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КНІГА ПРАЦУЕ
НА ДАБРАЧЫННАСЦЬ

 Грошы

СТАЎКІ ПА СПАЖЫВЕЦКІХ КРЭДЫТАХ ЗНІЗЯЦЦА?

На імпарт грошай не дадуць
У прыватнасці, банкам рэкамендавана перагледзець падыходы да
пра да стаўлен ня крэ ды таў для набыцця тавараў прамежкавага імпарту тым прадпрыемствам, якія маюць
звышнарматыўныя запасы гатовай
прадукцыі, а таксама пратэрмінаваную або пралангіраваную дэбіторскую
запазычанасць па экспартна-імпартных аперацыях. У мэтах павышэння
эфектыўнасці крэдытавання і зніжэння
кошту імпартных закупак банкам рэкамендавана не прадастаўляць крэдыты
для набыцця імпартнага абсталявання і тэхнікі праз пасрэднікаў. Гэтая
рэ ка мен да цыя рас паўсюдж ва ец ца
і на лізінгавыя здзелкі. Акрамя таго,
банкам рэкамендавана перагледзець
умовы ажыццяўлення крэдытавання
пад гарантыі мясцовых выканаўчых і
распарадчых органаў. Такія крэдыты
павінны прадастаўляцца толькі пасля комплекснай ацэнкі эфектыўнасці

рэалізацыі праектаў і пры наяўнасці
ліквіднага забеспячэння выканання
абавязацельстваў у дадатак да паказаных гарантый.
Дарэчы, на ўзгадненне ва ўрад накіраваны праект пастановы Праўлення
Нацыянальнага банка, які прадугледжвае ўзмацненне жорсткасці патрабаванняў да валютнага крэдытавання
суб'ектаў гаспадарання.

Высокія стаўкі стануць
нявыгаднымі
Нац банк такса ма звяр нуў увагу на спажывецкае крэдытаванне. У
адпаведнасці з пастановай № 720 ад
9 снежня 2013 года «Аб асаблівасцях
фарміравання спецыяльнага рэзерву на пакрыццё магчымых страт па
крэдытах на спажывецкія патрэбы»,
ад сёння пры выдачы спажывецкіх
крэдытаў, па якіх гадавая працэнтная
стаўка перавышае двухразовы памер
стаўкі рэфінансавання (на сёння гэта 47% гадавых), банкам прыйдзецца
фарміраваць спецыяльны рэзерв на
пакрыццё магчымых страт па актывах,
схільных да крэдытнай рызыкі. Памер
спецыяльнага рэзерву павінен будзе
складаць 100% ад агульнай сумы запазычанасці па адпаведных актывах.
Такім чынам, прадастаўленне спажывецкіх крэдытаў па высокіх працэнтных
стаўках стане для банкаў эканамічна
немэтазгодным.

Фота Пятра ФАМІНА.

Праўленне Нацыянальнага банка прыняло комплекс рашэнняў,
накіраваных на аптымізацыю
банкаўскага крэдытавання і павышэнне эфектыўнасці выкарыстання суб'ектамі гаспадарання
крэдытных рэсурсаў, паведамляе ўпраўленне інфармацыі і
грамадскіх сувязяў Нацыянальнага банка.

Па традыцыі, снежань — час не толькі падсумоўваць вынікі і набыткі года, які заканчваецца, але і
планаваць эфектыўную дзейнасць на будучы. Напярэдадні наступнага 2014-га, калі Беларусь прымае
Чэмпіянат свету па хакеі з шайбай, Мінскі гарадскі
выканаўчы камітэт клапоціцца пра гэта асабліва
ўважліва.
курсе застанецца толькі ў
прадпрыемстваў і толькі ў
тым выпадку, калі адразу
некалькі адначасова падалі
заяўкі на яго.
Наконт складскіх запасаў
сітуацыя ў Мінску склалася
наступным чынам. Як расказала намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама
Жанна БІРЫЧ, за першае
паўгоддзе сталічныя прадпрыемствы скарацілі аб'ём
нерэалізаванай прадукцыі
на 950 млрд рублёў у грашовым эквіваленце. Нягледзячы на тое, што ў кастрычніку адгрузкі затрымаліся, у
апошнія месяцы года сітуацыя выраўнялася і набыла
ўстой лі вую тэн дэн цыю на
зніжэнне.
«Каб рэа лі за ваць прадукцыю, трэба эфек тыўна

Пад Быхавам
сутыкнуліся 4 аўто
Слізкая дарога і дрэннае надвор'е сталі
на Магілёўшчыне прычынай цяжкай дарожнай аварыі, у якой загінуў чалавек.
На зімовай дарозе не змаглі раз'ехацца два
грузавыя «Рэно», «Фольксваген» і «Аўдзі». Для
29-гадовага кіроўцы «Аўдзі» гэтая паездка стала апошняй ў жыцці. Каб выцягнуць яго цела
з пакарабачанай машыны, спатрэбілася дапамога выратавальнікаў.
— Кіроўца «Аўдзі» пры абгоне не справіўся з
кіраваннем, яго аўтамабіль па чарзе сутыкнуўся з кожнай з машын, — паведаміла інспектар
аддзялення абласнога ўпраўлення ДАІ Таццяна
Старасотнікава. — Зараз высвятляецца прычына гэтай аварыі. Дарога, дзе адбылося ДТЗ,
была пасыпана саляна-пясчанай сумессю, але
ішоў снег і на шашы ўтварылася «каша». У
такіх складаных умовах надвор'я трэба быць
больш уважлівымі, выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць рызыкоўных манеўраў, а
лепш зусім адмовіцца ад паездак.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

Сёння, 12 снежня, у 18.00 у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пачынае сваю працу Дабрачынны баль кнігі. Праходзіць ён
у межах VІІ Міжнароднай канферэнцыі выдаўцоў, паліграфістаў
і распаўсюджвальнікаў друку «Трансфармацыя друкаваных і
кніжных рынкаў ва ўмовах інтэграванай эканомікі». Арганізатар
канферэнцыі — Саюз выдаўцоў і распаўсюджвальнікаў друку пры
падтрымцы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Федэральнага агенцтва па друку і масавых камунікацыях Расійскай
Федэрацыі, Нацыянальнай кніжнай палаты Рэспублікі Казахстан,
Асацыяцыі распаўсюджвальнікаў друкаванай прадукцыі (Расійская Федэрацыя), Асацыяцыі выдаўцоў і кнігараспаўсюджвальнікаў (Рэспубліка Казахстан).
Сродкі, якія атрымаюць на аўкцыёне ў выніку продажу кніг
айчынных выдавецтваў, будуць накіраваны дзецям. Дарэчы, Міністэрства інфармацыі краіны, прадпрыемствы кнігавыдавецкай і
паліграфічнай галіны плануюць напярэдадні Новага года і іншыя
мерапрыемствы ў рамках акцыі «Нашы дзеці». Апошнія снежаньскія дні — лепшая нагода зрабіць падарункі самым юным
грамадзянам нашай дзяржавы.
Мікола БЕРЛЕЖ.

 Вынікі
Усе гэтыя дзеянні Нацбанка накіраваны на ўмацаванне макраэканамічнай збалансаванасці і адпавядаюць
рэкамендацыям Антыкрызіснага фонду ЕўрАзЭС па правядзенні жорсткай
грашова-крэдытнай палітыкі як умовы
прадастаўлення Беларусі 6-га траншу
стабілізацыйнага крэдыту, паступленне
якога чакаецца да канца гэтага года.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



НАПРЫКАНЦЫ 2014 ГОДА
СЯРЭДНІ ЗАРОБАК У МІНСКУ — $800?

Пэў ныя зме ны ад былі ся ў сфе ры жыл лё ва га
будаў ніц тва і вы дзя ленні ўчасткаў пад яго. Доўгі
час вялася падрыхтоўчая
работа, вынікам якой стала наступная схема. Цяпер
участкі пад жыллёвую забудову будуць выдзяляць
толькі паводле аўкцыёну.
Да таго ж, каб выключыць
паў тарэнне сітуацый, калі
мясцовыя жыхары выказвалі незадаволенасць наконт
ушчыльнення іх мікрараёна, спачат ку аба вяз ко ва
прой дзе гра мад скае абмеркаванне і будзе дэталёва прапрацаваны магчымы
праект. І не мае значэння,
па буду юць тут жыл лё ці
новы аб'ект харчавання, ці
што іншае. Шанц атрымаць
жа да ны ўчас так па кон-
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працаваць, — кажа Жанна
Бірыч. — Мінгарвыканкам
актыўна шукае дадатковыя
крыніцы. Напрыклад, цяпер
мы вядзём працу з Міністэрствам замежных спраў
па па шы рэн ні бе ла рус кіх
гандлёвых прадстаўніцтваў
за мяжой. Бо экспарт для
прадпрыемстваў застаецца пер шачар го вым арыенцірам. Задачы, вядома,
на пру жа ныя, але цал кам
выканальныя».
Што датычыцца сярэдняй за ра бот най пла ты ў
Мінску на будучы год, па
словах Жанны Бірыч, Мінскі гарвыканкам прапанаваў Міністэрству эканомікі
імкнуцца да сумы ў 7 млн
657 тысяч рублёў. Кажучы
пра своечасовасць выдачы
заробку, яна падкрэсліла,
што ў Беларусі праблема
за трым кі раз лі каў амаль
сышла на нуль.
Як сталіца рыхтуецца да
Чэмпіянату свету па хакеі?
Вя лі кія зме ны ча ка юц ца
ў транс парт ным сек та ры.
Напрыклад, на час спабор-

ніцтва арганізуюць 13 дадатковых маршру таў, якія
будуць дастаўляць гледачоў
ад чы гу нач на га вак за ла,
аэрапорта і студэнцкай вёскі да месцаў правядзення
турніру — спарткомплексаў
«Мінск-Арэна» і «ЧыжоўкаАрэна». Транспартны парк
Мінска папоўняць 50 новых
тралейбусаў, 100 аўтобусаў
і 5 саставаў метро. Спецыяльныя камфартабельныя
аў тобусы на базе МАЗ-107
будуць абслугоўваць маршру ты ад На цы я наль на га
аэрапорта. Дарэчы, праязныя білеты падчас ЧС па
хакеі-2014 не толькі зменяць свой знешні выгляд,
але і пры наяўнасці квітка
на матч стануць бясплатнымі. Аднак толькі для гасцей
Беларусі. Пэўнае ўпарадкаванне адчуе на сабе таксі.
Закрытыя стаянкі з'явяцца
ў Нацыянальным аэрапорце і на вуліцы Бабруйскай,
асобныя адкрытыя тэрміналы — паміж вуліцамі Кірава
і Ленінградскай.
Любоў КАСПЯРОВІЧ.

КАБ СВЯТА НЕ АЗМРОЧЫЦЬ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Міні-салюты, бенгальскія агні, петарды — без гэтага не абыходзіцца ні адзін Новы год. Аднак жаданне дарослых сэканоміць
крыху грошай і купіць піратэхніку, як кажуць, «з-пад палы» можа
скончыцца вельмі дрэнна. Інструкцыя па правільным выкарыстанні
да такой несертыфікаванай прадукцыі або зусім адсутнічае, або напісана ў лепшым выпадку калі не на кітайскай, то на англійскай мове.
Узровень валодання замежнымі мовамі ў большасці насельніцтва
вымушае жадаць лепшага. Як вынік, пры запуску такіх вырабаў даводзіцца спадзявацца выключна на ўласны вопыт і інтуіцыю. Аднак
гэтая гісторыя можа скончыцца дрэнна — напрыклад, у апёкавым
аддзяленні бальніцы. Выбітае вока, лопнуўшая барабанная перапонка, рваныя раны рук, апёкі — вось вынік неасцярожнага і няўмелага
абыходжання з піратэхнікай.
— Летась ад яе пацярпеў 21 чалавек, у тым ліку сямёра дзяцей.
Бацькі проста грэбуюць элементарнай тэхнікай бяспекі, дазваляючы запускаць петарды малым, — наракае Уладзімір Сувораў. —
Таму я рэкамендаваў бы проста адмовіцца ад выкарыстання піратэхнікі. Былі ж нават выпадкі, калі петарда па розных прычынах
ляцела «не туды», прабівала аконнае шкло, трапляла ў кватэру
і выклікала пажар. Але калі без гучнага святкавання зусім ніяк
не абысціся, то набывайце піратэхніку толькі ў спецыялізаваных
гандлёвых кропках і патрабуйце на яе сертыфікат са зразумелай
інструкцыяй.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

АПОШНІ ФІНТ
ФУТБОЛЬНАГА СЕЗОНА

У НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ АДБЫЛАСЯ
ЦЫРЫМОНІЯ ЎЗНАГАРОДЖАННЯ «ЗОРНЫ МЯЧ-2013»
Правесці мерапрыемства ў Міжнародны дзень футбола — добрая ідэя. Адзначаць сёлетніх герояў — гэта ўжо звыклая справа,
а вось заслугі футбольных ветэранаў успамінаюцца не кожны
дзень. Вось арганізатары цырымоніі і прыгадалі, што 2013 год
стаў юбілейным для дзвюх памятных дат. У 1963 годзе футбольны клуб «Дынама» (Мінск) стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату
СССР. А роўна праз дваццаць гадоў паўтарыў гэта дасягненне.
Таму ў пачатку вечара, каб атрымаць узнагароды, на сцэну выйшлі героі мінуўшчыны — Эдуард Малафееў, Людас Румбуціс і
іншыя гульцы мінскага клуба розных гадоў. Не засталіся без увагі
спонсары і партнёры Беларускай федэрацыі футбола, а таксама
спартыўныя журналісты, якія асвятлялі футбольны сезон. І нарэшце — клубныя і індывідуальныя намінацыі.
Сапраўднымі трыўмфатарамі цырымоніі сталі Цімафей Калачоў і Віталь Радзівонаў. Футбаліст расійскага «Растова» атрымаў
прыз «За футбольны талент і самааддачу ў гульні за Беларусь», а
таксама самую галоўную ўзнагароду — у намінацыі «Лепшы футбаліст Беларусі». На сцэну гулец
нацыянальнай зборнай выйшаў
разгубленым і здзіўленым, а пасля цырымоніі прызнаўся, што гэта, напэўна, быў самы хвалюючы
і прыемны момант у кар'еры: «Зусім не чакаў, што другі раз мяне
адзначаць прызом імя Аляксандра
Пракапенкі, — гэта вельмі пачэсна. Але яшчэ больш нечаканым
стала прызнанне лепшым гульцом
краіны. Такая адказнасць!.. І, шчыра кажучы, я ўпершыню на падобным мерапрыемстве. Сапраўды
хваляваўся, калі ішоў на сцэну».
Таксама паўабаронца адзначыў,
што на ступ ны год у збор най,
магчыма, будзе вызначальным:
«Узрост усё ж такі, — усміхаецца
Лепшы футбаліст Беларусі —
Цімафей КАЛАЧОЎ.
футбаліст. — Але і матывацыі ад
гэтага яшчэ больш. Наша каманда здольная выступаць значна
лепш. У апошнія часы проста не хапае шанцавання і сабранасці.
Спадзяюся, у наступным годзе мы праявім сябе».
А вось гулец БАТЭ Віталь Радзівонаў сабраў ажно чатыры
ўзнагароды — «Лепшы футбаліст чэмпіянату Беларусі 2013»,
«Лепшы форвард»,
«Леп шы бам бардзір» і «Самы карысны гулец».
У адной з самых
прэстыжных намінацыях «Лепшы беларускі трэнер» перамогу святкаваў настаўнік маскоўскага
«Лакаматыва» Леанід Кучук. «Так здарылася, што калі я
Леаніда КУЧУКА прызнавалі лепшым трэнерам
з'язджаў з Беларусі,
Малдовы і Украіны. Цяпер у настаўніка
маскоўскага «Лакаматыва» ёсць падобная
пра мяне ўвогуле не
ўзнагарода і ў роднай Беларусі.
ведалі як пра трэнера. Але час усё расставіў па сваіх месцах, — адзначыў глаўкам
расійскага клуба ў гутарцы з карэспандэнтам «Звязды». — У
мяне ёсць правіла: «Выйгравай паўсюль, дзе ёсць магчымасць
гэта зрабіць». Але, вядома, атрымаць прызнанне на радзіме
ўдвая прыемна».
Астатнія перможцы ў намінацыях:
«За сумленную гульню» — ФК «Шахцёр»
«Прыз глядацкіх сімпатый» — ФК БАТЭ
«За волю да перамогі» — ФК «Дынама» (Мінск)
«Лепшы варатар чэмпіянату Беларусі» — Сяргей Чэрнік (ФК
«Нёман», Гродна)
«Лепшы паўабаронца чэмпіянату Беларусі» — Аляксандр Паўлаў (ФК БАТЭ, Барысаў)
«Лепшы абаронца чэмпіянату Беларусі» — Ягор Філіпенка
(ФК БАТЭ, Барысаў)
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ.
Фота Надзеі БУЖАН



