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Якія фак та ры 
ўплы ва юць на курс 

ра сій ска га руб ля 

і як эпі дэ мія 

і зме ны на знеш ніх 

рын ках ад бі ва юц ца 

на на цы я наль най 

ва лю це?

У сва іх ка мен та ры ях 

ана лі тык ва лют на га рын-

ку Ва дзім Іо суб пра соч вае 

зме ны кур саў ва лют і бе-

ла рус ка га руб ля ў су вя зі з 

на ступ ства мі ўспыш кі эпі-

дэ міі ка ра на ві ру са ў Кі таі. 

Пры чым, вя до ма, гэ ты ўплыў на на шу ва лю-

ту быў да во лі апа срод ка ва ны, лі чыць ён. Ад-

но з на ступ стваў эпі дэ міі — зні жэн не кош ту 

сы ра ві ны, у тым лі ку пры кмет нае па дзен не 

ца ны на наф ту. А яно, у сваю чар гу, пры во-

дзіць да пры кмет на га па дзен ня ра сій ска га 

руб ля. Ме на ві та та му до лар да ра сій ска га 

руб ля па да ра жэў за мі ну лы ты дзень з 61,8 

да 63,1, або на 2,1 %. Еў ра па да ра жэ ла з 

68,3 да 69,6 ра сій ска га руб ля, або на 1,9 

%. Су ад но сі ны еў ра і до ла ра змя ні лі ся ня-

знач на: еў ра зні зі ла ся да до ла ра з 1,1050 да 

1,1020, або на 0,2 %.

Моц нае па дзен не ра сій ска га руб ля да 

за меж ных ва лют у аў та ма тыч ным рэ жы ме, 

як гэ та звы чай на бы вае, пры вя ло да та го, 

што ў нас до лар і еў ра да бе ла рус ка га руб ля 

па да ра жэ лі, а ра сій скі ру бель па тан неў.

До лар за мі ну лы ты дзень па да ра жэў на 

1,18 %, еў ра вы рас ла на 0,99 %, а ра сій-

скі ру бель упаў на 0,94 %. На рас па ча тым 

тыд ні тэн дэн цыя па па дзен ні цэн на наф ту 

і ўслед за гэ тым зні жэн не ра сій ска га руб ля 

мо гуць пра цяг нуц ца. У вы ні ку до лар мо жа 

па да ра жэць да 2,16 бе ла рус ка га руб ля, еў-

ра мо жа вы рас ці да 2,38 бе ла рус ка га руб ля. 

А ра сій скі ру бель мо жа па тан нець да 3,35 

бе ла рус ка га руб ля за 100 ра сій скіх, лі чыць 

экс перт.

Што ж мы ма ем ця пер? Пе рад вы хад-

ны мі до лар быў у нас у ра ё не 2,138, а тар-

гі на бір жы ў гэ ты па ня дзе лак па чы на лі ся 

ўжо з 2,15 руб ля за до лар. Амаль ад ра зу, 

у гэ ты ж дзень, па чат ко вы курс «зя лё на-

га» атры ма ла ся па ні зіць да мі ні маль на га 

2,146 руб ля, ад нак блі жэй да кан ца тар гоў 

ён усё ж вый шаў за акрэс ле ныя рам кі і 

быў на ват 2,1515. Ся рэд не ўзва жа ны курс 

уста ля ваў ся ў ра ё не 2,1483 руб ля за адзін 

до лар.

Ра сій скія ана лі ты кі на гэ та ма юць улас-

нае мер ка ван не. «Эка на мет рыч ныя ма дэ лі 

да зва ля юць зра біць вы сно вы аб якас ных і 

коль кас ных су вя зях па між аб мен ны мі кур са-

мі ва лю ты — гэ та азна чае, што, на прык лад, 

ру бель па дае ў ад но сі нах да до ла ра, ка лі 

на він нае ін фар ма цый нае по ле ўтрым лі вае 

не спры яль ныя вест кі аб па дзе ях у па лі тыч-

ным і эка на міч ным жыц ці кра і ны, што і ад-

бы ва ец ца ця пер». Ра сія мя жуе з Кі та ем на 

ўсхо дзе, гра ні ца не за кры тая, та му на ві на 

но сіць не га тыў ную афар боў ку: па зі цыя руб-

ля на ва лют ным рын ку бу дзе сла бець. Гэ та 

да ты чыц ца і юа ня.

Стар шы ана лі тык Лі за ве та На ву ма ва ад-

зна чае, што зні жэн не руб ля ад нос на до ла ра 

«ад на знач на звя за на з ня вы зна ча нас цю і 

стра ха мі, якія ўра зі лі рын кі на фо не рас паў-

сюдж ван ня з Кі тая не вя до ма га ка ра на ві ру-

са». Ін шыя экс пер ты да да юць, што па між 

РФ і КНР па мян ша юц ца аба ро ты: сы ра він-

ныя, ту рыс тыч ныя і ганд лё выя, што так са ма 

пры во дзіць да па дзен ня кур саў руб ля і юа ня 

на ва лют ным рын ку.

І яшчэ ад но. Сі ту а цыя з ві ру сам уплы-

вае на памяншэнне аб' ёмаў вы твор час ці 

ВУП Кі тая, а так са ма на зні жэн не аб' ёмаў 

спа жы ван ня вуг ле ва да ро даў у са мім Кі таі і 

кра і нах-экс пар цё рах. Гэ та зна чыць, цэ ны на 

наф ту зні зяц ца.

У Ра сіі як кра і не — экс пар цё ры энер га-

рэ сур саў бу дзе на зі рац ца зні жэн не аб' ёмаў 

на цы я наль най вы твор час ці, што азна чае 

зні жэн не по пы ту на ру бель як сро дак гра-

шо ва га аба ра чэн ня. У вы ні ку ча кан няў і па-

дзен ня кош ту наф ты курс руб ля зні жа ец ца ў 

да чы нен ні да еў ра і до ла ра, да якіх да гэ та га 

ру бель да стат ко ва доў га ўма цоў ваў ся.

З'я ві ла ся пер шая апа ка ліп тыч ная ацэн-

ка ўплы ву ка ра на ві ру са на су свет ную эка но-

мі ку, лі чаць ана лі ты кі з Укра і ны. На іх дум ку, 

яго на ступ ствы мо гуць быць па раў наль ныя з 

іпа тэч ным кры зі сам 2008—2009 га доў (та ды 

Укра і на за год стра ці ла амаль 15 % ВУП). Са-

мае дрэн нае ў гэ тым пра гно зе тое, што яго 

зра бі лі ў рэй тын га вым агенц тве Mооdу's — 

гэ та да во лі кан сер ва тыў ныя хлоп цы, якія рэд-

ка па ні ку юць. У асно ве іх пра гно зу ля жыць 

раз лі ча ны імі ж ін дэкс цэн на пра мыс ло выя 

ме та лы, ён упаў да трох га до ва га мі ні му му. 

Апош нія 30 га доў рост гла баль най эка но мі-

кі ка рэ ля ваў з цэ на мі на ме тал. Ка лі су вязь 

за ха ва ец ца і ў 2020-м, то доб ра га ча каць не 

вар та. Вя до ма, мож на спа дзя вац ца, што гла-

баль ная эка но мі ка ўжо не так за ле жыць ад 

пра мыс ло вых та ва раў, як у 2008—2009 га-

дах, але для кра ін з сы ра він най эка но мі кай 

узро вень пры быт ку па-ра ней ша му моц на 

за ле жыць ад цэн на ме тал. За ста ец ца ве-

рыць у пра гноз кі тай скіх эпі дэ мі ё ла гаў, што 

эпі дэ мія да сяг не пі ку ў ся рэ дзі не лю та га, а 

пас ля пой дзе на спад. І свет не па спее зу сім 

спа ло хац ца...

Сяр гей КУР КАЧ.

Стан цыя ма гут нас цю 1 МВт уз ве дзе на 

не да лё ка ад буй но га сві на комп лек су. 

Мяр ку ец ца, што яна бу дзе не толь кі 

ге не ры ра ваць «зя лё ную» энер гію, але 

і нейт ра лі зуе пах ад сві на фер мы, пры 

гэ тым пе ра тво рыць ар га ніч ныя ад хо-

ды ў вад кія ўгна ен ні без па ху.

Ін вес ты цый ны пра ект кош там ка ля 

шасці міль ё наў до ла раў рэа лі за ва ла лі тоў-

ская кам па нія Modus Energy. Прад стаў нік 

кам па ніі Паў люс Баб рау скас рас ка заў пад-

час ад крыц ця, што гэ та ўжо сё мы пра ект, 

ажыц цёў ле ны ў Бе ла ру сі. Ён мае не су мнен-

ную эка ла гіч ную на кі ра ва насць, бо ў якас ці 

па лі ва вы сту пае бія ла гіч ная сы ра ві на, якая 

пе ра тва ра ец ца на вы ха дзе ў цеп ла вую і 

элект рыч ную энер гію.

Бу даў ніц тва стан цыі па ча ло ся ле тась у 

маі, а ў снеж ні прай шлі пус ка на ла дач ныя 

ра бо ты. І вось уста ноў ка за пра ца ва ла на 

поў ную ма гут насць. Та кім чы нам, гно е выя 

сцё кі, вя лі кая праб ле ма прад пры ем ства ў 

мі ну лым, пе ра пра цоў ва юц ца ця пер на бія-

гу мус. Угна ен не бу дзе ўно сіц ца пад па се вы, 

а энер гія — вы ка рыс тоў вац ца на вы твор-

час ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

— Ка лі ўзяць апош нія 

10 га доў, то за хва раль-

насць вы рас ла на 15 %, 

смя рот насць зні зі  ла ся 

на 1,8%. У 2010 го дзе 

смя рот насць скла да ла 

187 ча ла век на 100 ты сяч 

на сель ніц тва, ле тась — 

184 ча ла ве кі на 100 ты-

сяч, — па ве да міў на мес-

нік ды рэк та ра па хі рур гіі 

РНПЦ ан ка ло гіі і ме ды-

цын скай ра ды я ло гіі імя 

М. М. Аляк санд ра ва Вік-

тар КАХ НЮК.

Якія 
ан ка зах вор ван ні 
най час цей 
су стра ка юц ца 
ў бе ла ру саў?

Ся род муж чын са мым 

рас паў сю джа ным з'яў ля ец-

ца рак пра ста ты. На дру гім 

мес цы рак лёг ка га, на трэ-

цім — ко ла рэк таль ны (рак 

тоў стай кіш кі). У жан чын лі-

дзі руе рак ма лоч най за ло-

зы, на дру гім мес цы — ко-

ла рэк таль ны, на трэ цім — 

рак мат кі.

— Та кая струк ту ра за-

хва раль нас ці ў нас за хоў-

ва ец ца на пра ця гу апош ніх 

ча ты рох-пя ці га доў, — ад-

зна чыў Вік тар Ках нюк.

На коль кі 
свое ча со ва 
ста віц ца 
ды яг наз?

У 2019-м ран няя вы-

яў ляль насць ра ку — на 

1-2 ста дыі — скла ла 67 %. 

І гэ та лепш, чым год та му. 

А як вя до ма, у ля чэн ні ан-

ках ва роб тэр мін ады гры вае 

клю ча вую ро лю: чым ра ней 

вы яў ле на зла я кас ная пух лі-

на, тым лепш вы ні кі ля чэн ня 

і тым боль шы пра цэнт па цы-

ен таў вы леч ва ец ца.

Як па леп шыць 
вы яў ляль насць?

— Гэ та мож на зра біць 

шля хам ука ра нен ня скры-

нін гу на дзяр жаў ным уз-

роў ні. Ча ла век доб ра ся бе 

ад чу вае, хо дзіць на пра цу, 

яго ні чо га не тур буе, але ў 

яго ўжо ёсць за хвор ван не. 

Важ на яго за пра сіць на аб-

сле да ван не. У на шай кра і-

не ўжо ёсць скры нінг ра ку 

ма лоч най за ло зы, ко ла-

рэк таль на га, ра ку пра ста-

ты. Ука ра нен не скры нін гу 

да зво ліць па вы сіць вы яў-

ляль насць ра ку на ран няй 

ста дыі, — ка жа Вік тар Ках-

нюк.

Экс перт тлу ма чыць, што 

пры не ка то рых, як пра ві-

ла, унут ра ных ла ка лі за цы-

ях пух лін аб сле да ван не не 

заў сё ды прос тае. А ёсць ві-

зу аль ныя ла ка лі за цыі, якія 

да во лі прос та вы явіць. Для 

гэ та га па цы ен ту да стат ко ва 

прый сці да ўра ча. На прык-

лад, у вы пад ку з ра кам ма-

лоч най за ло зы, па ста віць 

ды яг наз не скла да на.

— У нас рак по лас ці ро та 

вы яў ля ец ца ў 40 % вы пад-

каў на апош няй, 4-й ста дыі. 

А гэ та, між ін шым, ві зу аль-

ная ла ка лі за цыя.

Ле тась у ме жах пра гра-

мы скры нін гу ра ку ма лоч-

най за ло зы аб сле да ва на 

75 ты сяч жан чын (скры нінг 

ро бяць у 50-70 га до вай уз-

рос та вай гру пе, лі чыц ца, 

што пік гэ та га за хвор ван-

ня — 49 га доў). Рак вы яў-

ле ны ў 379 з іх, у тым лі ку 

ў 344 — на ран няй ста дыі. 

На рак пра ста ты аб сле да-

ва на 138 ты сяч муж чын. 

За хвор ван не знай шлі ў 

884 (у 80,7 % — на 1-2 ста-

дыі). На ко ла рэк таль ны рак 

пра ве ры лі 30 ты сяч ча ла-

век, ан ка ла гіч ны ды яг наз 

па стаў ле ны ў 81 вы пад ку 

(82 % на ран няй ста дыі).

Якія вы ні кі 
ля чэн ня?

На дыс пан сер ным улі ку 

ў Бе ла ру сі ле тась зна хо-

дзі ла ся 318 ты сяч ча ла век, 

якія ма юць ан ка ла гіч ныя 

ды я гна зы. З іх 160 ты сяч 

(а гэ та 51 %) зна хо дзяц ца 

на ім пяць і больш га доў.

— Еў ра пей скі па каз чык 

пя ці га до вай вы жы ва льна сці 

пры ра ку скла дае ад 50 да 

60 %. І мы ў яго ўпіс ва ем-

ся. Мы доб ра ле чым — на 

еў ра пей скім уз роў ні. А каб 

мець яшчэ леп шыя вы ні кі, 

трэ ба ра ней ды яг нас та ваць 

хва ро бу.

Ад ча го 
най час цей 
па мі ра юць?

Ня гле дзя чы на тое, што 

ў муж чын да мі нуе рак пра-

ста ты, ад яго па мі ра юць ня-

час та, бо гэ та за хвор ван не 

доб ра пад да ец ца ля чэн ню. 

Асноў ная пры чы на ан ка ла-

гіч най смя рот нас ці ў муж-

чын — рак лёг ка га. На дру-

гім мес цы — ко ла рэк таль ны 

рак, на трэ цім — рак страў-

ні ка. Жан чы ны най час цей 

па мі ра юць ад ра ка ма лоч-

най за ло зы, ко ла рэк таль на-

га ра ку і ра ку страў ні ка.

Як ле чаць?
Асноў ны шлях ля чэн-

ня ра ку — хі рур гіч ны. 

Што дзень у Бе ла ру сі ан-

ко ла гі ро бяць у ся рэд нім 

343 апе ра цыі, у тым лі ку 

ка ля сот ні — у РНПЦ ан-

ка ло гіі і ме ды цын скай ра-

ды я ло гіі імя М. М. Аляк-

санд ра ва. Бу ду чы ня гэ та га 

на прам ку — у па ве лі чэн ні 

коль кас ці кам бі на ва ных 

апе ра цый, па шы рэн ні па-

ка зан няў да ор га на за хоў-

ных умя шан няў, раз віц ці 

эн да ска піч ных ме та даў. 

Яшчэ два спо са бы ля чэн-

ня — пра мя нё вая і хі мі я-

тэ ра пія. Апош няя так са ма 

імк лі ва мя ня ец ца. У пры-

ват нас ці, ля чэн не ін ды ві-

ду аль на пад бі раец ца кож-

на му па цы ен ту на асно ве 

ма ле ку ляр на-ге не тыч на га 

про фі лю пух лі ны.

— Узяць два іх хво рых з 

ад ноль ка вай ла ка лі за цы яй. 

У ад на го на фо не хі мі я тэ ра-

піі поў ны рэ грэс, а ў ін ша га 

на ад ва рот — пра грэс. Та кім 

чы нам, паў ста ла пы тан не 

аб ма ле ку ляр на-ге не тыч-

ным да сле да ван ні пух лін. 

Сён ня ў нас ні хто не пры-

зна чае ля чэн не без та ко га 

да сле да ван ня, — пад крэс-

лі вае Вік тар Ках нюк.

Але на КРА ВЕЦ.

АН КА ЛО ГІЯ — 
НЕ ПРЫ ГА ВОР, 
але чым ра ней вы яў ле на пух лі на, 

тым лепш вы ні кі ля чэн ня

Гро шыГро шы

На коль кі па да ра жэ юць 
до лар і еў ра 

пас ля эпі дэ міі ка ра на ві ру са

Кро кі да эка ло гііКро кі да эка ло гіі ЭНЕР ГІЯ З АД ХО ДАЎ
Су час ная бія га за вая элект ра стан цыя з'я ві ла ся 

ў ААТ «Бе ла веж скі» Ка мя нец ка га ра ё на

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь вы каз вае глы бо кія спа чу ван ні 

род ным і бліз кім у су вя зі са смер цю Мі хай-

лі чэн кі Але ны Вік та раў ны, су пра цоў ні цы 

рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы-

да вец кі дом «Звяз да».

Ка лек тыў РВУ «Вы да вец кі 

дом «Звяз да» глы бо ка смут куе 

ў су вя зі са смер цю сва ёй су-

пра цоў ні цы Мі хай лі чэн кі Але ны 

Вік та раў ны і вы каз вае шчы рыя 

спа чу ван ні яе род ным і бліз кім.

Ле тась амаль 50 ты ся чам бе ла ру саў упер шы ню быў 

па стаў ле ны ан ка ла гіч ны ды яг наз. Што год коль касць 

но вых вы пад каў ра ку па вя ліч ва ец ца на ты ся чу. Муж-

чы ны най час цей хва рэ юць на рак пра ста ты, жан чы-

ны — на рак ма лоч най за ло зы. Пры тым, што за хва-

раль насць рас це, смя рот насць ад гэ та га за хвор ван-

ня кры ху зні жа ец ца. Сён ня ад зна ча ец ца Су свет ны 

дзень ба раць бы з ра ка вы мі за хвор ван ня мі.


