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Пер шае па ся джэн не 
ар га ні за цый на га ка мі тэ та 

па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
VІІ Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і Ра сіі прай шло пад кі раў ніц твам 
стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
Нацыянальнага сходу Беларусі 
На тал лі КА ЧА НА ВАЙ.

Яна па ве да мі ла, што чар го вы 
фо рум рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі 
вы ра ша на пры свя ціць гіс та рыч-
най спад чы не Вя лі кай Пе ра мо гі. 
За ява ў пэў най сту пе ні не ча ка ная, 
бо са мі фо ру мы бы лі за ду ма ны 
як маш таб ныя, але ўсё ж як гас-
па дар чыя ме ра пры ем ствы. На-
га да ем, асноў най мэ тай пер ша га 
фо ру му бы ло аб' яд нан не на ма га-
няў рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі дзе ля 
га ран та ван ня хар чо вай бяс пе кі 
абедз вюх кра ін. Мэ та, як ба чым, 
чыс та эка на міч ная, хо ць і, вя до-
ма, з па лі тыч ным пад тэкс там. Ад-
ным з вы ні каў фо ру му та ды ста лі 
рэ ка мен да цыі па ўдас ка на лен ні 
нар ма тыў на-пра ва вой ба зы для 
па ска рэн ня раз віц ця аг ра пра-
мыс ло вых комп лек саў Бе ла ру сі 
і Ра сіі ва ўмо вах ства рэн ня Еў ра-
зій ска га эка на міч на га са ю за.

Гэ тыя да ку мен ты, на кі ра ва ныя 
на гар ма ні за цыю і ўні фі ка цыю 
на цы я наль ных за ка на даў стваў, 
і сён ня спры я юць пра вя дзен ню 

ўзгод не най аграр най па лі ты кі, 
рас пра цоў цы перс пек тыў ных 
рэ сур саз бе ра галь ных тэх на ло-
гій і аб ста ля ван ня для вы твор-
час ці эка ла гіч на чыс тых ві даў 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі, 
на рошч ван ню экс парт на га па тэн-
цы я лу, вы пус ку бія ла гіч на паў на-
вар тас ных кам бі кар моў, аб ме ну 
ак ту аль най ін фар ма цы яй.

Дру гі фо рум рэ гі ё наў ужо быў 
пры све ча ны пра мыс ло вай па лі ты-
цы Са юз най дзяр жа вы, удзе лу ў яе 
вы пра цоў цы і ажыц цяў лен ні ор-
га на мі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня. 
Тэ ма трэ ця га фо ру му: «Рэа лі за цыя 
ўзгод не най са цы яль на-эка на міч-

най па лі ты кі ў Са юз най дзяр жа ве: 
да сяг нен ні, праб ле мы, шля хі вы-
ра шэн ня і перс пек ты вы».

Усе на ступ ныя фо ру мы так ці 
інакш са дзей ні ча лі ўзмац нен ню 
ін тэ гра цый на га па тэн цы я лу
рэ гі ё наў Ра сіі і Бе ла ру сі ў са мых 
роз ных сфе рах. Уво гу ле гэ тыя су-
стрэ чы пра дэ ман стра ва лі да во лі 
вы со кую эка на міч ную эфек тыў-
насць: па вы ні ках шас ці фо ру маў 
бы ло пад пі са на 302 па гад нен ні 
аб су пра цоў ніц тве, за клю ча на 
ка мер цый ных кант рак таў на су-
му ка ля 2 млрд до ла раў ЗША.

VІІ Фо рум рэ гі ё наў за пла на ва-
ны на во сень і прой дзе на тэ ры-

то рыі Мін ска і Мін скай воб лас ці. 
Мяр ку ец ца, што яго ўдзель ні кі 
за ся ро дзяц ца на аб мер ка ван ні 
вы ні каў свят ка ван ня ў све це 
75-год дзя за кан чэн ня са май 
страш най за ўсю гіс то рыю ча ла-
вец тва вай ны. Та му ўзгод не ная 
з Са ве там Фе дэ ра цыі Ра сіі тэ ма 
фо ру му гу чыць так: «Гіс та рыч-
ная спад чы на Вя лі кай Пе ра мо гі 
як ас но ва раз віц ця са цы яль на-
эка на міч ных і ду хоў ных су вя зяў 
на ро даў Бе ла ру сі і Ра сіі».

У раз мо ве з жур на ліс та мі 
На тал ля Ка ча на ва пад крэс лі ла: 
Са вет Рэс пуб лі кі раз ліч вае, што 
фо рум прой дзе на вы со кім ар-
га ні за цый ным уз роў ні. Па вод ле 
яе слоў, гэ та бу дзе вель мі маш-
таб нае ме ра пры ем ства, якое да-
зво ліць рэ гі ё нам вый сці на но вы 
ўзро вень су пра цоў ніц тва па ўсіх 
на прам ках. А каб яно атры ма ла-
ся і плён ным, і за па мі наль ным, 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ў хо-
дзе па ся джэн ня арг ка мі тэ та за-
клі ка ла яго ўдзель ні каў зра біць 
трох дзён ную пра гра му ма ю ча га 
ад быц ца фо ру му на сы ча най і 
ці ка вай. Яго ра бо та раз гор нец-
ца ў пя ці сек цы ях. На прык лад, 
у ад ной з іх бу дзе аб мер ка ва на 
тэ ма: «Подз віг са вец ка га на ро да 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не — ас-

но ва вы ха ван ня па тры я тыз му і 
гра ма дзян скай ад каз нас ці». Су-
гуч ная па рад ку дня фо ру му і тэ ма 
ін шай сек цыі: «Бе ла русь і Ра сія: 
па шы рэн не су мес ных на ма ган-
няў па су праць дзе ян ні ге ра і -
за цыі на цыз му на між на род ных 
пля цоў ках».

Ад зна чым, што на фо ру ме 
аб мяр ку юць су пра цоў ніц тва не 
толь кі ў кан тэкс це за ха ван ня гіс-
та рыч най спад чы ны і па тры я тыч-
на га вы ха ван ня, але і су мес ныя 
эка на міч ныя пра ек ты. Так са ма 
бу дуць пад пі са ны но выя па гад-
нен ні аб су пра цоў ніц тве і ка мер-
цый ныя кант рак ты.

За пла на ва на па ся джэн не між-
пар ла менц кай ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі Бе ла ру сі і Са ве та Фе дэ-
ра цыі Ра сіі па між рэ гі я наль ным 
су пра цоў ніц тве. На ме ча на так-
са ма су стрэ ча спі ке раў верх ніх 
па лат бе ла рус ка га і ра сій ска га 
пар ла мен таў з кі раў ні ка мі рэ гі ё -
наў кра ін.

Так са ма ў пра гра ме VІІ Фо ру му 
зна чыц ца на вед ван не гас ця мі гіс-
то ры ка-куль тур ных аб' ек таў, якія 
звя за ны з апош няй вай ной. На-
прык лад, му зея гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, «Лі ніі Ста лі на», 
Ха ты ні, Кур га на Сла вы і ншых.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

Ад кры ва ючы круг лы стол, стар шы-
ня Па ста ян най ка мі сіі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах Тац ця на РУ НЕЦ 
ад зна чы ла, што ў паў ся дзён ным жыц ці 
мы па ста ян на су ты ка ем ся з пла ця жа мі з 
ма біль на га тэ ле фо на і куп ля ем та ва ры ў 
ін тэр нэ це, вы бі ра ю чы іх на роз ных сай тах. 
Дык вось, пла цеж ныя па слу гі, якія ў гэ тым 
вы пад ку мы атрым лі ва ем як спа жыў цы, 
аказ ва юць нам ар га ні за цыі, якія не з'яў ля-
юц ца бан ка мі і не ад но сяц ца да бан каў скіх 
крэ дыт на-фі нан са вых струк тур. Іх дзей-
насць у гэ тым кі рун ку ў дзе ю чым за ка на-
даў стве на леж ным чы нам не ўрэ гу ля ва на. 
Се на тар за ўва жы ла, што ад сут насць та кіх 
нор маў для па тэн цый ных па стаў шчы коў 
пла цеж ных па слуг, з ад на го бо ку, не га тыў-
на ад бі ва ец ца на за бес пя чэн ні ўстой лі вас ці 
пла цеж най сіс тэ мы ў цэ лым, а з дру го га 
бо ку — на раз віц ці і па шы рэн ні гэ тых па слуг 
на тэ ры то рыі на шай кра і ны, што стрым лі-
вае якасць і іні цы я тыў насць у ад па вед най 
га лі не. Не аб ход ны рэг ла мен та ва ныя пра-
ві лы гуль ні для ўсіх гуль цоў рын ку і раз віц-
цё доб ра сум лен най кан ку рэн цыі ў сфе ры 
пла цеж ных па слуг, лі чыць спі кер.

Для та го каб за ка на даў ства іш ло ў на-
гу з ча сам і па спя хо ва раз ві ваў ся ры нак 
пла цеж ных па слуг, На цы я наль ным бан кам 
ра зам з за ці каў ле ны мі ба ка мі быў рас пра-
ца ва ны пра ект ад па вед на га за ко на. «Нам 
трэ ба вы зна чыць кан цэп ту аль ныя па ды хо-
ды па гэ тым пра ек це, аб мер ка ваць роз ныя 
ню ан сы, каб се на та ры бы лі ў кур се. Каб у 
той час, ка лі мы яго атры ма ем на ўзгад нен не, 

усе ра зу ме лі, пра што ідзе га вор ка і што 
мож на яшчэ вы пра віць», — удак лад ні ла 
сваю па зі цыю Тац ця на Ру нец.

На мес нік стар шы ні праў лен ня На-
цы я наль на га бан ка Дзміт рый КА ЛЕ-
ЧЫЦ ак цэн та ваў ува гу на тым, што свет 
змя ня ец ца вель мі хут ка, а но выя тэх на ло гіі 
ўка ра ня юц ца з ла ві на па доб най хут ка сцю. 
У знач най сту пе ні гэ тыя зме ны ад бы ва-
юц ца і ў пла цеж ным рын ку, з'яў ля юц ца 
но выя спо са бы і маг чы мас ці пра вя дзен-
ня пла ця жоў. «Што бы ло пяць га доў та-
му і ця пер — гэ та аб са лют на роз ныя рэ чы. 
Та му фі нан са выя рэ гу ля та ры імк нуц ца 
пры трым лі вац ца ўсіх но вых тэн дэн цый і 
мя няць за ка на даў ства до сыць жы ва, каб 
яно бы ло мак сі маль на гнут кае, да зва ля ла 
ўка ра няц ца но вым тэх на ло гі ям.

Прад стаў нік Нац бан ка лі чыць: чым 
зруч ней па бу да ва ны біз нес-пра цэ сы з 
пла ця жа мі, тым гэ та лепш у цэ лым для 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця лю бой 
кра і ны. Но вы за ко на пра ект больш вы раз-
на акрэс ліць усе пра ві лы рын ку пла цеж-
ных па слуг, да зво ліць да пус ціць на ры нак 
струк ту ры ма ло га і ся рэд ня га біз не су, а 
гэ та ўзмоц ніць кан ку рэн цыю. Пра па на ва-
ныя зме ны бу дуць спры яць па ве лі чэн ню 
до лі без на яў ных пла ця жоў, што з'яў ля ец ца 
не су мнен ным плю сам для эка но мі кі на шай 
кра і ны. Акра мя та го, пры няц це пра ек та мі-
ні мі зуе ры зы кі, звя за ныя з пра хо джан нем 
гро шай па раз на стай ных ка на лах, та му 
што бу дуць вы ра ша ны пы тан ні з кі бер-
бяс пе кай усёй сіс тэ мы.

«Цэ на вая ста біль насць па він на быць 
за бяс пе ча на за кошт раз віц ця кан ку рэн цыі 
і дэ ма на па лі за цыі рын каў — ме на ві та гэ тая 
за да ча вы ра ша ец ца та кі мі за ка на даў чы-
мі ак та мі, як на зва ны пра ект. А цэ на вая 
ста біль насць ува хо дзіць у кам пе тэн цыю 
на ша га мі ніс тэр ства», — ад зна чыў мі ністр 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 
Ула дзі мір КАЛ ТО ВІЧ. Ён пад крэс ліў, 
што да ку мент па шы рае мно гія вуз кія мес-
цы раз віц ця рын ку кан ку рэн цыі. Пра ціў-
ні каў у кан ку рэн цыі заў сё ды больш, чым 
пры хіль ні каў, та му што гэ та заў сё ды ба-
лю ча. Пры на яў нас ці кан ку рэн цыі сла быя 
прад пры ем ствы за чы ня юц ца або страч-

ва юць ра бо чыя мес цы. Но вы за кон бу дзе 
спры яць раз віц цю кан ку рэн цыі і ра біць яе 
больш жорст кай.

Ці га то вы ган даль да та кіх умоў? «Ма-
гу ад зна чыць, што до ля Бел ка ап са ю за за 
апош ні час зні зі ла ся ў ра зы. Гэ тая ар га ні-
за цыя ўжо не з'яў ля ец ца вя ду чым гуль-
цом. Хоць яны са праў ды вы кон ва юць 
са цы яль ную функ цыю, не за кры ва ючы 
кра мы ў тых вёс ках, дзе коль касць на-
сель ніц тва не за бяс печ вае не аб ход ную 
нор му пры быт ку. Але на іх мес ца пры-
хо дзяць ін шыя струк ту ры, больш гнут кія 
па пла цеж най сіс тэ ме. І ро бяць гэ та без 
пад трым кі дзяр жа вы».

Дру гая част ка пра па на ва на га пра ек та 
за клю ча ец ца ў раз віц ці ін тэр нэ ту, па слуг, 
звя за ных з ім, ін тэр нэт-ганд лю. «Ін тэр-
нэт-ган даль — гэ та вы дат на. Хут ка, тан на, 
зруч на. Але гэ та так са ма кан ку рэн цыя, бо 
тыя, хто зай ма ец ца вы твор час цю, за да-
юць сён ня шмат вост рых пы тан няў. Ча му 
кош ты та ва раў з Уз бе кі ста на на та кім ніз кім 
уз роў ні? Мы спра бу ем з гэ тым зма гац ца, 
але гэ та не па пу ляр ная ме ра ся род лю дзей. 
Та му што ча ла ве ку ці ка ва пай сці і ку піць 
та вар па не вы со кай ца не. Ін тэр нэт-ган даль 
вы во дзіць нас у зу сім ін шы свет, дзе ме жаў 
па між кра і на мі не іс нуе. І та му ай чын на-
му вы твор цу да вя дзец ца кан ку ры ра ваць 
з гла баль ным све там», — ад зна чыў Ула-
дзі мір Кал то віч.

Стар шы ня праў лен ня ААТ «ААБ Бе-
ла рус банк», на мес нік стар шы ні Па ста-
ян най ка мі сіі па эка но мі цы, бюд жэ це і 
фі нан сах Вік тар АНА НІЧ пад крэс ліў, што 

пла цеж ныя па слу гі — аба вяз ко вы ат ры бут 
лю бой фі нан са вай уста но вы. Функ цы я на-
ван не гэ та га рын ку па тра буе пэў ных пра-
ві лаў, вы ка нан не якіх па він на га ран та ваць 
за ха ван не пра воў і за кон ных ін та рэ саў ка-
рыс таль ні каў пла цеж ных па слуг. Збо рам 
та кіх пра ві лаў і за клі ка ны стаць вы не се ны 
на гра мад скае аб мер ка ван не пра ект За-
ко на аб пла цеж ных сіс тэ мах і пла цеж ных 
па слу гах.

«Як най буй ней шы фі нан са ва-крэ дыт ны 
ін сты тут кра і ны, мы аку му лю ем на сва іх 
ра хун ках 39 % дэ па зі таў суб' ек таў гас па да-
ран ня і амаль 44 % укла даў фі зіч ных асоб. 
Аб' ём крэ дыт на га парт фе ля Бе ла рус бан ка 
зай мае 43 % у су куп ным аб' ёме крэ ды-
таў юры дыч ных асоб бан каў скай сіс тэ мы 
і 57 % парт фе ля фі зіч ных асоб», — за ўва-
жыў Вік тар Ана ніч.

«Як ак тыў ны ўдзель нік рын ку пла цеж-
ных па слуг, мы ўваж лі ва і глы бо ка пра-
пра ца ва лі пра ект За ко на, аб мяр коў ва лі 
з рас пра цоў шчы кам асноў ныя нор мы і 
па сту ла ты, уно сі лі да паў нен ні. Упэў не ны, 
што пры няц це за ко на па вы сіць кан ку рэн-
та здоль насць на цы я наль на га пла цеж-
на га рын ку, а гэ та — па шы рэн не спект ру 
ўдзель ні каў рын ку, па вы шэн не якас ці па-
слуг, у рэш це рэшт — па вы шэн не ўзроў ню 
да ступ нас ці клі ен там пла цеж ных па слуг. 
Без умоў на, пра ект гэ та га да ку мен та па-
ві нен аб мяр коў вац ца на са мых роз ных 
уз роў нях і, вя до ма, на ўзроў ні Са ве та Рэс-
пуб лі кі», — за явіў Вік тар Ана ніч.

Сяр гей КУР КАЧ.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
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ЗА КРУГ ЛЫМ СТА ЛОМ

ПРА ФІ НАН СЫ І НЮ АН СЫПРА ФІ НАН СЫ І НЮ АН СЫ
Кан ку рэн цыя, ін тэр нэт-па слу гі і аба ро на пра воў спа жыў цоў

На гэ тыя тры га лоў ныя мо ман ты 
звяр ну лі ўва гу дэ пу та ты і чы ноў ні кі 

пад час круг ла га ста ла Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі па эка но мі цы, бюд жэ це і 
фі нан сах, аб мяр коў ва ю чы пра ект За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб пла цеж ных 
сіс тэ мах і пла цеж ных па слу гах».


