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Аб гэ тым па ве да міў на 

бры фін гу стар шы ня 

праў лен ня Нац бан ка 

Па вел КА ЛА УР пас ля 

што квар таль на га па ся-

джэн ня па гра шо ва-крэ-

дыт най па лі ты цы.

Два асноў ныя 
ра шэн ні

Ён, у пры ват нас ці, за-

зна чыў, што праў лен нем 

пры ня ты два клю ча выя ра-

шэн ні. Пер шае — за ха ваць 

ня змен ны мі стаў ку рэ фі нан-

са ван ня і стаў ку па па ста-

ян на да ступ ных апе ра цы ях 

пад трым кі лік від нас ці бан-

каў. Гэ та 10 і 11,5 пра цэн та 

га да вых ад па вед на.

Дру гое з'яў ля ец ца, хут-

чэй, тэх ніч ным: па вы сіць з 

13 лю та га гэ та га го да стаў-

ку па дэ па зі тах авер найт на 

0,5 пра цэнт на га пунк та да 

8,5 пра цэн та га да вых. Да дзе-

нае ра шэн не пры ня та ў рам-

ках пла на мер най пра цы па 

зні жэн ні ва ла ціль нас ці (змен-

лі вас ці) пра цэнт ных ста вак на 

крэ дыт на-дэ па зіт ным рын ку. 

Ця пер ка лі дор пра цэнт ных 

ста вак па апе ра цы ях рэ гу-

ля ван ня лік від нас ці ста не 

сі мет рыч ным ад нос на стаў-

кі рэ фі нан са ван ня. Гэ та да-

зво ліць уз мац ніць знач насць 

апош няй у ме ха ніз ме гра шо-

ва-крэ дыт най па лі ты кі.

Унут ра ны по пыт 
на ін фля цыю 
не ціс не

Пры пры няц ці ра шэн ня 

аб стаў цы рэ фі нан са ван ня 

кі раў ніц тва рэ гу ля та ра імк-

ну ла ся ўлі чыць увесь спектр 

знеш ніх і ўнут ра ных умоў, 

якія ўплы ва юць на да сяг-

нен не мэ та ва га па ра мет ра 

па ін фля цыі на 2019 год.

Ле тась пры вы зна ча най 

мэ це не больш за 6 пра цэн-

таў мы да сяг ну лі 5,6 пра-

цэн та. Ця пер ста іць за да ча 

па кі нуць ін фля цыю па вы ні-

ках го да ў ме жах 5 пра цэн-

таў. Ка лі шэ раг унут ра ных 

фак та раў ка жа аб маг чы-

мас ці асця рож на га зні жэн-

ня пра цэнт ных ста вак, то 

знеш нія ўмо вы па каз ва юць 

ня вы зна ча насць і цяг нуць 

за са бой ад па вед ныя ры-

зы кі.

«Мы ба чым, што з бо ку 

ўнут ра на га по пы ту ад сут-

ні чае знач ны ін фля цый ны 

ціск», — за явіў Па вел Ка ла-

ур. Па вод ле яго слоў, эка-

на міч ны рост па сту по ва за-

па во ліў ся пас ля за вяр шэн ня 

фа зы ад наў лен ня. На бы вае 

больш уме ра ны ха рак тар 

спа жы вец кая ак тыў насць.

Рэ аль ны курс бе ла рус-

ка га руб ля за ста ец ца на 

сва ім раў на важ ным уз роў-

ні. Пра цэнт ныя стаў кі ад па-

вя да юць мак ра эка на міч най 

сі ту а цыі, уліч ва юць ры зы кі з 

бо ку знеш ніх шо каў і ўзро-

вень ін фля цый ных ча кан-

няў. Ды на мі ка гра шо ва га 

пра па на ван ня, з ад на го 

бо ку, за бяс печ вае пад тры-

ман не цэ на вай ста біль нас-

ці, а з дру го га — не аказ вае 

стрым лі ва ю ча га ўплы ву на 

дзе ла вую ак тыў насць.

Да ра гое мя са 
і рост за роб каў

Ра зам з тым ёсць шэ раг 

фак та раў, якія з'яў ля юц ца 

пра ін фля цый ны мі, лі чыць 

стар шы ня праў лен ня.

На прык лад, не спры-

яль ная кан' юнк ту ра рын ку 

сель ска гас па дар чай пра-

дук цыі, якая пры вя ла да 

па ско ра на га рос ту цэн на 

мя са. Ад бі ва ец ца хут кі рост 

за ра бот ных плат у кан цы 

2018 го да. Уплыў на ін фля-

цыю на зі ра ец ца з бо ку па-

вы шэн ня ўнут ра ных цэн на 

па лі ва, якое ў тым лі ку пры-

вя ло да па ве лі чэн ня вы дат-

каў вы твор цаў.

У той жа час, на дум ку 

экс пер таў Нац бан ка, уплыў 

да дзе ных фак та раў з'яў ля-

ец ца ча со вым. Іх дзе ян не 

за ха ва ец ца ў па чат ку гэ та-

га го да. Па вод ле ацэ нак, 

ін фля цыя ў пер шай па ло-

ве го да бу дзе пе ра вы шаць 

уста ля ва ны на 2019 год 

мэ та вы па ра метр. Гэ та звя-

за на з тым, што не га тыў ны 

ціск з бо ку ча со вых фак та-

раў, якія ўжо дзей ні ча юць, 

не знік не ў ад но ім гнен не. 

Хоць па сту по ва іх уз дзе ян не 

бу дзе зга саць.

Па вод ле ацэ нак Нац бан-

ка, пра ін фля цый ны ўплыў 

шо ку цэн на мя са і мя са-

пра дук ты сы дзе да дру-

гой па ло вы бя гу ча га го да. 

«У па цвяр джэн не гэ та га мы 

ўжо на зі ра ем не ка то рае за-

па во лен не ін тэн сіў нас ці рос-

ту цэн на та ва ры да дзе най 

груп пы».

Што да ты чыц ца за ра-

бот най пла ты, то пас ля 

вы со кіх тэм паў яе рос ту ў 

кан цы 2018 го да да лей шы 

рост ча ка ец ца на ўзроў ні, 

які ад па вя дае па вы шэн ню 

пра дук цый нас ці пра цы. Та-

му да дзе ны фак тар не бу дзе 

мець пра цяг ла га ін фля цый-

на га эфек ту.

Та кім чы нам, дзе ян не 

ча со вых і кан' юнк тур ных 

ін фля цый ных фак та раў у 

дру гой па ло ве го да бу дзе 

сы хо дзіць. На фо не зба лан-

са ва на га рос ту ўнут ра на га 

по пы ту гра шо ва-крэ дыт ная 

па лі ты ка за ха вае свой нейт-

раль ны ха рак тар. У вы ні ку 

ін фля цыя за ма ру дзіц ца да 

зна чэн няў, вы зна ча ных мэ-

та вым па ра мет рам.

Але іс тот ны ўплыў на ін-

фля цыю аказ ва юць знеш нія 

фак та ры. Гэ та па вы ша ны 

ін фля цый ны фон у Ра сіі ў 

су вя зі з па ве лі чэн нем ПДВ. 

У той жа час ціск на на шы 

цэ ны ад ра сій скай ін фля цыі 

бу дзе зні жац ца, па коль кі, 

па на шых мер ка ван нях і па 

пра гно зах Бан ка Ра сіі, рост 

цэн за ма ру дзіц ца ў дру гой 

па ло ве 2019 го да.

Ад нак нель га вы клю чыць 

па гар шэн не эка на міч на га 

ста но ві шча ў гэ тай кра і не, 

перш за ўсё з-за раз віц ця 

сі ту а цыі з санк цы я мі ў да чы-

нен ні да яе эка но мі кі. Маг-

чы мы ад ток ка пі та лу мо жа 

пры вес ці да па слаб лен ня 

ра сій ска га руб ля, што ста-

не фак та рам па ска рэн ня 

ін фля цый ных пра цэ саў у 

Ра сіі.

Па руб лё вых 
дэ па зі тах — 
ужо без 
аб ме жа ван няў

Ка мен ту ю чы ра шэн не 

Нац бан ка аб зняц ці аб ме-

жа ван няў гра ніч ных пра-

цэнт ных ста вак па руб лё вых 

дэ па зі тах, Па вел Ка ла ур 

ад зна чыў, што гэ та «мо жа 

пры во дзіць да роз ных сі туа-

цый». «Але мы не ча ка ем 

ней ка га знач на га ад хі лен-

ня або ва ган ня пра цэнт ных 

ста вак», — да даў ён.

Ры нак па ві нен сам вы-

зна чаць раў на важ ны ўзро-

вень ста вак. Асаб лі ва гэ та 

да ты чыц ца на цы я наль най 

ва лю ты, для та го каб на-

леж ным чы нам пра ца ваў 

транс мі сій ны ме ха нізм 

гра шо ва-крэ дыт най па лі-

ты кі. Гэ та трэ ба так са ма 

для та го, каб кі раў ніц тва 

Нац бан ка маг ло пры маць 

ад па вед ныя пра віль ныя ра-

шэн ні па стаў цы рэ фі нан са-

ван ня і па ін шых пра цэнт-

ных стаў ках.

«А па ва лют ных укла дах, 

мы лі чым, на да дзе ным эта-

пе заў час на ад мя няць гэ тыя 

рэ ка мен да цыі па аб ме жа-

ван ні гра ніч ных пра цэнт ных 

ста вак. Па гля дзім, як ры нак 

бу дзе пра ца ваць да лей з гэ-

тым ме ха ніз мам», — ска заў 

стар шы ня праў лен ня.

Да вер трэ ба 
за слу жыць

І яшчэ. Фі нан са вы рэ гу ля-

тар па чаў рас пра цоў ку стра-

тэ гіі па вы шэн ня да ве ру да 

на цы я наль най ва лю ты.

Яна пра ду гледж вае ў 

аба вяз ко вым па рад ку і ад-

каз насць Нац бан ка па за-

бес пя чэн ні фі нан са вай ста-

біль нас ці. Га вор ка ідзе аб 

па ве лі чэн ні до лі на цва лю ты 

ў раз лі ках і ў ба лан сах ка-

мер цый ных бан каў.

Па вел Ка ла ур ад зна чыў, 

што заў час на ка заць аб 

кры тэ ры ях, якія бу дуць вы-

зна ча ны ў стра тэ гіі. «Па куль 

за фік са ва лі адзін па каз чык: 

аб' ём крэ ды таў у на цы я наль-

най ва лю це па ві нен быць не 

мен шы за 50 %», — удак-

лад ніў ён.

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі нан сыФі нан сы

СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ ПА КУЛЬ НЕ МЯ НЯ ЕЦ ЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па вод ле слоў кі раў ні ка дзяр жа-

вы, ра бот ні кі На цы я наль на га бан ка 

за слу гоў ва юць па дзя кі. Ён на га даў 

Паў лу Ка ла у ру, што той ня се за 

гэ та пер са наль ную ад каз насць, і 

за клі каў зна хо дзіць агуль ную мо ву 

з кі раў ні ка мі ка мер цый ных бан каў, 

вы бу да ваць бяс печ ную ра бо ту ў 

сфе ры фі нан саў.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што На цы я наль ны банк ба чыць 

не аб ход насць уз мац нен ня фі нан-

са вай сіс тэ мы кра і ны ў рам ках су-

свет най прак ты кі. «Каб уз мац ніць 

гэ тую фі нан са вую ста біль насць, 

па трэб ны ней кія да дат ко выя зме-

ны ў на шым за ка на даў стве. Якія — 

я ха цеў бы па чуць для та го, каб 

уяў ляць, што мы бу дзем ра біць, 

пры ма ем мы пра па но вы На цы я-

наль на га бан ка або не, але тое, 

што да ло жа на мне, я аб са лют на 

пад трым лі ваю», — ска заў ён.

Стар шы ня праў лен ня На цы я-

наль на га бан ка Бе ла ру сі Па вел 

Ка ла ур не стаў пад ра бяз на спы-

няц ца на вы ні ках мі ну ла га го да і 

ад зна чыў толь кі тое, што ў кра і не 

за бяс пе ча на і цэ на вая, і фі нан са-

вая ста біль насць як ба за выя ўмо-

вы для та го, каб у Бе ла ру сі за бяс-

печ ва лі ся эка на міч ны рост і па вы-

шэн не даб ра бы ту гра ма дзян.

Ста біль насць — 
пры кме та май стэр ства

Па вы ні ках су стрэ чы з кі раў ні-

ком дзяр жа вы Па вел Ка ла ур па-

гу та рыў з жур на ліс та мі.

Ён ад зна чыў, што пе рад На цы я-

наль ным бан кам і ўра дам на бя гу-

чы год ста яць больш ам бі цый ныя 

за да чы ў цэ лым па за бес пя чэн ні 

мак ра эка на міч най зба лан са ва нас-

ці. І гэ та асаб лі ва важ на ва ўмо-

вах тых вы клі каў і геа па лі тыч ных 

ня вы зна ча нас цяў, якія на зі ра юц ца 

ў све це.

«Вяр та ю чы ся да пы тан ня аб 

фі нан са вай ста біль нас ці, хо чац-

ца ад зна чыць, што гэ та вель мі 

важ ны эле мент у цэ лым мак ра-

эка на міч най па лі ты кі, і, вя до ма, 

гэ та му пы тан ню бы ла ўдзе ле на 

сён ня асаб лі вая ўва га, — рас ка-

заў стар шы ня праў лен ня Нац бан-

ка. — Нам важ на ра зу мець, што 

фі нан са вая ста біль насць — гэ та 

не прос та ўстой лі васць на бя гу-

чым мо ман це бан каў скай сіс тэ мы, 

ін шых фі нан са вых па ся рэд ні каў, 

фі нан са вых рын каў, аплат най сіс-

тэ мы, але гэ та та кі стан усіх гэ тых 

кам па не нтаў, які да зва ляе за ста-

вац ца ўстой лі вым, на ват ка лі бу-

дуць ней кія знеш нія шо кі».

Кі раў нік га лоў най фі нан са вай 

уста но вы пад крэс ліў: сіс тэ ма па-

він на ўмець ад каз ваць на вы клі кі, 

каб за ха ваць устой лі вы эка на міч-

ны рост. Па вод ле яго слоў, кі раў нік 

дзяр жа вы пад тры маў іні цы я ты ву 

На цы я наль на га бан ка ў гэ тым кі-

рун ку, па коль кі ўжо на сён ня па 

за ка на даў стве ён, як кі раў нік Нац-

бан ка, ня се пер са наль ную ад каз-

насць за за бес пя чэн не фі нан са вай 

ста біль нас ці.

За Нац бан кам ужо сён ня за-

ма ца ва на функ цыя ма ні то рын гу 

фі нан са вай ста біль нас ці — гэ-

та ана ліз. «Мы пра па на ва лі, каб 

быў не прос та ма ні то рынг, а ад-

каз насць На цы я наль на га бан-

ка за за бес пя чэн не фі нан са вай 

ста біль нас ці, — ад зна чыў Па вел 

Ка ла ур. — Без умоў на, для гэ та га 

па трэб ны і ін стру мен ты. Га вор ка 

ідзе пра мак ра пру дэн цы яль нае рэ-

гу ля ван не, па лі ты ку і ад па вед ныя 

ін стру мен ты, якія пад трым лі ва лі б 

гэ тую па лі ты ку».

Між на род ная прак ты ка ве дае 

цэ лы шэ раг та кіх ін стру мен таў, 

не ка то рыя ў Бе ла ру сі ўжо за-

дзей ні ча ны. У прык лад стар шы ня 

праў лен ня Нац бан ка пры вёў аб-

ме жа ван не па зы ко вай на груз кі 

на фі зіч ную асо бу, ка лі яна бя рэ 

крэ ды ты. Гэ та на кі ра ва на на тое, 

каб за сце раг чы на сель ніц тва ад 

за ліш няй за крэ ды та ва нас ці.

Што да ты чыц ца пе ра хо ду Нац-

бан ка на тар ге та ван не ін фля цыі, 

то гэ та так са ма ро біц ца ў рам ках 

за бес пя чэн ня да сяг нен ня мэ ты па 

цэ на вай ста біль нас ці.

Та кім чы нам, у гэ тым кі рун ку 

Нац банк ад пра цуе ра зам з ура дам 

усе па ды хо ды і ўня се ад па вед ныя 

да ку мен ты для пры няц ця ра шэн ня 

кі раў ні ком дзяр жа вы.

Па шы рыць сфе ру 
вы ка ры стан ня 
на цы я наль най ва лю ты

Вяр та ю чы ся да тэ мы 25-год дзя 

бе ла рус ка га руб ля, Па вел Ка ла ур 

звяр нуў ува гу на ўпэў не насць Нац-

бан ка ў тым, што за раз прый шоў 

той пе ры яд, ка лі трэ ба кры ху шы-

рэй і глы бей па га ва рыць пра да вер 

да сва ёй на цы я наль най ва лю ты.

«У нас бы лі роз ныя пе ры я ды. 

Гіс та рыч ная па мяць, без умоў на, у 

на сель ніц тва пры сут ні чае, але мы 

апош нія ча ты ры га ды ра зам з ура-

дам дэ ман стра ва лі, што па стаў ле-

ныя мэ ты па за бес пя чэн ні цэ на вай 

ста біль нас ці вы кон ва юц ца. Мы ў 

ста не гэ та ўсё за бяс печ ваць, — 

пад крэс ліў ён. — І без умоў на, гэ-

та да зва ляе за ха ваць па куп ную 

здоль насць на цы я наль най ва лю-

ты. У гэ тым кан тэкс це вель мі важ-

на за ўва жыць тое, што не аб ход на, 

каб бы ло па важ лі вае стаў лен не да 

сва ёй на цы я наль най ва лю ты, каб 

па шы ры ла ся сфе ра пры мя нен ня 

на цы я наль най ва лю ты».

Па сло вах стар шы ні праў лен-

ня Нац бан ка, не па він на быць вы-

ка ры стан ня за меж най ва лю ты ў 

раз лі ках унут ры кра і ны, та му што 

ёсць свой за кон ны аплат ны сро-

дак — гэ та бе ла рус кі ру бель. «Мы 

па він ны, як я ка лісь ці за ўва жыў, 

ады хо дзіць ад гэ тых ру ды мен-

таў, якія так ужо гіс та рыч на ў нас 

скла лі ся, быў та кі ня прос ты пе ры-

яд», — да даў ён.

Кі раў нік га лоў най фі нан са вай 

уста но вы Бе ла ру сі так са ма рас-

ка заў, што Нац банк пад рых та ваў 

пра ект за ко на аб ва лют ным рэ гу-

ля ван ні, які ад люст роў вае лі бе-

раль ныя па ды хо ды ў гэ тай част цы. 

«Мы ад за ба рон най сіс тэ мы па він-

ны пе рай сці да сіс тэ мы ва лют на га 

ма ні то рын гу, да зволь най сіс тэ мы. 

З ін ша га бо ку, у гэ тым за ко не як-

раз і пра ду гле джа ны пы тан ні за-

ба ро ны вы ка ры стан ня за меж най 

ва лю ты для раз лі ку ўнут ры кра і-

ны, — ад зна чыў спе цы я ліст. — Мы 

раз ліч ва ем, што ўжо дзесь ці ў на-

ступ ным го дзе гэ ты за кон бу дзе 

пры ня ты і па чы на ю чы з пер ша га 

сту дзе ня 2021 го да ў нас бу дзе су-

час ная сіс тэ ма ва лют на га рэ гу ля-

ван ня, якая ад па вя дае най леп шай 

між на род най прак ты цы».

Гэ ты за кон ця пер зна хо дзіц ца 

на раз гля дзе ва ўра дзе.

Там жа зна хо дзіц ца пра ект ука-

за па ра бо це з праб лем ны мі ак ты-

ва мі, пра во дзіц ца аб мер ка ван не з 

за ці каў ле ны мі ве дам ства мі. «Мы 

раз ліч ва ем, што ўжо ў пер шай 

па ло ве гэ та га го да мы маг лі б па 

гэ тым пы тан ні вы зна чыц ца», — 

ска заў ён.

На яго дум ку, гэ ты ўказ за кра-

нае шэ раг ас пек таў — гэ та пы тан ні 

па шы рэн ня да ступ нас ці да фі нан-

са ван ня як раз у пер шую чар гу ма-

лых і ся рэд ніх прад пры ем стваў. 

Га вор ка ідзе пра вы ка ры стан не ў 

бе ла рус кім за ка на даў стве між на-

род най прак ты кі, якая за вя за на на 

за бес пя чаль ніц кіх здзел ках, ка лі 

пры яры тэт пры спрэч ках — у тым 

лі ку пры банк руц тве — ад да ец ца 

аба вя за цель ствам, якія за бяс пе-

ча ны за кла да мі, ак цы я мі. Та кая 

прак ты ка свед чыць аб тым, што 

кра і ны, якія ад ва жы лі ся на та кія 

зме ны, атры ма лі да дат ко вую маг-

чы масць для фі нан са ван ня ма ло га 

і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва.

Па вел Ка ла ур звяр нуў ува гу, 

што не аб ход на рас крыць больш 

ін фар ма цыі пра тое, якія ў нас бы лі 

эта пы ста наў лен ня на цы я наль най 

ва лю ты, На цы я наль на га бан ка як 

ін сты ту та ў не за леж най дзяр жа ве. 

Бу дуць пра во дзіц ца ме ра пры ем-

ствы з гэ тай мэ тай. Акра мя та го, у 

бя гу чым го дзе ў Бе ла ру сі з'я вяц ца 

аб ноў ле ныя банк но ты пяць і дзе-

сяць руб лёў, ма не ты на мі на лам у 

ад ну і дзве ка пей кі, два руб лі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

КАШ ТОЎ НЫ РУ БЕЛЬКАШ ТОЎ НЫ РУ БЕЛЬ


