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У па чат ку Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па ві таў Чжаа 

Лэц зы ў Бе ла ру сі: «Асаб лі ва 

пры ем на, што ме на ві та ў на-

шу кра і ну вы ро бі це пер шы 

ві зіт пас ля абран ня дзе ю ча га 

скла ду кі раў ніц тва Кам пар тыі 

Кі тая», — ад зна чыў Прэ зі дэнт 

і па він ша ваў яго з пры зна-

чэн нем на вы со кія, ад каз ныя 

пар тый ныя па са ды.

Бе ла рус кі лі дар на га даў, 

што сё ле та ў чэр ве ні ў го ра-

дзе Цін даа ў рам ках са мі ту 

Шан хай скай ар га ні за цыі су-

пра цоў ніц тва ён су стра каў ся 

са Стар шы нёй КНР Сі Цзінь-

пі нам, дзе бы ло аб ве шча на 

аб ус туп лен ні ў но вы этап 

бе ла рус ка-кі тай ска га су пра-

цоў ніц тва. «Бе ла русь і Кі тай, 

як пры ня та сён ня ка заць, ста-
лі «жа лез ны мі бра та мі», —

ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Да рэ чы, у маі ў Мін ску 

пры ма лі на мес ні ка стар шы-

ні КНР Ван Ці ша ня. «Ра ды, 

што ня спын ны дыя лог на 

са мым вы со кім уз роў ні пра-

цяг ва ец ца, за хоў ва ю чы глы-

бі ню двух ба ко вых ад но сін. 

Кож ная су стрэ ча дае но вы 

ім пульс у злу чэн ні раз віц ця 

на шых кра ін у імя па бу до-

вы «су поль нас ці адзі на га 

лё су», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар так са ма 

да даў, што з пунк ту гле джан-

ня бе ла рус ка га кі раў ніц тва 

на шы ад но сі ны ін тэн сіў ныя 

і ўсё аб дым ныя, ды на міч на 

раз ві ва юц ца. «Та кой ды на-

мі кай бе ла рус кі бок за да во-

ле ны. На ту раль на, што на 

гэ тым доў гім, вель мі скла-

да ным і цяж кім шля ху заў-

сё ды бу дуць ня вы ра ша ныя 

праб ле мы, за да чы, якія трэ-

ба бу дзе рэа лі зоў ваць», — 

кан ста та ваў ён.

Кі раў нік дзяр жа вы пад-

крэс ліў: для Бе ла ру сі важ-

на па чуць мер ка ван не Чжаа 

Лэц зы па якас ці двух ба ко ва га 

ўза е ма дзе ян ня і кі рун ках яго 

да лей ша га па глыб лен ня.

У сваю чар гу, Чжаа Лэц зы 

ад зна чыў, што вель мі ра ды 

па бы ваць у пры го жай кра і-

не — у Бе ла ру сі. Ён пе ра-

даў Аляк санд ру Лу ка шэн ку 

«са мыя цёп лыя пры ві тан ні 

і най леп шыя па жа дан ні ад 

доб ра га сяб ра Сі Цзінь пі на». 

На дум ку чле на Па ста ян на га 

ка мі тэ та Па літ бю ро ЦК КПК, 

бе ла рус кі лі дар аса біс та ўнёс 

вя ліз ную леп ту ў раз віц цё бе-

ла рус ка-кі тай скіх ад но сін.

Ён да даў, што Кі тай і Бе-

ла русь — доб рыя сяб ры, якія 

мо гуць па дзя ліц ца і ра дас-

цю, і ня го да мі, так са ма на шы 

дзяр жа вы — парт нё ры, якія 

заў сё ды аказ ва юць да па мо-

гу адзін ад на му. Па сло вах 

Чжаа Лэц зы, га лоў ная мэ-

та яго ві зі ту — «рэа лі за ваць 

кан сэн сус, да сяг ну ты па між 

кі раў ні ка мі дзяр жаў на па лях 

са мі ту ШАС у Цін даа».

Да рэ чы, ра бо чы ві зіт 

Чжаа Лэц зы ў Бе ла русь пра-

цяг нец ца да 22 ве рас ня, ён 

пра хо дзіць у рам ках рэа лі за-

цыі Ме ма ран ду ма аб су пра-

цоў ніц тве па між Ад мі ніст ра-

цы яй Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

і Між на род ным ад дзе лам 

ЦК КПК.

На парадку дня візіту чле-

на Па ста ян на га ка мі тэ та Па-

літ бю ро ЦК КПК — су стрэ чы 

з прэм' ер-мі ніст рам Бе ла ру-

сі Сяр ге ем Ру ма сам, кі раў-

ні ком Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та На тал ляй Ка ча на вай, 

а так са ма Стар шы нёй Са ве-

та Рэс пуб лі кі На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сі Мі ха і лам 

Мяс ні ко ві чам.

Пра ду гле джа на і куль тур-

ная пра гра ма: на вед ван не 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, Кі тай ска-бе-

ла рус ка га ін дуст ры яль на га 

пар ка «Вя лі кі ка мень», На-

цы я наль най біб лі я тэ кі Бе-

ла ру сі, а так са ма гіс то ры-

ка-куль тур на га комп лек су 

«Лі нія Ста лі на».

Пра ган даль
і ін вес ты цыі

За 2017 год та ва ра аба рот 

Бе ла ру сі і ма це ры ко ва га Кі-

тая склаў 3,11 міль яр да до-

ла раў ЗША (120,5 % — да 

2016-га), аб' ём бе ла рус ка га 

экс пар ту — 362,7 міль ё на 

до ла раў (76,7 %), ім пар ту — 

2,74 міль яр да до ла раў 

(128,8 %). Саль да скла-

ла ся ад моў нае ў па ме ры 

2,38 міль яр да до ла раў.

За сту дзень — лі пень 

2018 го да та ва ра аба рот па-

між дзвю ма кра і на мі склаў 

1,97 міль яр да до ла раў (129 % 

да ана ла гіч на га пе ры я ду 

2017 го да), аб' ём бе ла рус ка-

га экс пар ту — 241,2 міль ё на 

до ла раў (137 %), ім пар ту — 

1,73 міль яр да до ла раў (128 % ). 

Саль да ад моў нае — мі нус 

1,49 міль яр да до ла раў.

Асноў ныя па зі цыі экс пар ту: 

ка лій ныя ўгна ен ні, по лі амі ды, 

лён-сы рэц або лён апра ца ва-

ны, ма ла ко і вярш кі згу шча ныя 

і су хія, ма лоч ная сы ро ват ка, 

рап са вы алей і элект рон ныя 

ін тэ граль ныя схе мы.

Што да ты чыц ца ін вес-

ты цый на га су пра цоў ніц тва, 

то за 2017 год у Бе ла русь 

па сту пі ла 275,5 міль ё на 

до ла раў ва ла вых ін вес ты-

цый з Кі тая, з іх пра мых — 

113,6 міль ё на до ла раў, на 

чыс тай асно ве — 39,1 міль ё -

на до ла раў (за 2016-ы — 

ад па вед на 251,2, 99,5 і 

36,1 міль ё на до ла раў).

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

БОЛЬШ ЧЫМ СЯБ РЫ І ПАРТ НЁ РЫ...
Бе ла русь і Кі тай ста лі «жа лез ны мі бра та мі»

На мі ну лым ва лют ным тыд ні до-

лар на рэш це па чаў па каз ваць 

ад моў ную ды на мі ку. Ці змо жа 

за ма ца вац ца гэ тая тэн дэн цыя 

на но вым тыд ні? І як паў плы вае 

на кур сы ва лют у Бе ла ру сі па вы-

шэн не клю ча вой стаў кі Бан кам 

Ра сіі?

Азі ра ю чы ся 
на су сед нюю ва лю ту

У цэ лым бы лы ты дзень вы даў ся ап-

ты міс тыч ней за па пя рэд ні, ёсць доб-

рыя на ві ны, ка мен туе сі ту а цыю фі нан-

са вы ана лі тык Жан на КУ ЛА КО ВА.

З 11 ве рас ня ра сій скі ру бель па-

чаў ума цоў вац ца: за не каль кі дзён —

пры клад на на 3 %. Гэ та до сыць пры к-

мет ны «ад кат» за та кі ка рот кі час. 

Акра мя та го, важ на, што та кое на-

зі ра ец ца ўпер шы ню пас ля до сыць 

за цяж но га глы бо ка га па дзен ня. Да-

рэ чы, ка рэк цыя руб ля на спя ва ла 

даў но. Ра зам з тым ёсць і не ка то рыя 

аб' ек тыў ныя пры чы ны, якія пры вя лі 

да гэ та га.

За апош нія дні ўма ца ва лі ся мно-

гія ва лю ты кра ін, якія раз ві ва юц ца. 

Гэ та да ты чыц ца не толь кі ра сій ска га 

руб ля, але і мно гіх ін шых ва лют, якія 

па да лі апош нім ча сам. Асоб на вар та 

вы лу чыць прык лад Тур цыі. Там на-

су пе рак да ру чэн ням прэ зі дэн та кра і -

ны Эр да га на Цэнт ра банк не ча ка-

на па вы сіў клю ча вую стаў ку, пры-

чым вель мі пры кмет на: з 17,75 % да 

24 %. Ту рэц кая лі ра ўмо мант ад ка за ла 

на такое ўма ца ван нем на 7 %. Гэ тыя 

па дзеі маг лі «па цяг нуць» за са бой ра-

сій скі ру бель.

Вар та так са ма зга даць, што не каль-

кі спа дае на пру жан не, спра ва ка ва нае 

ганд лё вы мі вой на мі. ЗША пра па на ва лі 

Кі таю пра вес ці пе ра мо вы па пы тан нях 

ганд лю — і на рын ку сфар мі ра ва лі ся па-

зі тыў ныя ча кан ні, што ўсё на ла дзіц ца.

Уз няц це клю ча вой стаў кі 
ў Ра сіі

У пят ні цу 14 ве рас ня ра сій скі Цэнт-

ра банк не ча ка на пры няў ра шэн не так-

са ма па вы сіць клю ча вую стаў ку: з 7,25 % 

да 7,5 %. Па вы шэн не пра цэнт най стаў-

кі — заў сё ды фак тар, які стрым лі вае 

ін фля цыю, які аказ вае пад трым ку на-

цы я наль най ва лю це, та му гэ та так-

са ма пад трым лі вае ра сій скі ру бель. 

Зга да ны фак тар мо жа пра цяг ваць 

пра ца ваць яшчэ як мі ні мум не каль кі 

дзён. У ра сій ска га руб ля ёсць і ін шыя 

пры чы ны для ўма ца ван ня: на прык лад, 

наф та, якая да ра жэе.

Ра зам з тым трэ ба ра зу мець, што 

шмат у чым мы зноў ма ем спра ву з на-

стро я мі і ча кан ня мі. Ап ты мізм, які паў-

стаў у да чы нен ні да ва лют кра ін, што 

раз ві ва юц ца, мо жа ў лю бую се кун ду 

змя ніц ца пе сі міз мам. Ры зы кі ганд лё-

вых вой наў, якія мо гуць спра ва ка ваць 

за па во лен не гла баль на га эка на міч на-

га рос ту, за хоў ва юц ца. Акра мя та го, 

до лар па куль да стат ко ва моц ны. Гэ та 

так са ма не вель мі доб ра для ва лют 

на шых кра ін. Ад нак зме ны ў ды на мі цы 

ра сій ска га руб ля — доб рая на ві на для 

Бе ла ру сі ў лю бым вы пад ку.

На дзея ў ды на мі цы
Што да ты чыц ца да лей шай ды на мі-

кі, то, на дум ку спе цы я ліс таў, геа па лі-

тыч ныя ры зы кі для ра сій ска га руб ля 

за хоў ва юц ца. Усё яшчэ не вы ра ша на 

пы тан не з са мы мі не пры ем ны мі санк-

цы я мі, якія мо гуць за кра нуць ра сій скі 

дзярж доўг, сіс тэ маў тва раль ныя бан кі, 

стра тэ гіч на важ ныя кам па ніі. Фак тар 

ня вы зна ча нас ці мо жа аказ ваць ціск на 

ра сій скі ру бель. Ад нак ра сій скі ру бель 

усё ж мо жа ады граць част ку страт.

Пры та кім сцэ на рыі мо жа ад быц-

ца рост кур са ра сій ска га руб ля і на 

на шым рын ку. Гэ та спры яль на ада-

б'ец ца на знеш нім ганд лі і ў цэ лым на 

эка но мі цы. До лар і еў ра пры гэ тым 

мо гуць зні зіц ца.

Бе ла рус кі ру бель ума ца ваў ся да ўсіх 

трох ва лют, што ўва хо дзяць у ко шык. 

Гэ та свед чыць аб тым, што на на шым 

унут ра ным рын ку пра па но ва за меж най 

ва лю ты зноў пе ра вы сі ла по пыт на яе. 

Гэ та так са ма доб ра. Пры ма ю чы пад 

ува гу і знеш нія, і ўнут ра ныя аб ста ві ны, 

мож на з асця рож нас цю вы ка заць зда-

гад ку, што на но вым ва лют ным тыд ні 

бе ла рус кі ру бель мо жа ўма ца вац ца 

пас ля до сыць за цяж но га па дзен ня.

Ад нак па куль што ў за да чы за над та 

шмат не вя до мых, каб ра біць пра гно зы 

хоць з ней кай до ляй упэў не нас ці.

Праў лен нем На цы я наль на га бан ка пры ня та 

ра шэн не аб пра вя дзен ні ма ды фі ка цыі банк-

но таў, якія зна хо дзяц ца ў аба ра чэн ні, пры 

за ха ван ні асноў ных ма люн каў на пя рэд нім 

і ад ва рот ным ба ках, а так са ма іх ка ля ро вай 

га мы і па ме ру.

Што бу дзе? Нац банк у 2019 го дзе вы пус ціць 

аб ноў ле ныя банк но ты на мі на лам 5 і 10 руб лёў, а 

ў 2020 го дзе — 20 і 50 руб лёў.

Што зме ніц ца ў руб лях? Вы явы ар хі тэк тур ных 

збу да ван няў на пя рэд ніх ба ках ма ды фі ка ва ных 

банк но таў бу дуць пры ве дзе ны ў ад па вед насць з 

ак ту аль ным знеш нім вы гля дам з ука зан нем наз вы 

на ма ля ва ных ар хі тэк тур ных збу да ван няў. Так са-

ма на ма ды фі ка ва ных банк но тах знік не под піс 

бы ло га стар шы ні НБ Пят ра Пра ка по ві ча.

У ад па вед нас ці з но вай рэ дак цы яй Пра ві лаў 

бе ла рус кай ар фа гра фіі і пунк ту а цыі на банк но це 

на мі на лам 50 руб лёў над піс «ПЯЦЬ ДЗЕ СЯТ» бу-

дзе вы праў ле ны на «пяць дзя сят».

У су вя зі з тым, што на банк но тах бу дзе па каз-

вац ца год іх фак тыч на га вы пус ку, спат рэ бі ла ся ўня-

сен не змя нен няў ва Указ Прэ зі дэн та ад 4 ліс та па да 

2015 го да № 450 «Аб пра вя дзен ні дэ на мі на цыі афі-

цый най гра шо вай адзін кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Ця пер На цы я наль ны банк пры сту піў да пра вя-

дзен ня пад рых тоў чых ме ра пры ем стваў па вы ба ры 

прад пры ем ства-вы твор цы і вы пус ку ў аба ра чэн не 

ма ды фі ка ва ных банк но таў. Пе рад вы пус кам у 

аба ра чэн не банк но таў но вых га доў вы пус ку На-

цы я наль ны банк дасць пад ра бяз ную ін фар ма цыю 

аб іх знеш нім вы гля дзе і пры кме тах са праўд нас ці. 

Ра ней уве дзе ныя ў аба ра чэн не банк но ты ўзо ру 

2009 го да бу дуць за ста вац ца за кон ным пла цеж-

ным срод кам.

Па трэ ба ў за ка зе гра шо вай на яў нас ці звя за на 

перш за ўсё з не вя лі кі мі тэр мі на мі служ бы банк но-

таў дроб ных на мі на лаў, за ка на мер ным па ве лі чэн-

нем коль кас ці ста рых банк но таў і не аб ход нас цю іх 

за ме ны, удак лад няе прэс-служ ба Нац бан ка. Так, 

па чы на ю чы з каст рыч ні ка 2017 го да па ступ лен не 

ста рых банк но таў на мі на ла мі 5 і 10 руб лёў уз рас ло 

ў 3 і 2 ра зы ад па вед на. Са снеж ня мі ну ла га го да 

па вя лі чы ла ся больш чым у 2 ра зы па ступ лен не 

ста рых банк но таў на мі на лам 20 руб лёў. Што да ты-

чыц ца ма нет, то ма не ты дроб ных на мі на лаў, перш 

за ўсё 1 і 2 ка пей кі, з'яў ля юц ца са мы мі за па тра-

ба ва ны мі і не вяр та юц ца ў ка сы га лоў на га бан ка 

кра і ны. Пры гэ тым іх вы да ча з кас На цы я наль на га 

бан ка па ста ян на рас це.

Ся рэд ні тэр мін служ бы банк но таў дроб ных і 

ся рэд ніх на мі на лаў скла дае ад ад на го го да да трох 

га доў. Ме на ві та та му На цы я наль ны банк на па ста-

ян най асно ве ажыц цяў ляе за каз банк но таў і ма нет, 

што з'яў ля ец ца звы чай най прак ты кай цэнт раль ных 

(на цы я наль ных) бан каў па вы ка нан ні функ цыі за-

бес пя чэн ня эка но мі кі на яў ны мі гра шы ма.

У су свет най прак ты цы дроб ныя банк но ты ў 

боль шай сту пе ні вы ка рыс тоў ва юц ца як раз мен-

ныя, ма юць не пра цяг лыя тэр мі ны служ бы і та му 

па тра бу юць па ста ян най за ме ны. Так, ся рэд ні тэр-

мін служ бы банк но та на мі на лам 5 еў ра скла дае 

13 ме ся цаў, банк но та на мі на лам 1 до лар ЗША — 

22 ме ся цы, банк но та на мі на лам 50 ра сій скіх

руб лёў — 8,3 ме ся ца.

Вар та ад зна чыць, што да дат ко вы вы раб на-

яў ных гро шай не азна чае па ве лі чэн не гра шо вай 

ма сы, па коль кі іх вы пуск у аба ра чэн не пры во дзіць 

да пе ра хо ду гра шо вых срод каў з без на яў най фор-

мы ў на яў ную, бо бан кі за атры ма ныя гра шо выя 

зна кі пе ра ліч ва юць На цы я наль на му бан ку іх без-

на яў ны эк ві ва лент.

Сяр гей КУРКАЧ



НА ПО ЛІ ПЕ РА ГА ВО РАЎНА ПО ЛІ ПЕ РА ГА ВО РАЎ
Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка зна хо дзіц ца з ра-

бо чым ві зі там у Со чы. Сён ня там па він ны ад быц ца 

бе ла рус ка-ра сій скія пе ра га во ры на най вы шэй шым 

уз роў ні з удзе лам чле наў ура да дзвюх кра ін, па ве-

дам ляе прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка і яго ра сій скі ка ле га Ула дзі мір 

Пу цін так са ма пра вя дуць двух ба ко вую су стрэ чу ў фар ма це 

«адзін на адзін». Ча ка ец ца, што ся род тэм, якія аб мяр ку-

юць лі да ры, бу дуць сель ская гас па дар ка, пра мыс ло васць, 

ганд лё ва-эка на міч нае і фі нан са вае ўза е ма дзе ян не, су пра-

цоў ніц тва ў наф та га за вай сфе ры, а так са ма ін тэ гра цыя.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

Фі нан сыФі нан сы  

ДО ЛАР МО ЖА 
ЯШЧЭ ПА ТАН НЕЦЬ

У ДЫ ЗАЙН БАНК НО ТАЎ 
УНЯ СУЦЬ КАС МЕ ТЫЧ НЫЯ 

ЗМЕ НЫ
І не ўза ба ве вы пра вяць па мыл ку ў сло ве «пяць дзя сят»

Пра гэ та за явіў бе ла рус кі лі дар на су стрэ чы 

з чле нам Па ста ян на га ка мі тэ та Па літ бю ро 

Цэнт раль на га ка мі тэ та Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая, 

сак ра та ром Цэнт раль най ка мі сіі КПК па пра вер цы 

дыс цып лі ны Чжаа Лэц зы.


