
• наличие административного ограничения процентных ста

вок по кредитным и депозитным операциям привело к появлению 

скрытых инструментов возмещения расходов и получению доходов 

путем введения различного рода комиссий и иного рода платежей 

на предлагаемые услуги, что в свою очередь приводит к удорожа

нию продукта и не достигается основная цель по минимизации це

ны для конечного потребителя (реального сектора экономики). 
На наш взгляд, необходимо осуществлять регулирование мар

жи банка, исходя из условий приобретения ресурсов и последую

щего его размещения путем установления предельной маржи бан

ка, а не путем регулирования процентных ставок. Причем необхо

димо увеличить предельный размер маржи для решения и других 

основных задач банковской системы (повышение капитализации, 

увеличение инвестиционного потенциала, проведение реструкту

ризации ссудной задолженности и снижение удельного веса про

блемных кредитов в активах и кредитном портфеле банков). 

А.В. Буланау, студэнт 

БДЭУ (Мiнск) 

ЭНЕРГЕТЫЧНАЯ БЯСПЕКА БЕЛАРУСI. 

АБГРУНТАВАННЕIМПАРТУ 

ПАЛI$)'НА-ЭНЕРГЕТЫЧНЫХ РЭСУРСА$)' 

Пад энергетычнай бяспекай трэба разумець гарантыю надзейна

га i бесперабойнага энергазабеспячэння краiны у нармальных умо
вах i надзвычайных сiтуацыях. Неабходнымi Умовамi дасягнення 
энергетычнай бяспекi з' яу ляюцца наступныя патрабаваннi: рэзервы 

магутнасцей, запасы палiва, надзейнасць абсталявання, дыверсiфi

кацыя закупак па вiдах палiва i па краiнах-экспарцёрах палiва. • 
Падчас выбару варыянтау энергазабеспячэння неабходна улiч

ваць эканамiчнасць i бяспеку. 
У Беларусь уся нафта i газ пастауляюцца з Pacii (прычына -

сёння усе магчымыя альтэрнатыуныя пастаукi па вартасцi дара

жэйшыя прыкладна удвая). Амаль уся энергiя беларускiх ЦЭЦ i 
ДРЭС выпрацоуваецца на расiйскiм газе (экалагiчна i эканамiчна 
аптымальны варыянт). Фактычна цяпер энергасiстэма рэспублiкi 

не адпавядае крытэрыям энергетычнай бяспекi. 

Пашырэнне выкарыстання нетрадыцыйных i мясцовых па
лiуных рэсурсау, мадэрнiзацыя тэхнiчнай базы энергетыкi, энер

газберажэнне, а таксама пазiтыуныя структурных зрухi у эканомi-
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цы краiны будУць садзейнiчаць знiжэнню залежнасцi краiны ад iм

парту энерганосьбiтау. Аднак пазначаныя накiрункi праблему 

энергетЪ1чнай бяспекi канчаткова не вырдшаць. Неабходным 

з'яуляеццца паступовы адыход ад газавай · арыентацыi палiунага 
балансу рэспублiкi. 

Рэальнай альтэрнатывай расiйскаму газу на блiжэйшае дзеся

цiгоддзе можа быць вугаль, якi па эканамiчных i цеплатэхнiчных 
характарыстыках амаль не уступае газу. Электрастанцыi на вугалi 

змогуць паунацэнна канкурыраваць з электрастанцыямi на газе 

прЬ1 суадносiнах цэн (ва умоУным палiве) газ-энергетычны вугаль 

на узроунi 1,6 (2,0):1. 
Ва Умовах абмежаваных магчымасцей традыцыйнай энергеты

кi стратэгiчным накiрункам забеспячэння энергетычнай бяспекi 

краiны з'яуляюцца пошук i асваенне прынцы~ова новых тэхнало
гiй бяспалiунай энергетыкi. 

Для прагнозау iмпарту палiУна-энергетычных рэсурсау выка

рыстоУваюцца амаль усе вядомыя, у тым лiку найбольш распаусю

джаныя, метады прагназiравання. 

Падчас распрацоукi кароткатэрмiновых (гадавых) прагнозау 

iмпарту палiуна-энергетычных рэсурсау найбольш прымальным 

з'яуляецца укладанне прагнозау з дапамогай матэматычных мета
дау: пабудова фактарных мадэлей, метады экстрапаляцыi i экспа
ненцыяльнага згладжвання з рэгулюемым трэндам. Апошнiя два 

метады даюць менш надзейны вынiк, бо падчас ix выкарыстання у 
межах агульных тэндэнцый вуалiруюцца дакладныя прычыны на

яуных зменау у энергаспажываннi. Таму значэннi ycix прагнозных 
паказчыкау павiнны удакладняцца з дапамогай метадау эксперт

ных ацэнак. 

'Удакладненне аб'ёмау iмпарту энергарэсурсау абавязкова трэ

ба ажыццяуляць з дапамогай балансавага метаду. Можна складаць 

прагнозныя зводныя балансы палiва у натуральных адзiнках i то
нах умоунага палiва, балансы па асобных вiдах энергарэсурсау. 

На доУгатэрмiновую перспектыву аб'ёмы iмпарту энергарэсур

сау прагназiруюцца з дапамогай сiстэм метадау з улiкам тэмпау 

росту 'УВП, структурных зрухау у эканомiцы краiны, з'яулення 

новых тэхналогiй у даследуемай i сумежных галiнах, змены экана
мi чнай i палiтычнай сiтуацыi, якiя выклiкаюць неабходнасць зме
нау структуры iмпарту i тэмпау яго росту, ваганне сусветнага по
пы ту i прапановы на энергарэсурсы. 

Стратэгiчнай асновай забеспячэння эфектыунага функцыянi
равання энергетычнага сектара краiны павiнна стаць навуковая , 

навукова-тэхнiчная i iнавацыйная дзейнасць у галiнах ПЭК (па
лiуна-энергетычнага комплексу). 
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