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Фінансы

Інфляцыя — не больш за 5 %?
На днях у Нацыянальным бан ку прай шоў
брыфінг па выніках пася джэн ня праўлен ня
Нацбанка па грашовакрэ дыт най па лі ты цы.
З асноўнымі рашэннямі
і прагнозамі рэгулятара
журналістаў азнаёміў
стар шы ня праўлен ня
Нацыянальнага банка
Павел КАЛАУР.

Дзмітрый Мурын.
Прад стаў ні кі Нац банка таксама заявілі аб тым,
што бурнае развіццё картаў
растэрміновак сябе вычарпала.

Усе адміністрацыйна
рэгуляваныя цэны
будзе ўзгадняць
МАРГ

Рост цэн у другім паўгоддзі замарудзіцца. Да канца
года інфляцыя стабілізуецца
паблізу мэтавага паказчыка ў 5 %, упэўнены Павел
Калаур.
— Разам з тым мы не
выключаем, што гадавая інфляцыя ў ліпені гэтага года
будзе вышэйшыя за ўзровень чэрвеня, — заўважыў
старшыня праўлення Нацбанка. — Але гэта абумоўлена эфектам нізкай базы
мі нула га го да. На га даю,
у ліпені 2018 года было зафіксавана рэкорднае для гэтага перыяду года зніжэнне
цэн на плодаагароднінную
прадукцыю. Акрамя таго,
адбылося змяненне тэрмінаў па вы шэн ня та ры фаў
на паслугі ЖКГ: у бягучым
годзе яно адбылося ў ліпені, у той час як у 2018 годзе
павышэнне такіх тарыфаў
было ў верасні. Менавіта за
кошт гэтых пазіцый мы можам убачыць больш высокія
лічбы па інфляцыі ў ліпені
гэтага года. У той жа час
базавая інфляцыя, паводле
нашых ацэнак, працягне зніжацца. У наступныя месяцы
інфляцыя будзе запавольвацца і да канца 2019 года
складзецца каля 5 %.
Рызыкі росту цэн вышэй
за 5 % малыя за кошт нейтральнага ўплыву на дынаміку інфляцыйных працэсаў
унутранай эканомікі. Так,
нізкаму рос ту цэн будуць
спрыяць зніжэнне інтэнсіўнас ці спа жы вец ка га крэдытавання, а таксама той
факт, што рост заробкаў,
як плануецца, будзе заснаваны на павышэнні прадукцыйнасці працы.
Таксама Нацбанк чакае,
што па ступ лен не но ва га
ўраджаю дасць магчымасць
нівеліраваць рост харчовых
цэн другой паловы мінулага
года і знізіць верагоднасць

Фота БелТА.

Рызыкі росту цэн
вышэй за 5 % —
малыя
узнікнення кан'юнк турных
шокаў у найбліжэйшай будучыні.
Павел Калаур адзначыў і
зніжэнне знешніх праінфляцый ных ры зык, асаб лі ва
на кароткатэрміновым гарызонце. «У першую чаргу
гэта датычыцца Расіі, дзе
сфарміравалася ўстойлівая
тэндэнцыя да запаволення
інфляцыі. Банк Расіі палепшыў прагноз па росце спажывецкіх цэн, што дазволіла
яму ў ліпені бягучага года
чарговы раз знізіць ключавую стаўку», — сказаў Павел Калаур.
І ЗША, і Еўрапейскі цэнтральны банк таксама заявілі
пра змякчэнне манетарнай
палітыкі на фоне паслаблення інфляцыйнага ціску і
запаволення сусветнай эканомікі.
Тэн дэн цыя змян шэн ня
пра ін фля цый на га ўплы ву
знешніх фактараў на ўнутраныя цэны захаваецца і ў
сярэднетэрміновым перыядзе, лічаць у Нацбанку. Усе
гэтыя фактары ў сукупнасці
прадвызначылі, па словах
Паўла Ка лау ра, ра шэн не
праўлення Нацыянальнага
банка аб зніжэнні стаўкі рэфінансавання на 50 базісных пунктаў.

Стаўкі па крэдытах
могуць нязначна
вагацца
Варта адзначыць, што новая стаўка рэфінансавання,
анан са ва ная Нац бан кам
7 жніўня, зніжана да рэкордна нізкага ўзроўню — з 10 %
да 9,5 % гадавых. Яшчэ ні
разу за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі стаўка рэфінансавання не апускалася
ніжэй за 10 %.
Як гэты крок адаб'ецца
на працэнтных стаўках па
крэдытах? Павел Ка лаур

Факт
НАШЫ КІНОЛАГІ — НАЙЛЕПШЫЯ
На Армейскіх міжнародных гульнях, якія ў гэтыя дні праходзяць на палігонах некалькіх
дзяржаў, каманда ваенных кінолагаў з Беларусі ўзначаліла турнірную табліцу па выніках
практыкавання «дог-біятлон» у індывідуальнай гонцы.
Удзельнікі павінны былі пераадолець дыстанцыю
ў 3200 метраў. На ёй трэба было двойчы трапіць у
мішэнь з вінтоўкі — у становішчы лежачы і стоячы.
Згодна з правіламі, сабака мусіў пастаянна рухацца
наперадзе важатага і не адхіляцца ад маршруту.
Другое месца заняла каманда Расіі. «Бронза» па
выніках першага этапа — ва ўзбекскіх кінолагаў.
У конкурсе «Верны сябар» таксама бяруць удзел
каманды з Казахстана і Алжыра. Спаборніцтвы ў
кінолагаў скончацца 11 жніўня.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

лічыць, што з улікам зніжэння стаўкі рэфінансавання цяпер будуць зніжацца і
стаўкі па крэдытах на жыллё. Разам з тым прадстаўнік Нацбанка адзначае, што
працэнтныя стаўкі на рынку
залежаць ад рызык. Таму ў
будучыні магчымыя невялікія ваганні ў абодва бакі.
«Гэта нармальны стан рынку», — лічыць ён.

Тэмпы росту
спажывецкага
крэдытавання
замарудзяцца
Нацыянальны банк чакае
запаволення тэмпаў росту
спажывецкага крэдытавання. Гэта павінна адбыцца нават пры зніжэнні ставак на
грашова-крэдытным рынку і
будзе звязана з комплексам
мер, накіраваных на мінімізацыю сістэмнай рызыкі фінансавага сектара. Таксама,
па словах Паўла Калаура,
мае месца і насычэнне попыту.
Спажывецкае крэдытаванне, паводле яго слоў,
пры гэтым не знізіцца, гэта
значыць яно працягне нарастаць, але не тымі тэмпамі, якія назіраліся раней.
На чаль нік га лоў на га
ўпраўлен ня ма не тар най
па лі ты кі і эка на міч на га
ана лі зу На цы я наль на га
банка Дзмітрый МУРЫН
адзначыў, што дадатковыя
ме ры для стрым лі ван ня
спажывецкага крэдытавання цяпер не разглядаюцца.
А сярод прычын яго запаволення назваў, акрамя іншага, вычарпанне эфек ту
нізкай базы. «Да 2017 года
крэдытаванне было стабільным, не нарастала, потым
пачаўся бурны аднаўленчы
рост. Па мінулым годзе быў
прырост 45 %, зараз ён запаволіўся да 34 %», — заявіў

У тым ліку гэта датычыцца і цэн на паліва. Ужо
цяпер усё павышэнне цэн
ідзе непасрэдна праз Мініс тэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю.
Выключэннем былі цэны на
паліва. «Зараз падрыхтавана рашэнне, і калі яно будзе
прынята, у наступным усё
павышэнне рэгулюемых цэн
будзе праходзіць выключна
толькі праз МАРГ», — заявіў
Павел Калаур.
— Гэта прынцыповая пазіцыя і непасрэдна МАРГ, і
Нацыянальнага банка. Мы
глыбока перакананыя, што
ўсё павінна быць у адных
ру ках, па він на быць забяс пе ча на ка ар ды на цыя
дзеянняў як мінімум у рамках прагнозаў і разлікаў з
боку Нацыянальнага банка
і МАРГ, — сказаў старшыня
праўлення Нацбанка. Канчатковае рашэнне гэтага
пытання застаецца за кіраўніком дзяржавы.

Бюджэт 2020 года
закладзены
з дэфіцытам
Бюджэт 2020 года будзе
сфарміраваны з дэфіцытам
у 1,3 млрд рублёў, паведаміў
на брыфінгу намеснік старшыні праўлення Нацбанка
Сяргей КАЛЕЧЫЦ. Але нейкага ўплыву на ўзмацненне
інфляцыі, паводле яго слоў,
пры гэтым не чакаецца. Гэта звязана з тым, што такі
дэфіцыт закладзены не з-за
апераджальнага росту расходаў бюджэту, які мог бы
паўплываць на інфляцыю,
а, хутчэй, у сувязі са змянен нем да ход най част кі,
паколькі бюджэт вярстаецца з базавага, гэта значыць
дастаткова кансерватыўнага развіцця эканомікі. Там
закладваюцца асцярожныя
падыходы і магчымасць неатрымання шэрагу валютных паступленняў, якія былі
раней.
Святлана БУСЬКО.

ВЫРАТАВАЛІ ПА 40 ГА ПШАНІЦЫ
У адзін дзень гэта адбылося ў Мінскім і Карэліцкім раёнах.
Як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, спачатку ўдзень ратавальнікам паступіла паведамленне, што ў полі
каля вёскі Міханавічы Мінскага раёна гарыць пшаніца на корані.
Агульная плошча пасеваў складала 40 гектараў.
На месца прыбылі падраздзяленні МНС, якія адстаялі ад агню
39,5 гектара. Ніхто не пацярпеў. У выніку полымем знішчана паўгектара пшаніцы. Прычына здарэння высвятляецца. Версія, якая
разглядаецца, — падпал.
У той жа дзень праз дзве з паловай гадзіны паведамленне
аб загаранні яравой пшаніцы на корані паступіла з Карэліцкага
раёна — агонь распаўсюджваўся на полі каля вёскі Вялікая Слабада. У выніку пажару было знішчана два гектары пасеваў. Яшчэ
40 гектараў выратавалі работнікі МНС разам з работнікамі КСУП.
Прычына здарэння ўстанаўліваецца.
Нагадаем, літаральна днямі поле з пшаніцай у Дзяржынскім
раёне падпалілі дзеці. У выніку іх свавольства згарэла траціна
гектара пасеваў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

АКТУАЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ІХ РАШЭННІ
Традыцыйныя прамыя тэлефонныя лініі адбудуцца 10 жніўня ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме. З 9.00 да 12.00 у суботу на званкі будуць
адказваць:
намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Генадзь Іосіфавіч БАРЫСЮК. Тэл. 8 016 221 31 21;
кіраўнік спраў ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама Аляксандр Уладзіміравіч СЫСОЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
старшыня ГОМЕЛЬСКАГА абласнога Савета дэпутатаў Кацярына Анатолеўна ЗЕНКЕВІЧ. Тэл. 8 023
233 12 37;
намеснік старшыні ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Алена Аляксандраўна БУБЕНЧЫК. Тэл. 8 015
273 56 44;
намеснік старшыні МАГІЛЁЎСКАГА абласнога Савета дэпутатаў Руслан Віктаравіч ПАРХАМОВІЧ. Тэл.
8 022 250 18 69;
першы намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама
Ігар Мікалаевіч МАКАР. Тэл. 8 017 500 41 60;
намеснік старшыні МІНСКАГА гарвыканкама Аляксандр Вікенцьевіч ДАРАХОВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Даты

«ЗВЯЗДА»
ПРЫМАЕ ВІНШАВАННІ!
Так-так: сёння, 9 жніўня,
ёй спаўняецца... 102!
Зрэшты, сталым чытачам-падпісчыкам нагадваць
пра гэта не варта: разам з намі, і здаецца, толькі ўчора, яны святкавалі звяздоўскія 100, 90, 80, 70...
«Усё жыццё газету выпісвалі бацькі. Мы, дзеці,
атрымалі яе ў спадчыну», «У ваш музей дасылаю
нумар за 22 мая 1945-га, які знайшоў на гарышчы»,
«Чытаем «Звязду» з канца 60-х», «У вас друкаваўся
мой верш...», «Газета дапамагла адрамантаваць дарогу...», «Некалі ў звяздоўскай латарэі мы выйгралі
халадзільнік...», «Бабуля нас з мужам бласлаўляла
іконай Казанскай Божай маці. У ёй з тыльнага боку
(гэта мы потым убачылі) быў нумар «Звязды»...
Цытаваць лісты можна доўга. Прынамсі, крылатае:
Ты адно запомні, браце,
Са «Звяздой» святлей у хаце!
— таксама адтуль — з рэдакцыйнай пошты.
А значыць, з днём нараджэння трэба віншаваць
не толькі нас, супрацоўнікаў газеты, але і чытачоў!
Сто гадоў вам — у добрым здароўі... У дастатку і
згодзе!..
А тады і газеце — яшчэ раз — сто!
Звяздоўцы.

Ад іх жа шчырае прывітанне і нізкі
паклон усім, хто працаваў у газеце раней.

Надвор'е

Цёпла і з дажджамі
Цыклон, які сапсаваў надвор'е ў Беларусі ў чацвер,
у пятніцу пакіне межы нашай тэрыторыі. Але аднастайнай сінаптычная абстаноўка ў прыканцы тыдня
не будзе. Падрабязней пра яе расказалі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі,
кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Та кім чынам, у пят ніцу ра ні цай і
ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны
ча ка юц ца карот ка тэр мі новыя даж джы.
У
асобных
rg.ru
раёнах прагрымяць навальніцы. Удзень чакаецца ад 20 да 26 градусаў цяпла.
У суботу мы акажамся ў зоне павышанага атмасфернага ціску. Але з некаторымі асаблівасцямі — ноччу і
раніцай па паўночным усходзе будзе выяўляцца ўплыў
няўстойлівай паветранай масы. А вось удзень да заходніх
межаў наблізіцца атмасферны фронт. Таму там пройдуць
невялікія дажджы. Ноччу і раніцай чакаюцца слабыя туманы. Холадна не будзе — уначы ад 8 да 13, удзень — ад 21
да 27 цяпла.
Нядзеля разам з тым выдасца дажджлівая. Атмасферныя франты з Заходняй Еўропы прынясуць з сабой
кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах не абыдзецца без навальніцы. Ноччу і раніцай таксама чакаюцца
слабыя туманы. Уначы слупок тэрмометра не апусціцца
ніжэй за 11—18 градусаў. Удзень жа будзе ад 20 да 26
са знакам «плюс».
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

