ствы па па вы шэн ні бяс пе кі ме жаў, 
бес пе ра шкод ным про пус ку гра ма-
дзян, па ско ра ным пе ра мя шчэн ні праз 
мыт ную мя жу та ва раў і транс парт ных 
срод каў», — ад зна чыў Юрый Сянь ко. 
Так са ма, па вод ле яго слоў, ле тась 
пра ве дзе на су мес нае аб сле да ван не 
га тоў нас ці інф ра струк ту ры пунк таў 
про пус ку да пры то ку ба лель шчы каў 
на гэ тыя ме ра пры ем ствы. Кі раў нік 
мыт на га ка мі тэ та звяр нуў ува гу, што 
пад час пра вя дзен ня гуль няў бу дзе 
пры мя няц ца спро шча ны па ра дак 
мыт на га дэк ла ра ван ня пры ча со вым 
уво зе на мыт ную тэ ры то рыю ЕА ЭС 
транс парт ных срод каў для аса біс та га 
ка ры стан ня.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ
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АД КРЫЦЬ ДА РО ГУ ДЛЯ БІЗ НЕ СУ ЗА 10 ХВІ ЛІН
Прад стаў ні кі мыт ных ор га наў ад зна ча юць іс-
тот ны рост гру за па то каў у бок на шай кра і ны. 
Па ін фар ма цыі прэс-служ бы Дзяр жаў на га мыт-
на га ка мі тэ та (ДМК), праз мя жу ЕА ЭС ле тась 
уве зе на на 16 % больш та ва раў (у тым лі ку 
тран зіт ных) у па раў на нні з 2016 го дам. Аб' ём
тых та ва раў, што вы во зяц ца, па вя лі чыў ся на 14 %. 
У та кіх умо вах за бяс печ ваць бяс пе ку мя жы 
па-ста ро му не атры ма ец ца. Каб за ха ваць эка-
на міч ныя ін та рэ сы Бе ла ру сі, не аб ход на па ста-
ян на ма дэр ні за ваць інф ра струк ту ру. Толь кі так 
мож на эфек тыў на зма гац ца з кант ра бан дай і 
не за кон ным аба ро там нар ко ты каў. Так са ма гэ та дасць маг чы масць 
ства рыць бяс пе ку на імі джа вай па дзеі для кра і ны Еў ра гуль няў-2019. 
Акра мя та го, важ на пры гэ тым уліч ваць ін та рэ сы бе ла рус ка га біз не су, 
раз віц цё яко га сён ня па тра буе вы со кай пра пуск ной здоль нас ці гру-
заў. Пра тое, як знай сці ба ланс па між бяс пе кай і хут ка сцю, рас ка заў 
пад час прэс-кан фе рэн цыі стар шы ня Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та 
Юрый СЯНЬ КО.

ПА БУ ДУ ЮЦЬ 
ДВА НО ВЫЯ ЦЭ ХІ 
ДРЭ ВА АП РА ЦОЎ КІ

Су час ныя аб' ек ты з'я-

вяц ца на ба зе Пру жан-

ска га і Пет ры каў ска га 

ляс га саў. Бу даў ніц тва 

цэ хаў бу дзе пра ве дзе-

на ў рам ках вы ка нан ня 

га лі но вай Пра гра мы 

пра мыс ло ва га раз віц ця 

дрэ ва ап ра цоў чых вы-

твор час цяў Мін ляс га са 

на 2015—2020 га ды.

У прэс-служ бе мі ніс тэр-

ства ад зна чы лі, што ле тась 

на тэх ніч нае пе ра аб ста ля-

ван не дрэ ва ап ра цоў чых вы-

твор час цяў бы ло на кі ра ва на 

больш за 14,2 міль ё на руб-

лёў. За гэ тыя срод кі атры ма-

ла ся рэа лі за ваць 26 пра ек-

таў, з іх 6 — па ма дэр ні за цыі 

ле са піль ных вы твор час цяў, 

8 — па ўста ноў цы па зі цый-

на га аб ста ля ван ня, 2 — 

па ства рэн ні вы твор час цяў 

па вы ра бе драў ня на га па лі-

ва і інш.

Ця пер у сіс тэ ме Мін-

ляс га са дрэ ва ап ра цоў чую 

дзей насць вя дуць 70 цэ хаў

і сем май стэр ня вых участ каў. 

Ле тась імі бы ло пе ра пра ца-

ва на 3,4 міль ё на ку біч ных 

мет раў драў ні ны. Тэх ніч нае 

пе ра аб ста ля ван не вы твор-

час цяў да зво лі ла па вя лі-

чыць аб' ёмы пра дук цыі, што 

вы пус ка ец ца. 

Ма дэр ні за цыю дрэ ва-

ап ра цоў чых вы твор час цяў 

Мін ляс гас пра цяг не і сё ле-

та. Акра мя бу даў ніц тва но-

вых цэ хаў, ляс га са мі бу дуць 

так са ма за куп ле ны лі ніі ле-

са пі ла ван ня, су шыль ныя 

комп лек сы, па зі цый нае аб-

ста ля ван не. Акра мя та го, вя-

дзец ца па ста ян ны кант роль 

па за бес пя чэн ні эфек тыў най 

за груз кі дзе ю чых вы твор чых 

ма гут нас цяў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


