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СУСВЕТНАЯ ДЭПРЭСІЯ
Інвестыцыйныя банкі Goldman Sachs і Morgan Stanley
абвясцілі пра пачатак глабальнага крызісу, піша
Bloomberg. На думку спецыялістаў, цяпер гаворка
ідзе аб глыбіні і магчымай працягласці падзення. Эканаміст Чэтан Ах'я адзначыў, што разглядае рэцэсію
як базавы сцэнарый для глабальнай эканомікі ў 2020
годзе. Сусветныя фінансавыя рынкі цяпер у фазе
фарміравання дна, таму інвестарам варта ўзмацняць
пазіцыі на рынку рызыкоўных актываў і прадаваць
долары, лічаць аналітыкі Morgan Stanley. Чаго магчыма чакаць надалей?

РЭКОРДНЫ СПАД
Каранавірус паставіў сусветную эканоміку на мяжу
крызісу, які можа аказацца
самым сур'ёзным за стагоддзе. Ця пе раш ні эка на мічны спад здольны аказацца
больш разбуральным для
даб ра бы ту на сель ніц тва
пла не ты, чым фі нан са вы
крах дзе ся ці га до вай даўніны. Тады заглухлую банкаўскую сіс тэму за пус ці лі
цэнтрабанкі, надрукаваўшы
грошай. Цяперашні крызіс
па да рваў усю эка но мі ку:
і вытворчасць, і сектар паслуг, і попыт, таму патрэбныя мэтавыя інтэрвенцыі, на
што давядзецца «скінуцца».
«Гэтым разам праблема ў іншым — перабоі ў рэальнай
эканоміцы. І яе немагчыма
ліквідаваць выключна сіламі
цэнтральных банкаў», — заўважыў Ру перт Ха рысан з
най буй ней ша га ў све це
інвестфонду BlackRock.
Як адзначаюць аналітыкі,
антыкрызісныя інструменты,
распрацаваныя пасля крызісаў сусветнай фінансавай
сістэмы і еўразоны, прызначаныя для барацьбы з праблемамі зусім іншага клопату. Гэтым разам усё інакш.
Уладам усіх краін свету давядзецца выдаткаваць сотні
мільярдаў долараў сродкаў
па дат ка пла цель шчы каў,
каб не столькі ліквідаваць
прычыну крызісу — спыніць
эпідэмію, колькі выправіць
наступствы — падтрымаць
пацярпелых людзей і бізнес.
З гэтым могуць узнікнуць
праблемы: дзейнічаць трэба хутка, рашуча, затратна і

пажадана ў каардынацыі з
суседзямі, што палітыкам
многіх краін даецца з цяжкасцю.

ЯК ВЫЙСЦІ
З КАРАНЦІНУ?
Краінам ЕС давядзецца
вы дат ка ваць за год ка ля
350 мільярдаў долараў на
ліквідацыю наступстваў месячнага каранціну, падлічыла адна група эканамістаў.
На што пойдуць гэтыя грошы? На тры асноўныя рэчы:
падтрымку аховы здароўя,
людзей і бізнесу. Першае
дазволіць справіцца з эпідэміяй, другое — падтрымаць
попыт у эканоміцы і сацыяльную стабільнасць, трэцяе —
адрадзіць прапанову тавараў
і паслуг. Дзяржпадтрымка
спатрэбіцца як людзям, якія
па зба ві лі ся за роб ку з-за
каранціну, так і кампаніям,
якія страцілі рабочую сілу,
пастаўшчыкоў і спажыўцоў.
Яна можа быць аформлена
ў выглядзе бюджэтных субсідый, падатковых прэферэнцый і грашовых кампенсацый. Сацыяльныя выдаткі
многіх краін вырастуць, калі
ўлады аслабяць палітыку на
час крызісу, напрыклад, павялічаць дапамогі па беспрацоўі і пашыраць кола людзей,
якія маюць права на гэтыя і
іншыя выплаты, напрыклад,
аплатныя бальнічныя.
Бізнес ужо б'е трывогу, і з
першых крыкаў аб дапамозе ясна, што гаворка ідзе не
толькі пра страты прыбытку.
Мільёны чалавек пазбавяцца работы, тысячы фірмаў
збанкрутуюць. Улады стаяць
перад няпростым выбарам:
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Чым пагражае
глабальны крызіс?

падтрымаць бізнес зараз ці
потым дапамагаць беспрацоўным, ды яшчэ і ва ўмовах,
калі ў казне ўсё менш грошай з-за скарачэння падатковых паступленняў.

ЧАРГА
ПА ДАТАЦЫІ
На пе ра да вой кры зі су
цяпер турызм і авіяцыя. Сусветны савет па падарожжах і турызме (World Travel
& Tourіsm Councіl (WTTC) папярэдзіў, што пандэмія можа сёлета пазбавіць галіну
50 мільёнаў рабочых месцаў
і скараціць рынак турпаслуг
на чвэрць. Толькі ў Іспаніі ў
лютым запаўняльнасць гасцініц упала на 20—30 працэнтаў у параўнанні з мінулым годам. Яшчэ да поўнага лакдаўна атэлі Мадрыда
страцілі кожнага чацвёртага
пастаяльца, а Барселоны —
кожнага пятага.
Авіякампаніі рэзка скарацілі перавозку пасажыраў,
спачатку ў Азію, а потым і ў
ЗША і Еўропу. Яны не скупяцца на эпітэты, кажуць пра
найгоршы крызіс у гісторыі
грамадзянскай авіяцыі і ўжо
папрасілі аб мільярднай дапамозе ва ўрадаў, хоць большасць забарон на палёты
яшчэ не ўступіла ў сілу.
Пад пагрозай уся сфера
паслуг: ад рэстаранаў і кінастудый да ўні вер сі тэ таў
і таксі. Вялікі спорт пазбавіўся мільярдных прыбыткаў
ад трансляцый і продажу
білетаў. У чаргу па датацыі
вы стра і лі ся на ват наф та газавыя кампаніі, збянтэжаныя абвалам попыту і цэн на
нафту. І гэта толькі пачатак.
Пакет бюджэтнай дапамогі ў
ЗША прайшоў толькі ніжнюю
палату Кангрэса, і яго аб'ём
вядомы толькі прыблізна:
дакладна больш за 10 мільярдаў долараў, але, напэўна, менш за $50 млрд, пра
якія казаў прэзідэнт Дональд
Трамп. ЕС паабяцаў выдзеліць каля 40 мільярдаў еўра.
Пацярпелая больш за іншых

Італія — да 25 мільярдаў еўра, Швейцарыя і Паўднёвая
Карэя — па 10 мільярдаў долараў, Егіпет — 6 мільярдаў,
Францыя, Аўстралія, Новая
Зеландыя і Японія паабяцалі
зрабіць «усё магчымае», каб
пад тры маць эка но мі ку за
кошт казны. Кітай запусціў
маштабную праграму стымулявання вытворчасці за кошт
падатковых паслабленняў і
льготных крэдытаў.
І гэта пры тым, што ні адна
з гэтых краін пакуль не сутыкнулася ў поўнай меры з
наступствамі крызісу. А яны
будуць вельмі сур'ёзныя, цытуе Бі-бі-сі меркаванне эканаміста Махамеда эль-Эрыяна, які працаваў на кіруючых
пасадах у МВФ і ў адміністрацыі Барака Абамы, а таксама ў інвестфондзе Pіmco
і страхавой кампаніі Allіanz.
«Мы жывём у глабальнай
эканоміцы, заснаванай на
ўзаемазвязанасці. Але раптам ахова здароўя запатрабавала ад нас сацыяльнай
раз' яд на нас ці, па дзе лу і
ізаляцыі. Гэта супярэчыць
усяму таму, што ляжыць у
асно ве эка на міч на га росту, дабрабыту і фінансавай
стабільнасці», — апісаў эльЭрыян перадумовы для паглыблення крызісу.

МІНУС
4 ТРЫЛЬЁНЫ
Да прыходу каранавіруса эканамісты чакалі сёлета
рос ту сусветнай эканомікі
прыблізна на тры працэнты.
Цяпер яны прадказваюць рэцэсію і разыходзяцца толькі
ў ацэнках яе працягласці —
усё залежыць ад таго, як будзе развівацца пандэмія.
Калі па выніках года эканоміка так і не вырасце, свет
не да лі чыц ца пры клад на
4 трыльёнаў долараў. Гэта
больш за ВУП Германіі, найбуйнейшай эканомікі Еўропы, і ў два з паловай разы
больш за ВУП Расіі.
З трох вядучых сусветных эканомік — ЗША, Еўра-

гэта заявіў кіраўнік аддзела рын каў у J. P. Morgan
Іnternatіonal Дэвід Стабс. Па
словах аналітыка, у апошнія
дзесяцігоддзі многія дзяржавы аб'яўлялі аб тым, што
ад маўля юц ца вы кон ваць
даўгавыя абавязацельствы.
Газета The Іndependent паве да мі ла, што эка на міст
Джэсі Каломба, які прадказаў крызіс 2008 года, папярэдзіў пра новую фінансавую катастрофу. На думку
аме ры кан ска га экс пер та,
цяпер на сусветным рынку
ёсць адразу некалькі бурбалак, якія могуць лопнуць у
любы момант.
Зрэшты, прароцтвы пра
новы сусветны фінансавы
крызіс гучаць ужо не першы
год. У ліпені 2018-га аналітыкі Bank of Amerіca адзначалі,
што актуальная дынаміка на
сусветным фондавым рынку
падобная на тую, што была
перад сусветным эканамічным крызісам у 1997–1998
гадах. А летась амерыканскі міль яр дэр, за сна вальнік інвестыцыйнай кампаніі
Brіdgewater Assocіates Рэй
Даліа ацаніў стан сусветнай эканомікі і прыйшоў да
высновы, што новы фінансавы крызіс можа надысці
ў най блі жэй шыя не каль кі
гадоў. «Перыяд, у якім мы
знаходзімся, вельмі падобны на 30-я гады мінулага
стагоддзя», — сказаў Даліа,
ад значыў шы па да бен ства
актуальнай эканамічнай і палітычнай абстаноўкі з часам
НАПЯРЭДАДНІ
Вялікай дэпрэсіі ў ЗША. Ці
спраўдзяцца гэтыя прагнозы,
ДЭФОЛТАЎ
У агляднай перспектыве стане вядома ўжо ў найблідэфолты могуць абвясціць жэйшы час.
адразу некалькі краін. Пра
Захар БУРАК.

саюза і Кітая — дзве яшчэ
раз ліч ва юць на пры рост
багацця, хай і меншы, чым
чакалася, а адна — ЕС —
поў ным хо дам рых ту ец ца
зацягваць паясы. Еўрапейскія чыноўнікі яшчэ ў пачатку
сакавіка казалі, што свежыя
ацэнкі прадказваюць спад
па выніках года. Эканоміка ЗША, найбуйнейшая ў
свеце, пакуль на шляху да
росту, але і ў Амерыцы эканамісты паступова пачынаюць пераглядаць прагнозы.
У сакавіцкім апытанні Чыкагскага ўніверсітэта яны аказа лі ся кры ху мяк чэй шыя,
чым у еўрапей скіх ка лег:
62 % бачаць імавернасць
маштабнай рэцэсіі ў свеце
з-за каранавіруса супраць
82 % еўрапейскіх эканамістаў, пераважна зачыненых
дома на каранціне.
Паколькі на ЗША, Кітай і
ЕС прыпадае дзве траціны
эканаміч най ак тыў нас ці ў
свеце, то спаду ў Еўропе і істотнага запаволення ў Кітаі
будзе дастаткова для тармажэння ўсёй глабальнай эканомікі. А калі дадаць сюды
пагрозу сыравінным краінам
ад падзення цэн на нафту і
металы, карціна становіцца яшчэ больш змрочная.
Маштаб праблем на Захадзе пакуль не адлюстраваны ў статыстыцы, але пра яго
можна прыблізна меркаваць
па апераджальных індыкатарах з Кітая, дзе ў лютым замерла актыўнасць як у прамысловасці, так і ў сектары
паслуг.

Извещение о проведении аукционных торгов в Жабинковском районе Брестской области в частную собственность граждан Республики Беларусь
по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов и земельных участков
№
лота

Наименование объекта/адрес участка

1

не завершенный строительством незаконсервированный
одноквартирный жилой дом в г. Жабинка, ул. Муховецкая, 1
и земельный участок

2

3

Кадастровый номер

не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом в г. Жабинка, ул. Белорусская, 5
и земельный участок
не завершенный строительством незаконсервированный
одноквартирный жилой дом в Жабинковский с/с, д. Нагораны, ул. Брестская, 14 и земельный участок

Общая
площадь
(га)

Начальная цена
предмета
аукциона (руб.)

Расходы
по подготовке
зем.-кадастр.
док. (руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

Наличие ограничений и охранных зон на земельном участке в связи с его расположением

122550100001002737

0,1500

9 329,34

1 024,41

1 800,00

- на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной
охраны водного объекта, используемого для хоз.-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной
охраны в местах водозабора) на всей площади;
- на мелиорируемых (мелиорированных) землях на всей площади;
- в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 вольт на площади 0,0109 га

122550100001000201

0,1350

12 395,89

1551,12

2 400,00

- в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 вольт на площади 0,0022 га;
- в водоохранной зоне р. Жабинка на всей площади

122580605101000008

0,1929

4 976,59

1 965,87

900,00

- в охранной зоне электрических сетей напряжением до 1000 вольт на площади 0,0163 га

- на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки Жабинка)
на всей площади;
- на природных территориях, подлежащих специальной охране (в третьем поясе зоны санитарной
4
122580604101000008
0,2387
5 561,63
1 749,70
1100,00
охраны водного объекта, используемого для хоз.-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной
охраны в местах водозабора) на всей площади;
- на мелиорируемых (мелиорированных) землях на всей площади
Целевое назначение использования участков – строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома
Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах про2 700,00 рубля
ведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220 и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане Республики Беларусь.
Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организатором торгов соглашение, определяющее взаимные права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок осмотра объекта
осуществляется участником аукциона по согласованию с организатором торгов
Организатор аукционных торгов –
задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУППАПП «Жабинковская архитектура»
на р/с №ВY30BLВВ30120200216137001001 в ЦБУ № 402 ОАО «Белинвестбанк» г. Жабинка, ул. Свободы, 6а, код банка BLВВВY2X, УНП 200216137, ОКПО 148118831000
КУППАПП «Жабинковская архитектура»
не завершенный строительством незаконсервированный
одноквартирный жилой дом в Жабинковский с/с, д. Зеленковщизна, ул. Центральная, 8 и земельный участок

Не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и земельный
участок предоставляются в частную собственность
победителю аукциона, либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на
предоставление предмета аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 %, с условиями:
• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определенном
соответствующим протоколом аукционных торгов:
- внесения части платы за предмет аукциона за вычетом
суммы, причитающейся за незавершенный строительством
незаконсервированный одноквартирный жилой дом на рас-

четный счет соответствующего сельского (районного) исполнительного комитета;
- внесения части платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, исчисленную
пропорционально его удельному весу в начальной цене
предмета аукциона, за вычетом расходов, понесенных на
оплату оценки, предыдущему владельцу;
- возмесщения расходов, понесенные городским бюджетом
по изготовлению земельно-кадастровой документации и
государственной регистрации земельного участка;
- компенсирования организатору аукциона затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов,
связанных с изготовлением и предоставлением участникам

аукциона документации, необходимой для его проведения
(окончательный размер которых определяется до аукциона
и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников);
• не позднее одного месяца с момента подписания акта
приема-передачи получить разрешение на проведение
проектно-изыскательских работ и строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на придомовой
территории на предоставленном земельном участке;
• заключить договор на разработку проектной документации на строительство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с даты получения разрешения
на проведение проектно-изыскательских работ и в срок,
не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного

договора, обеспечить ее изготовление;
• представить изготовленную проектную документацию для
утверждения в Жабинковский исполнительный комитет в
течение 30 календарных дней с даты ее изготовления;
• завершить строительство объекта в сроки, определенные
проектной документацией;
• подать заявление о государственной регистрации права
на не завершенный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и частной собственности
на земельный участок Жабинковское бюро Кобринского
филиала РУП «Брестское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру» в течение двух месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона
либо признания аукциона несостоявшимся

Аукцион состоится 22 апреля 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Жабинка, ул. Кирова, 65 (зал заседаний).
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 23.03.2020 г. до 17.00 16.04.2020 г. (время работы с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00; вых.: суб., вс.)
по адресу: г. Жабинка, ул. Свободы, 6а. Контактные телефоны: 8 (01641) 32337, 8 (01641) 32546. Сайт: www.gki.gov.by

