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ПА ГРОЗ ДЛЯ РУБ ЛЯ 
НЕ ВІ ДАЦЬ

У прэс-служ бе рэ гу ля та-

ра ад зна чы лі, што га да вая 

ін фля цыя за па воль ва ец ца, 

а пра гноз раз віц ця сі ту а цыі 

ў эка но мі цы, у знеш нім ганд-

лі, на ва лют ным і дэ па зіт ным 

рын ках па каз вае, што гра-

шо ва-крэ дыт ныя ўмо вы, якія 

фар мі ру юц ца, за бяс пе чаць 

зна хо джан не ін фля цыі ў рам-

ках мэ та вых па ра мет раў.

У маі пры рост спа жы вец-

кіх цэн у га да вым вы мя рэн-

ні склаў 4,4 пра цэн та пры 

5 пра цэн тах у кра са ві ку. Га-

да вая ба за вая ін фля цыя за-

па во лі ла ся да 2,9 пра цэн та 

(3,1 пра цэн та ў кра са ві ку), 

у тым лі ку з пры чы ны ўма-

ца ван ня бе ла рус ка га руб ля 

ад нос на ко шы ка за меж ных 

ва лют. У дру гой па ло ве го-

да ча ка ец ца не ка то ры рост 

ін фля цыі з улі кам больш 

сла ба га де зынф ля цый на га 

ўплы ву ўнут ра най эка но мі кі, 

а так са ма маг чы ма га па ве лі-

чэн ня рэ гу ля ва ных цэн. Фар-

мі ра ван не кур са бе ла рус ка га 

руб ля па блі зу раў на важ ка га 

ўзроў ню не бу дзе аказ ваць 

ціс ку на цэ ны. Ма не тар ныя 

ўмо вы за ха ва юц ца бліз кі мі 

да нейт раль ных і пра цяг нуць 

за бяс печ ваць да сяг нен не 

мэ ты па цэ на вай ста біль нас-

ці. Ча ка ец ца, што па вы ні ках 

2018 го да ін фля цыя бу дзе 

ка ля 5,5 пра цэн та.

Уз дзе ян не ўнут ра на га 

по пы ту на ды на мі ку цэн у 

ся рэд не тэр мі но вай перс-

пек ты ве ацэнь ва ец ца як 

уме ра нае. Стрым лі ван ню ін-

фля цыі ў ся рэд не тэр мі но вай 

перс пек ты ве бу дзе спры яць 

па сту по вае зні жэн не ін-

фля цый ных ча кан няў, што 

ад бы ва ец ца пад уплы вам 

бя гу чай уме ра най ды на мі кі 

спа жы вец кіх цэн і ары ен-

та цыі гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты кі на пад тры ман не 

цэ на вай ста біль нас ці.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ін фля цыя сё ле та знач на ні жэй шая за 

ўста ноў ле ную Нац бан кам на ка нец го да 

верх нюю план ку ў 6 %, але ве ра год ны 

яе рост у дру гім паў год дзі ўсклад няе 

зні жэн не стаў кі рэ фі нан са ван ня.

Рэ гу ля тар уліч вае суб' ек тыў ныя 

ацэн кі на сель ніц твам рос ту цэн і ча-

ка ны ўзро вень ін фля цыі. Па вод ле май-

скіх апы тан няў Нац бан ка, ад чу вальны 

ўзро вень ін фля цыі склаў 12,9 %, а ча-

ка ны на год на пе рад — 11,4 %, гэ та 

зна чыць больш чым у два ра зы вы шэй 

за фак тыч ную ін фля цыю.

Пе ра шка джа юць зні жэн ню стаў кі і 

гла баль ныя тэн дэн цыі. Ча кан не пра-

ця гу рос ту стаў кі ФРС (Фе дэ раль най 

рэ зер во вай сіс тэ мы) ЗША пры вя ло да 

гла баль на га ад то ку ка пі та лу з рын каў, 

якія раз ві ва юц ца на ка рысць до ла-

ра. Зма га ю чы ся з гэ тым ад то кам, за 

апош нія ме ся цы свае клю ча выя стаў-

кі пад ня лі Ма лай зія, Чэ хія, Мек сі ка, 

Саудаў ская Ара вія, Ку вейт, Ар ген ці на, 

Ру мы нія, Фі лі пі ны, Тур цыя, Па кі стан, 

Ін да не зія і Ін дыя. Ледзь не адзі най краі-

най, якая зні зі ла ў ня даў ні час стаў ку, 

за ста ец ца Ка зах стан. Да рэ чы, Цэнт-

раль ны банк Ра сіі ў мі ну лую пят ні цу 

ад мо віў ся ад зні жэн ня стаў кі.

Рост крэ ды та ван ня 
на сель ніц тва 
бяс печ ны для эка но мі кі

Ды рэк тар «Аль па ры Еў ра зія» ад-

зна чыў, што сі ту а цыя з крэ ды та мі 

для фі зіч ных асоб на фо не раз віц ця 

эка но мі кі і дзе ян няў фі нан са ва га рэ-

гу ля та ра на бя гу чым эта пе не ўяў ляе 

не бяс пе кі.

За па зы ча насць на сель ніц тва бан-

кам толь кі па ча ла рас ці пас ля спа ду 

ў 2015—2016 га дах, ка лі кра і на зна-

хо дзі ла ся ў рэ цэ сіі. Акра мя гэ та га, у 

апош нія га ды ма не тар ныя ўла ды пра-

вод зяць да стат ко ва ўз ва жа ную, асця-

рож ную гра шо ва-крэ дыт ную па лі ты ку, 

што не да зво ліць сі ту а цыі вый сці з-пад 

кант ро лю. Рост крэ дыт на га парт фе ля 

фі зіч ных асоб ад бы ва ец ца на фо не 

мак ра эка на міч най ста бі лі за цыі, за па-

во лен ня ін фля цыі, рос ту ВУП.

Уво гу ле ня ма ры зы кі рэз кай дэ валь-

ва цыі, рос ту цэн або агуль на эка на міч-

на га кры зі су, які мог бы пры вес ці да 

рэз ка га па дзен ня за роб каў і за ня тас ці 

і ўсклад няў бы для па зы чаль ні каў вяр-

тан не крэ ды таў. Да па ма гае тры маць 

пад кант ро лем сі ту а цыю з крэ ды та мі 

і ўве дзе нае Нац бан кам па тра ба ван-

не су ад но сіць вы пла ты па крэ ды тах з 

агуль ным да хо дам яго атры маль ні ка.

Якім бу дзе курс руб ля?
Ка жу чы пра сі ту а цыю на ва лют ным 

рын ку, Аляк сандр Са бо дзін ад зна чыў, 

што на зі ра ец ца ўстой лі вая ста бі лі за-

цыя. З па чат ку го да до лар вы рас да бе-

ла рус ка га руб ля менш як на 2 %, еў ра 

зні зіў ся больш чым на 1 %, а ра сій скі ру-

бель стра ціў да бе ла рус ка га ка ля 7,5 %. 

Ва лют ны ко шык зні зіў ся ад па чат ку го-

да пры бліз на на 3,5 % і вяр нуў ся да 

ўзроў ню жніў ня мі ну ла га го да.

Ас но ва ўма ца ван ня бе ла рус ка га 

руб ля — ста ноў чае саль да знеш ня га 

ганд лю та ва ра мі і па слу га мі, а так са-

ма пе ра вы шэн не про да жу ва лю ты над 

куп ляй, перш за ўсё за кошт ва лют ных 

збе ра жэн няў на сель ніц тва.

Па куль што кі раў ніц тва Нац бан ка 

пра во дзіць уз ва жа ную і асця рож ную 

гра шо ва-крэ дыт ную па лі ты ку, не вы-

ка рыс тоў ва ец ца дру кар скі ста нок, аб-

ме жа ва на ды рэк тыў нае крэ ды та ван не, 

штуч на не раз га ня ец ца зар пла та — і 

ўстой лі вас ці руб ля ні што не па гра жае. 

Ру бель, хут чэй за ўсё, бу дзе ў доў га-

тэр мі но вым пе ры я дзе зні жац ца, але 

без скач коў, плаў на, пры бліз на пра-

пар цыянальна ін фля цыі, якая са ма па 

са бе ў апош нія га ды за па воль ва ец ца. 

Пы тан не аб тым, як доў га мо жа пра-

цяг нуц ца та кая сі ту а цыя, ад люст роў-

вае ўлас ці вы мно гім страх, што ста-

біль насць гэ тая мо жа скон чыц ца.

З бо ку ця пе раш няй гра шо ва-крэ дыт-

най па лі ты кі па гроз для руб ля не ві даць. 

З ін ша га бо ку, за ста ец ца ры зы ка знеш-

ніх шо каў. На прык лад, рэз ка га зні жэн-

ня су свет ных цэн на асноў ныя па зі цыі 

бе ла рус ка га экс пар ту, та кія як наф та-

пра дук ты або ка лій ныя ўгна ен ні. Або, 

як прык лад маг чы май па гро зы, рэз кае 

па слаб лен не ра сій скай ва лю ты мо жа 

па цяг нуць за са бой і бе ла рус кі ру бель.

Што нам змя нен не цэн 
на наф ту?

Аляк сандр Са бо дзін пад час ан лайн-

кан фе рэн цыі на га даў, што ў маі наф та 

мар кі Brеnt не каль кі ра зоў рас па чы-

на ла штурм ад зна кі ў 80 до ла раў за 

ба раль. Услед за ца ной наф ты рас це і 

ца на наф та пра дук таў.

Дык вось. Па да ра жан не наф ты вель-

мі спры яль на ад бі ва ец ца на на шым 

экс пар це і пры то ку ва лю ты ў кра і ну. 

Пры гэ тым ус кос ным эфек там ад рос ту 

наф та вых цэн мо жа стаць і рост по пы ту 

ў Ра сіі на бе ла рус кую пра дук цыю. Але 

ста ноў чы эфект не бу дзе доў жыц ца 

веч на. З май скіх мак сі му маў цэ ны ўжо 

зні зі лі ся да 72—74 до ла раў за ба раль.

У Ве не сён ня на са мі це АПЕК бу дзе 

аб мяр коў вац ца пы тан не па сту по ва га 

вы ха ду з па гад нен ня аб ска ра чэн ні 

зда бы чы наф ты. Саудаўская Аравія і 

Ра сія раз гля да юць ва ры янт на рошч ван-

ня зда бы чы на 1 млн ба ра ляў у дзень 

(пас ля па пя рэд ня га ска ра чэн ня на 

1,8 млн ба ра ляў у дзень). Гэ та мо-

жа вы клі каць хут кае зні жэн не цэн да 

70—71 до ла ра і ні жэй.

У больш доў га тэр мі но вай перс пек-

ты ве не га тыў ны ўплыў мо жа аказ ваць 

ра сій скі пад атко вы ма неўр. З ад на го 

бо ку, гэ та рост ува ход ных цэн на сы рую 

ра сій скую наф ту, з дру го га — ска ра-

чэн не экс парт ных пош лін, якія за ста юц-

ца ў бюд жэ це кра і ны. Та му ўсё больш 

ак ту аль най ста но віц ца ды вер сі фі ка цыя 

бе ла рус ка га экс пар ту і па мян шэн не за-

леж нас ці эка но мі кі Бе ла ру сі ад кан' юнк-

ту ры су свет на га рын ку наф ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

Уво гу ле ня ма ры зы кі рэз кай 
дэ валь ва цыі, рос ту цэн або 
агуль на эка на міч на га кры зі су, 
які мог бы пры вес ці да рэз ка га 
па дзен ня за роб каў і за ня тас ці і 
ўсклад няў бы для па зы чаль ні каў 
вяр тан не крэ ды таў.

ЗРА БІ ЛІ СТАЎ КУ 
РЭ КОРД НА НІЗ КАЙ — 10 %

Гэ та мі ні маль ны ўзро вень стаў кі, 
апош ні раз ён дзей ні чаў у па чат ку 2008 го да

Сяр жант за гі нуў 
на «вог нен ным» па сту

Пры ту шэн ні ляс но га па жа ру ў Жло бін скім ра ё не 

за гі нуў ра та валь нік.

Па ін фар ма цыі Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 

па жар ны Жло бін ска га ра ён на га ад дзе ла па над звы чай-

ных сі ту а цы ях, сяр жант унут ра най служ бы, пад час ра бот 

на мес цы ляс но га па жа ру па блі зу вёс кі Ля сань стра ціў 

пры том насць. Рэ ані ма цый ныя ме ра пры ем ствы пра во дзі лі 

спа чат ку са мі ра та валь ні кі, а за тым пры быў шая бры га да 

хут кай ме ды цын скай да па мо гі. Ад нак уве ча ры ме ды кі му сі лі 

кан ста та ваць смерць...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На ўзда гонНа ўзда гон  

РЫ БА ПА ЦЯР ПЕ ЛА 
АД АД ХО ДАЎ ЗА ВО ДА

Ад хо ды ААТ «Галь шан скі крух маль ны за вод» ста-

лі пры чы най мо ру ры бы на ра цэ Галь шан цы (Аль-

шан цы) у Гро дзен скай воб лас ці, па ве да мі лі ў Мі ніс-

тэр стве пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя.

На га да ем, ма са вы мор ры бы ад быў ся тут у па чат ку 

ме ся ца. Ра бот ні кі Смар гон скай між ра ён най ін спек цыі са-

бра лі 176 за гі ну лых асо бін на ўчаст ку ра кі па між вёс ка мі 

На ру шаў цы і Дзерт ні кі. Апе ра тыў ныя гру пы, ство ра ныя ў 

Гро дзен скім і Мін скім аб лас ных ка мі тэ тах пры род ных рэ-

сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя, ла ба ра то рыі Рэс-

пуб лі кан ска га цэнт ра ана лі тыч на га кант ро лю ў га лі не ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя пры Мінп ры ро ды (Смар гон ская і 

Ма ла дзе чан ская між ра ён ныя ла ба ра то рыі ана лі тыч на га 

кант ро лю), зра бі лі ад бор проб па верх не вых і сцё ка вых вод 

на пя ці ўчаст ках ра кі Галь шан ка (Аль шан ка) на тэ ры то рыі 

Ашмян ска га і Ва ло жын ска га ра ё наў. Бы лі ада бра ны про бы 

сцё ка вых вод ава рый на га скі ду з карт-на кап ляль ні каў ААТ 

«Галь шан скі крух маль ны за вод».

Пра ве дзе ныя да сле да ван ні ў мес цы ава рый на га скі ду з 

карт-на кап ляль ні каў прад пры ем ства за фік са ва лі пе ра вы-

шэн не па каз чы каў бія хі міч на га спа жы ван ня кіс ла ро ду — 

161 ГДК (гра ніч на да пу шчаль най кан цэнт ра цыі), хі міч на га 

спа жы ван ня кіс ла ро ду — 36 ГДК, па амо ній-іо не — 24 ГДК, 

па фас фат-іо не — 21 ГДК, па уз ва жа ных рэ чы вах — 6 ГДК. 

Пры чы най пе ра вы шэн ня гэ тых па каз чы каў з'яў ля ец ца па-

ступ лен не ў ва ду вя лі кай коль кас ці ар га ніч ных і бія ген ных 

рэ чы ваў. У ра цэ вы шэй мес ца ава рый на га скі ду гэ тыя па-

каз чы кі зна хо дзяц ца ў ме жах нор мы. Гро дзен скі аб лас ны 

ка мі тэт пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род-

дзя па чаў ад мі ніст ра цый ны пра цэс у да чы нен ні да ві на ва тай 

асо бы. Па вод ле па пя рэд ніх раз лі каў, шко да, на не се ная 

на ва коль на му ася род дзю, скла ла 2,5 ты ся чы руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Як мы ўжо па ве дам ля лі, з 27 чэр ве ня стаў ка 

рэ фі нан са ван ня зні жа ец ца з 10,5 да 10 пра цэн таў 

га да вых, стаў кі па па ста ян на да ступ ных і 

двух ба ко вых апе ра цы ях пад трым кі лік від нас ці — 

з 11,75 да 11,5 пра цэн та га да вых. Да ку мент 

аб гэ тым пад пі са ны 20 чэр ве ня праў лен нем 

На цы я наль на га бан ка на што квар таль ным 

па ся джэн ні па гра шо ва-крэ дыт най па лі ты цы.

Дзеля экалогііДзеля экалогіі  

ЗДАЙ 
СТА РЫ КАМ П'Ю ТАР — 
АТРЫ МАЙ ГРО ШЫ КІ

Хол дын гам «Бел рэ сур сы» рас па ча ты збор ад хо даў 

элект рыч на га і элект рон на га аб ста ля ван ня ад на-

сель ніц тва.

Ма са вы збор ад хо даў бы та вой тэх ні кі ўпер шы ню ар га ні-

за ва ны з чэр ве ня гэ та га го да ў 32 пунк тах ар га ні за цый, якія 

ўва хо дзяць у хол дынг, раз ме шча ных у Мін ску і Мін скай воб-

лас ці, а так са ма Брэсц кай, Ві цеб скай і Го мель скай аб лас цях. 

Збор ажыц цяў ля ец ца ў не ра за бра ным вы гля дзе. Уз на га ро-

джан не на сель ніц тву за зда дзе ныя ад хо ды элект рыч на га і 

элект рон на га аб ста ля ван ня — 25 ка пе ек за 1 кі ла грам.

Збор ад хо даў бы та вой тэх ні кі ў кам плект ным (не ра за-

бра ным) вы гля дзе з да лей шай пе ра да чай ар га ні за цы ям, 

якія вя дуць іх пе ра пра цоў ку, да зво ліць па збег нуць па гро зы 

за брудж ван ня на ва коль на га ася род дзя азо на раз бу раль ны-

мі рэ чы ва мі і ін шы мі кам па не нта мі.

Элект рон нае аб ста ля ван не і арг тэх ні ка ад роз ні ва юц ца 

ад ін шых ві даў ад хо даў скла да най кам па не нтнай струк ту-

рай, на яў нас цю ў скла дзе до сыць вы со кіх кан цэнт ра цый 

так січ ных кам па не нтаў (свін цу, рту ці, мыш' я ку, бе ры лію) і 

каш тоў ных ме та лаў (зо ла та, се раб ра, пла ці ны, па ла дыю).

Лю бы кам п'ю тар або тэ ле фон мож на пе ра пра ца ваць і пус-

ціць у дру гас нае вы ка ры стан не. Пры пра віль най уты лі за цыі 

ка ля 95 % ад хо даў тэх ні кі здоль ныя вяр нуц ца да спа жыў ца 

ў тым ці ін шым вы гля дзе і толь кі ка ля 5 % ад праў ля юц ца ва 

ўтыль. У мі ну лым го дзе ў на шай кра і не са бра на і на кі ра ва на 

на пе ра пра цоў ку 18,3 % ад агуль на га аб' ёму ўтва рэн ня элект-

рыч на га і элект рон на га аб ста ля ван ня, якое, па раз лі ко вых 

да ных, у кра і не скла ла не менш за 30 ты ся ч тон.

Ад ра сы ўсіх 32 пры ёма на рых тоў чых пунктаў вы зной-

дзе це на сай це на ша га вы дан ня zvіazda.by.

Сяр гей КУР КАЧ




