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«Ніколі раней з такімі выклікамі
мы не сутыкаліся»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
— Пакуль у краінах дзейнічае каранцін, турысты да нас
не едуць — адменена 100 %
тураў. Ёсць дзелавыя паездкі,
але і там адчуваецца спад на
70 %. Баяцца ехаць і расіяне,
хоць забароны на ўезд для іх
няма. На гэтыя выхадныя з
Санкт-Пецярбурга запланавана прыбыццё двух аўтобусаў — у адным 42, у другім 46
чалавек. На сёння ў іх засталося 21 і 18 турыстаў. Нават
калі ўсе яны паедуць, для турфірмы гэта стратна... Такая сітуацыя з Расіяй працягнецца
дзейнічаць да 1 мая, — тлумачыць Філіп Гулый. — Нават калі ўсе абмежаванні будуць зняты, спатрэбіцца час
на аднаўленне, таму першых
турыстаў мы пабачым толькі
праз месяц пасля адкрыцця
граніц.
Расіяне займалі істотную
долю ў струк туры ўязнога
турызму. Эксперты пацвярджаюць, што раней штодзень
афармляліся сотні заявак на
туры выхаднога дня і летні
адпачынак. Нягледзячы на
тое, што забароны на выезд

у Беларусь для расіян няма, з
закрыццём граніцы іх плынь
істотна зменшылася і ледзь
не зусім знікла.
— Сітуацыя была не вельмі
добрая з пачатку сакавіка, а з
гэтага панядзелка яна яшчэ
пагоршылася. Турысты, якія
збіраліся да нас, не прыехалі і патрабуюць вярнуць грошы, — кажа Філіп Гулый.
— Звычайна выплаты турыс там ажыц цяўля юц ца з
абаротных сродкаў кампаній. Цяпер, калі масава адмяняюцца ўсе туры, абаротных
сродкаў няма, — тлумачыць
начальнік філіяла «Белінтурыст» РУП «Цэнтркурорт»
Аляксей СТРЭЛЬЧАНКА.
— Вы за пла ці лі турагенцтву, яно — тураператару, а той, у сваю чаргу, пералічыў грошы гасцініцы, якая
заплаціла з іх падаткі, аплаціла хімчыстку — сродкі працуюць у беларускай эканоміцы.
Тое самае адбываецца, калі
грошы пералічаны замежнаму гатэлю. Просіш вярнуць
сродкі — нам адказваюць,
што, або зараз на каранціне
і трэба чакаць, або пераносьце тур, або грошы «згарэлі»,

бо вы не прыехалі. Механізму
ўзаемадзеяння і вяртання грошай у такой сітуацыі няма, —
дадае Філіп Гулый.
Прадстаўнікі турыстычнай
сферы тлумачаць, што ў такім выпадку лепш перанесці
тур на пазнейшы тэрмін, чым
чакаць, пакуль вам змогуць
вярнуць грошы. Калі ж кампанія абанкруціцца (што цалкам імаверна ва ўмовах, у якія
трапіла турыстычная галіна),
сваіх грошай вы ўвогуле не
ўбачыце.
— З 2014 года турызм пачаў выходзіць у Беларусі на
пазіцыі перспектыўнага драйвера ў сферы паслуг. Мы імкнёмся трымаць удар, але ніколі раней з такімі выклікамі
не су тыкаліся. Негатыўныя
наступствы будуць значныя, і
неабходны кампенсацыйныя
меры, каб галіна паднялася з
каленяў, — падкрэсліў Аляксей Стрэльчанка. Ён нагадаў,
што ў Беларусі каля 1300 турыстычных кампаній, 600 гасцініц, а ў галіне працуе каля
50 тысяч чалавек.
Сярод мер, якія прапануе
Рэс пуб лі кан скі са юз ту ріндустрыі, — даванне суб'ек-
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там турыс тычнай дзейнасці
права адтэрміноўкі па выкананні сваіх абавязацельстваў, увядзенне падатковых
канікул, зніжэнне арэнднай
платы, аўтаматычнае падаўжэнне замежным грамадзянам віз да 31 снежня бягучага
года і выдача новых без аплаты і іншыя.
— Галоўны ўдар (сітуацыяй з распаўсюджваннем каранавіруса. — «Зв.») будзе
нанесены па эканоміцы. Мы
павінны паглядзець на тыя галіны, якія звязаны з экспартам і пацерпяць мацней за
астатня, — гэта турызм, авіяперавозкі, гасцінічны комплекс, магчыма, чыгуначныя
перавозкі. У нас няма вялікіх
рэзерваў, але мы па вінны
распрацаваць комплекс мер,
каб падтрымаць гэтыя галіны.
24 сакавіка на пасяджэнні нашай камісіі (па міжнародных
справах. — «Зв».) гэтае пытанне будзе разгледжана, —
расказаў старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных
справах Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Андрэй САВІНЫХ.
Алена КРАВЕЦ.

НЕ ДЗЕЛІМ НА СВАІХ І ЧУЖЫХ
Да 27 сакавіка ўсіх беларускіх турыстаў вывезуць з Егіпта
Пра гэта заявіў на прэс-канферэнцыі міністр спорту і турызму Сяргей КАВАЛЬЧУК. У Егіпет будуць накіраваны
самалёты «Белавія», якія забяруць суайчыннікаў згодна
з графікам. У гэтай краіне знаходзіліся на адпачынку
каля шасці тысяч беларусаў.
Як расказаў Сяргей Кавальчук, ва ўрадзе створана рабочая група па вяртанні беларусаў з-за мяжы. Вырашаюцца
пытанні транспарціроўкі нашых
грамадзян па двух напрамках:
з Егіпта і краін далёкай дугі (Інданезія, В'етнам, Мексіка, Тайланд, Куба, Індыя і іншыя).
Па апошнім маршруце лагістыка турыстаў на адпачынак і адтуль была арганізавана праз маскоўскія аэрапорты.
«Галоўнае пытанне, якое нам
неабходна вырашыць, — гэта дастаўка беларусаў з далёкай дугі. Сёння яны не могуць трапіць на борт расійскіх
авіякампаній у сувязі з прыняццем рашэння Расійскай
Федэрацыяй аб абмежаванні
ўезду грамадзян Рэспублікі
Беларусь. Ідуць перагаворы
аб магчымасці такой перавозкі расійскімі авіякампаніямі. У турыстаў ёсць білеты на
адпаведныя рэйсы. З Масквы

Будзь у курсе!

авіякампанія «Белавія» гатова
іх забраць і прывезці на радзіму», — сказаў міністр транспарту і камунікацый Аляксей
АЎРАМЕНКА.
Калі праз аэрапорт «Шарамецьева» і «Дамадзедава»
беларусы маглі паляцець на
радзіму і пасля закрыцця граніц, то з аэрапорта «Унукава»
такой магчымасці не было. Па
словах Аляксея Аўраменкі, ва
«Унукаве» вылету ў Мінск чакаюць каля 100 чалавек. Беларускі борт для іх ужо гатовы,
і ў найбліжэйшы час ён адправіцца за грамадзянамі. Схема
дзеянняў па транспарціроўцы
наступная — фарміруюцца
групы, Мінспорту робіць адпаведную заяўку і накіроўвае
самалёт ва «Унукава». «Гэта
чартарная перавозка. Па меры гатоўнасці груп мы будзем
перавозіць усіх людзей, якія
сабраліся ў аэрапорце «Унукава», — удакладніў Аляксей

Аўраменка. Білеты турысты,
якія маюць ранейшыя дамоўленасці з турфірмамі, купляць
не будуць.
Першы борт павінен адправіцца ўжо ў чацвер, пасля
каардынацыі дзеянняў з расійскім бокам.
Дарэчы, чыгуначныя зносіны з Масквой не спынены,
але нашых грамадзян на гэтых цягніках у Расію не пускаюць.
Андрэй Дапкюнас, намеснік міністра замежных спраў
Беларусі, паведаміў, што кіраўнік ведамства Уладзімір
Макей у чацвер звярнуўся
па тэлефоне да свайго расійскага калегі з просьбай
вырашэння некаторых праблем вяртання суайчыннікаў і
абмеркаваў узаемадзеянне ў
гэтых пытаннях.
Беларускі бок па даручэнні Прэзідэнта гатовы арганізаваць выезд з Польшчы
грамадзян Расіі. Па словах
Андрэя Дапкюнаса, зваротаў
няшмат — 5—7 на дзень. «Сапраўды крытычная сітуацыя,
па словах расійскіх калег,

была не каль кі дзён та му.
Толькі ўчора ўвечары пасол
Расіі звярнуўся да нашага
пасла з гэ тай праб ле май.
Там сі ту а цыя не кры тычная, — адзначыў намеснік міністра. — Галоўны сэнс у тым,
што незалежна ад вастрыні сітуацыі беларускія ўлады і беларускія замежныя ўстановы
гатовы ставіцца да расійскіх
грамадзян як да сваіх».
Міністр спорту і турызму
таксама паведаміў, што ніякіх рашэнняў аб адмене
Алімпіяды ў Токіа не было
прынята.
Усе краіны рыхтуюцца да
спаборніцтваў, і Беларусь
не выключэнне. «На сёння
404 спартсмены ў нас знаходзяцца за мяжой і ажыццяўляюць такую падрыхтоўку, — расказаў Сяргей
Кавальчук. — І ў розныя
перыяды таксама будуць
вяртацца. У дачыненні да
спартсменаў, якія вяртаюцца з вучэбна-трэніровачных
збораў, у нас таксама распрацаваны комплекс мер».
Марыя ДАДАЛКА.

АПОШНІЯ ЦЯГНІКІ Ў РАСІЮ

Да 0.00 гадзін 23 сакавіка міжнародныя пасажырскія цягнікі, якія
курсіруюць у зносінах з Масквой
і Санкт-Пецярбургам, будуць прытрымлівацца дзеючага графіка, паведамілі ў прэс-цэнтры Беларускай
чыгункі.
Там нагадалі, што, у адпаведнасці з
распараджэннем урада Расійскай Федэрацыі ад 16 сакавіка № 635-р, з 0.00 гадзін 18 сакавіка да 0.00 гадзін 1 мая часова абмяжоўваецца ўезд у Расійскую
Федэрацыю замежных грамадзян і асоб
без грамадзянства, у тым ліку якія прыбываюць з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама грамадзян Рэспублікі
Беларусь. З улікам гэтага магістраль пераканаўча просіць пасажыраў прымаць

да ўвагі гэты факт пры планаванні паездкі міжнароднымі пасажырскімі цягнікамі
з Беларусі ў Расію.
У прэс-цэнтры звярнулі ўвагу, што з
Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліку Беларусь грамадзяне нашай краіны могуць
ехаць міжнароднымі пасажырскімі цягнікамі без абмежаванняў. У сувязі з распараджэннем урада Расійскай Федэрацыі

ад 16 сакавіка № 635-р і паведамленнем
ААТ «Расійскія чыгункі» да зняцця абмежаванняў з абарачэння выключаюцца:
з 20 сакавіка цягнік № 64/63 Мінск —
Новасібірск;
з 22 сакавіка цягнікі № 308/307 Баранавічы — Саратаў, № 390/389 Мінск —
Анапа, № 236/237 Мінск — Масква —
Мінск, № 221/222 Брэст — Масква і
Мінск — Масква;
з 23 сакавіка цягнікі № 66/65 Мінск —
Мурманск, № 76/75 Гомель — Масква,
№ 302/301 Мінск — Адлер, № 104/103
Брэст — Новасібірск, № 150/149 Мінск —
Мінеральныя Воды, № 328/327 Мінск —
Казань, № 134/133 Мінск — Архангельск.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Блізкая ўлада
Званіце з праблемамі і пытаннямі
Традыцыйна па суботах аблвыканкамамі і
Мінскім гарвыканкамам праводзяцца прамыя лініі ў мэтах павышэння эфектыўнасці
работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб, выкаранення фактаў бюракратызму і цяганіны, паператворчасці, а таксама для аператыўнага вырашэння праблемных пытанняў, якія ўзнікаюць у людзей.
Тэлефонныя лініі ў суботу, 21 сакавіка, з 9.00
да 12.00 правядуць:
 першы намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Валерый Васілевіч РАБКАВЕЦ. Тэл. 8 016
221 31 21;
 намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама
Уладзімір Пятровіч ПЕНІН. Тэл. 8 021 222 22 22;
 намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Уладзіміравіч ГАРБАЧОЎ. Тэл. 8 023
233 12 37;
 старшыня Гродзенскага аблвыканкама Уладзімір Васілевіч КРАЎЦОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;
 старшыня Магілёўскага аблвыканкама Леанід
Канстанцінавіч ЗАЯЦ. Тэл. 8 022 250 18 69;
 старшыня Мінскага абласнога Савета дэпутатаў Наталля Віктараўна ЯКУБІЦКАЯ. Тэл. 8 017
500 41 60;
 кіраўнік спраў Мінскага гарвыканкама Ганна
Мар'янаўна МАТЭЛЬСКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Фінансавая палітыка

Нацбанк растлумачыў,
чаму ў абменніках
долараў можа і не быць
Учора ўвечары прэс-служба галоўнага фінансавага рэгулятара краіны падрыхтавала тлумачэнні «аб бягучай сітуацыі на фінансавым
рынку краіны».
У ёй, у прыват нас ці, гаво рыц ца, што
за апош нія дні
ва ла ціль насць
(зменлівасць. —
«Зв.») на глабальных фінанса вых рын ках
значна ўзрасла.
У гэтых умовах
павысіўся попыт на замежную валюту на ўнутраным
валютным рынку краіны. Гэта адбілася на дынаміцы
курса беларускага рубля ў адносінах да замежных
валют.
У мэтах абмежавання рызык забеспячэння фінансавай стабільнасці, звязаных з павышанай валацільнасцю курса, Нацбанк праводзіў валютныя інтэрвенцыі ў дадатковых аб'ёмах. У цэлым рэгулятар
рэалізуе курсавую палітыку ў рэжыме плаваючага
курса, які дапускае правядзенне валютных інтэрвенцый у абмежаваных аб'ёмах з мэтай згладжвання рэзкіх ваганняў курса. У той жа час Нацбанк
працягне ажыццяўляць маніторынг сітуацыі і пры
неабходнасці будзе прымаць аператыўныя меры
рэагавання.
У мэтах павышэння магчымасцяў банкаў па захаванні фінансавай падтрымкі рэальнага сектара
эканомікі ва ўмовах павышанага ўплыву знешніх
негатыўных фактараў праўленнем Нацбанка было
прынята рашэнне аб прымяненні контрцыклічных
мер, звязаных са змякчэннем шэрагу прудэнцыяльных (асцярожных. — «Зв.») патрабаванняў.
А цяпер галоўная навіна для насельніцтва. У цяперашні час у сувязі з распаўсюджаннем эпідэміі
каранавіруса і мер, што прымаюцца па абмежаванні
ўезду замежных грамадзян, міжнародныя авіякампаніі значна скарацілі колькасць палётаў, што істотна
ўскладніла перасоўванне грузаў паміж краінамі.
З прычыны гэтага зараз еўрапейскія банкі і фінансавыя арганізацыі, якія аказваюць паслугі па
продажы наяўных долараў на еўрапейскім рынку,
маюць цяжкасці з дастаўкай валюты са Злучаных
Штатаў Амерыкі. Гэта прывяло да дэфіцыту наяўных
долараў ЗША ў краінах рэгіёна на фоне павелічэння
попыту на іх, абумоўленага высокай валацільнасцю
на сусветных фінансавых рынках.
У сувязі з гэтым у абменных пунктах і касах банкаў
можа назірацца часовы недахоп наяўных долараў.
Пры гэтым адсутнічаюць абмежаванні па куплі або
продажы долараў у безнаяўнай форме. Акрамя таго,
у касах банкаў у дастатковай колькасці знаходзіцца іншая замежная валюта (напрыклад, еўра).
У існуючых умовах банкаўскай сістэмай краіны
будуць прымацца неабходныя меры па забеспячэнні своечасовага і якаснага аказання грамадзянам і
суб'ектам гаспадарання ўсяго комплексу банкаўскіх
паслуг, гаворыцца ў заяве Нацбанка.
Сяргей КУРКАЧ.

