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До лар vs юань
Ганд лё вая вай на з Кі та ем рэз ка 

аб васт ры ла ся ў жніў ні, пас ля та го 

як на мі ну лым тыд ні, упер шы ню 

з 1994 го да, Ва шынг тон на зваў 

Пе кін ва лют ным ма ні пу ля та рам. 

Акра мя та го, ЗША за яві лі, што 

ўвя дуць 10-пра цэнт ныя пош лі ны 

на ас тат нюю част ку кі тай ска га 

ім пар ту аб' ёмам 300 міль яр даў 

до ла раў з 1 ве рас ня. Гэ тыя кро кі 

вы клі ка лі ўзру шэн не на фі нан са-

вых рын ках і ўзмац ні лі апа сен ні 

гла баль най рэ цэ сіі. Уся го за адзін 

дзень 500 са мых ба га тых лю дзей 

у све це стра ці лі $117 млрд, пі ша 

Blооmbеrg. У су куп нас ці іх стра ты 

скла лі звыш двух пра цэн таў чыс та-

га ка пі та лу. Мяр ку ю чы па звест ках 

ін дэк са міль яр дэ раў (Blооmbеrg 

Bіllіоnаіrеs Іndех), у най боль шым 

«мі ну се» ака заў ся за сна валь нік 

Аmаzоn Джэф Без ас, ён жа са мы 

ба га ты ча ла век на пла не це, — 

$3,43 млрд.

«Ін вес та раў больш за ўсё тур буе 

перс пек ты ва та го, што ганд лё вая 

вай на па між ЗША і Кі та ем пе ра-

рас це ў ва лют ную», — ад зна чы ла 

эка на міст з Гар вард ска га ўні вер сі-

тэ та Ме ган Грын. Ва лют ныя вой ны 

не абя ца юць све ту ні чо га доб ра-

га, та му што дэ валь ва цыя дзе ля 

ска ра чэн ня ганд лё вых пе ра ко саў 

звы чай на пры во дзіць да не вя лі ка га 

па ве лі чэн ня экс пар ту, але ад на ча-

со ва стрым лі вае ўнут ра нае спа-

жы ван не з пры чы ны па да ра жан ня 

ім пар ту. Гэ та вя дзе да ін фля цыі, 

па вы шэн ня ста вак крэ ды таў і за па-

во лен ня эка на міч на га рос ту. Апош-

нюю ва лют ную вай ну свет пе ра жыў 

у га ды фі нан са ва га кры зі су дзе ся-

ці га до вай даў ні ны. Та ды цэнт ра-

бан кі на вы пе рад кі зні жа лі стаў кі, 

і ін вес та ры ў по шу ку да ход ных ін-

стру мен таў скуп ля лі ак ты вы кра ін, 

якія раз ві ва юц ца. Гэ та па вы ша ла 

по пыт на іх ва лю ту, па ды ма ла яе 

курс і ра бі ла та ва ры і па слу гі не кан-

ку рэн та здоль ны мі на су свет ным 

рын ку, што ў вы ні ку пры во дзі ла да 

па дзен ня эка но мі кі.

Гэ тым ра зам ЗША вы ра шы лі, 

што Кі тай спе цы яль на за ні жае курс 

юа ня, пас ля та го як ён апус ціў ся ні-

жэй за важ ную псі ха ла гіч ную мя жу 

ў 7,0 за до лар і апы нуў ся на са май 

ніз кай ад зна цы за дзе ся ці год дзе. 

У ад каз мін фін ЗША ўпер шы ню за 

чвэрць ста год дзя ўнёс Кі тай у спіс 

кра ін, якія пра вод зяць ма ні пу ля цыі 

ва лют ны мі кур са мі, хоць яшчэ ў 

маі пры зна ваў, што Пе кін не ро-

біць гэ та га. Між на род ны ва лют ны 

фонд, са свай го бо ку, упэў не ны, 

што курс юа ня зна хо дзіц ца на 

фун да мен таль на аб грун та ва ным 

уз роў ні. А вось до лар, па ацэн цы 

Bаnk оf Аmеrіса, ця пер пе раа цэ не-

ны пры бліз на на 13 пра цэн таў.

Тві ты Трам па
Трамп не стам ля ец ца кі даць 

тві ты ў бок не за леж на га цэнт ра-

бан ка, да ма га ю чы ся па тан нен ня 

крэ ды таў і на кач кі эка но мі кі тан ны-

мі гра шы ма, лі чаць экс пер ты. Гэ та 

адзін са спо са баў асла біць ва лют-

ны курс, та му што зні жэн не ста-

вак ФРС ска ра чае пры быт ко васць 

аме ры кан скіх ак ты ваў, чым зні жае 

по пыт на до ла ры. Ад нак у апош-

нія га ды сі ту а цыя бы ла зва рот ная: 

ФРС пра во дзіў больш жорст кую 

па лі ты ку, у той час як цэнт ра бан кі 

па ўсім све це, на ад ва рот, тры ма-

лі стаў кі бліз кі мі да ну ля. У вы ні ку 

тыя, хто ха цеў збе раг чы, напры-

кла д, еў ра, іе ны, фун ты ці фран кі 

ад ін фля цыі, куп ля лі на іх до ла-

ры, каб уклас ці ў аме ры кан скія 

каш тоў ныя па пе ры. ФРС у вы ні ку 

ад мо ві ла ся ад да лей ша га па вы-

шэн ня ста вак і на ват тро хі зні зі ла 

кошт крэ ды таў, але не та му, што 

гэ та га па тра ба ваў Трамп, а та му, 

што яго ганд лё выя вой ны па ста-

ві лі пад па гро зу эка на міч ны рост. 

Услед за аме ры кан скім цэнт ра бан-

кам ру шы лі ін шыя. «Мы ста лі свед-

ка мі агрэ сіў на га зні жэн ня ста вак 

цэнт ра бан ка мі Но вай Зе лан дыі, 

Ін дыі і Тай лан да», — ад зна чы ла 

Ме ган Грын. Вы ні кам мо гуць стаць 

«за па во лен не эка на міч на га рос ту, 

вы со кая ін фля цыя і дзі кая ва ла-

ціль насць на ва лют ным рын ку».

Прэ зі дэнт До нальд Трамп 

заявіў, што яго жорст кая па зі цыя ў 

да чы нен ні да эка на міч най і ганд лё-

вай па лі ты кі Кі тая ў кан чат ко вым 

вы ні ку пры ня се ка рысць аме ры-

кан скай эка но мі цы, ня гле дзя чы на 

тое што Пе кін даў зра зу мець, што 

мо жа на нес ці зва рот ны ўдар, аб-

ме жа ваў шы про даж рэд ка зя мель-

ных эле мен таў, якія ма юць вель мі 

шы ро кае пры мя нен не — ад іРhоnе 

да ва ен най тэх ні кі. Трамп за ўва-

жыў жур на ліс там у Бе лым до ме, 

што рэ ак цыя рын ку бы ла ча ка най, 

але ён па-ра ней ша му ўпэў не ны ў 

тры ва лас ці аме ры кан скай эка но-

мі кі. «У рэш це рэшт яна па ды мец-

ца на шмат вы шэй, чым ка лі-не-

будзь, та му што Кі тай цяг нуў нас 

уніз, як якар. Кі тай за бі ваў нас не-

спра вяд лі вы мі ганд лё вы мі па гад-

нен ня мі», — ска заў аме ры кан скі 

лі дар.

КНР і ЗША на пра ця гу не каль кіх 

ме ся цаў вя лі пе ра га во ры аб урэ гу-

ля ван ні ганд лё вых спрэ чак. Апош-

ні, два нац ца ты іх раўнд прай шоў у 

Шан хаі ў пры кан цы лі пе ня. Бе лы 

дом на зваў су стрэ чы кан струк тыў-

ны мі і па цвер дзіў, што на ступ ныя 

пе ра га во ры, як ча ка ец ца, прой-

дуць у Ва шынг то не ў па чат ку ве-

рас ня. Су пра цоў ні кі ад мі ніст ра цыі 

за яві лі, што яны ўсё яшчэ спа дзя-

юц ца на тое, што но вых пош лін 

яшчэ мож на па збег нуць, ка лі дзве 

най буй ней шыя эка но мі кі све ту да-

сяг нуць пра грэ су па ганд лё вым па-

гад нен ні.

Але над зеі на гла баль ную здзел-

ку сла бе юць, кам па нія Gоldmаn 

Sасhs за яві ла, што больш не раз-

ліч вае на тое, што ЗША і Кі тай да-

сяг нуць па гад нен ня да прэ зі дэнц-

кіх вы ба раў у ліс та па дзе 2020 го-

да, уліч ва ю чы «жорст кую лі нію», 

якую пра вод зяць абод ва ба кі. 

Аме ры кан скія кам па ніі і спа жыў-

цы ў чэр ве ні за пла ці лі пош лі ны на 

су му 6 міль яр даў до ла раў, што на 

74 пра цэн ты больш, чым за той жа 

пе ры яд ле тась. Пра гэ та па ве да мі-

ла ка а лі цыя аме ры кан скіх ганд лё-

вых ар га ні за цый, па пя рэ дзіў шы, 

што но выя пош лі ны пры вя дуць да 

стра ты пра цоў ных мес цаў і зні жэн-

ня спа жы вец ка га по пы ту.

Стаў ка на «крып ту»
Агенц тва Rеutеrs па пя рэдж-

вае: эс ка ла цыя ганд лё вай вай ны 

пад штур хоў вае ЗША да рэ цэ сіі. 

Апы та ныя вы дан нем эка на міс ты 

ацэнь ва юць ве ра год насць спа ду 

аме ры кан скай эка но мі кі на пра-

ця гу двух га доў у 45 пра цэн таў. 

Аб васт рэн не між на род най на пру-

жа нас ці ў ганд лі і па вы шэн не та-

ры фаў па вя ліч вае вы дат кі, раз бу-

рае лан цуж кі па ста вак і па мян шае 

пры быт ко васць кам па ній. Гэ та, 

у сваю чар гу, уплы вае на спа жы-

вец кія на строі, а па дзен не вы дат-

каў ста віць эка но мі ку на мя жу рэ-

цэ сіі. Але са мыя вя лі кія апа сен ні 

вы клі ка юць дзе ян ні прэ зі дэн та 

ЗША До наль да Трам па: ні хто не 

ра зу мее, на што яшчэ ён га то вы 

пай сці, каб пры му сіць Кі тай сес ці 

за стол пе ра га во раў.

Як ад зна ча юць экс пер ты, ЗША 

чар го вы раз за апош нія 10 га доў 

пе ра тва ры лі ся з ру ха ві ка рос-

ту су свет най эка но мі кі ў кры ні цу 

яе га лоў ных праб лем: ганд лё вы 

кан флікт з Кі та ем, па вод ле мно гіх 

ацэ нак, у тым лі ку Між на род на-

га ва лют на га фон ду, ста но віц ца 

ад ной з га лоў ных пры чын за па-

во лен ня тэм паў рос ту су свет най 

эка но мі кі.

Ін вес та ры бя гуць з ры зы коў ных 

ак ты ваў, пі ша Fіnаnсіаl Tіmеs. Яны 

кан фіс ка ва лі дзя сят кі міль яр даў 

до ла раў з ак цый і вы со ка да ход ных 

аб лі га цый. Чым да лей за хо дзіць 

ганд лё вая вай на ЗША з Кі та ем, 

тым больш за па воль ва юц ца вя ду-

чыя су свет ныя рын кі, і крэ ды то ры 

нер ву юц ца. У сваю чар гу, пе ра ход 

ка пі та лу ў ці хія га ва ні не спры яе 

эка на міч на му рос ту і да дат ко ва 

тар мо зіць рын кі. Звы чай на ў па-

доб ных сі ту а цы ях па лах лі выя ін-

вес та ры вы вод зяць свае гро шы з 

ак цый і з рын ку ва лют у та кія ста-

біль ныя ак ты вы, як зо ла та і (у мен-

шай сту пе ні) не ру хо масць. Ад нак 

ця пер усё інакш — ка пі та лы хлы-

ну лі ў крып та ва лю ты, перш за ўсё 

ў біт койн, ры нач ная ка пі та лі за цыя 

яко га пе ра вы сі ла 200 міль яр даў 

до ла раў.

Кі тай ская прэ са гля дзіць на сі-

ту а цыю больш ап ты міс тыч на. Як 

пі ша Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst, 

ганд лё вая вай на, вя до ма, іс тот-

на псуе на строй ін вес та раў і ціс не 

на рын кі. Ад нак пры кмет поў на-

маш таб на га фі нан са ва га кры зі-

су не ві даць. Пра гэ та свед чыць, 

на прык лад, га тоў насць зні жаць 

стаў ку ФРС. Да та го ж у асно ве 

нер во вас ці рын каў ля жыць ня вы-

зна ча насць, а не дрэн нае мак ра-

эка на міч нае ста но ві шча. На рэш-

це, у Sоuth Сhіnа Mоrnіng Роst не 

вы клі кае су мнен няў здоль насць 

Кі тая за бяс пе чыць устой лі васць 

сва ёй ва лю ты.

Ко зыр у ру ка ве
Ця пе раш няя сі ту а цыя «мо-

жа стаць па чат кам не зва рот на га 

ганд лё ва га кан флік ту па між дву-

ма кра і на мі», апа са ец ца ды рэк тар 

Ня мец ка га ін сты ту та эка на міч ных 

да сле да ван няў (DІW) у Бер лі не 

Мар сэль Фрац шэр. Асоб ныя аме-

ры кан скія вы дан ні, у пры ват нас ці 

Nеw Yоrk Tіmеs, на ўпрост па раў-

ноў ва юць ця пе раш нюю рэ цэ сію з 

сі ту а цы яй на пя рэ дад ні 2008 го да. 

Най буй ней шы за меж ны крэ ды тор 

аме ры кан скай эка но мі кі, Кі тай, 

здоль ны пус ціць у ход га лоў ную 

зброю — рас про даж аме ры кан скіх 

дзярж аб лі га цый. Гэ ты сцэ на рый 

звы чай на раз гля да лі як не рэа ліс-

тыч ны, пі ша Blооmbеrg. Хоць бы 

та му, што з па пе ра мі больш чым 

на трыль ён до ла раў знай сці аль-

тэр на ты вы для ін вес та ван ня — 

за да ча не з лёг кіх. Ад нак рэз кае 

па слаб лен не кі тай скай ва лю ты ві-

да воч на па каз вае на тое, што та кі 

ва ры янт не вы клю ча ец ца.

«Кі тай ва ло дае шы ро кім ар се-

на лам срод каў, акра мя та го, Пе кін 

дзей ні чае на больш доў га тэр мі но-

вую перс пек ты ву, чым прэ зі дэнт 

ЗША До нальд Трамп», — лі чыць 

пра фе сар Ель ска га ўні вер сі тэ та 

і экс-стар шы ня са ве та ды рэк та раў 

Mоrgаn Stаnlеу Аsіа Сты вен Роўч. 

Па яго сло вах, ужыў шы ў якас ці 

зброі ўлас ную ва лю ту, кі тай цы цал-

кам мо гуць раз гле дзець і «ін шыя 

оп цыі» — у пры ват нас ці, ска ра ціць 

укла дан ні ў каз на чэй скія па пе ры. 

І гэ та ўжо ад бы ва ец ца. З пі ка ва га 

зна чэн ня ў 1,3 трыль ё на до ла раў 

у 2013 го дзе ін вес ты цыі ў аме ры-

кан скі дзярж доўг змен шы лі ся на 

200 міль яр даў, да двух га до ва га мі-

ні му му — 1,11 трыль ё на до ла раў. 

Ка лі Кі тай рап там рас пач не маш-

таб ны рас про даж, на ступ ствы бу-

дуць ка та стра фіч ныя. Ма са вы скід 

трэ жэ рыс аб ва ліць іх кошт, што 

вы клі ча па ні ку на рын ку аб лі га цый 

і па дзен не кур су до ла ра.

«На ват сім ва ліч ная дэ валь ва-

цыя юа ня пры во дзіць да па дзен ня 

фон да ва га рын ку ЗША», — та кое 

мер ка ван не вы ка заў аме ры кан скі 

эка на міст, лаў рэ ат Но бе леў скай 

прэ міі Пол Круг ман у сва ім ар ты ку-

ле для га зе ты Nеw Yоrk Tіmеs. На 

яго дум ку, асоб ныя аме ры кан цы 

«пе ра ацэнь ва юць свае здоль нас ці 

ў пры чы нен ні шко ды Кі таю і не-

да ацэнь ва юць здоль нас ці КНР». 

Круг ман лі чыць, што да ця пе раш-

ня га ча су дзе ян ні Пад ня бес най бы-

лі «ад нос на па мяр коў ныя», больш 

па доб ныя на вы кла дан не эка но мі кі 

для не ка то рых аме ры кан цаў.

Два спі сы
Дня мі ста ла вя до ма, што Трамп 

пад даў ся на ціск аме ры кан ска га 

біз не су і апа сен ні на ступ стваў поў-

на маш таб най ганд лё вай вай ны з 

Кі та ем і ад клаў увя дзен не но вых 

мыт ных та ры фаў на шэ раг та ва-

раў з Пад ня бес най да ся рэ дзі ны 

снеж ня. Эка на міс ты ві та юць ра-

шэн не Бе ла га до ма, але пад крэс-

лі ва юць, што ні пра які мір га вор кі 

не ідзе, хоць кан суль та цыі і, маг-

чы ма, пе ра га во ры пра цяг нуц ца. 

Аме ры кан скі прэ зі дэнт прос та на-

ціс нуў на кноп ку «паў за» і пе ра нёс 

па ча так буй ных не пры ем нас цяў на 

15 снеж ня, даў шы пла не це трох-

ме сяч ную пе рад ыш ку, ад зна чае 

ехреrt.ru.

Пе ра нос та ры фаў на паз ней-

шую да ту асвя жыў рын кі, якія ўсё 

мац ней нер ва ва лі ся на пя рэ дад ні 

ўвя дзен ня но вых та ры фаў. Ак цыі 

аме ры кан скіх кам па ній спы ні лі 

двух дзён нае па дзен не, а азі яц-

кіх — на ват пай шлі ўверх. До нальд 

Трамп па тлу ма чыў сваё ра шэн не 

тым, што апош нія зно сі ны з Кі та-

ем бы лі пра дук тыў ны мі і што «яны 

(кі тай цы) на са май спра ве хо чуць 

за клю чыць па гад нен не». Ра ней 

прэ зі дэнт ЗША не ад ной чы сцвяр-

джаў, што та ры фы ні як не ўплы-

ва юць на цэ ны для аме ры кан цаў і 

што ўсе стра ты ня се кі тай скі бок. 

Ад нак ця пер ён да даў, што ад клаў 

увя дзен не та ры фаў, каб не пе ра-

шка джаць пад рых тоў цы да Ка ляд 

і се зо ну ма са вых па ку пак.

Бе лы дом па дзя ліў кі тай скія та-

ва ры амаль на 300 міль яр даў до ла-

раў на дзве гру пы. Сель гас пра дук-

ты, ан ты ква ры ят, адзен не і абу так, 

по суд і не ка то рыя ін шыя па зі цыі на 

110 міль яр даў до ла раў за ста юц ца 

ў спі се та ва раў, та ры фы на якія бу-

дуць уве дзе ны з 1 ве рас ня. Та кія 

та ва ры, як смарт фо ны, лэп то пы 

і дзі ця чыя цац кі, агуль ным кош-

там пры бліз на на 160 міль яр даў 

до ла раў тра пі лі ў спіс пра дук цыі, 

та ры фы на якую бу дуць уве дзе ны 

15 снеж ня. Шэ раг та ва раў, у тым 

лі ку Біб ліі і гру за выя кан тэй не ры, 

агуль ным кош там ка ля 2 міль яр-

даў до ла раў на огул вы ве дзе ны з 

та рыф ных спі саў.

За хар БУ РАК.

НА ВАЙ НЕ ЯК НА ВАЙ НЕ
Як раз ві ва ец ца гла баль нае су праць ста ян не ЗША і Кі тая?

ЗША зра бі лі но вы крок у ганд лё вай вай не з Кі та ем. 

Ад мі ніст ра цыя До наль да Трам па пры пы ні ла вы да чу лі цэн зій 

на ад наў лен не ра бо ты з Huаwеі. Кі тай ская кар па ра цыя 

зна хо дзіц ца пад санк цы я мі з мая. Кры ні цы агенц тва 

Blооmbеrg звяз ва юць гэ та з тым, што Пад ня бес ная пры пы ні ла 

за куп кі аме ры кан скай сель ска гас па дар чай пра дук цыі. 

Су пя рэч нас ці ў ад но сі нах па між Ва шынг то нам і Пе кі нам 

аб васт ра юц ца, і іх мож на сме ла на зы ваць ганд лё вай вай ной — 

так лі чыць боль шасць аме ры кан скіх экс пер таў, 

якіх апы таў Thе Wаll Strееt Jоurnаl. Год та му ана лі ты кі 

пры трым лі ва лі ся больш асця рож най ры то ры кі. 

Як раз ві ва ец ца су праць ста ян не ЗША і Кі тая?


