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Мін фін Грэ цыі ад мя ніў аб ме жа ван ні 
на зняц це на яў ных

Яны былі ўве дзе ны 

ў 2015 го дзе, пе рад ае 

ТАСС. З 1 каст рыч ні ка 

да зва ля ец ца без аб ме-

жа ван няў зняц це на яў-

ных срод каў у кра і не. 

Акра мя та го, грэ кам да-

зва ля ец ца зняц це срод-

каў са сва іх ра хун каў у фі нан са вых уста но вах за 

мя жой на су му да 5 ты сяч еў ра ў ме сяц. З 3 ты сяч 

да 10 ты сяч еў ра па вя ліч ва ец ца су ма, да зво ле ная 

для вы ва зу за мя жу. Аб ме жа ван ні на рух ка пі та лу 

бы лі ўве дзе ны тры га ды та му ў су вя зі з вост рым 

фі нан са вым кры зі сам і па ні кай на сель ніц тва, якое 

па ча ло ма са ва зды маць гро шы з ра хун каў. З тых 

ча соў урад не ад на ра зо ва па вы шаў ме сяч ны лі міт 

на зняц це на яў ных гра шо вых срод каў з ра хун каў у 

грэ час кіх бан ках. Апош нім ча сам жы ха рам да зва-

ля ла ся зды маць па 5 ты сяч еў ра ў ме сяц, але ўрад 

па лі чыў, што та кое аб ме жа ван не ўжо бес сэн соў нае, 

па коль кі пе ра вы шае па трэ бы боль шас ці гра ма дзян 

у атры ман ні на яў ных на пра ця гу ме ся ца.

Іло на Мас ка аб ві на вач ва юць 
у мах ляр стве

Ка мі сія па каш тоў ных па пе рах і бір жах ЗША звяр-

ну ла ся ў фе дэ раль ны акру го вы суд Ман хэ тэ на з аб-

ві на вач ван ня мі су праць за сна валь ні ка кам па ніі Tеslа 

Іло на Мас ка. Міль яр дэ ра аб ві на вач ва юць у махляр-

стве ў су вя зі з яго тві та мі аб маг чы мас ці вы ку піць ак-

цыі Tеslа, зра біў шы тым 

са мым кам па нію не пуб-

ліч най. Па звест ках рэ гу-

ля та ра, на са май спра ве 

за сна валь нік кам па ніі не 

аб мяр коў ваў і не па цвяр-

джаў умо вы про да жу, 

тым са мым пры чы ніў шы 

шко ду ін вес та рам. Ілон Маск на зваў іск не аб грун-

та ва ным і за явіў, што дзе ян ні ка мі сіі «глы бо ка рас-

ча ра ва лі» яго. Як вя до ма, 7 жніў ня Маск на пі саў у 

сва ім «Тві тэ ры», што збі ра ец ца вы ку піць Tеslа па 

ца не 420 до ла раў за ак цыю, да даў шы пры гэ тым, 

што «фі нан са ван не за бяс пе ча на». Праз 17 дзён ад 

гэ тых пла наў ён ад мо віў ся.

У Мік ра не зіі па са жыр скі са ма лёт 
упаў у ва ду

У Мік ра не зіі Bоеіng 

737, на бор це яко га зна-

хо дзі лі ся 36 пасажыраў, 

здзейс ніў ава рый ную па-

сад ку на ва ду. Пра гэ та 

па ве да мі ла мяс цо вая га-

зе та Расіfіс Dаіlу Nеws са спа сыл кай на кі раў ніц тва 

аэ ра пор та. Па са жыр скі са ма лёт ля цеў рэй сам з Па-

пуа — Но вай Гві неі на аст ра вы Трук. Па ве дам ля ец ца, 

што Bоеіng па спра ба ваў сес ці, але зва ліў ся ў ва ду 

пры клад на за 150 мет раў ад уз лёт на-па са дач най 

па ла сы. Кі раў нік аэ ра пор та мік ра не зій ска га шта та 

Трук Джы мі Эмі ліа за явіў, што ўсе 36 па са жы раў і 

11 чле наў экі па жа прай шлі агляд у дак та роў, ад нак 

сур'ёз ных траў маў не вы яў ле на.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Фі нан са вая ана лі ты каФі нан са вая ана лі ты ка  

Ры зы кі для до ла ра. 
Па лі тыч на га ха рак та ру
Гуль ня ў «ім піч мент» на ўрад ці пой дзе 

«веч на зя лё на му» на ка рысць
Па вы ні ках чар го ва га па ся джэн ня Фе дэ раль ная рэ зер во вая 

сіс тэ ма (ФРС) ЗША аб вяс ці ла аб па вы шэн ні клю ча вой стаў кі з 

2 % да 2,25 %. Акра мя та го, ФРС агу чы ла вель мі па зі тыў ны пра-

гноз у част цы эка на міч на га рос ту, бес пра цоўя і ін фля цыі. Гэ та 

ўжо трэ цяе па вы шэн не клю ча вой стаў кі ў гэ тым го дзе, і рын кі 

ча ка юць, што ў снеж ні ад бу дзец ца яшчэ ад но, чац вёр тае, ла-

гіч на раз ва жае фі нан са вы ана лі тык Жан на КУ ЛА КО ВА.

Той факт, што рэ аль насць мо жа стаць леп шая за пра гноз, ужо 

шмат ме ся цаў аказ вае до ла ру пад трым ку. Ад нак ця пе раш няе па-

вы шэн не не ста ла для ін вес та раў сюр пры зам, фак тыч на яно ўжо 

бы ло ўлі ча на ў бя гу чым кур се до ла ра, та му на на ві ны аме ры кан ская 

ва лю та ад рэ ага ва ла сціп лым ума ца ван нем на 0,5 %.

Ра зам з тым для до ла ра ёсць і ры зы кі, га лоў ным чы нам па лі тыч-

на га ха рак та ру. У па чат ку ліс та па да ў ЗША прой дуць так зва ныя 

пра меж ка выя вы ба ры, пад час якіх бу дзе цал кам пе ра абі рац ца 

ніж няя па ла та Кан грэ са, 35 се на та раў, не каль кі дзя сят каў гу бер-

на та раў і ін шыя чы ноў ні кі. Га лоў ная інт ры га: ці за ста нуц ца пры 

ўла дзе рэс пуб лі кан цы або іх зме няць дэ ма кра ты? У дру гім вы пад ку, 

ве ра год на, тая пар тыя бу дзе гу ляць су праць дзе ю ча га прэ зі дэн та, 

і ў СМІ зноў мо жа за ма я чыць сло ва «ім піч мент». На ўрад ці гэ та 

пой дзе до ла ру на ка рысць.

Акра мя та го, сам прэ зі дэнт Трамп з'яў ля ец ца пры хіль ні кам сла-

бай на цы я наль най ва лю ты і ак тыў на вы ка рыс тоў вае вер баль ныя 

ін тэр вен цыі, на кі ра ва ныя су праць яе рос ту. На прык лад, пуб ліч на 

вы каз вае не за да во ле насць па лі ты кай рэ зер во вай сіс тэ мы і моц-

ным до ла рам. Ня рэд ка рын кі рэ агу юць на та кія за явы рас про да жам 

до ла ра, і аме ры кан ская ва лю та сла бее.

Так са ма трэ ба па мя таць пра па лі тыч нае су праць ста ян не па між 

ЗША і шэ ра гам ін шых дзяр жаў, у пры ват нас ці Кі та ем. КНР з'яў-

ля ец ца най буй ней шым тры маль ні кам аме ры кан скіх дзяр жаў ных 

аб лі га цый, а апе ра цыі з гэ ты мі па пе ра мі мо гуць быць ін стру мен там 

уплы ву на курс аме ры кан скай ва лю ты. Так, маш таб ны рас про даж 

та кіх аб лі га цый мо жа спра ва ка ваць па дзен не «бак саў».

З улі кам усіх фак та раў перс пек ты вы до ла ра цяж ка аха рак та ры-

за ваць як ад на знач на доб рыя, ня гле дзя чы на тое, што па вы ша юц ца 

пра цэнт ныя стаў кі.

Сяр гей КУР КАЧ



У ІН ТА РЭ САХ 
ПА ЖЫ ЛЫХ ЛЮ ДЗЕЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Як рас ка заў жур на ліс там на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы-

яль най аба ро ны Аляк сандр РУ МАК, па апош ніх да ных, 90,1 % 

не пра ца здоль ных па жы лых бе ла ру саў атрым лі ва юць са цы яль ныя 

па слу гі до ма. Са цы яль ныя ра бот ні кі аб слу гоў ва юць до ма 30,5 % 

па жы лых лю дзей ва ўзрос це да 75 га доў, 24,8 % — ад 75 да 80 га-

доў і амаль па ло ву — 44,7 % ва ўзрос це 80 га доў і ста рэй. З іх 

26 % — адзі но кія гра ма дзя не.

Ака зан не са цы яль ных па слуг, па вод ле слоў Аляк санд ра Ру-

ма ка, ды фе рэн цы ра ва на. Бяс плат на іх атрым лі ва юць адзі-

но кія ма ла за бяс пе ча ныя гра ма дзя не, чый па мер пен сіі мен-

шы за бюд жэт пра жы тач на га мі ні му му, — гэ та ка ля 2 % ад 

агуль най коль кас ці па жы лых лю дзей, якія атрым лі ва юць са-

цы яль ныя па слу гі до ма. Па жы лыя лю дзі, якія ма юць да ход ад 

1 да 2 бюд жэ таў, аплач ва юць ка ля 60 % ад кош ту сац пас луг.

Тым па жы лым, якія ма юць дзя цей пра ца здоль на га ўзрос ту, што 

аба вя за ны ўтрым лі ваць баць коў па за ко не, са цы яль ныя па слу гі 

до ма аказ ва юц ца на ўмо вах поў най апла ты.

На мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны асаб лі ва ад-

зна чае той факт, што ў на шай кра і не па шы ра ец ца ко ла са цы яль-

ных па слуг, якія да зва ля юць 

ча ла ве ку даў жэй жыць у 

звык лых хат ніх умо вах. Ка лі 

ра ней ад кры ва лі ад дзя лен ні 

дзён на га зна хо джан ня, дзе 

лю дзі маг лі зай мац ца клуб-

най і гурт ко вай дзей нас цю, 

то ця пер та кія ад дзя лен ні 

пры зна ча ныя і для ака зан ня 

да па мо гі сем' ям у до гля дзе 

па жы лых.

* * *
У Бе ла ру сі ство ра на 13 за мя шчаль ных сем' яў для па жы лых 

лю дзей. У лі да рах — Мін ская воб ласць, дзе з'я ві ла ся сем та кіх 

сем' яў. За мя шчаль ная сям'я — гэ та ар га ні за цыя са цы яль на га аб-

слу гоў ван ня па жы лых лю дзей ва ўмо вах іх су мес на га пра жы ван ня з 

ты мі, хто га то вы ўзяць на ся бе кло пат аб прад стаў ні ках ста рэй ша га 

па ка лен ня. «Час цей за ўсё па жы лых бя руць у ін шыя сем'і да рос лыя 

лю дзі, якія вы га да ва лі сва іх дзя цей, каб ра зам жыць і вес ці агуль-

ную гас па дар ку», — за явіў Аляк сандр Ру мак. Ён ад зна чыў, што 

ка лі па жы ло му ча ла ве ку не аб ход ны па ста ян ны до гляд, то ў та кіх 

вы пад ках за мя шчаль най сям'і мо жа быць пры зна ча на вы пла та.

* * *
У Бе ла ру сі пла ну ец ца рас пра ца ваць На цы я наль ную стра тэ гію 

ў ін та рэ сах па жы лых лю дзей. Па сло вах Аляк санд ра Ру ма ка, НДІ 

пра цы Мінп ра цы і са ца ба ро ны пры сту піць да рас пра цоў кі гэ та га 

да ку мен та ў 2019 го дзе. Стра тэ гія па він на бу дзе пра ду гледж ваць 

ме ры па рэа лі за цыі па тэн цы я лу па жы лых лю дзей, за да валь нен ня 

іх па трэ б у роз ных сфе рах жыц ця.

Свят ла на БУСЬ КО.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На дум ку Прэ зі дэн та, за раз у чле наў СНД ад сут ні-

чае агуль нае ба чан не і ге не раль ны план раз віц ця Са-

друж нас ці, прак тыч ная стра тэ гія па ін тэ гра цыі эка но мік 

кра ін-удзель ніц не ство ра на. Ён на га даў, што ў рам ках 

адап та цыі Са друж нас ці да су час ных рэа лій пры сту пі лі 

да рэ ві зіі Кан цэп цыі да лей ша га раз віц ця СНД. Кі раў нік 

бе ла рус кай дзяр жа вы пра па на ваў да ру чыць ура дам 

аб на віць у гэ тым да ку мен це эка на міч ны блок, па коль кі 

ён мо жа стаць ідэа ла гіч най ас но вай для больш поў на га 

вы ка ры стан ня на ву ко ва-вы твор ча га і ін вес ты цый на га 

па тэн цы я лу.

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў мер-

ка ван не, што ўза е ма дзе ян не ў фар ма це СНД па він на 

быць сін хра ні за ва на з ін тэ гра цый ны мі пра цэ са мі ў Вя лі-

кай Еў ра зіі, асаб лі ва ў рам ках Шан хай скай ар га ні за цыі 

су пра цоў ніц тва, а так са ма з Еў ра зій скім эка на міч ным 

са юзам. Па вод ле яго слоў, вар та вы зна чыць на прам кі 

для спа лу чэн ня маг чы мас цяў на шых кра ін з буй ны мі 

між на род ны мі пра ек та мі, у пер шую чар гу з эка на міч-

ным по ясам Шаў ко ва га шля ху.

Яшчэ бе ла рус кі лі дар пра па на ваў да ру чыць вы ка-

наў ча му сак ра та ру СНД Сяр гею Ле бе дзе ву і стар шы ні 

Ка ле гіі Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі Тыг ра ну Сар кі-

ся ну ак ты ві за ваць пад рых тоў ку да пад пі сан ня аб ноў-

ле на га ме ма ран ду ма аб па глыб лен ні ўза е ма дзе ян ня 

па між ЕЭК і Вы кан ка мам СНД.

Да рэ чы, пад час па ся джэн ня Са ве та кі раў ні коў дзяр-

жаў СНД Аляк сандр Лу ка шэн ка за пра сіў за меж ных 

лі да раў на ве даць ІІ Еў ра пей скія гуль ні, якія прой дуць 

у Мін ску з 21 па 30 чэр ве ня 2019 го да.

Так са ма на па лях са мі ту кі раў нік бе ла рус кай дзяр-

жа вы пра вёў шэ раг двух ба ко вых су стрэч з за меж ны мі 

лі да ра мі. У аб' ек ты вы ка мер тра пі ла су стрэ ча з Прэ-

зі дэн там Мал до вы Іга рам Да до нам. Аб мер ка ва лі стан 

ганд лё ва-эка на міч на га су пра цоў ніц тва, рэа лі за цыю 

ра ней шых да моў ле нас цяў і перс пек тыў ныя на прам кі 

для раз віц ця ўза е ма дзе ян ня.

Па вы ні ках Аляк сандр Лу ка шэн ка ко рат ка па гу та рыў 

з прад стаў ні ка мі ра сій ска га тэ ле ба чан ня і рас па вёў, 

што пы тан не бяс пе кі бы ло цэнт раль нае на па ся джэн ні 

Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў СНД, аса біс та гэ ты ас пект 

Прэ зі дэнт аб мер ка ваў з Ула дзі мі рам Пу ці ным. Ён да-

даў, што ў сфе ры бяс пе кі ўплы ва юць і ін шыя фак та ры, 

у тым лі ку ва ен ныя.

Па вод ле Бел ТА.

СІ ЛА — У АДЗІН СТВЕ

Ка лі па чы на ец ца ста расць?
Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы 

зда роўя рас пра ца ва ла на ступ ную 

ўзрос та вую кла сі фі ка цыю:

да 40 га доў — ма ла ды ўзрост;

да 60 га доў — ся рэд ні ўзрост;

60—75 га доў — па жы лыя лю дзі;

75—90 га доў — ста рыя лю дзі;

пас ля 90 га доў — доў га жы ха ры.

На тры гэ тыя па сту ла ты зра-

біў ак цэнт мі ністр за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір 

МАКЕЙ на па ся джэн ні Са ве-

та мі ніст раў за меж ных спраў 

СНД у Ду шан бэ.

Кі раў нік знеш не па лі тыч на га 

ве дам ства Бе ла ру сі на га даў, што 

два га ды та му на ўзроў ні кі раў ні-

коў дзяр жаў бы ло пры ня та важ нае 

для да лей ша га раз віц ця Са друж-

нас ці ра шэн не аб яе адап та цыі да 

су час ных рэа лій. На яго дум ку, 

сён ня мож на з за да валь нен нем 

кан ста та ваць, што фак тыч на ўсе 

па стаў ле ныя за да чы вы ка на ны аль-

бо зна хо дзяц ца ў ак тыў най ста дыі 

за вяр шэн ня.

Ад ной з клю ча вых тэм з'яў ля ец ца 

ра бо та над ак ту а лі за цы яй кан цэп-

цыі да лей ша га раз віц ця СНД, да даў 

ён. Па вод ле слоў Ула дзі мі ра Ма кея, 

гэ та ас но ва твор ны да ку мент, рэ-

фар ма ван не ар га ні за цыі рас па ча та. 

«Без умоў ным пры яры тэ там Бе ла-

ру сі ў да лей шым раз віц ці ін тэ гра цыі 

за ста ец ца эка но мі ка пры ра зу мен ні 

важ нас ці су пра цоў ніц тва і па ін шых 

на прам ках», — пад крэс ліў мі ністр 

за меж ных спраў Бе ла ру сі.

Па тэ ме бяс пе кі кі раў нік знеш-

не па лі тыч на га ве дам ства Бе ла ру сі 

за зна чыў на ступ нае: гэ тыя пы тан ні 

ак ту аль ныя для мно гіх кра ін, і гэ-

та праб ле мы, ад якіх не сыс ці. «Не 

толь кі на поўд ні пра сто ры СНД, але 

і на за ход ніх ме жах ад бы ва ец ца на-

за па шван не ва ен на га па тэн цы я лу. 

Не ка то рыя кра і ны, якія мя жу юць не-

па срэд на з Бе ла рус сю, пра па ну юць 

на ват ве лі зар ныя гро шы за тое, каб 

іх за акі ян скія са юз ні кі раз мя шча лі 

свае ва ен ныя ба зы. Вя до ма ж, мы 

ўсё гэ та па він ны ўліч ваць у на шай 

па лі ты цы і пры маць ме ры адэ кват-

на га рэ ага ван ня», — ска заў Ула дзі-

мір Ма кей.

Так са ма мі ністр за меж ных спраў 

рас па вёў аб бу ду чых прад стаў ні чых 

між на род ных кан фе рэн цы ях у ста-

лі цы Бе ла ру сі, якія звя за ны з тэ ма-

ты кай бяс пе кі.

Ён да даў, што па ра дак дня ар га-

ні за цыі па ві нен быць больш спа лу-

ча ны з па рад ка мі дня роз ных між-

на род ных струк тур, якія зай ма юц ца 

ра шэн нем ак ту аль ных праб лем і 

вы клі каў.

Так, су стрэ чу асноў най гру пы 

Мюн хен скай кан фе рэн цыі па бяс пе-

цы ў кан цы каст рыч ні ка — па чат ку 

ліс та па да ў Мін ску на ве да юць прад-

стаў ні кі кра ін, якія ма юць улас ны 

пункт гле джан ня, які ад роз ні ва ец ца 

ад ін шых. Ад нак, да даў Ула дзі мір 

Ма кей, за да ча за клю ча ец ца ў тым, 

каб да во дзіць свой пункт гле джан-

ня, не ба яц ца па доб на га ро ду дыс-

ку сій.

Да рэ чы, СМЗС пра хо дзі ла на 

фо не ра бо ты се сіі Ге на самб леі 

ААН, дзе ад ной з клю ча вых тэм 

бы ло са дзей ні чан не па сту паль на му 

эка на міч на му рос ту і ўстой лі ва му 

раз віц цю. Мі ністр вы ка заў упэў не-

насць у тым, што на шым кра і нам 

пад сі лу пра дэ ман стра ваць рэ аль-

нае парт нёр ства ў спра ве вы ка нан-

ня Па рад ку дня — 2030 і да сяг нен ня 

Мэ т устой лі ва га раз віц ця. Яшчэ ён 

пра па на ваў па ду маць, як вы ка рыс-

тоў ваць фар мат СНД для са дзей-

ні чан ня гла баль ным на ма ган ням у 

га лі не ўстой лі ва га раз віц ця.

Па вод ле Бел ТА.

ЭКА НО МІ КА, 
БЯС ПЕ КА І РАЗ ВІЦ ЦЁ


