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Трамп пе ра мог на ко ку сах у Аё ве
Прэ зі дэнт ЗША До нальд 

Трамп атры маў пе ра мо гу 

на ко ку сах у шта це Аё ва, 

па ве да мі ла мяс цо вае пад-

раз дзя лен не Рэс пуб лі кан-

скай пар тыі. Як па ве дам-

ляе вы дан не USА Tоdау, Трам пу ўда ло ся на браць 97,2 % 

га ла соў вы бар шчы каў, у той час як бы лы гу бер на тар 

шта та Ма са чу сетс Уіль ям Уэлд на браў уся го 1,3 % і апы-

нуў ся на дру гім мес цы.

Сам Трамп у «Тві тэ ры» на зваў свой вы нік вя лі кай пе-

ра мо гай і па дзя ка ваў за яго сва ім пры хіль ні кам. Ко ку сы, 

як і прай ме рыз — част ка ўнут ры пар тый ных вы ба раў у 

ЗША, па вы ні ках якіх ад пар тыі абі ра ец ца кан ды дат у прэ-

зі дэн ты ЗША. Гэ та мяс цо выя пар тый ныя схо ды, удзель ні кі 

якіх вы бі ра юць дэ ле га таў — сва іх прад стаў ні коў. Улет ку 

пе рад вы ба ра мі кож ная пар тыя пра во дзіць на цы я наль ны 

з'езд, на якім ужо са мі дэ ле га ты вы бі ра юць прэ тэн дэн та на 

па са ду прэ зі дэн та ад пар тыі. У Аё ве тра ды цый на пра во-

дзяц ца пер шыя ўнут ры пар тый ныя схо ды, та му іх вы ні кам 

удзя ля ец ца та кая па вы ша ная ўва га.

Во сем кан ды да таў па да лі за яў кі на ўдзел 
у вы ба рах прэ зі дэн та Ба лі віі

Вы шэй шы вы бар чы суд (ВВС) Ба лі віі пры няў во сем зая-

вак кан ды да таў на ўдзел у вы ба рах прэ зі дэн та кра і ны. Аб гэ-

тым па ве да міў стар шы ня ін стан цыі Саль ва дор Ра мэ ра. «Ча-

ты ры аль ян сы і ча ты ры пар тыі за рэ гіст ра ва лі ся. У нас ёсць 

ты дзень, каб пра ве рыць да ку мен ты кан ды да таў», — ска заў 

ён на прэс-кан фе рэн цыі, якая транс лі ра ва ла ся ў Fасеbооk 

га зе ты Dеbеr. Ка лі ў ВВС бу дуць за ўва гі да да ку мен таў, у 

пар тый бу дзе маг чы масць іх вы пра віць. 23 лю та га па ві нен 

быць апуб лі ка ва ны кан чат ко вы спіс асоб, да пу шча ных да 

ўдзе лу ў вы ба рах, якія за пла на ва ныя на 3 мая. 

Gооglе ўпер шы ню рас кры ла вы руч ку YоuTubе
Кам па нія агу чы ла звест кі 

аб вы руч цы ві дэа хос тын гу 

YоuTubе ў спра ва здач нас ці 

за чац вёр ты квар тал мі ну ла га 

го да. Па доб нае ад бы ва ец ца 

ўпер шы ню ў гіс то рыі, ад зна-

чае СNBС. Пры гэ тым да хо ды 

YоuTubе з ін шых кры ніц асоб-

на не па зна ча ны, што ро біць ацэн ку рэ аль на га пры быт-

ку сэр ві су скла да най за да чай, пад крэс лі вае тэ ле ка нал. 

Рэ кла ма на YоuTubе ў 2019 го дзе пры нес ла кам па ніі 

Gооglе ка ля $15,15 млрд. На чац вёр ты квар тал пры па-

дае $4,72 млрд вы руч кі. У 2018-м на рэ кла ме кам па нія 

за ра бі ла ка ля $11,16 млрд. Прад стаў нік Gооglе ад мо-

віў ся па ве да міць СNBС, якую до лю вы руч кі ад рэ кла мы 

на YоuTubе атрым лі ва юць ства раль ні кі ві дэа кан тэн ту. 

Ад нак фі нан са вы ды рэк тар кам па ніі Рут По рэт па ве дам-

ля ла, што ім сы хо дзіць «вя лі кая част ка» гэ тых гро шай, 

ад зна чае тэ ле ка нал.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Гро шы

БЯРЭШ ЧУЖЫЯ, 
АДДАЕШ СВАЕ

Бес пра цэнт ныя бан каў скія рас тэр мі ноў кі 
ма са ва ад мя ня юц ца?

Сіс тэм ныя буй ныя бан кі ўжо змя ні лі ўмо вы про да-

жу та ва раў у рас тэр мі ноў ку. Гэ та зда ры ла ся пас ля 

та го, як На цы я наль ны банк аб ме жа ваў ка мі сій ныя, 

якія фі нан са вым ін сты ту там пла ці лі кра мы і цэ лыя 

ганд лё выя сет кі.

А ўсё па ча ло ся 

з та го, што бан-

кі ста лі эмі та ваць 

кар ты рас тэр мі ноў-

кі, пра па ноў ва ю чы 

тым са мым на сель-

ніц тву аплач ваць 

та ва ры ў кра мах 

част ка мі на пра-

ця гу ка рот ка га ці 

на ват да во лі доў га га пе ры я ду ча су. Пры гэ тым пе ра ва га 

кар так рас тэр мі ноў кі для па куп ні коў да ня даў ня га ча су 

за клю ча ла ся ў тым, што гэ ты ме ха нізм не пра ду гледж ваў 

фак тыч на ні я кіх пра цэн таў, гэ та зна чыць уз на га ро джан не 

банк за ка ры стан не рас тэр мі ноў кай прак тыч на не браў. 

Але ж так не бы вае, каб доб ры бан кір да ваў гро шы на час 

за пры го жыя во чы. Свой да дат ко вы да ход бан кі ў да дзе ным 

вы пад ку атрым лі ва юць ад пра даў цоў, якія вы плач ва юць 

узна га ро джан не крэ дыт ным ар га ні за цы ям у вы пад ку про-

да жу та ва раў у рас тэр мі ноў ку.

Та кая «муд рая» схе ма больш за ўсё спа да ба ла ся пра даў-

цам, вы руч ка якіх па ча ла рас ці на ват па тых да ра гіх па зі цы ях, 

дзе цэ ны для клі ен таў не бы лі зні жа ны на ват на ка пей ку. На 

са май спра ве, ца на та ва ру рэ аль на мен шая — на тую част ку 

ка мі сій ных, якую пра даў цы «ад шпіль ва лі» бан кі рам. Па куп ні-

кі «без за ма ро чак», з ра дас цю на бы ва лі та кія да ра гія та ва ры, 

аплач ва ю чы іх част ка мі і не пе ра плач ва ю чы (як ім зда ва ла ся) 

за гэ та — хо ць ме на ві та яны пла ці лі і тыя са мыя ка мі сій ныя. 

Быц цам бы ўсе за да во ле ныя, але ... Да дзе ная ма дэль про-

да жаў не спа да ба ла ся На цы я наль на му бан ку кра і ны.

А та му фі нан са вы рэ гу ля тар яшчэ ў сту дзе ні ра за слаў ка-

мер цый ным бан кам ліс ты і па пя рэ дзіў аб не да пу шчаль нас ці 

за вы ша ных уз на га ро джан няў, якія гэ тыя ар га ні за цыі бя руць 

у пра даў цоў у вы пад ку про да жу та ва ру ў рас тэр мі ноў ку. 

Вы свет лі ла ся, што ча сам кра мы вы плач ва юць да 30 % ад 

кош ту та ва ру ў вы пад ку афарм лен ня па куп кі ў рас тэр мі ноў-

ку. Нац банк жа рэ ка мен да ваў зні зіць да 4 % па мер лю бо га 

ўзна га ро джан ня, якое вы плач ва юць бан кам ар га ні за цыі 

ганд лю. Бан кі па він ны вы ка наць прад пі сан не Нац бан ка і да 

8 лю та га даць спра ва зда чу аб пра ве дзе най ра бо це.

Крэ дыт ныя ар га ні за цыі ўжо па ча лі вы кон ваць ука зан ні 

рэ гу ля та ра. Па коль кі ця пер маг чы мас ці бан каў спа га няць 

узна га ро джан не з ар га ні за цый ганд лю аб ме жа ва ныя, фі-

нан са выя ўста но вы пе ра гля да юць умо вы пра да стаў лен ня 

рас тэр мі но вак і ста лі ад маў ляц ца ад бес пра цэнт ных ва-

рыян таў. Не ка то рыя бан кі ста лі спа га няць ад 4 % да 6 % 

га да вых з на сель ніц тва ў вы пад ку афарм лен ня рас тэр мі-

ноў кі больш чым на шэсць ме ся цаў. Бе ла рус банк і зу сім 

ад мо віў ся ад пра дук ту «рас тэр мі ноў ка без пе ра плат».

Ана лі ты кі Нац бан ка ўпэў не ныя — не вар та ства раць умо-

вы, каб уся кра і на жы ла ў рас тэр мі ноў ку. Бо ў не ка то рых 

сла ёў на сель ніц тва ня рэд ка мо жа ства рац ца ілю зія, што 

та ва ры ў рас тэр мі ноў ку пра да юц ца амаль бяс плат на, па-

коль кі іх куп ля не па тра буе ні пер ша па чат ко вых пла ця жоў, 

ні пра цэнт ных вы плат. Ад нак у рэ ча іс нас ці афарм лен не 

та ва ру ў рас тэр мі ноў ку вя дзе да па ве лі чэн ня па зы ко вай 

на груз кі на хат нюю гас па дар ку.

Тыя сем'і, якія кож ны ме сяц бя руць та ва ры ў рас тэр мі ноў-

ку, мо гуць су тык нуц ца з не пад' ём ным па ме рам па зы ко вай 

на груз кі. Ка лі ча ла век куп ляе та вар у рас тэр мі ноў ку ў кра-

ме, а не бя рэ крэ дыт у бан ку, аца ніць пла це жаз доль насць 

та ко га клі ен та праб ле ма тыч на. Трэ ба, пры не аб ход нас ці, 

на бы ваць у рас тэр мі ноў ку толь кі адзін та вар, а на ступ ныя 

па куп кі ра біць толь кі пас ля та го, як па пя рэд няя рас тэр-

мі ноў ка скон чыц ца. Але не ўсе пры трым лі ва юц ца та ко га 

пра ві ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Аб гэ тым па ве да міў 

стар шы ня гер ман ска-бе-

ла рус кай пар ла менц кай 

гру пы Бун дэс та га Гер-

ма ніі Марк ХАЎ ПТМАН 

на су стрэ чы са стар шы-

нёй Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Бе ла ру сі па між на род-

ных спра вах Анд рэ ем 

СА ВІ НЫХ.

Бе ла рус кі пар ла мен та рый 

пад крэс ліў: Бе ла русь раз гля-

дае Гер ма нію як клю ча во га 

парт нё ра ў Еў ра пей скім са ю зе. Раз-

мо ва ідзе, у пры ват нас ці, аб са цы-

яль ных ас пек тах — до све дзе ФРГ па 

фар мі ра ван ні гра ма дзян скай су пол кі, 

рэа лі за цыі ін та рэ саў роз ных са цы яль-

ных груп, адзі най пра гра ме раз віц ця 

кра і ны.

«Над звы чай на ці ка вы гер ман скі 

во пыт па ўза е ма дзе ян ні біз не су і гра-

мад ства. Гер ма нія — пер шы і га лоў ны 

парт нёр, асаб лі ва ў га лі не ма дэр ні за-

цыі эка но мі кі, па ста вак вы са ка якас-

нага аб ста ля ван ня», — пра цяг нуў Анд-

рэй Са ві ных.

Дэ пу тат ба чыць перс пек ты вы для 

па глыб лен ня пра мыс ло вай ка а пе ра-

цыі ў энер ге ты цы, хі міч най пра мыс-

ло вас ці, ма шы на- і пры бо ра бу да ван ні, 

раз віц ці элект ра транс пар ту, а так са ма 

ў га лі не ін фар ма цый ных тэх на ло гій.

«Гер ма нія за ці каў ле на ў 

пад трым цы ін вес ты цый ных 

пра цэ саў ад ня мец кіх фірм на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У той жа 

ме ры мы хо чам раз ві ваць 

экс парт бе ла рус кіх вы ра баў 

у Гер ма нію і ў Еў ро пу ўво гу-

ле», — у сваю чар гу ад зна чыў 

Марк Хаў птман. Жур на ліс там 

ён па ве да міў, што вя лі кі па-

тэн цы ял для су пра цоў ніц тва 

ба чыць у га лі нах ліч ба ві за цыі, 

бу даў ніц тва сель ска гас па дар-

чай тэх ні кі і элект ра транс пар-

ту, ла гіс ты цы.

Анд рэй Са ві ных на га даў жур на-

ліс там і пра маг чы масць па шы рэн ня 

ўза е ма дзе ян ня праз вы твор часць кам-

па не нтаў для тэх ні кі.

«У нас ужо ёсць ста ноў чы до свед 

у га лі не аў та ма бі ле бу да ван ня. Гэ та 

трэ ба раз ві ваць і ўся ляк па шы раць 

гэ тую прак ты ку», — вы ка заў мер ка-

ван не дэ пу тат.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пас ля рэа лі за цыі пі лот ных 

пра ек таў мож на аб мяр коў ваць 
тран зіт наф ты на па ста ян най 
асно ве. Аб гэ тым жур на ліс там 
па вы ні ках су стрэ чы з мі ніст-
рам за меж ных спраў Бе ла ру сі 
Ула дзі мі рам МА КЕ ЕМ па ве да-
міў яго лі тоў скі ка ле га Лі нас 
ЛІН КЯ ВІ ЧУС. Ба кі пла ну юць 
раз гле дзець і тэх ніч ныя маг-
чы мас ці па ста вак га зу.

Пад час су стрэ чы кі раў ні кі ве-
дам стваў за кра ну лі шэ раг пы тан няў, у тым лі ку вост рых. 
Ся род іх — бу даў ніц тва атам най элект ра стан цыі, ацэн кі 
бяс пе кі якой ра зы хо дзяц ца.

«Га лоў нае — быць упэў не ным, што за бяс пе ча на мак сі-

маль ная бяс пе ка пры бу даў ніц тве, а по тым пра цы АЭС», — 

ска заў жур на ліс там Ула дзі мір Ма-

кей. У Бе ла ру сі ра зу ме юць на сця-

ро жа насць лі тоў ска га бо ку, але, 

пад крэс ліў мі ністр, на ша кра і на 

цал кам праз рыс тая ў су пра цоў ніц-

тве з МА ГА ТЭ. Так, стрэс-тэс ты на 

но вай стан цыі пра ве дзе ны доб ра-

ах вот на, бо Бе ла русь, як ні хто, за-

ці каў ле на ў «мір ным» ата ме.

Ула дзі мір Ма кей па ве да міў, што 

раз гля дае ві зіт Лі на са Лін кя ві чу са 

як асно ву но ва га, якас на га пе ры я-

ду ў двух ба ко вых ад но сі нах. Тым больш што шос та га лю та-

га спаў ня ец ца 25 гадоў з мо ман ту пад пі сан ня да га во ра аб 

доб ра су сед стве і су пра цоў ніц тве і да га во ра аб дзяр жаў най 

мя жы па між краінамі.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

На кі тай скі ві рус nСоv-2019 

у Бе ла ру сі ўжо аб сле да ва на 

больш за 300 ча ла век. Ні 

ў ад ным вы пад ку ён не 

па цвер дзіў ся, па ве да мі ла 

прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Юлія БА РА ДУН.

— У тых, хто прай шоў аб сле да ван-

не, вы яў ле ны грып ты паў А і В, мі ка-

плаз ма, ры на ві ру сы і ін шае. На сён ня 

ка ра на ві рус у Бе ла ру сі не за рэ гіст ра-

ва ны, — ад зна чы ла прэс-сак ра тар.

Яна рас ка за ла, што Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Бе ла ру сі кан так туе з 

ра сій скі мі ка ле га мі. Усе гра ма дзя не 

Бе ла ру сі, якія, зна хо дзя чы ся ў Кі таі, 

звя за лі ся з па соль ствам Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у гэ тай кра і не і за пра сі лі 

эва ку а цыю, атры ма юць мес цы ў са-

ма лё це Ра сіі. Па куль гэ та дзе сяць ча-

ла век.

— Сён ня-заўт ра бе ла ру саў эва ку і-

ру юць, яны бу дуць зна хо дзіц ца на ка-

ран ці не ў Ра сіі. Па куль яны ад чу ва юць 

ся бе зда валь ня ю ча і пас ля пра хо джан-

ня ка ран ці ну вер нуц ца ў Бе ла русь, — 

удак лад ні ла Юлія Ба ра дун.

Як па ве дам ля ла ся ра ней, 2 лю та га 

з кі тай ска га Уха ня ра зам з гра ма дзя-

на мі Ка зах ста на эва ку і ра ва ны пяць 

бе ла ру саў. Яны да стаў ле ны ў Нур-

Сул тан, дзе зна хо дзяц ца ў су праць-

ін фек цый ным кор пу се пры шмат про-

філь най баль ні цы і за ста нуц ца там да 

зняц ця ка ран ці ну. Усе яны не ма юць 

пры кмет хва ро бы. Ка зах скі бок да па-

мо жа бе ла ру сам на ла дзіць устой лі-

вую су вязь з род ны мі. Гэ та па абя цаў 

па сол Бе ла ру сі ў Ка зах ста не Ана толь 

Ніч ка саў у тэ ле фон най раз мо ве з мі-

ніст рам ахо вы зда роўя Ула дзі мі рам 

Ка ра ні кам. Ім пе рад адуць сім-кар ты 

мяс цо вых апе ра та раў су вя зі.

Коль касць ля таль ных зы хо даў ся род 

тых, хто за хва рэў на пнеў ма нію, вы клі-

ка ную ка ра на ві ру сам nСоv-2019 у Кі таі, 

па вя лі чы ла ся да 425, за хва рэ лі больш 

за 20 ты сяч. За ме жа мі Кі тая ві рус вы яў-

ле ны ўжо ў больш чым 20 кра і нах. Пры 

гэ тым ула ды КНР за яў ля юць, што смя-

рот насць ад гэ та га ві ру су ў Кі таі скла-

дае 2,1 % ад за хва рэў шых, і яна знач на 

ні жэй шая, чым смя рот насць ад гры пу, 

Эбо лы і ві ру су рэ спі ра тор на га сін дро-

му (MЕRS). Са праў ды смя рот насць 

ад так зва на га «пту шы на га гры пу» 

ў 1997 го дзе скла ла 52,8%. У 2002 го-

дзе пры ўспыш цы ка ра на ві ру са SАRS 

(аты по вая пнеў ма нія) па мер ла 9,6 % ін-

фі цы ра ва ных. У 2009 го дзе грып H1N1 

(вя до мы як «сві ны грып») за браў жыц ці 

17,4 % за хва рэў шых. У 2012-м ус пыш-

ка ка ра на ві ру са MЕRS-СоV каш та ва ла 

жыц цяў 34,4 % хво рых.

Але на КРА ВЕЦ.

Су пра цоў ніц тва

ГЕР МА НІЯ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НА Ў ІМ ПАР ЦЕ БЕ ЛА РУС КІХ ТА ВА РАЎ

Ра сія эва ку і руе бе ла ру саў з Уха ня

НАФ ТА З ЗА ХА ДУ Літ ва га то ва пра цяг ваць 
аль тэр на тыў ныя па стаў кі ў Бе ла русь
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На слыху


