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АБ’ЕКТЫЎ

БАНКI АГIТУЮЦЬ
НА КАРЫСЦЬ
ПЛАСТЫКАВЫХ КАРТАК
«Беларусбанк» i кампанiя Visa адправiлi двух беларусаў на
Алiмпiяду ў Лондане: турыстычны пакет на дваiх з наведваннем цырымонii закрыцця выйграў Алег Чарны з Мiнска
(у рэкламнай гульнi «Насустрач алiмпiйскаму Лондану!»),
а ў акцыi «Не ўпусцi паездку на Алiмпiяду!» тур на дваiх
выйграў Аляксандр Архiпенка з Салiгорска.
— Я карыстаюся пластыкавымi картамi больш за 10 гадоў, —
расказаў журналiстам Алег ЧАРНЫ. — I паступова iшоў да таго,
што з простай Visa Eleсtron у мяне
стала картка Visa Gold. Бо я лiчу,
што кожны мужчына павiнен мець
картку Visa Gold, добры гадзiннiк i
добрыя аксесуары. Калi пазванiлi i
сказалi пра выйгрыш, то я спачатку падумаў, што гэта «развод»:
я шмат чытаў пра выпадкi, калi
«разводзяць» па тэлефоне. Але
потым усё ўдакладнiў i паверыў.
Алег Леанідавіч таксама расказаў, што звычайна толькi 10-15%
грошай здымае з карткi ў банкамаце, астатнiя ж плацяжы праводзiць безнаяўным парадкам.
— Мы папулярызуем выкарыстанне плацежных картак у паўсядзённым жыццi, а не толькi ў дзень
заработнай платы, — кажа Iлья ШАЛАНКI, намеснiк старшынi праўлення ААТ «ААБ Беларусбанк». — Традыцыйна масавыя плацяжы
людзi стараюцца зрабiць у аддзяленнi банка, а гэта ўсё-такi асабiсты
час кожнага, якi можна выкарыстаць больш плённа i для сябе, i для
сям'i. Таму мы хочам, каб масавыя плацяжы ажыццяўлялiся з дапамогай пластыкавых картак. Ужо сёння амаль чвэрць (23%) ад аб'ёму
ўсiх аперацый пры дапамозе пластыкавых картак ажыццяўляецца ў
безнаяўнай сферы. Але мы ставiм для сябе вельмi амбiцыйныя здачы — каб усе масавыя плацяжы рабiлiся такiм чынам.
Па словах намеснiка старшынi праўлення, «Беларусбанк» зараз абслугоўвае каля 4,5 млн пластыкавых картак i мае дастаткова развiтую
iнфраструктуру — больш за 1 тыс. iнфакiёскаў i банкаматаў на тэрыторыi ўсёй краiны. У тым лiку i ў невялiкiх паселiшчах. Апошнiм часам
малы бiзнэс стварае iнфраструктуру для прыёму пластыкавых картак
у сваiх пакупнiкоў, у тым лiку i iндывiдуальныя прадпрымальнiкi.
Пару гадоў таму iшла гаворка пра аб'яднанне банкаматаў розных
банкаў у адну сетку, каб карыстальнiк пластыкавай карткi не шукаў
банкамат свайго банка, а зняў бы грошы ў любым банкамаце без камiсii. «Звязда» пацiкавiлася ў Iльi Шаланкi, наколькi гэта рэальна:
— Наш банк сёння мае партнёраў, у банкаматах якiх можна
здымаць грошы без камiсii. Каб аб'яднаць усе банкаматы, павiнна
быць сустрэчнае жаданне ўсiх банкаў, бо адной iнiцыятывы з боку
«Беларусбанка» будзе недастаткова.
Ён лiчыць, што простае аб'яднанне банкаматаў можа выклiкаць
утрыманства, калi некаторыя банкi будуць праводзiць эмiсiю пластыкавых картак, але не развiваць iнфраструктуру.
— Безумоўна, у iдэале клiент не павiнен адчуваць нейкую там
нязручнасць i несцi фiнансавыя страты. Таму ўсе банкi павiнны
рухацца ў гэтым кiрунку, павiнны развiваць сваю iнфраструктуру,
можа, на парытэтных асновах. Я мяркую, што рана цi позна такiя
планы спраўдзяцца, тым больш што ў асноўным усе банкi працэсiруюцца праз ААТ «Банкаўскi працэсiнгавы цэнтр».
Павел БЕРАСНЕЎ.

БЕЛАРУСЫ ЧАСЦЕЙ ЗА ЎСЁ ВЫБIРАЮЦЬ
МАБIЛЬНIКI АД 100 ДА 300 У.А.
Трыццаць тры працэнты ад усiх прададзеных мабiльных прылад у
другiм квартале 2012 года — тэхнiка фiрмы «Самсунг». Пра гэта журналiстам паведамiла прадстаўнiцтва кампанii Samsung Electronics
Rus у Беларусi на прэзентацыi новага смартфона Samsung Galaxy S
III. Па іх словах, жыхары Беларусi ў асноўным купляюць мабiльныя
тэлефоны маркi Samsung у сярэднiм цэнавым дыяпазоне — коштам
ад 100 да 200 i ад 200 да 300 умоўных адзiнак.
Што тычыцца больш дарагiх мабiльных прылад, то доля смартфонаў у
агульных продажах мабiльнiкаў на беларускiм рынку складае каля 40%.
Але па вынiках першага i другога кварталаў 2012 года, адзначаюць у
прадстаўнiцтве «Самсунга», назiраецца рост продажаў «разумных тэлефонаў». I карэйская кампанiя нават прагназуе, што на працягу 2012
года гэтая доля можа павысiцца ажно да 60 працэнтаў.
Павел БЕРАСНЕЎ.
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ПРАБЛЕМЫ З СЭРЦАМ —
З-ЗА ДЭПРЭСII?
На пытаннi чытачоў адказала загадчыца
iнфарктнага аддзялення №2 10-й гарадской
клiнiчнай бальнiцы г. Мiнска, урач-кардыёлаг
вышэйшай катэгорыi Наталля ПАЛЯЎКОВА.
(Працяг.
Пачатак у нумары
за 16 чэрвеня.)
 — Мiнск, Та ма ра Iль iнiчна. Мужу — 62 гады. Iшэмiя, кардыясклероз аорты,
ужо га доў, можа, дзе вяць,
мiгальная арытмiя. Пазалетась з арытмiяй некалькi разоў трапляў у бальнiцу. Цiск
160/90. Па ста ян на пры мае
таб лет кi. Час та та сар дэчных ска ра чэн няў — 48-62.
Калi здараецца вышэй за 62,
яму дрэнна, ён ужо ў панiцы.
Падкажыце, як зрабiць, каб
частата сардэчных скарачэнняў не ўзнiмалася вышэй за
62?.. Яшчэ ў мужа катаракта,
павiнны былi аперыраваць у
3-й клiнiцы, але ж цiск быў
140/80 i аперацыю адмянiлi.
Як дабiцца нармальнага цiску? Прымае амiдарон, трызiдзiн, лiзiнапрыл, каптапрыл,
аспар кам, ацэ цiл са лi цы лавую кiслату.
— Для таго, каб правiльна
адказаць на ваша пытанне, неабходна ведаць, у якiх дозах
ваш муж прымае прэпараты.
Акрамя таго, неабходна бачыць
вы нi кi элект ра кар дыя гра мы,
паколькi павелiчэнне дозы можа выклiкаць ускладненнi. Пры
пастаяннай форме мiгальнай
арытмii неабходны прыём сардэчных глiказiдаў, напрыклад,
дыгаксiну. Да медыкаментознай тэрапii можна дадаць яшчэ
чай з мятай, кветкамi глогу, адвар пладоў глогу — без перапынку на працягу 10 дзён па
адным кубку ў дзень у разлiку 1
ст. л. травы на шклянку вады.
— Карэлiцкi раён, Мiкалай Леанiдавiч. 77 гадоў. Хацелася б прачытаць аб тым,
якi рэжым працы i ў цэлым
жыцця трэба вытрымлiваць
пры стэнакардыi напружання
з задышкай? З лекаў прымаю
такiя прэпараты, як бiсапралол — 10, дыласiдом — 4, амладыпiн, лiзiнапрыл — па 10
двойчы, кардыямагнiл — 75
на ноч. У жонкi таксама ёсць
стэнакардыя, але ж без задышкi... Што рабiць, калi ёсць
задышка?
— Далучэнне задышкi можа
сведчыць аб сардэчнай недастатковасцi. Да вашай схемы
лячэння неабходна дадаць мачагонныя прэпараты. Прэпарат
i да зi роў ку пад бi рае ле чачы

 Калонка ДАІ

ЗОНА КАНТРОЛЮ,
або Ці адвучаць беларусаў ліхачыць на дарогах
Ахвотнікам празмерна хуткай язды, па ўсім
відаць, хутка давядзецца развітацца са сваёй
звычкай. З 1 ліпеня рух на галоўнай аўтастрадзе краіны Брэст— Мінск—мяжа Расійскай
Федэрацыі (М-1) пачне дзейнічаць аўтаматычная сістэма фотавідэафіксацыі.
Старшы інспектар Упраўлення дзяржаўнай аўтаінспекцыі МУС Беларусі Станіслаў Салавей прадэманстраваў прынцып яе работы. Зрэшты, вельмі
просты і празрысты. Спецыяльныя камеры фіксуюць перавышэнне хуткасці аўтамабільным сродкам.
З дапамогай рознага ўзроўню фотаўспышкі камера
выдае два фотаздымкі — дарэчы, вельмі выразныя,
незалежна ад таго, зроблены яны днём ці ноччу. На
адным з іх выява рэгістрацыйнага нумара аўто. На
другім — яго марка, мадэль і колер.
«Здымкі і звесткі аб парушэнні рэжыму хуткасці
перадаюцца ў адзіны цэнтр апрацоўкі. На кожнае
правапарушэнне складаецца асобны адміністрацыйны пратакол з унікальным рэгістрацыйным нумарам», — растлумачыў старшы інспектар.
Дарэчы, калі да нядаўняга часу да адказнасці
прыцягваўся сам вадзіцель, то цяпер, згодна з
нарматыўна-прававой базай, — уласнік машыны. Непасрэдна яму і накіроўваецца адпаведная
пастанова аб парушэнні. Але ён мае права звярнуцца ў тэрытарыяльнае падраздзяленне Дзяржаў таінспекцыі з заявай, што ў гэты час за рулём
знаходзіўся іншы чалавек, і прадаставіць пераканаўчы доказ у пацвярджэнне сваіх слоў. Прынамсі, гэта можа быць і пісьмовае прызнанне самога
парушальніка. У гэтым выпадку ён будзе аштрафаваны. Што тычыцца юрыдычных асоб, то тут
таксама ўсё прадугледжана. Супрацоўнікі цэнтра
накіроўваюць суб'екту гаспадарання запытанне.
Кіраўнік абавязаны паведаміць анкетныя звесткі
кіроўцы, які «засвяціўся» на дарозе ва ўказаны
час. Пасля атрымання адказу вадзіцель прыцягваецца да адміністрацыйнай адказнасці. Складаней
з замежнымі грамадзянамі, якія ігнаруюць правілы
хуткаснага рэжыму. Але праскочыць цераз мяжу
ім непрыкметна не ўдасца. Інфармацыя аб кожным асобным парушэнні будзе ўносіцца ў адзіную
базу, а транспарт з замежнымі нумарамі — звярацца з ёй пры перасячэнні дзяржаўнай мяжы. На
мяжы будуць абсталяваны спецыяльныя вагончыкі — пункты кантролю аплаты, дзе замежных
ліхачоў азнаёмяць з зафіксаваным фактам. Тут
жа, праз тэрмінал, яны могуць заплаціць штраф
— як валютай, так і беларускімі рублямі, наяўнымі
грашыма ці банкаўскай карткай. Калі ж замежны
грамадзянін адмаўляецца ўносіць патрэбную суму,
то закон дазваляе забраць у яго вадзіцельскае
пасведчанне. Ёсць і іншыя механізмы ўздзеяння
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 Прамая лiнiя

на нязгодных — напрыклад, такія, як забарона на
ўезд на тэрыторыю Беларусі.
Грамадзяне Беларусі павінны добраахвотна заплаціць штраф праз любы банк або з дапамогай
інтэрнэт-рэсурсаў на працягу месяца. У выпадку
адмовы пастанова накіроўваецца ў суд.
За перавышэнне хуткасці ад 10 да 20 км у гадзіну давядзецца ўнесці 0,5 базавай велічыні (БВ),
ад 20 да 30 — 1, ад 30 і вышэй — 3 БВ. Нагадаю,
адна базавая велічыня — 100 тыс. рублёў. Пры
аналагічным паўторным парушэнні на працягу года
давядзецца раскашэліцца на 5 базавых.
Усяго на галоўнай шашы нашай краіны ўстаноўлена 15 стацыянарных сістэм фотавідэафіксацыі,
якія працуюць у тэставым рэжыме. Зона кантролю
вызначана спецыяльным знакам. Абвінаваціць супрацоўнікаў ДАІ ў тым, што яны працуюць толькі
дзеля таго, каб папоўніць дзяржбюджэт, цяжка.
«Наша задача не ў тым, каб сабраць больш штрафаў,
а навесці парадак на дарогах, прывучыць вадзіцеляў
да бяспекі руху, не дапусціць гібелі людзей», — запэўніў намеснік начальніка службы прафілактыкі і
прапаганды бяспекі дарожнага руху спецпадраздзялення «Страла» МУС Беларусі Андрэй Ігнатовіч.
— Менавіта гэтыя папярэджанні стрымліваюць пыл
ліхачоў, бо яны баяцца трапіць у зону кантролю».
У бліжэйшай перспектыве тут з'явіцца яшчэ 10
камер. А з цягам часу іх колькасць павялічыцца. Такімі сістэмамі плануецца абсталяваць усе дарогі рэспубліканскага прызначэння. Як адзначыў Станіслаў
Салавей, практычна ўсе яны знаходзяцца ў добрым
стане і дазваляюць хуткую язду, таму патрабуюць
карпатлівага кантролю. Разам з тым, на яго думку,
аўтаматызаваныя сістэмы на нашых дарогах не заменяць радарны кантроль, а толькі ўзмоцняць яго.
Варта дадаць, што супрацоўнікі ДАІ маюць на
ўзбраенні яшчэ і дзве пераносныя сістэмы фотафіксацыі руху, якія можна размясціць ў аўтамабілі
ці любым месцы шашы. Яны могуць паўнацэнна
функцыянаваць і на іншых дарогах.
На пытанне, чаму менавіта аўтатраса Брэст—
Масква выбрана для ўстаноўкі новых сістэм, старшы інспектар адказаў, што яна самая працяглая і
небяспечная. Штогод тут гінуць 60 чалавек, яшчэ
150 атрымліваюць цялесныя пашкоджанні у выніку
аварыі ці пад коламі аўтамабіля.
Варта дадаць, што ў тэставым рэжыме камеры
штотыдзень фіксуюць 6 тыс. фактаў перавышэння
хуткасці. Пакуль штрафныя санкцыі да кіроўцаў не
прымяняліся, аднак супрацоўнікі ДАІ маюць намер
прыцягнуць да адказнасці найбольш заўзятых ліхачоў. У прыватнасці, адзін з іх развіў хуткасць 265
кіламетраў у гадзіну.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

ўрач з улiкам інфармацыі абследавання — агляду, ультрагукавога абследавання сэрца,
рэнтгену лёгкiх. Акрамя таго,
не аб ход на аба вяз ко ва звярнуць увагу на колькасць солi
ў ва шым ра цы ё не, па коль кi
салявая дыета спрыяе дэкампенсацыi сардэчнай недастатковасцi.
— Сенненскi раён, Аляксандр Iванавiч. 54 гады. Сцiскаючы боль у вобласцi сэрца недзе ўжо каля года. Калi
крыху паварочаць галавой,
узнiкае галавакружэнне, час
ад ча су адчу ваю скур ныя
дрыжыкi. Блiжэй да вечара
ацякаюць ногi. Цiск верхнi —
150-160, нiжнi — 74-90.
— У вас, безумоўна, ёсць
артэрыяльная гiпертэнзiя 1-й
сту пе нi. Не аб ход на знi жаць
артэрыяльны цiск з дапамогай
рэжыму працы, змянення характару харчавання. Абавязкова ўключыце ў свой штодзённы
рацыён раслiнную ежу, салаты
з самай рознай гароднiны, рыбу, ня тлус тае ва ра нае мя са.
Неабходна абмежаваць салёныя, кансерваваныя, тлус тыя
прадукты, жывёльныя тлушчы.
У штодзённым рацыёне павiнна быць не больш за 3-4 г солi з
улiкам гатовых прадуктаў, якiя
звычайна змяшчаюць немалую
колькасць солi. Садавiны i гароднiны, акрамя бульбы, павiнна быць 400-500 г.
З та кi мi лiч ба мi ар тэ рыяльнай гi пер тэн зii не аб ход на
пры мя нен не ме ды ка мен таў.
Для таго, каб устанавiць прычыну галаўных боляў i боляў у
сэрцы, неабходна зрабiць здымак шыйна-груднога аддзела
па зва ноч нi ка, ультра гу ка вое
да сле да ван не са судаў шыi,
электракардыяграму, бiяхiмiчны аналiз крывi. Калi ласка, не
зацягвайце з абследаваннем.
— Мiнск, Мiхаiл Iванавiч.
72 гады. Цiск — 130/85. Падчас нагрузкi пульс павышаецца да 105, а ў спакойным
стане — 69. Прымаю эналапрыл... Хва люе па вы шэн не
пульсу, што з гэтым рабiць?
— Вы не ўказваеце, цi выклiкае пачашчэнне пульсу нейкiя скаргi... Верагодней за ўсё,
раней вы гэтага проста не заўважалi. Магчыма, у вас ёсць
iшэмiчная хвароба сэрца i развiваецца сардэчная недастат-

ковасць. Таму вам неабходна
дадаць да лячэння аспiрын i
бэтаблакатары — метапралол,
бiсапралол, небiвалол. Для таго, каб дзейсна змагацца з захворваннем, патрабуецца выкананне канкрэтных рэкамендацый урача, не зацягвайце з
вiзiтам.
 — Ба ра на вi чы, Лi дзiя
Iванаўна. 75 гадоў. Дыягназ
— гiпертанiя, гады тры поўная блакада. П'ю лазарпам,
сiднафарм. Цi дастаткова гэтага пры маiм стане?
— Да вашай схемы лячэння
неабходна дадаць аспiрын. Вядома, калi няма такiх супрацьпаказанняў, як язвавая хвароба або непераноснасць. Можна
дадаць трымецiзiдзiн (трызiдзiн
М, прэдуктал М — 35 мг) двойчы на дзень на працягу 1-3 месяцаў.
— Капыльскi раён, Ганна Рыгораўна. 71 год. Iнвалiд
2 групы, дыябет 2 ступенi,
iшэ мiя, стэ на кар дыя, сардэч ная не да стат ко васць.
Праз месяц трапляю ў рэанiмацыю. Задышка такая, што
проста немагчыма... Прымаю
ранiцай i вечарам манакапс,
метапралол, лiзiнапрыл, нiтрамiнт, клафелiн, калi трэба
збiць цiск... Што вы параiце
пры маiм стане?
— Шаноўная Ганна Рыгораўна. Не губляйце аптымiзму... На
жаль, я не ведаю даных вашай
электракардыяграмы. Магчыма, там зафiксавана арытмiя,
i тады неабходны прэпараты,
якiя на яе паўплываюць. Такса ма не аб ход ныя сар дэч ныя
глiказiды. Неабходна i пастаянная карэкцыя цукру крывi i
яе ўтрыманне на лiчбах кампенсацыi цукровага дыябету.
Глюкоза крывi павiнна быць на
ўзроўнi 6-8 ммоль/л. У вашай
схеме лячэння не хапае яшчэ
аспiрыну, якi папярэджвае развiццё iнфаркту мiякарда.
 — Мiн ская воб ласць,
Святлана Сяргееўна. Часам
кажуць, што з прафiлактычнай ме рай пас ля 40 га доў
усiм трэба пiць аспiрын. Цi
так гэта?
— Прымаць чвэрць таблеткi
аспiрыну рэкамендуюць тым,
хто трапiў у групу рызыкi па
раз вiц цi iшэ мiч най хва ро бы
сэрца. Гэта асобы ва ўзросце пасля 50 гадоў, у якiх ёсць
ад па вед ная спад чын насць,
павышаны артэрыяльны цiск,
павышаны ўзровень халес тэрыну або пэўныя першыя праявы iшэмii. Пiць аспiрын проста
ўсiм i кожнаму нельга, паколькi
так можна спрафiлактаваць ад-

но i набыць iншае захворванне,
напрыклад, гастрыт або язву.
Тым, каму аспiрын паказаны,
трэба разжоўваць яго штодня
пасля вячэры.
— Мы неяк спрабавалi мераць дзiцяцi цiск i ўсхвалявалiся надта нiзкiмi лiчбамi...
— Калi дзiця здаровае, няма
неабходнасцi мераць яму цiск i
хвалявацца з нагоды таго, што
незразумела. Дастаткова вадзiць дзiця на прафiлактычныя
агляды. Калi ж у дзiцяцi з'явiўся, скажам, галаўны боль, то
што дасць ваша вымярэнне цiску? Без спецыялiста ўсё роўна
не абысцiся. А ў прынцыпе, у
дзяцей лiчбы цiску крыху нiжэйшыя.
— Смаргонь, Тамара. Цi
са праўды пры нiз кiм цiс ку
можна i трэба пiць каньяк i
каву?
— Ва ўмеранай дозе гэта
не супрацьпаказана. Гэта можа быць чайная лыжка канья ку на чай ную лыж ку ка вы.
Калi пры гэтым, вядома, няма
тахiкардыi, здаровы страўнiк i
г.д... Наогул для гiпертонiка са
стажам нiзкiм будзе цiск нават
на ўзроўнi 120. Звычайна ж нiзкiм лiчыцца цiск меншы за 90
мм. рт. сл. (верхнi) i нiжэй за
60 (нiжнi), гэта ўжо гiпатанiчная
хвароба, якая суправаджаецца
адпаведнай клiнiкай — слабасцю, дрэнна пераносiцца фiзiчная нагрузка. Праўда, заўсёды
трэба ўлiчваць iндывiдуальныя
асаблiвасцi... З цягам часу гiпатонiкi, як правiла, становяцца
гiпертонiкамi, паколькi ўсё роўна з'яўля ец ца атэ раск ле роз.
Атэ раск ле ра тыч ныя бляш кi
робяць сасуды калянымi, i цiск
усё роўна з-за гэтага будзе павышацца. I як правiла, верхнi
цiск пачы нае па вы шац ца —
з-за атэрасклерозу аорты, а
нiжнi можа заставацца нiзкiм.
Та кое ня рэд ка на зi ра ец ца ў
старых людзей. Прычына — у
звужэннi аорты або недастатковасцi работы артальных клапанаў, што таксама з'яўляецца
ўзроставым змяненнем.
— Цi мож на зай мац ца
спортам у момант павышанага або панiжанага цiску?
— Тут найперш будзе мець
значэнне самаадчуванне. Калi нiзкi цiск пераносiцца нармальна, то можна не адмяняць
фiзiчныя заняткi. А вось пры
павышаным цiску дадаваць нагрузку на сасуды не варта. У
лепшым выпадку трэба проста
пахадзiць пешшу, а iнтэнсiўныя
трэнiроўкi лепей адкласцi.
Святлана БАРЫСЕНКА
(Заканчэнне будзе.)

ШАКІРУЮЧАЯ БУДУЧЫНЯ
АМЕРЫКАНСКАЙ
ДЭМАКРАТЫІ
Амерыканская сістэма кіравання з'яўляецца самай разрэкламаванай у свеце. У многіх краінах з захапленнем і прыдыханнем
глядзяць на ЗША і спрабуюць капіраваць амерыканскі досвед.
Але пры гэтым яны не ўлічваюць падводных камянёў амерыканскай сістэмы кіравання, як, зрэшты, і падобных уразлівых месцаў
большасці заходніх дзяржаў. Карупцыя, няправільнае збіранне
падаткаў і іх размеркаванне здольныя тарпедаваць ЗША.
Яшчэ ў 2008 годзе я пісаў, што дэмакратыя і дэмакратычныя інстытуты ў заходніх краінах развіваюцца і захоўваецца стабільнасць
у многім за кошт гнуткай сістэмы пераразмеркавання сродкаў паміж
усімі зацікаўленымі бакамі. Мільярдэры і мільянеры занадта вольна
абыходзяцца з дзяржаўнымі і прыватнымі фінансамі, не саромеючыся
запусціць руку ў чужую кішэнь; прадстаўнікам бядноты, меншасцяў
і беспрацоўным выплачваюцца шчодрыя дапамогі, каб пазбегнуць
сутыкненняў на міжнацыянальнай і класавай глебе, а сярэдні клас
становіцца асноўным донарам і для багатых, і для бедных.
Пры гэтым у выніку глабалізацыі самастойнасць ад сваіх урадаў
багатых грамадзян заходніх краін усё больш узрастае і яны ўжо не
жадаюць плаціць вялікія падаткі. Навошта ім гэта? Яны могуць лёгка
перамясціцца ў іншую краіну Захаду з меншым падаткаабкладаннем,
калі свой урад хоча ўзяць з іх вялікія падаткі. Заходнія дзяржавы ў выніку вымушаны ісці на ўступкі самым багатым грамадзянам, зніжаючы
для іх падаткі, каб не дапусціць ад'езду.
Але працэсы глабалізацыі прыводзяць і да значнага змяншэння сярэдняга класа ў заходніх краінах. Я меркаваў, што можа скласціся сітуацыя,
калі падаткаў з сярэдняга класа стане недастаткова для забеспячэння існуючай сістэмы пераразмеркавання сродкаў, а вышэйшы клас будзе абаронены ад павышэння падаткаў як за кошт пастаянна нарастальнага ўплыву
на ўрад, так і за кошт лёгкага перамяшчэння ў іншыя дзяржавы. Пры гэтым
ён зусім не адмовіцца ад звычак жыць за кошт чужых сродкаў.
Рэзкае скарачэнне сацыяльных праграм у спробе ўрэгуляваць
бюджэт, які раздзіраюць на часткі, можа прывесці да росту пратэстнага патэнцыялу беднаты і нацыянальных меншасцяў, што ва ўмовах
нарастальнай этнічнай разнароднасці і сацыяльнай палярызацыі краін
Захаду можа справакаваць паўстанні і бунты, якія разбураць казку аб
сацыяльнай гармоніі і будуць рэгулявацца зусім не дэмакратычнымі
метадамі. Але гэта было напісана ў 2008 годзе ў якасці тэарэтычнага
прадказання. А што адбываецца ў 2012-м?
Шакіруючай навіной для шматлікіх амерыканцаў сталі свежыя
звесткі, прадстаўленыя ў справаздачы Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША «Survey of Consumer Fіnances». Як высветлілася, дабрабыт сярэдняй амерыканскай сям'і ўпаў у 2010 годзе да мінімальнага
ўзроўню з 1992 года. Пры гэтым асноўны ўдар прыйшоўся на сярэдні
клас, прыбыткі якога толькі за тры гады ўпалі на 12,1 адсотка. Для
параўнання: прыбыткі самых багатых сем'яў знізіліся ўсяго на 1,4%.
Калі падобны працэс не ўдасца спыніць і значная частка сярэдняга
класа ЗША паступова трансфармуецца ў маламаёмных, глядзіш, справа можа дайсці і да прадказаных праблем з фінансаваннем бедных
пластоў насельніцтва і сацыяльных хваляванняў.
На фоне гэтай навіны трывог дадае і свежы вынік судовага працэсу
над вядомым амерыканскім мільярдэрам. Ален Стэнфард быў прыгавораны да 110 гадоў турэмнага зняволення за махлярства. На працягу 15
гадоў падпарадкаваны яму банк займаўся непрыкрытым махлярствам,
выкраўшы больш як 7 мільярдаў долараў, падкупляючы кантралюючыя
і правяраючыя органы, каб злачынныя схемы не выявіліся.
Не варта забываць і аб тым, што толькі сусветны фінансавы крызіс
дазволіў выявіць і іншую аналагічную фінансавую піраміду, створаную
амерыканскім мільярдэрам Бярнардам Мэдофам, якая паглынула
65 мільярдаў долараў за 20 гадоў, за што ён цяпер і пачаў адбываць
тэрмін у 150 гадоў.
Ёсць сур'ёзныя падставы лічыць, што гэта толькі верх айсберга, і занадта вольна з дзяржаўнымі і прыватнымі фінансамі аперыруюць і дзясяткі
іншых амерыканскіх мільярдэраў. Пры гэтым яны люта супраціўляюцца
спробам Абамы абкласці іх больш высокімі падаткамі, абапіраючыся на
Рэспубліканскую партыю. Так, 17 красавіка 2012 года спроба Абамы
падняць падаткі для багатых праз спецыяльны законапраект была пры
дапамозе рэспубліканцаў паспяхова правалена. І збяднелы сярэдні клас
зноў застаўся асноўным донарам сацыяльных праграм.
Такім чынам, даходы сярэдняга класа зніжаюцца да дваццацігадовых
мінімумаў, вышэйшы клас надзвычай вольна абыходзіцца з фінансамі і не
хоча плаціць сур'ёзных падаткаў, у той час як дзяржаўны доўг расце нечуванымі раней тэмпамі, што можа вельмі сумна скончыцца для Амерыкі.
Радавацца гэтаму не варта, паколькі, як пераканаўча паказаў 2008 год,
любыя праблемы Амерыкі тут жа становяцца праблемамі ўсяго свету.
Сяргей КІЗІМА, доктар палітычных навук, загадчык кафедры
міжнародных адносін Акадэміі кіравання
пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

10-І 20-РУБЛЁВЫЯ БАНКНОТЫ БУДУЦЬ НЕСАПРАЎДНЫЯ
З 1 КРАСАВІКА 2014 ГОДА
Згодна з пастановай праўлення Нацбанка ад 31
мая 2012 года, банкноты Нацыянальнага банка наміналам 10 і 20 рублёў узору 2000 года застаюцца ў
абарачэнні да 28 лютага 2013 года — да гэтага часу
імі можна расплачвацца пры ўсіх відах плацяжоў без
усялякіх абмежаванняў. Пасля гэтай даты расплаціцца «дзясятачкамі» і «дваццатачкамі» ў крамах будзе
нельга, але з 1 сакавіка 2013 па 30 верасня 2013 года
іх можна будзе памяняць на іншыя купюры ў банках
краіны і ў першую чаргу, у Нацыянальным банку. Хто
не паспее, то з 1 кастрычніка 2013 па 31 сакавіка 2014
года — толькі ў Нацыянальным банку. А ўжо з 1 кра-

савіка 2014 года гэтыя банкноты будуць лічыцца
несапраўднымі і будуць мець каштоўнасць хіба што
толькі для нумізматаў.
Такім чынам, вывад з абарачэння дробных купюр
павінен адбыцца паступова і безбалюча, тым больш
што з 1 верасня 2012 года Нацбанк спыняе іх выпуск у абарачэнне. Як патлумачылі ў прэс-службе,
адмаўленне ад 10-і 20-рублёвых купюр было зроблена «з мэтай скарачэння дзяржаўных выдаткаў на
іх выраб», а таксама з «немэтазгоднасцю іх далейшага
выкарыстання ў наяўным грашовым абарачэнні».
Павел БЕРАСНЕЎ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Эксперымент з фінансаваннем у школах:
чаму не варта спяшацца?
ЦК Беларускага прафсаюза
работнікаў адукацыі і навукі
накіраваў у Міністэрства адукацыі сваю пазіцыю наконт
запланаванага правядзення
ў краіне эксперымента па
пераходу да фінансавання
агульнай сярэдняй адукацыі на падставе нарматыву
бюджэтнай забяспечанасці
на навучанне і выхаванне
аднаго навучэнца. Размова
ідзе пра ўкараненне «падушавой» сістэмы аплаты
працы накшталт той, што
ўжо дзейнічае ў Расіі, дзе
грошы ў выглядзе ваўчара
прывязваюцца да канкрэтнага дзіцяці. Фінансаванне
такім чынам ідзе следам за
вучнем, прымушаючы педагогаў змагацца за кожнае дзіця.
Для таго, каб быць гатовымі
да работы ў новых умовах, пры
ЦК галіновага прафсаюза была створана рабочая група па
вывучэнні ўдасканалення механізма фінансавання ўстаноў
адукацыі і магчымага пераходу
на новую сістэму аплаты працы
педагагічных работнікаў. Члены
рабочай групы выязджалі ў Расійскую Федэрацыю, у прыватнасці, вывучалі досвед работы
калег з Масквы, Маскоўскай,

Бранскай і Смаленскай абласцей. На падставе праведзенай
работы была падрыхтавана аналітычная запіска.
На думку яе аўтараў, эксперымент магчымы толькі пры яго
лакалізацыі, гэта значыць, для
правядзення эксперыменту трэба задзейнічаць 2-3 установы
адукацыі рознага тыпу ў вызначаных раней абласцях і ў сталіцы. Улічваючы лакалізацыю эксперымента, пры яго правядзенні
вызначэнне нарматыву фінансавання павінна ажыццяўляцца не ад дасягнутага, а ад неабходнага з улікам дзеючых
у агульнай сярэдняй адукацыі
стандартаў. Нарматыў павінен
уключаць складнікі як навучання, так і выхавання, у тым ліку
наяўнасць адпаведных штатных
адзінак (педагогаў-псіхолагаў,

сацыяльных педагогаў, педагогаў-арганізатараў), правядзенне
факультатыўных, гуртковых і іншых заняткаў, стварэнне груп
падоўжанага дня. Нарматывам
таксама павінны быць улічаны
тыповыя штаты, дзеючая сістэма аплаты працы, матэрыяльнае
стымуляванне, матэрыяльная
дапамога ў адпаведных аб'ёмах,
неабходнасць павышэння кваліфікацыі, уключаючы атэстацыю і
перападрыхтоўку кадраў.
— Узровень аплаты працы
работнікаў устаноў, задзейнічаных у эксперыменце, не
павінен быць меншым, чым
дасягнуты, — падкрэсліваюць
у ЦК прафсаюза. — Нарматыў
павінен улічваць тып установы
адукацыі, геаграфію яе размяшчэння, камплектнасць і г.д.
праз увя дзен не ад па вед ных

З інтэрвью міністра адукацыі Сяргея МАСКЕВІЧА «Звяздзе»: «Напэўна, і нам трэба думаць, як аптымізаваць сістэму
фінансавага менеджменту, каб была здаровая канкурэнцыя,
каб педагогі, якія таго заслугоўваюць, атрымлівалі больш высокія заробкі. Прыйшоў вучань займацца ў гурток — ёсць
грошы, не прыйшоў — грошай ва ўстановы не будзе. Таксама і
са школамі. Але гэтую сістэму трэба ўкараняць з вялікай асцярожнасцю, бо разважаць лягчэй, чым дзейнічаць на практыцы. Натуральна, што ў вялікім горадзе ў вучняў заўсёды было
больш магчымасцяў для задавальнення ўласных адукацыйных
патрэб, для выбару навучальнай установы і педагога. А як быць
з укараненнем такога механізма ў сельскай мясцовасці?»

ка рэк ту ю чых ка э фіСтаршыня ЦК галіновага прафсаюза
цы ен таў. Нар ма тыў педагогаў Аляксандр БОЙКА: «Улічвапавінен быць арыен- ючы складанасць гэтага пытання і тую
таваны не на граніч- колькасць людзей, якую закране ўканую напаўняльнасць раненне новай сістэмы фінансавання,
класа, а на метадычна трэба мець дакладнае ўяўленне, куды
і сацыяльна абумоўле- мы ўсе рухаемся. Трэба ведаць усе падную. Варта падумаць водныя камяні, бо ў нас няма такой фінад увядзеннем нар- нансавай «падушкі бяспекі», якая ёсць
матыву не на вучня, у расіян.
а на клас-кам плект
— гэта рэкамендуюць
ноў адукацыі, якія задзейнічаны
калегі і эксперты з Расійскай Фе- ў эксперыменце, і паўнамоцтвы
дэрацыі, паколькі вызначальным іх кіраўнікоў. Зацікаўленасць
з'яўляюцца суадносіны колькасці кі раў ні коў уста ноў аду ка цыі,
настаўнікаў да колькасці вучняў, уцягну тых у эксперымент, паа не напаўняльнасць класа.
вінна базіравацца на фінансаТрэба стварыць такі меха- вым складніку. Зыходзячы з танізм фарміравання нарматы- го, што ў Расіі эксперымент па
ву, які быў бы арыентаваны на нарматыўна-падушавым фінанўдасканаленне кваліфікацый- саванні праводзіўся з 2006 года
нага ўзроўню настаўнікаў, пры- з улікам распрацовак і даследацягненне ў калектывы высока- ванняў, якія ўжо меліся на той
кваліфікаваных кадраў і мала- момант, у ЦК галіновага прафдых спецыялістаў. Такім чынам, саюза лічаць, што запланаваны
нарматыў павінен разлічвацца з ў Беларусі эксперымент павінен
улікам адпаведнага кваліфіка- мець доўгатэрміновы характар
цыйнага ўзроўню настаўнікаў. — не менш як 4-5 гадоў. ТольПры гэтым надбаўкі за наяўнасць кі пры такім падыходзе можна
кваліфікацыйных катэгорый па- будзе рэальна ўбачыць наступвінны быць перагледжаны на пад- ствы і ацаніць іх характар. А даставе салідарных з меркаваннем лейшае распаўсюджванне эксгаліновага прафсаюза прапаноў перымента на сістэму адукацыі
Міністэрства адукацыі.
іншых рэгіёнаў магчыма толькі
Неабходна дакладна вызна- пры яго станоўчых выніках.
чыць рамкі самастойнасці ўстаНадзея НІКАЛАЕВА.

