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Чар го вы крок да дэ да-

ла ры за цыі быў зроб ле ны 

ле там 2015 го да. У мно гіх 

мес цах, дзе ра ней гэ та бы-

ло да зво ле на, за ба ра ні лі 

раз ліч вац ца за меж най ва-

лю тай — на прык лад, у ка-

вяр нях і на за праў ках на 

рэс пуб лі кан скіх аў та да ро-

гах, у пунк тах про пус ку на 

гра ні цы. З та го ча су нель га 

пла ціць ва лю тай за ту рыс-

тыч ныя па слу гі. У тым жа 

го дзе ўла ды ад пус ці лі курс 

руб ля. Прак тыч на ад ра зу 

пры ват ныя най маль ні кі па-

ча лі ма са ва ад вяз ваць зар-

пла ты ад до ла ра ва га эк ві ва-

лен ту, ця пер яны імк ну лі ся 

за фік са ваць свае аба вя за-

цель ствы ў на цы я наль най 

ва лю це.

У 2017 го дзе Нац банк 

за ба ра ніў раз лі кі за меж най 

ва лю тай з фі зіч ны мі асо ба-

мі ме ды цын скім уста но вам і 

авія кам па ні ям. Каб зра біць 

бе ла рус кі ру бель пры ваб-

ным для ўклад чы каў, га-

лоў ны банк кра і ны з лі пе ня 

2017 го да па вы сіў нор му 

ад лі чэн няў у фонд аба вяз-

ко вых рэ зер ваў ад пры цяг-

ну тых у за меж най ва лю це 

срод каў з 11 % да 15 %.

КА МУ НАЛ КУ 
ПРЫ ВЯ ЖУЦЬ 
ДА БА ЗА ВАЙ 
ВЕ ЛІ ЧЫ НІ

«На мі на ван не ар га ні за-

цы я мі цэн, та ры фаў, ін шых 

пла ця жоў у за меж най ва-

лю це ўно сіць дыс ба ланс на 

ўнут ра ны ва лют ны ры нак, 

ро бя чы яго ад чу валь ным 

для шо каў па слаб лен ня на-

цы я наль най ва лю ты, а так-

са ма па вя ліч вае не аб грун-

та ва ныя дэ валь ва цый ныя 

ча кан ні з бо ку на сель ніц-

тва», — га во рыц ца ў стра-

тэ гіі. Дык вось, ця пер на 

ўзроў ні за ка на даў ства не аб-

ход на ад маў ляц ца ад вы ка-

ры стан ня за меж най ва лю ты 

ўнут ры кра і ны. «Усе стаў кі 

па дат каў, арэнд най пла ты і 

та ры фаў дзяр жаў ных ар га-

ні за цый бу дуць уста наў лі-

вац ца ў бе ла рус кіх руб лях. 

Усе вы пла ты, да па мо гі, суб-

сі дыі бу дуць ажыц цяў ляц ца 

дзяр жа вай пе ра важ на ў бе-

ла рус кіх руб лях», — сцвяр-

джае да ку мент.

Да рэ чы, у нашай кра і не 

што год па вы ша юць та ры фы 

на «ка му нал ку», зы хо дзя чы 

з прын цы пу, што су куп ны 

пла цеж не па ві нен пе ра вы-

сіць пяці до ла раў у раз лі ку 

на ты па вую двух па ка ё вую 

ква тэ ру з тры ма жы ха ра мі 

пры нар ма тыў ным спа жы-

ван ні імі па слуг. І вось ця-

пер рых ту ец ца да ку мент, па 

якім пра па ну ец ца ад вя заць 

ад до ла ра дзе ю чае аб ме жа-

ван не па вы шэн ня пла ця жоў 

на сель ніц тва за ЖКП. Рас-

пра цоў шчы кі пад рых та ва на-

га пра ек та збі ра юц ца ад мо-

віц ца ад до ла ра ў раз лі ку іх 

рос ту і пры вя заць пла ця жы 

да ба за вай ве лі чы ні. Са ма 

пры вяз ка, мяр ку ец ца, бу-

дзе дзей ні чаць та кім чы нам: 

што год «ка му нал ка» па він-

на па вы шац ца ў ме жах па-

ло вы ба за вай ве лі чы ні. (Ця-

пер ба за вая ве лі чы ня скла-

дае 27 руб лёў, ад па вед на яе 

па ло ва — 13,5 руб ля.)

З ін шых пла наў мер па 

дэ да ла ры за цыі — ўня сен не 

змя нен няў у За кон «Аб рын-

ку каш тоў ных па пер». Бу ду-

чы да ку мент пра ду гледж вае 

вы пуск аб лі га цый, умо ва мі 

эмі сіі якіх пра ду гле джа на іх 

раз мя шчэн не на тэ ры то рыі 

на шай кра і ны, у бе ла рус кіх 

руб лях. Урад так са ма раз-

гля дае маг чы масць унес ці 

зме ны ў прэ зі дэнц кі Указ № 

530 «Аб стра ха вой дзей нас-

ці», каб вы клю чыць маг чы-

масць раз лі каў у за меж най 

ва лю це па між рэ зі дэн та мі ў 

стра ха вой сфе ры.

ГА ЛОЎ НАЕ, 
КАБ РУ БЕЛЬ 
ЗА ХОЎ ВАЎ 
СТА БІЛЬ НАСЦЬ

Фі нан са вы ана лі тык Жан-

на Ку ла ко ва лі чыць, што 

ме ры па дэ да ла ры за цыі, 

якія ця пер ро біць урад, пра-

віль ныя і доў га ча ка ныя. Гэ-

та на ват не зра зу ме ла, ка лі 

шмат га доў га во рыц ца пра 

курс на дэ да ла ры за цыю, 

а па вы шэн не пла ты за ка-

му наль ныя па слу гі лі чаць у 

до ла ра вым эк ві ва лен це.

Ад нак, на яе дум ку, ад-

мо ва ад до ла ра не мо жа 

ад быц ца толь кі на па пер цы 

з пя чат кай. У пер шую чар-

гу яна па він на зда рыц ца ў 

га ло вах лю дзей. Але як лю-

дзі, так і біз нес да во лі час та 

лі чаць у за меж най ва лю це. 

Ця пер трэ ба яшчэ вяр нуць 

да вер лю дзей да бе ла рус-

ка га руб ля. «Ён стаў вы шэй-

шы, чым ра ней, але ўсё роў-

на за ста ец ца до сыць ніз кі. 

За мі ну лыя га ды да вер быў 

вель мі моц на па да рва ны як 

да руб ля, так і да за яў пэў-

ных дзяр жаў ных экс пер таў, 

якія абя ца лі ста біль насць 

кур су на цы я наль най ва лю-

ты», — тлу ма чыць спі кер. 

З мо ман ту апош ніх не пры-

ем ных па дзей, звя за ных са 

скач ка мі ва лют ных кур саў, 

прай шло ўся го пяць га доў. 

Ві да воч на, што гэ та га ма ла, 

што трэ ба яшчэ час. Больш 

та го, важ на, каб на пра ця-

гу гэ та га ча су за хоў ва ла ся 

ста біль насць на ва лют ным 

рын ку.

На дум ку ана лі ты ка, трэ-

ба зра біць так, каб кур саў-

тва рэн не за ста ва ла ся рын-

ка вым, але пры гэ тым ру-

бель за хоў ваў ста біль насць. 

У та кім вы пад ку ўрад бу дзе 

вы му ша ны вы куп ляць ліш кі 

за меж най ва лю ты на ўнут-

ра ным рын ку. Яны фар мі ру-

юц ца з-за та го, што лю дзі, 

прад пры ем ствы і бан кі пра-

да юць больш ва лю ты, чым 

куп ля юць. Ліш кі за меж най 

ва лю ты маг лі б іс ці на ўма-

ца ван не бе ла рус ка га руб ля. 

Па сло вах ана лі ты ка, сі ту-

а цыя з на шы мі ва лют ны мі 

аба вя за цель ства мі та кая, 

што ўрад па ві нен іх вы куп-

ляць і на кі роў ваць аль бо ў 

склад зо ла та ва лют ных рэ-

зер ваў, аль бо на па га шэн не 

даў гоў.

Акра мя та го, Жан на Ку-

ла ко ва тлу ма чыць, што ў нас 

да гэ та га ча су кошт буй ных 

да ра гіх па ку пак часта пры-

вяз ва ец ца да кур су до ла ра. 

Мож на ў прык лад пры вес-

ці жыл лё — за бу доў шчы кі 

ўста наў лі ва юць цэ ны квад-

рат на га мет ра ў до ла рах. 

Пла ту яны по тым пры ма юць 

у бе ла рус кіх руб лях, але ўсё 

роў на ча ла век пла ціць у эк-

ві ва лен це па ак ту аль ным 

кур се, гэ та зна чыць, з пры-

вяз кай да за меж най ва лю-

ты. Раз лі кі па ўсіх здзел ках 

на дру гас ным рын ку — про-

да жах-па куп ках ма шын, 

ква тэр — так са ма лі чац ца 

ў до ла ра вым эк ві ва лен це. 

Гэ та ня пра віль на, але так 

ад бы ва ец ца. Ня гле дзя чы 

на тое, што пы тан не па ад-

вяз цы кош ту не ру хо мас ці ад 

до ла ра ўжо не раз аб мяр-

коў ва ла ся, асаб лі вых змен 

па куль не на зі ра ец ца.

АЦЭН КА 
ЎЗРОЎ НЮ ЖЫЦ ЦЯ 
ПА ВІН НА БЫЦЬ 
У НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ 
ВА ЛЮ ЦЕ

Як ад зна ча юць фі нан са-

выя экс пер ты Бе ла рус ка га 

эка на міч на га да след ча-аду-

ка цый на га цэнт ра BЕRОС, 

уз ро вень да ла ры за цыі ў нас 

па сту по ва зні жа ец ца, але гэ-

та не хут кі пра цэс. Вар та ад-

зна чыць тыя ме ры, якія ўжо 

бы лі пры ня тыя Нац бан кам. 

На прык лад, зняц це ва лют ных 

аб ме жа ван няў, якія ўклю ча-

юць ад ме ну аба вяз ко ва га 

про да жу ва лют най вы руч кі 

экс пар цё ра мі, аба вяз ко вае 

прад' яў лен не паш пар та фі-

зіч ны мі асо ба мі пры куп лі 

за меж най ва лю ты і ін шыя 

за ха ды ады гра лі сваю ста-

ноў чую ро лю. Гэ та свед чыць 

пра тое, што фі нан са вы рэ гу-

ля тар упэў не ны ў ста біль нас-

ці на ва лют ным рын ку.

Яшчэ адзін мо мант, які 

па каз вае на тое, што ідзе 

дэ да ла ры за цыя, — па ве лі-

чэн не до лі дэ па зі таў у руб-

лях. Ва лют ныя ўкла ды на-

сель ніц тва яшчэ скла да юць 

до сыць вя лі кую част ку ад 

іх агуль най коль кас ці. Але 

апош нія га ды на зі ра ец ца 

па сту по вае зні жэн не гэ та га 

па каз чы ка. На дум ку ана лі-

ты каў, ад вяз ка па вы шэн ня 

пла ты за ЖКП ад до ла ра — 

ад на з мер, якая бу дзе па-

сту по ва пры во дзіць да та го, 

што мы пе ра ста нем ду маць 

у «зя лё ных», пла ну ю чы свае 

да хо ды і вы дат кі.

На ша кра і на да сяг ну ла 

ста біль нас ці на ва лют ным 

рын ку. На цы я наль ны банк, 

пры ма ю чы та кія ме ры, ча-

кае, што ней кіх рэз кіх змя-

нен няў кур су не прад ба чыц-

ца. У нас устой лі ва ніз кія 

ін фля цый ныя пра цэ сы, ніз-

кія дэ валь ва цый ныя пра цэ-

сы — не каль кі пра цэн таў у 

год. Не аб ход насць пе ра во-

дзіць усё ў до ла ра вы эк ві-

ва лент як у эк ві ва лент ста-

біль нас ці ўжо аб' ек тыў на 

ад па ла. У кра і нах з устой-

лі вым ва лют ным рын кам і 

ста біль най ма не тар най сіс-

тэ май пры вяз ваць та ры фы, 

стаў кі і ін шыя па каз чы кі да 

за меж най ва лю ты ня пра-

віль на.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Я ў ад па чын ку па до гля дзе 

дзі ця ці, — ні бы «ко да вае сло ва», 

зноў па ве дам ляе ма ла дая ма ма 

Тац ця на Ба ра ба на ва з Го мель-

скага ра ё на. — Вяс ной на ра бо-

ту ў офіс трэ ба вы хо дзіць, та му 

па сту по ва за каз ваю са бе тое-сёе 

з адзен ня з Кі тая. 10 сту дзе ня 

за ка за ла блей зер. По тым пай-

шлі чут кі, што ка ра на ві рус мо жа 

тра піць на рэ чы ў ін тэр нэт-кра ме 

ад хво ра га пра даў ца. Мо жа, у па-

сыл цы за ра за і яе ўво гу ле нель га 

пры но сіць да до му?

Су мнен ні ма ла дых жан чын зра-

зу ме лыя. Яны пе ра стра хоў ва юц ца 

і су мня ва юц ца: ці за бі раць за каз з 

пош ты? Ка лі не па кі неш пісь мо вай 

ад мо вы, кі ну тыя рэ чы ме сяц па ля-

жаць на по шце, по тым ад дзя лен не 

су вя зі пе ра шле іх на зад ад праў-

ні ку.

Каб не стра ціць за пла ча ныя 

гро шы, за каз чык мо жа схлу сіць 

у па ве дам лен ні ад праў ні ку, быц-

цам па сыл ка не прый шла. Ка лі яе 

ўво гу ле за тры ма лі і не ад пра ві лі ў 

тэр мін, мож на і ска са ваць за каз. 

Ад нак толь кі праз 20 дзён ганд лё-

вая пля цоў ка — па ся рэд нік па між 

пра даў цом і па куп ні ком — апра цуе 

ін фар ма цыю і вер не на кар ту за-

каз чы ка гро шы.

На гэ ты конт дзя сят кі лю дзей на 

фо ру мах у ін тэр нэ це вы каз ва юць 

свае вель мі роз ныя мер ка ван ні. 

Да рэ чы, па пу ляр ная по шу ка вая 

сіс тэ ма на за пыт «Ка ра на ві рус + 

па сыл кі з Кі тая» апе ра тыў на вы-

дае 11 міль ё наў вы ні каў і больш 

за сем ты сяч па ка заў толь кі гэ та-

га да слоў на га за пы ту. Фра зы, якія 

гу ля юць у ін тэр нэ це, ура за юц ца 

ў па мяць. Мно гія за га дзя вы стаў-

ля юць па сыл кам свой ды яг наз: 

«Пра да вец, ка лі збі раў па сыл ку, 

мог чхнуць на рэч, ад пра віць ві-

рус па по шце»; «Вы што, ужо ўсе 

ад мо ві лі ся ад куп лі ў кі тай скіх 

ін тэр нэт-кра мах»; «Па сыл кі з Кі-

тая ідуць доў га, пе ра во зяц ца пры 

эк стрэ маль на ніз кіх тэм пе ра ту-

рах, але вя до ма, што ка ра на ві рус 

устой лі вы да за ма роз кі».

Ёсць спа сыл кі на ін тэр в'ю экс-

пер таў, якія пры вод зяць ар гу-

мен ты, што за ра зіц ца, ад крыў шы 

па сыл ку, нель га. Між тым роз ныя 

кры ні цы сцвяр джа юць, што пра-

цяг ласць жыц ця не бяс печ на га 

ві ру са — да 48 га дзін. Да рэ чы, 

у Бе ла русь па сыл ка з Пад ня бес-

най ідзе 3-4 тыд ні — мі ні мум. Ёсць 

ін фар ма цыя, што пе рад ад праў-

кай та ва ры пра хо дзяць са на пра-

цоў ку.

І ўсё ж на фо ру мах са мы па-

пу ляр ны вер дыкт та кі: лепш пе-

ра стра ха вац ца і ця пер уво гу ле 

не за каз ваць та ва ры з Кі тая. Во-

пыт ныя ка рыс таль ні кі па слуг гла-

баль най вір ту аль най ганд лё вай 

пля цоў кі з КНР тлу ма чаць, што 

та кая па зі цыя зра зу ме лая з пунк-

ту гле джан ня за ха ван ня ін та рэ саў 

пра даў цоў і па куп ні коў. Ця пер жа 

су пра цоў ні кі ганд лё вых кам па ній 

не мо гуць вяр нуц ца да звык ла-

га тэм пу апра цоў кі за ка за, збо ру 

па сыл кі і яе ад праў кі. За ка зы бу-

дуць аформ ле ны з за трым кай, да 

гэ та га да дас ца пра цяг лы пра цэс 

да стаў кі, а зна чыць, па куп нік не 

атры мае па сыл ку ў тэр мін і змо жа 

па даць у ад рас ганд лё вай пля цоў-

кі па тра ба ван не аб вяр тан ні гро-

шай. По тым за каз усё ж дой дзе да 

ад ра са та, але пра да вец за ста нец-

ца ў мі ну се.

Ці вы каз ва юць ма са ва ка рыс-

таль ні кі па слуг пош ты апа ску на-

конт бяс пе кі па сы лак з Кі тая? На 

гэ тае пы тан не ад ка за ла ды рэк тар 

Го мель ска га фі лі яла РУП «Бел-

пош та» Га лі на ЦЯ РЭ ШЧАН КА:

— Ні я кіх аб ме жа ван няў па 

да стаў цы па сы лак з Кі тая ня ма. 

Ёсць гра ма дзя не, якія ці ка вяц ца 

ў су пра цоў ні каў ад дзя лен няў су-

вя зі пра сі ту а цыю з па сыл ка мі, 

ін фар ма цыі паш таль ё наў лю дзі 

да вя ра юць.

Да рэ чы, ад зна чае кі раў нік го-

мель ска га фі лі яла, за сту дзень на 

тэ ры то рыю Го мель скай воб лас ці 

прый шло ка ля 250 ты сяч паш то-

вых ад праў лен няў з КНР.

— Мож на га ва рыць толь кі пра 

адзін ка выя вы пад кі ад мо вы ад па-

сы лак з Кі тая. Ка лі ча ла век ро біць 

ад зна ку, што не бу дзе за бі раць ад-

праў лен не на сваё імя, то па ку нак 

праз ме сяц аў та ма тыч на ад сы ла-

ец ца ад праў шчы ку на зад. Апош ні, 

ад па вед на, і апла ціць кошт ад ва-

рот най пе ра сыл кі. Ад праў лен не 

вяр та ец ца па той жа схе ме, ка лі 

ад ра сат і без па ве дам лен ня не за-

бі рае па сыл ку на пра ця гу ме ся ца.

Так зда ра ец ца, што ў спі се ад-

моў ле ных і па сыл кі, пра якія ад ра-

са ты ба наль на за бы ва юць.

— Ве да е це, на шы ка рыс таль ні кі 

паш то вых па слуг спа чу ва юць: пы-

та юц ца, ці не ба яц ца паш таль ё ны 

і су пра цоў ні кі ад дзя лен няў су вя зі 

пра ца ваць, ка лі што дзень праз іх 

пра хо дзяць дзя сят кі ад праў лен няў. 

Мы спа кой на тлу ма чым, ча му для 

хва ля ван ня ня ма пад ста вы.

У го мель скім фі лі яле «Бел пош-

ты» ад зна ча юць, што і ра ней ха па-

ла ад моў ад па сы лак з кі тай скіх 

сай таў. Пры чы ны ў лю дзей роз-

ныя. Пра во дзіць па ра лель па між 

па сыл ка мі, ад якіх ад мо ві лі ся, і 

сі ту а цы яй з ка ра на ві ру сам — не-

ка рэкт на. Пра та кую тэн дэн цыю 

га ва рыць уво гу ле нель га.

Да рэ чы, у Го мель скі аб лас ны 

цэнтр гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра-

мад ска га зда роўя не бы ло зва ро-

таў ад на сель ніц тва з прось ба мі 

рас тлу ма чыць, ці мо жа па сыл ка 

з Кі тая ўтрым лі ваць ві рус і быць 

не бяс печ най для ад ра са та. «Атры-

маль ні кам па сы лак ві рус не па гра-

жае», — ка мен ту юць ва ўста но ве 

і па поў ную ін фар ма цыю ра яць 

звяр тац ца на сайт Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь, дзе раз ме шча на дак лад ная 

ін фар ма цыя пра ка ра на ві рус.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

ДЫ «ЧХАЦЬ» НА ПА СЫЛ КІ!?

Ру бель — га лоў ны

Ад мо ва ад до ла ра 
не мо жа ад быц ца толь кі 
на па пер цы з пя чат кай. 
У пер шую чар гу яна 
па він на зда рыц ца 
ў га ло вах лю дзей.


