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Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  

ПА ЧЫМ 
КАШ ТОЎ НЫЯ ПА ПЕ РЫ?
Вы твор ца ганд лё ва га аб ста ля ван ня 

вы пус ціў ва лют ныя аб лі га цыі пад 7,5 % га да вых

СУ СТРЭ ЧЫ 
Ў ЦЫН ДАА

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк-

сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў-

ся з ра бо чым ві зі там у Кі тай 

для ўдзе лу ў па ся джэн ні 

Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў

Шан хай скай ар га ні за цыі 

су пра цоў ніц тва.

У ме жах ві зі ту бе ла рус кі лі-
дар пра вя дзе шэ раг двух ба ко-
вых су стрэч з кі раў ні ка мі дзяр-
жаў — удзель ніц са мі ту. У іх лі ку 
пе ра га во ры са Стар шы нёй КНР 
Сі Цзінь пі нам. Асноў ная ўва га на 
су стрэ чы бу дзе ўдзе ле на ўма ца-
ван ню су пра цоў ніц тва ў па лі тыч-
най сфе ры, рэа лі за цыі іс ну ю чых 
і пра пра цоў цы но вых пра ек таў, 
па глыб лен ню між рэ гі я наль на га 
ўза е ма дзе ян ня.

Акра мя та го пла ну ец ца, што 
9 чэр ве ня кі раў ні кі струк тур Ар га ні-
 за цыі Да га во ра аб ка лек тыў най 
бяс пе цы, Са друж нас ці Не за леж-
ных Дзяр жаў і Шан хай скай ар га ні-
за цыі су пра цоў ніц тва су стрэ нуц ца 
ў кі тай скім Цын даа.

Як па ве да міў прэс-сак ра тар 
АДКБ Ула дзі мір Зай нет дзі наў, на 
су стрэ чы аб мяр ку юць уза е ма дзе-
ян не і су пра цоў ніц тва рэ гі я наль-
ных між на род ных ар га ні за цый, 
ак ту аль ныя між на род ныя пы тан-
ні, за да чы і перс пек ты вы раз віц ця 
ШАС, СНД і АДКБ.

Па вод ле Бел ТА.

Аб гэ тым за явіў стар шы ня 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі па між на род-

ных спра вах і на цы я наль най 

бяс пе цы Сяр гей РАХ МА НАЎ 

пе рад па чат кам між на род най 

кан фе рэн цыі «Стра тэ гіч ныя 

пры яры тэ ты бяс пе кі Са юз най 

дзяр жа вы», якая на днях ад-

бы ла ся ў Мін ску на фа куль-

тэ це між на род ных ад но сін 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та.

Акра мя БДУ, яе ар га ні за та ра мі 
так са ма вы сту пі лі Са вет Рэс пуб-
лі кі На цы я наль на га схо ду Бе ла-
ру сі, Ін сты тут Еў ро пы Ра сій скай 
ака дэ міі на вук, Цэнтр вы ву чэн ня 
знеш няй па лі ты кі і бяс пе кі, а так-
са ма ра сій ска-бе ла рус кі экс перт-
ны клуб.

Па ра дак дня зга да на га ме-
ра пры ем ства сфар мі ра ва лі тры 
пы тан ні. Пер шае — эка на міч ная 
бяс пе ка і па ды ход да яе за бес-
пя чэн ня з бо ку Бе ла ру сі, Ра сіі, 
ЕА ЭС і Са юз най дзяр жа вы. Дру-
гое — сіс тэ ма бяс пе кі ў Еў ра зій-
скім рэ гі ё не ў цэ лым — тут у тым 
лі ку га ва ры лі і пра са міт Шан хай-
скай ар га ні за цыі су пра цоў ніц тва. 

Трэ цяе пы тан не — бяс пе ка ін фар-
ма цый ная, імідж Са юз най дзяр-
жа вы ў кра і нах-удзель ні цах і на 
знеш не па лі тыч най арэ не.

Па сло вах Сяр гея Рах ма на ва, 
эка на міч ная бяс пе ка з'яў ля ец ца 
ад ным з клю ча вых бло каў на цы я -
наль най, рэ гі я наль най і гла баль-
най бяс пе кі. Ён ад зна чыў, што ў 
рам ках кан фе рэн цыі экс пер ты са-
бра лі ся для та го, каб ад кры та аб-
мер ка ваць праб ле мы, якія іс ну юць 
у ад но сі нах па між Бе ла рус сю і Ра-
сі яй у гэ тай га лі не. «Вя до ма, што ў 
рам ках Са юз най дзяр жа вы мы ма-
ем ня дрэн ныя вы ні кі па са цы яль-
най сфе ры. У знеш не па лі тыч най 
сфе ры так са ма вы со кі ўзро вень 
ка ар ды на цыі, — ска заў пар ла мен-
та рый. — А што да ты чыц ца эка но-
мі кі, то тут па тра бу ец ца сур' ёз ная 
да пра цоў ка, і, на ту раль на, што ўсе
па він ны ў гэ тым удзель ні чаць — 
і вы ка наў чая ўла да, і пар ла мент, 
і на ву ко вая су поль насць».

Се на тар да даў, што экс пер ты 
дзвюх кра ін па вы ні ках кан фе рэн-
цыі вы пра цу юць пэў ныя рэ ка мен-
да цыі і пра па но вы, якія ў перс пек-
ты ве мо гуць быць рэа лі за ва ныя. 
«Што да ты чыц ца эка на міч най бяс-
пе кі, то ў пер шую чар гу нам трэ-
ба сур' ёз на зай мац ца іна ва цый най 

сфе рай — акра мя та го, што ў нас 
ёсць у эка но мі цы, трэ ба раз ві-
ваць да дат ко выя кі рун кі, якія звя-
за ны з вы со кі мі тэх на ло гі я мі», — 
ска заў ён.

На дум ку се на та ра, ка лі гэ та га 
не зра біць, то бу дзе цяж ка да маг-
чы ся рэа лі за цыі за дач, па стаў ле-
ных кі раў ніц твам кра і ны.

Сур' ёз ная праб ле ма, якая ўзні-
кае ва ўсім све це, — ін фар ма-
цый ная бяс пе ка, та му гэ тую тэ му 
не аб ход на ўзды маць і на бу ду чых 
ме ра пры ем ствах, лі чыць Сяр гей 
Рах ма наў. Ён так са ма да даў, што 
іс ну юць і ін шыя ас пек ты, якія звя-
за ныя з па гро за мі ў пла не све та по-
гля ду, па коль кі ў ця пе раш ні час ідзе 
ўздзе ян не на свя до масць лю дзей, у 
тым лі ку мо ла дзі, так са ма ёсць дэ-
струк тыў ны ўплыў ін тэр нэ ту. Не аб-
ход на мець да стат ко вую коль касць 
рэ сур саў, каб па зі тыў ным чы нам 
су праць ста яць гэ та му.

Пра фе сар На цы я наль на га да-

след ча га ўні вер сі тэ та «Вы шэй-

шая шко ла эка но мі кі», кан ды-

дат па лі тыч ных на вук Дзміт рый 

ЯЎ СТАФ' ЕЎ у раз мо ве з жур на ліс-
та мі пад крэс ліў: у да чы нен ні да Бе-
ла ру сі і Ра сіі ня ма ні я кіх праб лем, 
якія вар та аб мяр коў ваць у на пру-
жа ным рэ жы ме. «Але ёсць пы тан-

ні, звя за ныя з праб ле ма мі рос ту і 
раз віц ця Са юз най дзяр жа вы», — 
звяр нуў ува гу спе цы я ліст.

«Трэ ба зай мац ца раз віц цём 
інф ра струк тур ных пра ек таў па-
між дзвю ма су ве рэн ны мі дзяр-
жа ва мі — у іх ёсць свае ін та рэ сы, 
якія пе ры я дыч на бу дуць ува хо-
дзіць у не ка то рыя су пя рэч нас ці 
ад но з ад ным», — да даў ён. На 
дум ку Дзміт рыя Яў стаф' е ва, роз-
на га лос сі мо гуць з'яў ляц ца, але 
іх трэ ба на ву чыц ца спа кой на аб-
мяр коў ваць.

Як ад зна чыў ды рэк тар Ін сты-

ту та Еў ро пы РАН, член-ка рэс-

пан дэнт РАН Аляк сей ГРА МЫ КА, 
са мае важ нае на сён няш ні дзень — 
гэ та тое, як Бе ла русь і Ра сія ба-
чаць свае мес цы ў ХХІ ста год дзі. 
Па вод ле яго слоў, га вор ка ідзе 
пра стра тэ гіч нае мыс лен не — як 
дзве кра і ны ацэнь ва юць сваё ста-
но ві шча праз 20 ці 30 га доў. «Ка лі 
ду маць та кі мі ка тэ го ры я мі, то аб-
са лют на яс на, што трэ ба зра біць 
усё, каб на шы дзяр жа вы за ста лі ся 
яд ром ін тэ гра цый ных пра ек таў на 
пост са вец кай пра сто ры», — пад-
крэс ліў ён.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ



Эка на міксЭка на мікс  

НЕ ТОЛЬ КІ ПА ШЫЦЬ, 
АЛЕ І ПРА ДАЦЬ

У што бу дзе ін вес та ваць кан цэрн «Бел легп ра м» сё ле та

Са юз ныя спра выСа юз ныя спра вы  

Для эка на міч най бяс пе кі Са юз най дзяр жа вы трэ ба сур' ёз на за няц ца іна ва цый най сфе рай
КУРС НА ТЭХ НА

З кан ца мая гэ тыя каш тоў ныя 

па пе ры мож на на быць праз ад-

дзя лен ні Бе ла рус бан ка, а да-

хо ды па іх бу дуць вы плач ваць 

што квар таль на. Гэ та пер шы 

вы пуск ва лют ных аб лі га цый 

да дзе ным вы твор цам.

Для раз віц ця кам па ніі
Да рэ чы, эмі тэнт вы веў на ры нак 

уся го 1,2 ты ся чы аб лі га цый. На-
мі наль ны кошт кож най па пе ры — 
1000 до ла раў, а пры бы так па ёй фік-
са ва ны — 7,5 % га да вых. Пра цэн ты 
ста нуць вы плач ваць кож ныя тры ме-
ся цы, а пра даць аб лі га цыі на зад (да-
тэр мі но ва) мож на бу дзе ўжо з мая 
2020 го да.

Ва лют ныя аб лі га цыі да ступ ныя як 
гра ма дзя нам, так і кам па ні ям. Акра-
мя бе ла ру саў, каш тоў ныя па пе ры 
мо гуць на быць за меж ні кі. Зра біць 
гэ та мож на без ка мі сіі ў лю бым ад-
дзя лен ні Бе ла рус бан ка ў Мін ску і ў 
рэ гі ё нах. Да хо ды па каш тоў ных па-
пе рах мож на бу дзе атрым лі ваць сем 
га доў. Га шэн не ў 2025 го дзе.

Кам па нія раз ліч вае пры цяг нуць за 
кошт про да жу аб лі га цый 1,2 мільёна 
до ла раў ін вес ты цый. Іх на кі ру юць 
на раз віц цё біз не су, у тым лі ку на 
па шы рэн не вы твор час ці і ства рэн-
не ка ля 50 но вых ра бо чых мес цаў. 
Бе ла рус кі вы твор ца раз ліч вае за-
няць 10 % ра сій ска га рын ку ганд лё-
вых і склад скіх стэ ла жоў аб' ёмам у 
100 мільёнаў до ла раў у год.

«Вы пуск аб лі га цый да зво ліць па-
шы рыць вы твор часць і тым са мым 
па вя лі чыць сваю пры сут насць на 
за меж ных рын ках, — рас тлу ма чы лі 
ў кам па ніі.

Хто не ры зы куе...
«Ва лют ныя аб лі га цыі да дуць рэд-

кую маг чы масць пры мно жыць збе ра-
жэн ні па стаў цы ўтрая вы шэй шай за 

тую, якую да юць бан каў скія дэ па зі ты. 
Пры чым пра цэнт ны да ход мож на бу-
дзе атрым лі ваць кож ныя тры ме ся цы, 
а аб лі га цыі — пра даць на зад да тэр мі-
но ва. Мы раз ліч ва ем, што каш тоў ныя 
па пе ры за ка рот кі час зной дуць сва іх 
па куп ні коў на рын ку», — пад крэс лі лі 
ў кам па ніі-эмі тэн це.

У той жа час сай т Бе ла рус бан ка 
ін фар му е клі ен таў, што пры ака зан ні 
бро кер скіх па слуг банк не пры мае на 
ся бе аба вя за цель стваў па га ран та-
ван ні вы пла ты да хо ду па кар па ра-
цый ных аб лі га цы ях і іх па га шэн ня 
эмі тэн та мі. Ін вес ты цый ную ры зы ку 
пры ўкла дан ні гра шо вых срод каў у 
кар па ра цый ныя аб лі га цыі ў поў ным 
аб' ёме ня се па куп нік аб лі га цый.

Не каль кі ўдак лад нен няў, якія 
да ты чац ца да тэр мі но ва га вы ку пу 
аб лі га цый. Упаў на ва жа ным бро ке-
рам вы ку пу гэ тых каш тоў ных па пер 
з'яў ля ец ца Бе ла рус банк. Іс нуе пе-
ры яд збо ру за явак на да тэр мі но вы 
вы куп. Па чы на ец ца за два ме ся цы 
і кан ча ец ца за ме сяц да да ты да-
тэр мі но ва га вы ку пу. Па да ча за явак 
вя дзец ца ўла даль ні ка мі аб лі га цый 
шля хам прад стаў лен ня ў банк да-
ру чэн ня на здзяйс нен не здзел кі па 
про да жы аб лі га цый у ганд лё вай сіс-
тэ ме бір жы.

Але, вар та мець на ўва зе, што 
ёсць ка мі сіі пры да тэр мі но вым вы-
ку пе. Бро кер ская ка мі сія бан ка скла-
дае 0,058 % ад су мы здзел кі, але не 
менш за 25 до ла раў. І гэ та яшчэ не 
ўсё. Ка мі сія — ве лі чы ня не па ста ян-
ная, а раз гля да ец ца ў ад па вед нас ці 
з та ры фа мі Бе ла рус бан ка на да ту 
па да чы за яў кі. Якія бу дуць у бан ка 
та ры фы на гэ тыя апе ра цыі праз два-
тры га ды? Я аса біс та не ўпэў не ны, 
што яны бу дуць та кія ж...

Сяр гей КУР КАЧ



У «Бел легп ра ме» пла ну-

юць уклас ці не менш за 

74 мільёны руб лёў у раз віц-

цё ўлас ных вы твор час цяў 

да кан ца 2018 го да. Пра гэ та 

пад час прэс-кан фе рэн цыі 

рас ка заў стар шы ня кан цэр-

на Мі ка лай ЯФІМ ЧЫК. Азна-

ча ная су ма мо жа ака зац ца 

вы шэй шай, ка лі кан цэрн 

пры цяг не больш срод каў. 

Яшчэ не каль кі пра ек таў, 

якія пла ну ец ца рэа лі за ваць 

на пра ця гу двух-трох га доў.

Раз мо ва пра вы твор часць но-
вых ві даў тка нін у «Ма га тэк се», у 
тым лі ку і тых, што не пра пус ка юць 
дзён нае свят ло. «Ві цеб скія ды ва-
ны» пра цу юць над уста ноў кай для 
вы твор час ці ды ва но вай асно вы. 
На «Па лес сі» ма юць на мер асво-
іць вы пуск но вых ві даў пра жы і 
бяс шво ва га тры ка таж на га адзен-
ня. На «Кам во лі» ста іць за да ча 
па вя лі чыць на 1 мільён па гон ных 
мет раў аб' ём вы пус ку тка нін.

Экс парт да даў 10 %
Па сло вах кі раў ні ка кан цэр-

на, прад пры ем ствы лёг кай пра-
мыс ло вас ці знач на па вя лі чы лі 
экс парт у кра і ны да лё ка га за-
меж жа.

«Ды на мі ка па экс пар це ня-
дрэн ная — 110 % да мі ну ла га го-
да. Пры рост пры кмет ны асаб лі-
ва ў кра і ны да лё кай ду гі. Знач на 
вы рас экс парт у дзяр жа вы, якія 
ра ней зай ма лі не са мае знач нае 
мес ца ў па стаў ках», — па ве да міў 
Мі ка лай Яфім чык.

Сён ня «Бел легп рам» па стаў-
ляе сваю пра дук цыю ў 49 кра ін. 
Экс парт кан цэр на ў Бель гію па вя-
лі чыў ся ў 4,5 ра за, у Фран цыю — 

у 3,6 ра за, у Ін дыю — у 2,2 ра за. 
Тэмп рос ту па ста вак у Гер ма нію 
склаў 134 %. Знач ная коль касць 
пра дук цыі ад гру жа на так са ма ў 
Чэ хію, Ні дэр лан ды, Бра зі лію. У 
той жа час ад зна ча ец ца зні жэн не 
экс пар ту ў Турк ме ні стан, Азер-
бай джан, Уз бе кі стан.

Ча ка ец ца, што прад пры ем-
ства «Кам воль» мо жа ста ноў ча 
паў плы ваць на рост экс парт-
ных па ста вак. Мі ка лай Яфім чык 
пад крэс ліў, што ў кан цэр на ёсць 
перс пек тыў ныя пла ны па ра бо це 
з ту рэц кі мі і ін шы мі кам па ні я мі, 
якія за ці каў ле ны ў на быц ці кам-
воль ных тка нін, асаб лі ва біз нес-
кла са.

У ка а пе ра цыі 
з Тур цы яй

Бе ла русь і Тур цыя пад пі са лі 
па гад нен не па рэа лі за цыі тка нін 
ма дэр ні за ва на га за во да «Сук но». 
Мі ка лай Яфім чык ад зна чыў, што 
на прад пры ем стве вы пус цяць 
4 мільёны па гон ных мет раў су-

кон ных тка нін, з якіх па ло ва бу-
дзе ў тры ка таж ным вы ка нан ні, 
па ло ва — у тэкс тыль ным.

«Га вор ка ідзе пра но вы асар-
ты мент, які не пе ра клі ка ец-
ца з тры ка таж ны мі вы ра ба мі 
«Па лес ся», «Ку па лін кі». Са мыя 
вя лі кія ры зы кі мае рэа лі за цыя 
пра дук цыі, та му што «Сук но» не 
бы ло ра ней на рын ку з та кім асар-
ты мен там. Без ста рон няй да па мо-
гі мы ад ра зу да стат ко ва сур' ёз на 
не пра су не мся. Та му бу дзем вы-
ка рыс тоў ваць маг чы мас ці на шых 
за меж ных парт нё раў», — рас тлу-
ма чыў кі раў нік кан цэр на.

Ма дэр ні за цыю прад пры ем-
ства пла ну ец ца ажыц цяў ляць на 
яго ця пе раш няй вы твор чай пля-
цоў цы. Сён ня там пра цу юць ка ля 
300 ча ла век. Пра цоў ны ка лек тыў 
бу дзе за ха ва ны. Ары ен ці ро вач на 
пра даць 4 мільёны па гон ных мет-
раў тка ні ны з улі кам усіх пра цэ-
дур удас ца ў 2022 го дзе.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



ААТ «Камволь».


