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Уплыў фун да мен таль ных знеш ніх і ўнут-

ра ных фак та раў бу дзе спры яць да сяг нен ню 

мэ та ва га па ра мет ра па ін фля цыі і ў ся рэд не-

тэр мі но вым пе ры я дзе.

Пер шае, на што звяр нуў ува гу спі кер, — 

знеш нія ўмо вы за ста нуц ца спры яль ныя для 

ды на мі кі цэн у на шай кра і не. Па зі тыў ным фак-

та рам тут з'яў ля ец ца за па во лен не ў 2019 го-

дзе ін фля цыі ў Ра сіі і ніз кі рост цэн у кра і нах 

Еў ра пей ска га са ю за. На пра ця гу 2020 го да 

ін фля цыя ў гэ тых кра і нах, ня гле дзя чы на яе 

па сту по вае па ска рэн не, бу дзе за ста вац ца 

ні жэй шая за мэ та выя ары ен ці ры.

На гэ тым фо не ча ка ец ца пад тры ман не 

нейт раль на га ха рак та ру ма не тар най па лі ты кі 

Бан ка Ра сіі. Пра цяг мяк кай па лі ты кі Еў ра-

пей ска га цэнт раль на га бан ка і Фе дэ раль най 

рэ зер во вай сіс тэ мы ЗША пра ду гледж вае 

за ха ван не ніз кіх пра цэнт ных ста вак у раз ві-

тых кра і нах. У гэ тых умо вах не пра гля да ец ца 

ўзмац нен не ры зык ад то ку ка пі та лу з кра ін, 

якія раз ві ва юц ца, і, ад па вед на, ціск на іх ва-

лю ты, перш за ўсё на ра сій скі ру бель.

У су куп нас ці знеш нія фак та ры па-ра ней-

ша му бу дуць аказ ваць стрым лі ва ю чы ўплыў 

на рост цэн у на шай кра і не на та ва ры, што 

ім парт уюц ца.

Дру гое. З бо ку ўнут ра най эка но мі кі так-

са ма не ча ка ец ца пра ін фля цый на га ціс ку. 

Ча му? Спе цы я ліс та мі праг на зу ец ца за ха ван-

не ўме ра на га спа жы вец ка га по пы ту. Гэ та му 

бу дзе спры яць зба лан са ва ны рост за ра бот-

ных плат на фо не за па во лен ня спа жы вец ка га 

крэ ды та ван ня.

Ра зам з тым вар та ўліч ваць, што па ве лі-

чэн не вы дат каў, у тым лі ку звя за нае з за ха-

ван нем са цы яль най на кі ра ва нас ці бюд жэ ту, 

бу дзе ад бы вац ца на фо не па мян шэн ня ва-

лют ных па ступ лен няў. У вы ні ку фіс каль ная 

па лі ты ка на бу дзе нейт раль ны ха рак тар і не 

па ско рыць ін фля цый ныя пра цэ сы. Праг на-

зу ец ца, што ў ся рэд не тэр мі но вым пе ры я дзе 

курс на цы я наль най ва лю ты бу дзе зна хо дзіц-

ца па блі зу раў на ва гі.

Што да ты чыц ца ры зык ва ўнут ра най эка-

но мі цы, то ў асноў ным яны ма юць доў га тэр мі-

но вы ха рак тар. Гэ та ін фля цый ныя ча кан ні. 

Па вы ні ках апы тан няў, за па во лен не ін фля цыі 

спры яе іх зні жэн ню. Ва ўмо вах за бес пя чэн-

ня цэ на вай ста біль нас ці з бо ку ча кан няў не 

праг на зу ец ца знач на га да дат ко ва га пра ін-

фля цый на га ўплы ву. Ра зам з тым іх па вы-

ша ны ўзро вень і ад чу валь насць да зме ны 

цэн на асоб ныя гру пы та ва раў за ста юц ца 

фак та рам ры зы кі.

Уліч ва ю чы су куп насць усіх пе ра лі ча ных 

вы шэй фак та раў, праў лен не На цы я наль на га 

бан ка пры ня ло ра шэн не аб зні жэн ні стаў кі 

рэ фі нан са ван ня.

Се зон ны по пыт 
і ка ра на ві рус

Ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс пан дэн-

та «Звяз ды», Па вел Ка ла ур ад зна чыў, што 

ця пе раш няя сі ту а цыя на ва лют ным рын ку 

аб умоў ле на се зон ным по пы там. Гэ ты по пыт 

«тро хі ска рэк ці ра ва ны пе ра га вор ным пра цэ-

сам з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй». Ста тыс ты ка 

па каз вае, што па вы ні ках сту дзе ня на сель ніц-

тва куп ля ла за меж най ва лю ты больш, чым 

пра да ва ла. Праў да, гэ та роз ні ца не та кая 

іс тот ная. Па вы ні ках лю та га Нац банк не ча-

кае ней ка га знач на га ўплы ву на сі ту а цыю на 

ва лют ным рын ку.

Пры гэ тым стар шы ня праў лен ня Нац бан ка 

лі чыць, што на ва лют ным рын ку сё ле та ва-

ла ціль насць (змен лі васць ца ны) бу дзе боль-

шая, чым ле тась. «Гэ та пра віль на для та го, 

каб курс быў па-са праўд на му пла ва ю чы. У 

перс пек ты ве мы па він ны пе рай сці да рэ жы-

му кур су, які сва бод на пла вае, дзе не па він-

на быць на ват ад на дзён ных згладж ван няў. 

Ні чо га страш на га ў гэ тым ня ма. Гэ та ўсвя-

дом ле ныя дзе ян ні, на кі ра ва ныя на ра шэн не 

доў га тэр мі но вых праб лем. Што да ты чыц ца 

сі ту а цыі ў най блі жэй шай перс пек ты ве, гэ та 

бу дзе за ле жаць у тым лі ку і ад та го, на коль-

кі бу дуць рэа лі зоў вац ца ры зы кі, за вя за ныя 

на эпі дэ мію ка ра на ві ру са. Як бы то ні бы ло, 

гэ та пра ма паў плы вае на су свет ную эка но-

мі ку, ней кі ўскос ны ўплыў ака жа на Ра сію і 

на нас».

Сі ту а цыя бу дзе за ле жаць ад та го, на коль кі 

хут ка суб' ек ты гас па да ран ня Бе ла ру сі і Ра сіі 

да мо вяц ца аб ца не на наф ту, якая па стаў-

ля ец ца. «Гэ та са праў ды аказ вае ўплыў на 

ін фля цый ныя і дэ валь ва цый ныя ча кан ні на-

сель ніц тва», — удак лад ніў Па вел Ка ла ур.

«Утай ма ван не» 
рас тэр мі ноў кі бы ло 
ўзва жа ным ра шэн нем

Стар шы ня праў лен ня ад зна чыў, што на-

вя дзен не па рад ку з рас тэр мі ноў ка мі бы-

ло не спан тан ным, а цал кам вы ве ра ным 

ра шэн нем. «Мы за гэ тым пра цэ сам даў но 

са чы лі, ацэнь ва лі вы га ды і вы дат кі для ўсіх 

удзель ні каў рын ку, у тым лі ку для дзяр жа-

вы. Уліч ва лі не толь кі эка на міч ныя, але і 

са цы яль ныя ас пек ты. Гэ тае ра шэн не не на-

кі ра ва на на за ба ро ну вы ка ры стан ня кар так 

рас тэр мі но вак, гэ тае ра шэн не пры ня та для 

та го, каб зра біць пра цэс праз рыс тым і ў 

ра зум ных ме жах». Да та го ж спі кер рас ка-

заў, як ез дзіў ня даў на на ма лую ра дзі му. 

«Там тра ці на пен сі я не раў з са цы яль ны мі 

пен сі я мі па чы нае за ла зіць у рас тэр мі ноў-

ку. Ка жуць — «так бяс плат на». Але гэ та не 

так», — ка жа га лоў ны бан кір.

Як па ве дам ля ла «Звяз да», ня даў на Нац-

банк рэ ка мен да ваў бан кам аб ме жа ваць па-

ме ры ўзна га ро джан няў, якія ім па він ны вы-

плач ваць кра мы за афарм лен не рас тэр мі-

ноў кі. Па мер та кой ка мі сіі ў не ка то рых бан ках 

да хо дзіў да 30 %.

«Мы па пра сі лі іх аб ме жа ваць па мер та-

ко га ўзна га ро джан ня да 4 %». Ця пер бан кі 

па ча лі ска ра чаць мак сі маль ныя тэр мі ны, на 

якія да ец ца рас тэр мі ноў ка пла ця жу. На дум ку 

Паў ла Ка ла у ра, бан кі ста лі пры маць пра віль-

ныя ра шэн ні. Ён пры вёў у прык лад ад ну з ка-

мер цый ных фі нан са вых уста ноў: «Ёсць пэў ны 

тэр мін, ка лі рас тэр мі ноў ка бяс плат ная, ас тат-

ні тэр мін, ка лі ча ла век хо ча рас тэр мі ноў ку на 

больш пра цяг лы час, — пад пэў ны пра цэнт у 

за леж нас ці ад тэр мі ну. Гэ та вы ра шае дзве 

праб ле мы: ка мі сія ва ўза е ма ад но сі нах па між 

бан кам і ганд лё вы мі сет ка мі зна хо дзіц ца ў 

ра зум ных ме жах, а ча ла век здзяйс няе менш 

спан тан ныя дзе ян ні».

Іпа тэ ка «пры тар ма зі ла» 
на юры дыч ных 
пы тан нях

Гэ ты ме ха нізм вы ра шэн ня жыл лё ва га пы-

тан ня пач не пра ца ваць, ка лі бу дзе ство ра ны 

пры маль ны ме ха нізм рэа лі за цыі за кла ду. Пра 

гэ та за явіў на мес нік стар шы ні праў лен ня 

Нац бан ка Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ. Ён ад зна чыў, 

што На цы я наль ны банк браў удзел у рас пра-

цоў цы пра ек та ўка за аб іпа тэ цы. «На пэў на, 

той пра ект да ку мен та, які ёсць, з'яў ля ец ца 

ней кім кам пра мі сам на сён няш ні дзень. Зра-

зу ме ла, што сён ня пы тан не іпа тэ кі ўпі ра ец ца 

не столь кі на ват у фі нан са выя пы тан ні і кошт 

рэ сур саў, коль кі ў пы тан ні юры дыч на га ха рак-

та ру, звя за ныя з рэа лі за цы яй са мо га за кла-

ду. Без умоў на, гэ ты ме ха нізм па ві нен быць 

ра бо чым. Ка лі гэ та ўдас ца вы ра шыць — усё 

бу дзе пра ца ваць».

На га да ем, пра ект ука за па іпа тэ цы рас-

пра ца ва ны, і ў най блі жэй шы час яго па кла-

дуць на стол Прэ зі дэн ту. Да ку мент, у якім 

пра пі са ны пы тан ні раз віц ця бу даў ніц тва на 

ўмо вах доў га тэр мі но вай па зы кі, грун ту ец ца 

на іс ну ю чым за ко не «Аб іпа тэ цы», але з улі-

кам усіх праб лем ных мо ман таў. Па ра лель-

на рых ту ец ца і пра ект ука за аб бу даў ні ча-

жыл лё вых збе ра жэн нях. Як ча ка ец ца, пры 

рэа лі за цыі гэ та га пра ек та ў Бе ла ру сі бу дуць 

уліч ваць маг чы мас ці на сель ніц тва. На прык-

лад, пра па ну ец ца бу да ваць у кра і не больш 

ма лень кіх ква тэр.

Сяр гей КУР КАЧ.

Стры маць ін фля цыю ў ме жах 4—5 % нам па пля чы

З агуль на га па чаў су стрэ чу і 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр нуў-

шы ўва гу, што Бе ла русь на зы ва-

юць ус ход няй Швей ца ры яй. І ён не 

су праць. Та кі ста тус Швей ца рыя 

за слу жы ла дзя ку ю чы сва ёй па лі-

ты цы, па ста ян на му нейт ра лі тэ ту і 

пры стой нас ці ва ўза е ма ад но сі нах з 

ін шы мі дзяр жа ва мі. «Праў да, ёсць 

не вя лі кія ад роз нен ні. Мы кра і на 

ляс ная, раў нін ная, з вя лі кай коль-

кас цю вод ных рэ сур саў, — звяр нуў 

ува гу кі раў нік на шай дзяр жа вы. — 

У вас, што пры цяг вае заў сё ды лю-

дзей, вель мі шмат доб рых, да ступ-

ных гар на лыж ных ку рор таў, го ры 

вель мі ўпры гож ва юць ва шу кра і ну. 

На жаль, у нас гэ та га ня ма».

Ён ад зна чыў, што па між дзяр жа-

ва мі бы лі і ёсць доб рыя па лі тыч ныя 

ста сун кі. Пры та кім фун да мен це 

не аб ход на звяр нуць ува гу на эка-

на міч ныя пы тан ні. «Нам ёсць ку ды 

рас ці, асаб лі ва ў сфе ры ганд лё ва-

эка на міч ных ад но сін. Эка но мі ка — 

га лоў нае. Мы га то вы (і та кія пры-

кла ды ёсць) даць швей цар ска му 

біз не су са мыя вы гад ныя ўмо вы 

для ін вес та ван ня», — ска заў Прэ-

зі дэнт.

Доб рым кро кам для па шы рэн ня 

су пра цоў ніц тва ста не і аб мен па-

соль ства мі. Учо ра кі раў ні кі знеш-

не па лі тыч ных ве дам стваў Інь я цыа 

Ка сіс і Ула дзі мір Ма кей узя лі ўдзел 

у цы ры мо ніі ад крыц ця па соль ства 

Швей ца рыі ў Мін ску, якое з 2007 

го да бы ло прад стаў ле на толь кі ад-

дзя лен нем.

«Ваш ві зіт вель мі важ ны, ён 

свое ча со вы. І, упэў не ны, ён дасць 

штур шок па глыб лен ню на ша га 

су пра цоў ніц тва», — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Інь я цыа Ка сіс па дзя ка ваў Прэ-

зі дэн ту за маг чы масць су стрэ чы 

і рас ка заў пра тра ды цыю пад час 

на вед ван ня ін шых дзяр жаў: пе рад 

пе ра га во ра мі з па лі ты ка мі ён пра-

во дзіць су стрэ чу са швей цар скай 

ды яс па рай. «Для мя не бы ло вель мі 

важ на да ве дац ца пра іх ад чу ван ні 

ад Бе ла ру сі, іх ус пры няц це Бе ла-

ру сі. І ўсе яны ў адзін го лас вы со ка 

хва лі лі і вы со ка ацэнь ва лі тое раз-

віц цё, тую ды на мі ку, якая на зі ра-

ец ца ў Бе ла ру сі», — пад крэс ліў кі-

раў нік Фе дэ раль на га дэ парт амен-

та за меж ных спраў Швей цар скай 

Кан фе дэ ра цыі.

Інь я цыа Ка сіс па га дзіў ся, што 

ў кра ін шмат агуль на га, у тым лі-

ку і вы клі каў. Яны зна хо дзяц ца 

ў па доб най геа па лі тыч най сі ту а-

цыі — акру жа ны буй ны мі, моц ны-

мі су се дзя мі. Для Швей ца рыі гэ та 
Гер ма нія, Фран цыя, Іта лія, для Бе-
ла ру сі — Ра сія, Поль шча.

«Нам трэ ба за ма цоў вац ца, аба-
ра няць сваё мес ца ў гэ тым акру жэн-
ні. І вель мі важ ны пункт для гэ та га — 
раз віц цё дып ла ма тыі, по шук свай го 
мес ца на су свет най арэ не, — па ве-
да міў кі раў нік Фе дэ раль на га дэ пар-
т амен та за меж ных спраў Швей цар-
скай Кан фе дэ ра цыі. — І Бе ла русь 

ня ма ла да сяг ну ла ў пы тан нях урэ гу-

ля ван ня ўкра ін ска га кры зі су».

* * *

Да рэ чы, гэ та пер шы ві зіт у на-

шу кра і ну афі цый на га прад стаў ні ка 

вы со ка га ўзроў ню са Швей ца рыі. 

Та му на сы ча ны гра фік дэ ле га цыі 

апраў да ны.

Ра ні цай Ва ле рый Міц ке віч, на мес-

нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў, 

су стрэў ся са сва ім ка ле гам Анд рэ а-

сам Эбі, які з 2017 го да су ўзна чаль-

вае пар ла менц кую гру пу друж бы з 

Бе ла рус сю. У бе ла рус кім пар ла мен-

це ўжо сфар мі ра ва на но вая ра бо чая 

гру па па су пра цоў ніц тве з пар ла мен-

там Швей ца рыі, якой кі руе Анд рэй 

Са ві ных. Ча ка ец ца, што сё ле та ў Мін-

ску ад бу дзец ца чар го вае па ся джэн не 

Бе ла рус ка-швей цар ска га су мес на га 

ка мі тэ та па ганд лі і эка на міч ным су-

пра цоў ніц тве, у якім возь муць удзел 

і пар ла мен та рыі. Ме ра пры ем ства на-

дасць ім пульс ажыў лен ню не толь кі 

ганд лю, але і ін вес ты цый.

Ва ле рый Мац ке віч ад зна чыў і 

су мес ную дзей насць на пля цоў цы 

між на род ных ар га ні за цый: «На ша 

ра бо та ў Пар ла менц кай асамб леі 

АБ СЕ вель мі плён ная. Асаб лі ва 

каш тоў ны той факт, што швей-

цар скія ка ле гі ўжо тры га ды за пар 

пад трым лі ва юць па зі цыю Бе ла ру-

сі. У тым лі ку на апош няй се сіі ПА 
АБ СЕ, дзе швей цар ская дэ ле га цыя 
вы сту пі ла су аў та рам бе ла рус кай 

рэ за лю цыі па тэ ма ты цы стра тэ гіч-

на га пла на ван ня».

Пе ра га во ры кі раў ні ка Фе дэ-

раль на га дэ парт амен та за меж ных 

спраў Швей цар скай Кан фе дэ ра цыі 

Інь я цыа Ка сі са і мі ніст ра за меж ных 

спраў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Ма кея 

прай шлі на ват у двух фар ма тах — 

«сам-на сам» і па шы ра ным. Мі ніст-

ры так са ма ўзя лі ўдзел у цы ры мо ніі 
ад крыц ця па соль ства Швей ца рыі ў 
Мін ску, якое раз мяс ці ла ся на пло-
шчы Сва бо ды. З ве рас ня ў Мін ску 
пра цуе пер шы ў гіс то рыі двух ба ко-
вых ад но сін Над звы чай ны і Паў на-
моц ны Па сол Швей ца рыі ў Бе ла ру-
сі Клод Аль тэр мат.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 У тэ му
Ле тась та ва ра аба рот Бе ла ру-

сі і Швей ца рыі склаў 258 міль ё-
наў до ла раў ЗША. З іх экс парт — 
амаль 40 міль ё наў до ла раў, 
ім парт — 218 міль ё наў. Асно ву 
экс пар ту сфар мі ра ва лі па стаў-
кі ку за ваў для аў то, вы ра бы з 
кам еню і мі не раль ных рэ чы ваў, 
ага род ні на. Ім пар та ва лі ся част-
кі ру хо ма га са ста ву, ле ка выя 
срод кі і ме ды цын скае аб ста ля-
ван не. Швей ца рыя зна хо дзіц ца 
ў дзя сят цы кра ін — клю ча вых 
спа жыў цоў бе ла рус ка га рын ку 
па слуг, зай мае пя тае мес ца па 
коль кас ці пра мых ін вес ты цый 
на чыс тай асно ве.

«НАМ ЁСЦЬ КУ ДЫ РАС ЦІ, 
АСАБ ЛІ ВА Ў СФЕ РЫ 

ГАНД ЛЁ ВА-ЭКА НА МІЧ НЫХ АД НО СІН»
Ад бы лі ся пе ра га во ры Прэ зі дэн та Бе ла ру сі Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

і кі раў ні ка Фе дэ раль на га дэ парт амен та за меж ных спраў Швей цар скай Кан фе дэ ра цыі Інь я цыа Ка сі са
Шмат ба ко вая дып ла ма тыя, знеш не ганд лё вая дзей насць, пе-

ра ва га ма шы на бу да ван ня ў пра мыс ло вас ці, раз ві тая сель ская 

гас па дар ка, пры го жая пры ро да і без ліч азёр — у Бе ла ру сі 

і Швей ца рыі больш агуль на га, чым зда ец ца на пер шы по гляд. 

Ча сам на шу кра і ну на зы ва юць ус ход не еў ра пей скай Швей ца-

ры яй, у асноў ным з-за па лі тыч най па зі цыі ўза е ма вы гад на га 

су пра цоў ніц тва і нейт ра лі тэ ту ў кан флік тах. Але ці да стат ко ва 

гэ тых рыс па да бен ства для сяб роў ства з дак лад нас цю швей-

цар скіх га дзін ні каў?

Фо
 та

 Б
ел
ТА

.

Ула дзі мір МА КЕЙ і Інь я цыа КА СІС 
падчас адкрыцця пасольства Швейцарыі ў Мінску.


