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У за яве па вы ні ках па ся джэн ня 

стар шы ня праў лен ня Нац бан ка 

Па вел КА ЛА УР па зна чыў фак та-

ры, якія паў плы ва лі на пры няц це 

ра шэн ня аб змя нен ні пра цэнт ных 

ста вак.

Па вод ле яго слоў, у ІІІ квар та ле 

гэ та га го да пра цяг ва ла за па воль-

вац ца ін тэн сіў насць ін фля цый ных 

пра цэ саў. Ды на мі ка фак тыч най 

га да вой ін фля цыі, якая ў ве рас ні 

скла ла 5,3 пра цэн та, фар мі ру ец-

ца ў ад па вед нас ці з пра гноз ны мі 

ацэн ка мі На цы я наль на га бан ка. 

Ча ка ец ца, што ў кан цы го да і на 

пра ця гу 2020 го да ін фля цыя бу дзе 

зна хо дзіц ца ў ме жах пяці пра цэн-

таў.

Пры ня тыя ра шэн ні за бяс печ ва-

юць за ха ван не нейт раль на га ха-

рак та ру гра шо ва-крэ дыт най па лі-

ты кі. Азна ча нае зні жэн не ста вак 

па крэ ды це і дэ па зі це авер найт 

за бяс пе чыць зву жэн не ка лі до ра 

пра цэнт ных ста вак па ін стру мен тах 

рэ гу ля ван ня лік від нас ці бан каў да 

двух пра цэнт ных пунк таў. У да лей-

шым гэ тыя стаў кі бу дуць змя няц ца 

ад на ча со ва са стаў кай рэ фі нан са-

ван ня на ад па вед ную ве лі чы ню.

У гэ тым го дзе 5 %, 
і не вы шэй

Кі раў нік Нац бан ка ад зна чыў, 

што ін фля цыя мо жа ча со ва па-

ско рыц ца ў кан цы го да, але ўсё ж 

па яго вы ні ках яна не пе ра вы сіць 

5 %.

У каст рыч ні ку бя гу ча га го да 

тэмп зме ны спа жы вец кіх цэн у га-

да вым вы ра жэн ні мо жа сфар ма-

вац ца кры ху вы шэй за ве рас нёў скі 

ўзро вень з-за кош ту пла до ва-ага-

род най пра дук цыі, ад зна чыў Па вел 

Ка ла ур. І са праў ды, ле тась цэ ны на 

сель гас пра дук ты бы лі ана маль на 

ніз кія (так ужо атры ма ла ся), та му 

«спа бор ні чаць» з імі ў гэ тым го дзе 

атрым лі ва ец ца праб ле ма тыч на. 

У той жа час тэн дэн цыя за па во-

лен ня ма не тар най ін фля цыі, якая 

на зі ра ец ца на пра ця гу двух квар та-

лаў, пра цяг нец ца. Нац банк ча кае, 

што да кан ца 2019 го да ін фля цыя 

бу дзе скла даць ка ля 5 %.

Пры пры няц ці ра шэн ня аб уз-

роў нях пра цэнт ных ста вак Нац банк 

гля дзеў не толь кі на бя гу чы год, 

але і на на ступ ны. «На ша мэ та па 

ін фля цыі на 2020 год — не вы шэй 

за 5 %. Мы ацэнь ва лі ўплыў усіх 

фак та раў на га ры зон це да кан-

ца 2020 го да. Агуль ны вы нік — у 

праг на зу е мых на мі ўмо вах і з улі-

кам пры ня та га ра шэн ня па стаў ках 

пры рост спа жы вец кіх цэн па вы ні-

ках на ступ на га го да не пе ра вы сіць 

5 %», — ска заў Па вел Ка ла ур.

Ці вы тры мае 
стаў ка?

На цы я наль ны банк не ча кае 

пра ін фля цый на га ціс ку з бо ку ўнут-

ра ных фак та раў. Ме на ві та так пра-

ка мен та ваў стар шы ня праў лен ня 

Нац банка пры ня тае ра шэн не аб 

зні жэн ні па ме ру стаў кі рэ фі нан са-

ван ня з 20 ліс та па да да 9 % га-

да вых.

Па вод ле яго слоў, ад сут насць 

пра ін фля цый ных фак та раў аба вя-

за на праг на зу е ма му за ха ван ню ў 

ся рэд не тэр мі но вай перс пек ты ве 

эка на міч най ак тыў нас ці. Рост эка-

но мі кі бу дзе ха рак та ры за вац ца 

зба лан са ва най ды на мі кай унут ра-

на га по пы ту і знеш ня га ганд лю.

«Бюд жэт ная па лі ты ка не бу дзе 

вы сту паць кры ні цай па ска рэн ня ін-

фля цый ных пра цэ саў, ня гле дзя чы 

на ча ка е мы дэ фі цыт бюд жэ ту ў на-

ступ ным го дзе. На за па ша ныя рэшт кі 

бюд жэт ных срод каў бу дуць вы ка рыс-

тоў вац ца пе ра важ на для па га шэн ня 

знеш ня га дзяр жаў на га доў гу», — па-

ве да міў Па вел Ка ла ур.

Ён да даў, што Нац банк ад дае 

вя лі кую ўва гу ацэн цы ры зык, звя-

за ных з ды на мі кай за ра бот най 

пла ты. Яе га да вы рост ня знач на 

па ско рыў ся ў ІІІ квар та ле бя гу-

ча га го да. Ад на ча со ва на зі ра ла-

ся ўзмац нен не ашчад ных пра цэ-

саў у эка но мі цы. «Ча ка ец ца, што 

ў ся рэд не тэр мі но вым пе ры я дзе 

ды на мі ка за ра бот най пла ты бу-

дзе вы зна чац ца пра дук цый нас цю 

пра цы».

Кі раў нік Нац бан ка зга даў, што 

ўзрос лая ў бя гу чым го дзе чыс тая 

пра па но ва ва лю ты на ўнут ра ным 

рын ку аб умо ві ла на мі наль нае па-

ве лі чэн не эфек тыў на га кур су бе-

ла рус ка га руб ля, што так са ма аб-

мя жоў ва ла па вы шэн не цэн.

«У ся рэд не тэр мі но вым пе ры я-

дзе ча ка ец ца за ха ван не дэз ынф-

ля цый на га ўплы ву з бо ку кур са 

бе ла рус ка га руб ля, ра зам з тым 

па сту по ва гэ ты ўплыў бу дзе сла-

бець», — па ве да міў Па вел Ка ла ур. 

Ён пад крэс ліў, што бу ду чая ды на-

мі ка ін фля цый ных пра цэ саў шмат 

у чым бу дзе за ле жаць ад ве лі чы ні 

і кі рун каў зме ны ін фля цый ных ча-

кан няў.

Сён ня та кія ча кан ні до сыць ад-

чу валь ныя да эка на міч ных шо каў. 

Моц нае па ве лі чэн не рэ гу ля ва ных 

дзяр жа вай та ры фаў і за ліш няя ва-

ла ціль насць цэн на пла до ва-ага-

род нін ную пра дук цыю аказ ва юць 

знач ны ўплыў на ін фля цый ныя 

ча кан ні. У сваю чар гу, па вы ша ны 

ўзро вень ін фля цый ных ча кан няў — 

гэ та фак тар ры зы кі для цэ на вай 

ста біль нас ці, па коль кі ён з ча сам 

транс фар му ец ца ў фак тыч ны рост 

цэн. «У той жа час ча ка ец ца па сту-

по вае змя нен не гэ тай сі ту а цыі ў 

ся рэд не тэр мі но вай перс пек ты ве, 

у тым лі ку па ме ры та го, як ін тэн-

сіў насць ін фля цый ных пра цэ саў 

ста бі лі зу ец ца».

Хай рост не вя лі кі, 
але за тое 
рэа ліс тыч ны

Рас тлу ма чы лі на бры фін гу і 

мер ка ван не Нац бан ка з на го ды 

пра гно зу па рос це на цы я наль най 

эка но мі кі ў 2020 го дзе. «Ка лі вам 

важ ны ад каз Нац бан ка (па вод ле 

пра гно зу рос ту эка но мі кі), то я вам 

ска жу, што ба за вы, кан сер ва тыў-

ны ва ры янт, пад рых та ва ны для 

бюд жэ ту, — цал кам рэа ліс тыч ны. 

Я не пад вяр гаў бы яго су мне вам 

з пунк ту гле джан ня эка на міч на га 

рос ту. Гэ та 1,9 % (рост ВУП у на-

ступ ным го дзе)», — ска заў Па вел 

Ка ла ур.

У той жа час на мес нік стар шы-

ні праў лен ня Нац бан ка Сяр гей 

КА ЛЕ ЧЫЦ, ка мен ту ю чы ча ка ны 

рост эка но мі кі, ад зна чыў, што «ніж-

няя мя жа (рос ту эка но мі кі) — гэ та 

па тэн цый ны рост, які ад па вя дае, 

як гэ та не ад на ра зо ва га ва ры ла ся, 

та му, што ёсць на сён няш ні дзень 

(рост ВУП за 9 ме ся цаў — 1 %)». 

«Усё, што вы шэй — гэ та як спра-

цу ем», — да даў ён.

Ка мен ту ю чы перс пек ты вы на-

ступ на га го да, Ка ле чыц так са ма 

па ве да міў, што ча ка ец ца рост крэ-

дыт на га парт фе ля бан каў, у пер-

шую чар гу, у бе ла рус кіх руб лях. 

«Тое, які мі тэм па мі гэ та ад бы ва ец-

ца, нас за да валь няе. На ступ ны год 

не бу дзе вы клю чэн нем, руб лё вы 

крэ дыт ны парт фель бу дзе рас ці 

хут чэй, чым ва лют ны. Ад па вед-

на, бу дзе і да лей па ляп шац ца яго 

струк ту ра», — ска заў ён.

У сваю чар гу на чаль нік га лоў на-

га ўпраў лен ня ма не тар най па лі ты кі 

і эка на міч на га ана лі зу Нац бан ка 

Дзміт рый Му рын ад зна чыў, што 

пры рост крэ дыт на га парт фе ля бе-

ла рус кіх бан каў у на ступ ным го дзе 

скла дзец ца на ўзроў ні праг на зу-

е ма га рос ту шы ро кай гра шо вай 

ма сы — у ме жах 8-11 %. Тэм пы 

крэ ды та ван ня ў прын цы пе бліз кія 

да пра гно зу рос ту гра шо вай ма сы. 

Мяр ку ец ца, што руб лё вае крэ ды-

та ван не ў на ступ ным го дзе бу дзе 

рас ці хут чэй — ка ля 12-14 %.

Доў га тэр мі но вы 
пра гноз ін фля цыі — 
4 %

Да стат ко ва сме лы пра гноз зра-

бі лі экс пер ты Нац бан ка на доў га-

тэр мі но вую перс пек ты ву. «Мы цал-

кам да пус ка ем, што на на ступ ную 

пя ці год ку ў якас ці мэ ты па ін фля цыі 

вы зна чым па каз чык 4 %», — ад-

зна чыў Па вел Ка ла ур.

Па вод ле яго слоў, гэ тае пы тан не 

яшчэ бу дзе аб мяр коў вац ца з ура-

дам з улі кам роз ных струк тур ных 

праб лем, у пер шую чар гу звя за ных 

з лік ві да цы яй пе ра кры жа ва на га 

суб сі да ван ня. Стар шы ня праў лен-

ня Нац бан ка звяр нуў ува гу, што 

пры ўста ля ван ні мэ ты па ін фля цыі 

на ўзроў ні 4 % мо гуць быць ад хі-

лен ні ад пла на ва на га па каз чы ка, 

ад нак сі ту а цыю бу дуць рэ гу ля ваць 

з да па мо гай роз ных ін стру мен таў. 

«Ка лі рап там бу дуць ра за выя шо кі 

і яны пры вя дуць да ад хі лен ня ад 

па каз чы ка 4 %, — ін фля цыя бу дзе 

ўмоў на 6 %, то праз ін стру мен ты 

ма не тар най і ў цэ лым агуль на эка-

на міч най па лі ты кі Нац банк і ўрад 

бу дуць вяр тац ца да мэ та ва га па-

каз чы ка, каб ён вы кон ваў ся», — 

да даў Па вел Ка ла ур.

На ўнут ра ным 
рын ку не па він на 
быць ва лют ных 
па зык

Стар шы ня праў лен ня Нац бан-

ка за явіў аб сва ёй прын цы по вай 

па зі цыі ад мо віц ца ад ва лют ных 

па зык на ўнут ра ным рын ку. «Не 

ха це ла ся б дзе ля за бес пя чэн ня 

рэ зер ваў лю бой ца ной — вы гад на 

або ня вы гад на — ажыц цяў ляць тыя 

ці ін шыя за па зы чан ні. Для мя не, 

як стар шы ні На цы я наль на га бан ка, 

прын цы по ва важ на, каб наш банк 

на огул не за па зы чаў на ўнут ра ным 

рын ку ў за меж най ва лю це», — за-

явіў Па вел Ка ла ур.

Ён ад ра са ваў ана ла гіч нае па жа-

дан не Мін фі ну, які сё ле та раз мяс ціў 

на ўнут ра ным рын ку дзярж аб лі га-

цыі ў за меж най ва лю це на 800 млн 

до ла раў. «І Мі ніс тэр ства фі нан саў 

каб так са ма мак сі маль на ска ра ча-

ла свае за па зы чан ні на ўнут ра ным 

ва лют ным рын ку, зво дзя чы іх да 

ну ля», — пра цяг нуў кі раў нік Нац-

бан ка. Па вод ле яго слоў, «вы ра ша-

ю чы тыя ці ін шыя за да чы, заў сё ды 

мож на зна хо дзіць кам пра мі сы, якія 

да зво ляць не па гар шаць сі ту а цыю 

ў цэ лым у эка но мі цы».

— Мы ра зам з ура дам за кла лі 

вель мі гнут кі па ды ход і не ста вім пе-

рад са бой не рэа лі зу е мых пла наў, — 

ска заў кі раў нік Нац бан ка. — Па фак-

це мы бу дзем вы бу доў ваць сваю 

па лі ты ку та кім чы нам, каб за кошт 

пра цэ саў, адзін з якіх — дэ ва лю ты-

за цыя, мы ме лі маг чы масць за хоў-

ваць і на рошч ваць свае рэ зер вы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Хут ка ў кра і не мо жа быць ство ра на на цы я наль ная 

шко ла пі ло таў. Пра гэ та рас ка заў ды рэк тар Дэ парт-

амен та па авія цыі Мі ніс тэр ства транс пар ту і ка му ні-

ка цый Ар цём СІ КОР СКІ.

— У све це на зі ра ец ца дэ фі цыт лёт ных кад раў, ён ёсць 

і ў Бе ла ру сі, та му вы ра шэн не гэ тай праб ле мы для нас бу-

дзе ў пры яры тэ це. Ра ней у кра і не ка мер цый ных пі ло таў не 

рых та ва лі, іх на ву чан не пра хо дзі ла ў Ра сіі, Укра і не, кра і нах 

Бал тыі. Ця пер мы збі ра ем не аб ход ныя да ку мен ты на імя 

кі раў ні ка дзяр жа вы, каб ён пад тры маў па ды хо ды, рас пра ца-

ва ныя Дэ парт амен там па авія цыі, Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ мі яй авія цыі, авія цый ны мі ар га ні за цы я мі.

У кра і не ідзе ра бо та над пра па но ва мі па з'яў лен ні лаў-

кост-та ры фаў (зні жа ных цэн) на пе ра лё ты. Па куль да сяг-

ну та па гад нен не толь кі з вен гер скай авія кам па ні яй Wіzzaіr: 

вяс ной 2020 го да стар ту юць рэй сы з Мін ска ў Бу да пешт. 

З'яў лен не лаў кост-марш ру таў пла ну ец ца за кошт авія кам-

па ніі «Бел авія».

— У яе ўжо ёсць та кія ў аэ ра порт Жу коў скі ў Маск ве, 

але марш рут ная сет ка мо жа быць па шы ра на. Каб ма дэль 

па ча ла пра ца ваць, не аб ход на пры няць ра шэн не на ўзроў ні 

ўра да. За пус ціць ла ў кост сі ла мі «Бел авія» най больш ап ты-

маль на і пра віль на — трэ ба пад трым лі ваць на цы я наль на га 

пе ра воз чы ка, ства рыць умо вы, пры якіх ён змо жа пра ца ваць 

па лю бых на прам ках, у тым лі ку з аб лас ных аэ ра пор таў, — 

ска заў Ар цём Сі кор скі.

«Бел авія» — най буй ней шы авія пе ра воз чык Бе ла ру сі. 

Ён ажыц цяў ляе рэ гу ляр ныя рэй сы ў 55 аэ ра пор таў 29 кра ін 

Еў ро пы і Азіі. Флот кам па ніі на ліч вае 30 па вет ра ных суд наў. 

Па сло вах ге не раль на га ды рэк та ра Ана то ля ГУ СА РА ВА, 

да лет ня га се зо на авія кам па нія па поў ніць парк ся мю Boeіng 

737 MAX. А ў снеж ні і кра са ві ку на ступ на га го да — дву ма 

Embraіer.

Ідзе ра бо та і над па шы рэн нем марш рут най сет кі. Сё-

ле та бы лі ад кры ты рэ гу ляр ныя рэй сы ў Мюн хен і Та лін, 

ле тась — у Ал ба нію. На ле та авія кам па нія раз ліч вае ад-

крыць да дат ко выя марш ру ты ў Ка зах стан, Іс па нію і на 

Кіпр.

— Кан чат ко вае ра шэн не па гэ тых на прам ках яшчэ не 

пры ня тае, але мы спа дзя ём ся атры маць да звол на па лё-

ты ў Ак тау, бо там ёсць тран зіт з Еў ро пы. Што да ты чыц ца 

Іс па ніі, пла ну ем ад крыць марш рут да ку рорт на га го ра да 

Рэ ус. Так са ма ў 2020 го дзе бу дуць па шы ра ны чар тар ныя 

пра гра мы, — па ве да міў Ана толь Гу са раў.

Кі раў нік «Бел авія» пад крэс ліў, што біз нес-ма дэль поў на га 

сэр ві су кам па ніі ўжо не ак ту аль ная, ёй на за ме ну прый шла 

су час ная гіб рыд ная. Гэ та бы ло зроб ле на для ап ты мі за цыі 

кош ту бі ле таў.

— «Бел авія» за вяр шае рас пра цоў ку і хут ка пла нуе ўка ра ніць 

сіс тэ му брэн да вых та ры фаў. Яны бу дуць па дзе ле ныя на гру пы. 

Ка лі па са жыр ля ціць без ба га жу, яго та рыф бу дзе мі ні маль ны. 

Ка лі з ча ма да нам — ін шы. Та кі фар мат па лё ту дасць маг чы-

масць па са жы рам са мім вы бі раць кошт бі ле ту. У за леж нас ці 

ад та го, коль кі іх бу дзе пра да дзе на, сіс тэ ма мо жа аў та ма тыч на 

за крыць тан ныя кла сы. Тыя, хто прый дзе паз ней, бу дуць ля цець 

ужо па вы шэй шай ца не, — рас ка заў Ана толь Гу са раў.

Каб зра біць зна хо джан не па са жы раў у зо не рэ гіст ра цыі 

больш кам форт ным і хут кім, за апош ні час у На цы я наль ным 

аэ ра пор це ўка ра ні лі не ка то рыя но ва ўвя дзен ні. Пра іх па ве-

да міў на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па вы твор час ці 

Ва сіль КОР НЕЎ.

— У маі мы па ча лі экс плу а та ваць дру гую ўзлёт на-па са-

дач ную па ла су. Гэ та да зво лі ла пры маць усе ві ды па вет ра ных 

суд наў пры лю бых умо вах на двор'я. Сё ле та з'я ві лі ся но выя 

ві ды сэр ві су для па са жы раў: ар га ні за ва ныя сіс тэ ма аў та-

ма тыч на га афарм лен ня ба га жу drop-off, па ско ра нае пра хо-

джан не па лёт ных пра цэ дур fast track, ка лі пас ля рэ гіст ра цыі 

мож на па ды сці да аў та ма та, які да зва ляе пры няць гэ тую 

па слу гу, і прай сці яе па-за чар гой праз пункт кант ро лю. 

Пра цуе сіс тэ ма ProVіsіon, якая хут ка ска ні руе па са жы раў 

на на яў насць не бяс печ ных прад ме таў, а так са ма функ цыя 

элект рон на га па са дач на га та ло на — яго мож на на быць толь-

кі пры ан лайн-рэ гіст ра цыі, — па ве да міў вы сту поў ца. — Акра-

мя та го, пад час рэ гіст ра цыі ўжо ня ма не аб ход нас ці зды маць 

абу так, бо ёсць спе цы яль ныя ска не ры. Дзя ку ю чы гэ та му мы 

па вя лі чы лі хут касць агля ду па са жы раў на 33 пра цэн ты.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

На вы шы ніНа вы шы ні

Брэн да выя та ры фы, 
но выя са ма лё ты і па лёт ная карт ка

Як жы ве 
і раз ві ва ец ца 

ай чын ны 
па вет ра ны флот
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ІС ТОТ НАЙ ІН ФЛЯ ЦЫІ НЕ БУ ДЗЕ


