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«У на шай кра і не ў гэ тым пла не ство ра-

ны доб ры па тэн цы ял, і ай чын ныя кам па ніі 

здоль ныя пра да стаў ляць па доб ныя сэр ві сы 

на шмат лепш, чым за меж ныя. Мы хо чам, 

каб гэ тыя сіс тэ мы мак сі маль на хут ка за пус-

ці лі ся ў жыц цё, та му што за кон да зво ліць 

ства рыц ца больш якас ным сэр ві сам, но вым 

пра цоў ным мес цам. Так са ма гэ та рэ кла ма 

кра і ны на між на род най арэ не», — за яві ла 

на чаль нік упраў лен ня Нац бан ка.

Ба за вы — гэ та звы чай ны 
бан каў скі ра ху нак, 
але ёсць ню ан сы

Як вя до ма, у на шай кра і не пла ну юць 

увес ці ба за вы раз лі ко вы ра ху нак для фі-

зіч ных асоб. У кі раў ніц тве кра і ны на ват пад-

рых та ва лі ад па вед ны пра ект ука за. Што гэ-

та та кое?

Ад ра зу па пя рэ дзім — ука ра нен не ба за-

ва га ра хун ку сё ле та не ча ка ец ца. Бо трэ-

ба ўлі чыць усе маг чы мыя ню ан сы і ры зы кі. 

Тац ця на Рус ке віч па тлу ма чы ла, што ба за вы 

ра ху нак — гэ та звы чай ны бан каў скі раз лі ко-

вы ра ху нак. Фі зіч ным асо бам, якія ад кры лі 

ба за выя ра хун кі, бу дзе да дзе на маг чы масць 

атрым лі ваць мі ні маль ны пе ра лік бан каў скіх 

па слуг па ба за вым ра хун ку на бяз вы плат-

най асно ве. Гра ма дзя не бу дуць мець маг чы-

масць са ма стой на га вы ба ру бан ка, у якім ім 

зруч ней аб слу гоў вац ца.

«Ней кай спе цы фі кі лю дзі не ўба чаць. Ра-

зам з тым ба за вы ра ху нак вель мі вы раз на 

за бяс печыць мі ні маль ны на бор са цы яль-

ных функ цый, якія бу дуць пра да стаў ляц ца 

бяс плат на, у тым лі ку за лі чэн не за роб каў, 

пен сій, зняц це на яў ных без ка мі сій у інф-

ра струк ту ры бан ка», — па тлу ма чы ла Рус-

ке віч.

«Але ка лі ча ла век, напры кла д, хо ча 

атрым лі ваць пен сію на яў ны мі, то та кая 

маг чы масць ні ку ды не знік не. Ён гэ так жа 

бу дзе ха дзіць на пош ту і атрым лі ваць гэ тыя 

гро шы. Гэ та зна чыць, мы да ем маг чы масць 

вы ба ру для кож на га ча ла ве ка і пры му шаць 

ні ко га ні ко лі не бу дзем», — пад крэс лі ла Рус-

ке віч.

Функ цы я нал та ко га ра хун ку па ві нен пра-

ду гледж ваць пе ра лік апе ра цый, якія бан кі 

бу дуць ажыц цяў ляць бяс плат на. Пры гэ тым 

пла ну ец ца, што клі ен ту бан ка пры на яў нас ці 

ў яго бя гу ча га раз лі ко ва га ра хун ку не аба-

вяз ко ва бу дзе ад кры ваць ба за вы раз лі ко-

вы ра ху нак. Гэ та бя гу чы бан каў скі ра ху нак 

фіза со бы (для ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў та кой маг чы мас ці не бу дзе).

Ад на знач на БЕЛ КАРТ, 
ка лі атры ма ец ца

Да ба за ва га ра хун ку ма юць на мер вы-

пус каць бан каў скую карт ку пла цеж най сіс-

тэ мы БЕЛ КАРТ. Ра шэн не вы пус ку карт кі 

гэ тай пла цеж най сіс тэ мы (да рэ чы — на цыя-

наль най) да ба за ва га ра хун ку пры ня лі для 

та го, каб «аб ме жа ваць пла цеж ныя ры зы кі, 

у тым лі ку па лі тыч ныя».

На га да ем, на цы я наль ная сіс тэ ма пла-

цеж ных карт ін тэ гра ва ла ся з Ра сій скай 

«Мір». З 1 сту дзе ня гэ та га го да бан кі па-

він ны вы пус каць карт кі БЕЛ КАРТ аль бо з 

чы пам, аль бо з чы пам і маг ніт най па ла сой. 

Раней карт кі гэ тай пла цеж най сіс тэ мы вы-

пус ка лі ся толь кі з маг ніт най па ла сой (за 

вы клю чэн нем карт кі БЕЛ КАРТ-Mаеstrо). 

З ся рэ дзі ны сту дзе ня не ка то рыя бан кі па-

ча лі вы пуск кар так з чы пам. Ад нак уз нік лі 

праб ле мы з інф ра струк ту рай. Яе пад рых-

тоў ку бан кі мо гуць ажыц цяў ляць на пра ця гу 

ўся го бя гу ча га го да. Ка лі б ба за вы раз лі-

ко вы ра ху нак ўвя лі ў гэ тым го дзе, то яго 

ўла даль ні кі маг лі б тэ а рэ тыч на су тык нуц ца 

з пэў ны мі праб ле ма мі.

«Маг чы масць ад крыц ця фі зіч най асо бе 

ба за ва га бя гу ча га (раз лі ко ва га) бан каў ска-

га ра хун ку па він на за бяс печ вац ца ўсі мі бан-

ка мі, якія ажыц цяў ля юць эмі сію бан каў скіх 

пла цеж ных кар так унут ра най пла цеж най 

сіс тэ мы БЕЛ КАРТ з вы да чай бан каў скай 

пла цеж най карт кі на зва най сіс тэ мы», — га-

во рыц ца ў ліс це, які Аса цы я цыя бе ла рус кіх 

бан каў на кі ра ва ла фі нан са вым ін сты ту-

там.

«Ад вя зац ца» 
ад ня зруч на га бан ка

Як нам па тлу ма чы лі спе цы я ліс ты, пла-

ну ец ца, што пас ля ад крыц ця ба за ва га раз-

лі ко ва га ра хун ку, яго ўла даль нік змо жа са-

ма стой на вы бі раць банк для зар плат на га 

аб слу гоў ван ня.

Ця пер бе ла рус кія бан кі ў не ка то рых вы-

пад ках, вы да ючы крэ дыт прад пры ем ствам, 

пра піс ва юць умо вы та кім чы нам, каб клі ен-

ты цал кам пе рай шлі да іх на аб слу гоў ван не. 

Гэ та зна чыць, каб усе раз лі кі, у тым лі ку да-

тыч ныя вы пла ты зар пла ты, пра хо дзі лі праз 

той банк, які вы даў крэ дыт. Пра ца даў цы, у 

сваю чар гу, пе ра шка джа юць ра бот ні кам у 

са ма стой ным вы ба ры бан ка для афарм лен-

ня зар плат най карт кі.

Бан кі тлу ма чаць свае па во дзі ны тым, што 

ім трэ ба кі ра ваць крэ дыт ны мі ры зы ка мі і для 

гэ та га трэ ба ба чыць усе фі нан са выя па то кі 

крэ ды та атры маль ні ка. Ад нак па кет нае аб-

слу гоў ван не клі ен таў мо жа пры во дзіць да 

аб ме жа ван ня кан ку рэн цыі на рын ку. Та му 

гэ тай сі ту а цы яй за ці ка ві ла ся Мі ніс тэр ства 

ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю.

Ка пей ка да ка пей кі 
ру бель бе ра жэ

У Бе ла ру сі ства ры лі да да так, які да зва-

ляе пла ціць з да па мо гай QR-ко да. Пра гра-

му рас пра ца ва лі ай чын ныя ІT-спе цы я ліс ты 

су мес на з бан кам. Та кі спо саб моц на па-

тан ніць для дзяр жа вы фі нан са вую інф ра-

струк ту ру. Бо апла та пра хо дзіць ўнут ры 

кра і ны, і між на род ныя пла цеж ныя сіс тэ мы 

не за дзей ні ча ны. Сіс тэ ма ўжо пра цуе ў Го-

ме лі і ў Ба ры са ве. Там QR-ко дам пла цяць 

за пра езд у транс пар це.

«Дзесь ці мы бу дзем эка но міць па ло ву 

пра цэн та, дзесь ці — пра цэнт ад су мы. Але 

ка лі гэ та бу дуць міль яр ды тран зак цый, гэ-

та бу дуць міль ё ны до ла раў, якія мы сэка но-

мім для эка но мі кі на шай кра і ны. Усё вель мі 

прос та, лёг ка і зруч на — у той жа час яшчэ 

і эка на міч на, — ад зна чыў член Са ве та па 

раз віц ці ліч ба вай эка но мі кі пры Са ве це 

Мі ніст раў Бе ла ру сі Алег КАН ДРА ЦЕН КА.

Мак сі маль на хут кія элект рон ныя пла ця-

жы, да ступ ныя бан каў скія пра дук ты, лёг кія 

ў вы ка ры стан ні і бяс печ ныя сэр ві сы — гэ та 

тое, да ча го сён ня імк нец ца лю бы банк. «На 

сты ку бан каў скай дзей нас ці і фі нан са вых 

тэх на ло гій на ра джа юц ца аб са лют на но выя 

ўні каль ныя пра дук ты. Вы ка рыс тоў вай це іх, 

бо яны да зва ля юць эка но міць ва шыя рэ сур-

сы, ваш час і ва шы гра шо выя срод кі», — ад-

зна чыў Анд рэй СА КІР КА, на мес нік стар-

шы ні Праў лен ня ААТ «Бел ін вест банк».

Эка сіс тэ ма, якую ства рае банк у рам-

ках сэр ві су «Апла ці», уні каль ная для бе-

ла рус ка га рын ку. У ва шым смарт фо не 

за мест мност ва ма біль ных пра грам мо жа 

быць ад на, якая да зва ляе рас па ра джац ца 

ўлас ны мі фі нан са мі без ка мі сій і да дат ко-

вых пе ра плат, ад на ча со ва мець зно сі ны, 

як у звы чай ным ме сен джа ры і ка рыс тац ца 

роз ны мі да дат ко вы мі па слу га мі і сэр ві са мі. 

Да дзе ная па слу га да ступ на сён ня лю бо му 

жы ха ру Бе ла ру сі не за леж на ад та го, кліен-

там яко га бан ка ён з'яў ля ец ца. Усе маг чы-

мас ці сэр ві су бяс плат ныя для фі зіч ных асоб. 

«А для біз не су — гэ та спо саб іс тот на эка но-

міць на эк вай рын гу і тэр мі на льным аб ста ля-

ван ні», — зра бі ла сваю экс перт ную ацэн ку 

прад стаў нік Нац бан ка.

Сяр гей КУР КАЧ.

Элект рон ныя пла ця жы, 
ба за вы раз лі ко вы ра ху нак і ін шае

Між на род ныя рэ зер во выя ак-

ты вы на шай кра і ны па ста не на 

1 лю та га скла лі 9243,1 млн до-

ла раў (у эк ві ва лен це), па ве дам-

ля юць спе цы я ліс ты ўпраў лен ня 

ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў 

На цы я наль на га бан ка.

Экс пер ты Нац бан ка ад зна ча юць, 

што рэ зер вы Бе ла ру сі зні зі лі ся на 

150,4 млн до ла раў (на 1,6 %). Зні жэн не 

ўзроў ню між на род ных рэ зер во вых ак-

ты ваў па вы ні ках сту дзе ня аб умоў ле на 

пла на вым па га шэн нем ура дам і На цыя-

наль ным бан кам знеш ніх і ўнут ра ных 

аба вя за цель стваў у за меж най ва лю це 

на агуль ную су му 556 млн до ла раў.

Пад тры ман ню ўзроў ню зо ла та ва-

лют ных рэ зер ваў у сту дзе ні спры я лі 

па ступ лен не за меж най ва лю ты ў бюд-

жэт, па ве лі чэн не кош ту ма не тар на га 

зо ла та, па ступ лен не срод каў ад про-

да жу аб лі га цый Мі ніс тэр ства фі нан-

саў, на мі на ва ных у за меж най ва лю це, 

а так са ма куп ля за меж най ва лю ты 

Нац бан кам на тар гах Бе ла рус кай 

ва лют на-фон да вай бір жы. Згод на з 

асноў ны мі кі рун ка мі гра шо ва-крэ дыт-

най па лі ты кі на 2020 год аб' ём між-

на род ных рэ зер во вых ак ты ваў на 

1 сту дзе ня 2021 го да па ві нен склас ці 

не менш за 7,3 млрд до ла раў.

Рэ зер вы зні зяц ца, але не кры тыч на, 

за явіў стар шы ня праў лен ня Нац бан-

ка Па вел КА ЛА УР на бры фін гу ў се-

ра ду. Та кім чы нам зо ла та ва лют ныя рэ-

зер вы ў Бе ла ру сі ў 2020 го дзе мо гуць 

зні зіц ца, але за ста нуц ца вы шэй шыя за 

пра гноз у 7,3 млрд до ла раў. Га лоў ны 

бан кір ад зна чыў, што праў лен не рэ гу-

ля та ра пра ду гле дзе ла ў сва іх пра гно-

зах ні жэй шы ўзро вень зо ла та ва лют ных 

рэ зер ваў. «Але гэ та не зна чыць, што ён 

бу дзе та кі. Так, хут чэй за ўсё, ста не 

мен шы, чым на па ча так го да. Але ён 

бу дзе блі жэй шы да той ліч бы, якую мы 

ма ем ця пер (ка ля 9 млрд до ла раў), чым 

да той, якую за кла лі ў кан сер ва тыў ным 

сцэ на рыі (7,3 млрд до ла раў)», — ска-

заў Па вел Ка ла ур.

Ён пад крэс ліў, што ў мэ тах за бес-

пя чэн ня ўстой лі вас ці знеш ня га доў гу і 

вы ка нан ня ад па вед ных аба вя за цель-

стваў бы ло вы ра ша на пры трым лі вац-

ца ап ты маль ных аб' ёмаў зо ла та ва-

лют ных рэ зер ваў і не спра ба ваць 

лю бой ца ной да вес ці іх да па крыц ця 

трох ме сяч на га ім пар ту. «Ка лі сі ту а-

цыя па леп шыц ца, мы, без умоў на, бу-

дзем імк нуц ца да та го. А з улі кам сён-

няш няй сі ту а цыі ап ты маль ны аб' ём 

па крыц ця ім пар ту — 2,5 ме ся ца», — 

да даў стар шы ня праў лен ня.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пад час ма ні то рын гу ста ну 

транс парт на га аб слу гоў ван-

ня на сель ніц тва Ар шан ска га 

ра ё на Ка мі тэ там дзярж кант-

ро лю Ві цеб скай воб лас ці 

бы ло вы яў ле на шмат праб-

лем, якія пе ра шка джа юць 

ства рэн ню ў рэ гі ё не зба лан-

са ва най і якас най сіс тэ мы 

гра мад скіх пе ра во зак.

— Ві цеб скім аб лас ным ка му-

наль ным транс парт ным уні тар-

ным прад пры ем ствам «Апе ра-

тар пе ра во зак», на якое абл вы-

кан ка мам ус кла дзе ны функ цыі 

па ар га ні за цыі пе ра во зак, не 

пра ве дзе ны на леж ны ана ліз 

па сажы ра па то ку. Так са ма не 

ажыц цяў ля ец ца на леж ны кант-

роль за вы ка нан нем рас кла ду 

ру ху транс пар ту. Марш ру ты з 

ніз кім па са жы ра па то кам ра цы я-

наль на не раз мер ка ва ны па між 

фі лі ялам і пры ват ны мі пе ра воз-

чы ка мі. У вы ні ку пе ра воз ку па 

шэ ра гу са цы яль на знач ных га-

рад скіх марш ру таў ажыц цяў ляе 

толь кі фі лі ял «Аў то бус ны парк 

№ 3 г. Ор шы» ААТ «Ві цеб скабл-

аў тат ранс». Не аб ход нае ўза е-

ма дзе ян не апе ра та ра з фі лія-

лам ад сут ні чае, — рас па вя ла 

Іры на УЛІ ЦЁ НАК, стар шы ня 

Ар шан ска га між ра ён на га Ка мі-

тэ та дзяр жаў на га кант ро лю.

Не за бяс пе ча на дак лад нае 

вы ка нан не ўста ноў ле ных гра-

фі каў ру ху, свое ча со вае і агуль-

на да ступ нае ін фар ма ван не 

на сель ніц тва аб ра бо це транс-

пар ту. Між ін шым, ле тась па 

праб ле мах пе ра во зак па са жы-

раў звяр ну лася ў рай вы кан кам 

больш за 80 гра ма дзян. З іх па 

пы тан нях не вы ка нан ня гра фі ка 

ру ху — 10. Акра мя та го, у фі ліяле 

за рэ гіст ра ва на не каль кі зва ро-

таў аб зры ве рэй саў. Ад ной з 

пры чын не вы ка нан ня гра фі ка 

ру ху і зры ву рэй саў у ды рэк цыі 

фі лі яла на зы ва юць не ўкам плек-

та ва насць штат най коль кас ці ва-

дзі це ляў. У пры ват нас ці, на мо-

мант пра вер кі фі лі ялу не ха па ла 

двац цаць кі роў цаў — ка ля 14,5 % 

ад штат най коль кас ці. І па куль 

вы ра шыць праб ле му з кад ра мі 

не атрым лі ва ец ца.

На пра ця гу шэ ра гу га доў фі-

лі ял мае ніз кую са ма акуп насць 

і пра цуе «ў мі нус». Пры гэ тым 

рас пра ца ва ны і за цвер джа ны 

кі раў ніц твам ААТ «Ві цеб скаб л-

аў тат ранс» шэ раг ме ра пры ем-

стваў на мі ну лы год пра ду гледж-

ваў зні жэн не вы дат каў не на 5 %, 

як гэ та ўста ноў ле на комп лек сам 

мер, а толь кі на 2 %.

— Прак тыч на ўсе марш ру ты, 

якія аб слу гоў ва юц ца фі лі ялам, 

страт ныя. У лі ку пры чын — не да-

вер па са жы раў і пе ра ва га на ка-

рысць пры ват ных пе ра воз чы каў. 

Як вынік, па са жы ра па ток, які аб-

слу гоў ва ец ца аў то бу са мі фі ліяла, 

не самы вялікі, а атры ма ная за 

рэйс вы руч ка не па кры вае вы дат кі 

на пе ра воз ку па са жы раў, — пра-

цяг вае Іры на Улі цё нак.

З улі кам знач нас ці для Ар шан-

ска га ра ё на якас ці транс парт ных 

па слуг для на сель ніц тва, пы тан-

не аб ар га ні за цыі транс парт на-

га аб слу гоў ван ня бы ло вы не се на 

на раз гляд ка ле гіі Ка мі тэ та дзяр-

жаў на га кант ро лю.

У хо дзе вы яз но га па ся джэн ня 

ка ле гіі ў Ар шан скім рай вы кан ка-

ме су мес на з усі мі за ці каў ле ны мі 

бы лі аб мер ка ва ны праб лем ныя 

пы тан ні і вы пра ца ва ны аба вяз ко-

выя да вы ка нан ня кро кі па іх вы-

ра шэн ні... Вы ка нан не па ста но вы 

ўзя та ка мі тэ там на кант роль.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На кант ро ліНа кант ро лі

ЯК ДА ЕХАЦЬ?
Гро шыГро шы

ЗО ЛА ТА ВА ЛЮТ НЫЯ РЭ ЗЕР ВЫ 
ДА СЯГ НУ ЛІ 9,2 МЛРД ДО ЛА РАЎ


