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НАДЗЁННАЕ
ДАМАЎЛЯЕМСЯ
ПА ЎСІХ НАПРАМКАХ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Мы вельмі зацікаўлены ў супрацоўніцтве з «Раснафтай» яшчэ і
таму, што гэта вялікая імперыя, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — І
мы не хочам абмяжоўвацца проста перапрацоўкай нафты і рэалізацыяй нафтапрадуктаў. Такая імперыя мае патрэбу ў забеспячэнні, пачынаючы ад прадуктаў харчавання і заканчваючы тэхнікай, — сказаў
Аляксандр Лукашэнка. — Таму мы будзем прасіць вас разгледзець
пытанні, каб пры роўных магчымасцях мы мелі перавагу ў пастаўках
той прадукцыі і тавараў, якія вам будуць патрэбныя для вытворчасці
і забеспячэння функцыянавання кампаніі».
Ігар Сечын у сваю чаргу падзякаваў Аляксандру Лукашэнку за ўвагу
да сумесных праектаў, якія рэалізуюцца на тэрыторыі Беларусі. «Мы
прытрымліваемся таго, што выкананне кантрактных абавязацельстваў
— гэта святое правіла для бізнесу, і я ўдзячны за разуменне гэтага нашага падыходу», — сказаў ён. Ігар Сечын пацвердзіў цікавасць «Раснафты» да развіцця супрацоўніцтва з Беларуссю. «Мы дамаўляемся аб
развіцці нашага супрацоўніцтва па ўсіх напрамках», — дадаў ён.

Стаўка рэфiнансавання
«адпачывае»
У вераснi стаўка рэфiнансавання застанецца на ранейшым
узроўнi — 23,5% гадавых, паведамляе ўпраўленне iнфармацыi
i грамадскiх сувязяў Нацыянальнага банка Беларусі.
«Падтрыманне нязменнай стаўкi рэфiнансавання ў лiпенi i жнiўнi
дазволiла аднавiць прырост тэрмiновых рублёвых укладаў насельнiцтва, паменшыць попыт на замежную валюту з боку насельнiцтва
i прадпрыемстваў, а таксама спрыяла далейшаму запаволенню iнфляцыйных працэсаў, — тлумачыць рашэнне Нацбанк. — Захаванне
жорсткасцi працэнтнай палiтыкi будзе садзейнiчаць падтрыманню
стабiльнасцi на ўнутраным валютным рынку, забяспечыць высокi
ўзровень даходнасцi рублёвых дэпазiтаў, якi перавышае даходнасць
дэпазiтаў у замежнай валюце».
Уладзiслаў КУЛЕЦКI.

12 верасня 2013 г.

ДЗЯРЖАЎНЫХ УЗНАГАРОД УДАСТОЕНЫ
РАБОТНІКІ РОЗНЫХ СФЕР
Работнікі розных сфер удастое ны дзяр жаў ных уз на га род
Рэспублікі Беларусь за шматгадовую плённую працу, узорнае
выкананне службовых абавязкаў і высокае прафесійнае майстэрства, вялікі асабісты ўклад
у развіццё сістэмы грамадзянскай авіяцыі, будаўнічай галіны і
нафтавай прамысловасці, арганізацыю аказання медыцынскай
дапамогі насельніцтву, значныя
дасягненні ў сферы адукацыі, навукі, культуры і мастацтва. Адпаведны ўказ падпісаў кіраўнік
дзяржавы Аляксандр Лукашэнка,
паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе
беларускага лідара.
Ордэнам Айчыны ІІІ ступені ўзнагароджаны старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускі камітэт ветэранаў
падраздзяленняў асаблівай рызыкі»
Алег Есін.
Начальнік факультэта ўнутраных
войскаў Ваеннай акадэміі Беларусі палкоўнік Ігар Навуменка ўдастоены ордэна «За службу Радзіме» ІІ ступені.
Ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені адзначаны намеснік камандуючага
ўнутранымі войскамі МУС — начальнік
аператыўнай і баявой падрыхтоўкі палкоўнік Алег Маткін, намеснік начальніка ўпраўлення вайсковай часці 1250
пагранічнай службы палкоўнік Андрэй

 Фінансавы выдатнік

Курс любой валюты не стаіць на месцы
з-за многіх фактараў

Барацьба экспарту
з імпартам
Грошы — таксама тавар.
Іх можна купляць, прадаваць,
інвеставаць у іх. Таму валютны курс (яго яшчэ называюць
абменным) — гэта кошт адной нацыянальнай грашовай
адзінкі, які выражаны ў грашовых адзінках іншых краін.
Але чаму, напрыклад, сёння
курс долара да беларускага
рубля 9050?
Калі разважаць найбольш
абагульнена, то гэтая лічба
склалася з балансу попыту
на долар і прапановы яго на
Беларускай валютна-фондавай біржы. Аднак не ўсё так
проста. Сапраўды — фізічна курс вызначаецца падчас
таргоў на біржы. Гэта робіцца
штодзённа. Курс, які вызначаецца на таргах сёння, будзе курсам Нацыянальнага
банка заўтра. Але гэта ідэалізаваная схема, прыдатная
адно толькі для падручнікаў
па эканамічнай тэорыі. Насамрэч на значэнне курса
нацыянальнай ці замежнай
валюты ўплывае шмат фактараў, якія потым адбіваюцца
на выніках таргоў.
Адным з такіх фактараў
можа быць эмісія нацыянальных грошай. Калі дзяржава
пачынае друкаваць вялікую

Уладзiмiр Леанiдавiч з
горада Ляхавiчы Брэсцкай вобласцi запытаўся
ў рэдакцыi наконт далейшага лёсу сваiх акцый, атрыманых узамен
чэкаў «Маёмасць». Яго
цiкавiць, якiм чынам гэтыя каштоўныя паперы
сёння магчыма прадаць,
падарыць цi перааформiць у спадчыну.

Фота БЕЛТА.

колькасць грошай, павышаючы прапанову нацыянальнай валюты, курс апошняй
пачынае падаць (гэты закон
датычыцца любога тавару
— чым яго больш, тым ніжэй яго цана). Другім вельмі
ўплывовым фак тарам з'яўля ец ца пла цеж ны ба ланс
знеш ня га ганд лю кра і ны.
Любая дзяржава вырабляе
ней кія та ва ры і, зра зу мела, прадае іх на ўнутраным
і знеш нім рын ках. У той
жа час краіны абавязкова
і штосьці закупляюць у замежнікаў. То бок эканоміка
трымаецца на балансе экспарту і імпарту. Чым больш
у краіне экспарту (які павышае попыт на нацыянальную
валюту, бо замежных пакупні коў экс парт ных та ва раў
пры му ша юць раз ліч вац ца
мясцовымі грашыма), тым
вышэйшы курс нацвалюты.
І наадварот — чым больш
ім пар ту (значыць, по пы ту
на замежную валюту), тым
ніжэйшы курс айчынных грошай. Трэці значны фак тар
— давер да нацыянальнай
валюты з боку насельніцтва,
бізнесу і гэтак далей. Калі
людзі пачынаюць захоўваць
свае зберажэнні ў замежнай валюце (павышаючы на
яе попыт), курс яе расце, а
мясцовыя грошы, адпаведна, таннеюць. Таксама на
ваганні курса могуць уплываць заявы палітыкаў ці га-

ліновых чыноўнікаў і шмат
іншых прадказальных і не
вельмі фактараў (напрыклад,
прыродная катастрофа, якая
значна падкошвае эканоміку
краіны).

Віды валютных
курсаў
Фіксаваны — афіцыйна
ўсталяваныя суадносіны паміж нацыянальнымі валютамі. Курс вызначае рэгулятар
валютнага рынку (Цэнтральны банк, Нацыянальны банк і
гэтак далей).
Курс, які вагаецца, — свабодна змяняецца пад уплывам по пы ту і пра па но вы.
За сна ва ны на ры нач ным
механізме.
Курс, які плавае, — таксама вагаецца, але тут ужо
выкарыстоўваецца механізм
валютнага рэгулявання, каб
абмежаваць рэзкія ваганні
курса нацыянальнай валюты.
У нашай краіне выкарыстоўваецца апошняя форма
курса нацыянальнай валюты.

Чакаем вашых пытанняў
пра карыстанне грашыма і
ўсё, што з гэтым звязана.
Вы можа це звяр тац ца на
электронны адрас газеты:
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з
па зна кай «для ад дзе ла
эканомікі» ці па тэлефоне
8 017 292 38 02.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

Больш як дзесяць чалавек узнагароджаны медалём Францыска Скарыны.
Сярод іх кіраўнік дзяржаўнай установы
культуры «Творчыя майстэрні «Цэнтр
сучасных мастацтваў» Віктар Альшэўскі, дырэктар Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Алена Ляшковіч
і рэктар Мінскага абласнога інстытута
развіцця адукацыі Святлана Сітнікава.
Ганаровае званне «Народны артыст
Беларусі» прысвоена артысту драмы,
вядучаму майстру сцэны Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы
Зінаідзе Зубковай.
Работнікам розных сфер таксама
прысвоены ганаровыя званні «Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь», «Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі
Беларусь», «Заслужаны дзеяч культуры
Рэспублікі Беларусь», «Заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь»,
«Заслужаны будаўнік Рэспублікі Беларусь» і «Заслужаны работнік органаў
пракуратуры Рэспублікі Беларусь».
Аляксандр Лукашэнка таксама падпісаў указ «Аб узнагароджанні медалём
«За бездакорную службу» І, ІІ, ІІІ ступені.
Сярод удастоеных гэтай узнагароды І ступені начальнік сектара галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы і кадравага
забеспячэння Дзяржаўнага пагранічнага камітэта палкоўнік Сяргей Драздоў і
намеснік начальніка аддзела галоўнага
аператыўнага ўпраўлення Дзяржпагранкамітэта палкоўнік Леанід Курсаў.

КАБ «ВЫКЛЮЧЫЦЬ»
ЦIХАЕ РЭЙДАРСТВА

ТЫ КУДЫ ПАБЕГ?
Ка лі мы, на прык лад,
хочам паехаць за мяжу,
то ідзем купляць у абменніках адпаведную
валюту. Так даводзіцца рабіць нават пры паездках у самыя блізкія
краіны (скажам, Расію,
Украіну). Нягледзячы
на тое, што мы добра
разумеем мовы адно
аднаго і едзем амаль
дадому, а не ў госці,
грошы ў кожнай краіне
ходзяць зусім розныя.
Чаму ж нельга паўсюль
разлічвацца любой валютай? І хто вырашае,
коль кі каш ту юць чужыя грошы?

Путрык, начальнік штаба галоўнага
ўпраўлення ўнутраных спраў Мінскага
гарвыканкама палкоўнік міліцыі Ігар
Тумаш і начальнік Гомельскага інжынернага інстытута МНС палкоўнік унутранай службы Аляксандр Украінец.
Загадчык кафедры тэхналогіі прадукцыі грамадскага харчавання і мясапрадуктаў Магілёўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта харчавання Зоя Васіленка
ўдастоена ордэна Пашаны.
Вядучы майстар сцэны тэатра-студыі
кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі
«Беларусьфільм» Святлана Су хавей
узнагароджана ордэнам Францыска
Скарыны.
Некалькі дзясяткаў чалавек удастоены медаля «За працоўныя заслугі».
Сярод іх дырэктар Беларускага навукова-даследчага і праектнага інстытута нафты ВА «Беларуснафта» Мікалай
Дземяненка і намеснік камандзіра авіяцыйнага атрада па арганізацыі лётнай
работы — начальнік лётна-штурманскага аддзела Нацыянальнай авіякампаніі
«Белавія» Уладзімір Кашавец.
Заслугі вялікай групы ваеннаслужачых, пагранічнікаў, супрацоўнікаў
праваахоўных органаў і ратавальнікаў
адзначаны медалямі «За адзнаку ў воінскай службе», «За адзнаку ў ахове
грамадскага парадку», «За адзнаку ў
ахове дзяржаўнай граніцы» і «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый».

вiлеяваныя магчыма цяпер
падараваць блiзкiм сваякам.
Тут трэба асобна падкрэслiць,
што па рынку каштоўных папер сёння дзейнiчае iнструкцыя Мiнфiна, дзе забаронена
дарыць акцыi iншым людзям,
акрамя блiзкiх сваякоў. Гэта
зроблена для таго, каб у нашым грамадстве не атрымала
масавага распаўсюджвання
тайная здзелка дарэння пэўных патрэбных акцый нейкiмi
зацiкаўленымi асобамi, каб
набыццё акцый па такой схеме не ажыццяўлялася з элементамi рэйдарства. Раней
iснавалi выпадкi, калi ў рукi
зацiкаўленых бакоў траплялi
цэлыя рэестры акцыянераў, а
з апошнiмi потым «працавалi»
ў рэжыме тайнага дарэння.
Ва ўсiх ас татнiх выпадках продаж акцый неабходна
ажыццяўляць толькi праз Беларускую валютна-фондавую
бiржу пры пасярэднiцтве прафесiянальнага ўдзельнiка рын-

Па про да жы на бiр жы
сваiх акцый iснуе толькi адно аб ме жа ван не. «Вар та
звяртаць увагу на тое, што ў
адпаведнасцi з Указам Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь
ад 16 лiстапада 2006 г. № 677
аблвыканкамы i Мiнскi гарвы кан кам ма юць пе ра важнае права на набыццё акцый
перапрацоўчых прадпрыемстваў сель ска гас па дар чай
прадукцыi i так званых страПа квалiфiкаваныя тлуматэгiчных прадпрыемстваў i iнчэннi на гэтую тэму рэдакцыя
шых акцыянерных таварыстзвярнулася да кансультанта
ваў, уключаных у зацверджаўпраўлення ўлiку i распараны выканкамам пералiк. З iм
джэння акцыямi Галоўнага
можна азнаёмiцца на сайтах
ўпраўлення маёмасных адабл вы кан ка маў i Мiнск ага
носiн Дзяржаўнага камiтэта
гарвыканкама», — расказвае
па маёмасцi Беларусi АндАндрэй Нагорны.
рэя НАГОРНАГА.
Чытачы нашага выдання
Спецыялiст камiтэта паветаксама пытаюцца пра тое,
дамiў нам, што набыўшы акшто iм цяпер рабiць з чэкацыi, грамадзянiн становiцца
мi «Ма ё масць», якiя яшчэ
акцыянерам i, у адпаведнасцi
засталiся ў iх на руках? Канз заканадаўствам мае права
сультант паведамiў нам, што,
ўдзельнiчаць у кiраваннi прадзгодна з пастановай Савета
прыемствам, атрымлiваць
Мiнiстраў Рэспублiкi Белаiнфармацыю аб яго дзейрусь ад 3 снежня 2012 г.
насцi, а таксама прадаваць, Сёння дзейнiчае iнструкцыя
№ 1111 падоў жаны тэрдарыць i перадаваць акцыi Мiнфiна, дзе забаронена
мiн аба рачэн ня iмян ных
ў спадчыну. Акцыянер мо- дарыць акцыi iншым людзям,
прыватызацыйных чэкаў
жа ўдзельнiчаць у сходах акрамя блiзкiх сваякоў.
«Маёмасць» па 30 чэрвеакцыянераў i актыўна выня 2016 года.
Гэ
та
зроб
ле
на
для
та
го,
казваць сваю пазiцыю па
Абмен прыватызацыйак туаль ных пы тан нях, у каб у нашым грамадстве
ных чэкаў «Маёмасць» на
тым лiку i аб размерка- не атрымала масавага
акцыi ажыццяўляецца праз
ваннi прыбытку i выплаце распаўсюджвання так званае
аддзяленнi Беларусбанка
ды вi дэн даў. У ад па ведпа месцы жыхарства, дзе
рэйдарства.
насцi з заканадаўствам,
адкрыты чэкавыя спецыакцыянернае таварыства
яльныя рахункi на грамамае права накiроўваць част- ку каштоўных папер, якi з'яўля- дзян.
ку прыбытку, якая застаецца ецца удзельнiкам бiржы. Спiсы
У кожным аддзяленнi Беў яго распараджэннi пасля вы- прафудзельнiкаў маюцца на ларусбанка маецца пералiк
платы падаткаў, iншых аба- сайце бiржы www.bcse.by.
адкрытых акцыянерных тававязковых плацяжоў i пакрыцБольш падрабязную iнфар- рыстваў, акцыi якiх прапануця страт бягучых перыядаў, мацыю аб вынiках фiнансава- юцца для абмену. У абмене
на выплату дывiдэндаў акцы- гаспадарчай дзейнасцi гэтых на чэкi «Маёмасць» там знаянерам таварыства. Рашэнне акцыянерных таварыстваў i ходзяцца акцыi каля 40 акцыаб размеркаваннi прыбытку аб велiчынi дывiдэндаў мож- янерных таварыстваў з доляй
прымаецца на агульным схо- на даведацца на сайце Мiнiс- дзяржавы.
дзе акцыянераў.
Сяргей КУРКАЧ
тэрства фiнансаў www.minfin.
Спадар Уладзiмiр вырашыў gov.by .

удакладнiць, як гэтыя акцыi
можна перадаць яго дзецям
праз механiзм афармлення ў
Рэйдарства (ад англ. raid «наезд» або raider «налётчык»)
спадчыну. Наш кансультант — дружалюбнае (а не сiлавое) паглынанне прадпрыемства
паведамiў, што ў спадчыну пе- супраць волi яго ўласнiкаў, якiя маюць пераважнае становiрадаюцца не акцыi, а чалавек шча ў гэтым прадпрыемстве, i/або яго кiраўнiка. Захоп бiзнеуступае ў правы атрымання су шляхам рэйдарства называюць «рэйдарскiм захопам». Да
ў спадчыну такiх каштоўных рэйдарскай дзейнасцi таксама адносяць карпаратыўны шантаж
папер. У акцый проста з'яў- («грынмейл»). Акрамя таго, рэйдэрствам называюць штучнае
ляецца новы ўласнiк. Любыя стварэнне ўмоў, якiя дазваляюць iстотна паменшыць кошт наакцыi: простыя i нават пры- быцця права ўласнасцi на актыў (аб'ект) групай асоб.
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