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Уя ві це, што вы за ня тыя чы-

тан нем або «се дзі це» ў сва-

ім смарт фо не. Не ча ка на вы 

ад чу ва е це, як па спі не бя гуць 

му раш кі. Зда ец ца, быц цам 

нех та вы ву чае вас по зір кам. 

Вы аба роч ва е це ся і шу ка е це 

гэ та га ча ла ве ка. Не за леж на 

ад та го, ся бар гэ та або во раг, 

не пры ем нае па чуц цё ўзні кае 

на ўзроў ні ін ту і цыі. Та кі стан 

цал кам на ту раль ны для кож-

на га з нас: не ка лі ён да па ма-

гаў на шым прод кам па збя гаць 

не бяс пе кі. Але як у ча ла ве ка 

гэ та атрым лі ва ец ца? Вель мі 

прос та: за кошт апе ра тыў на га 

ўза е ма дзе ян ня моз га і зро ка-

вых цэнт раў, а так са ма дзя ку-

ю чы не ка то рым асаб лі вас цям 

на ша га ві ду.

Гэ ты фе но мен атры маў 

наз ву «вы яў лен не по зір ку». 

У хо дзе ней ра да сле да ва няў 

атры ма ла ся вы свет ліць, што 

клет кі моз га, якія за пус ка юць 

пра цэс рас па зна ван ня, дзей-

ні ча юць вель мі дак лад на. 

Ка лі хтось ці ад во дзіць ад вас 

по зірк на не каль кі сан ты мет-

раў на ле ва або на пра ва, не-

пры ем нае па чуц цё ў мо мант 

зні кае. На ву коў цы мяр ку юць, 

што ў асно ве ра бо ты «ўбу-

да ва на га дат чы ка» ля жыць 

скла да ная ней ра сет ка. Ад нак 

прын цып яе дзе ян ня да гэ та га 

ча су не вы зна ча ны, хоць экс-

пе ры мент на ма ка ках па цвер-

дзіў су вязь па між ней рон най 

сет кай і ме ха ніз мам вы яў лен-

ня по зір ку, на ват ка лі браць 

пад ува гу на яў насць у мал паў 

спе цы фіч ных кле так.

Мы дак лад на ве да ем, 

што за здоль насць ба чыць 

ад каз ва юць дзе сяць аб лас-

цей моз га. На са май спра ве 

іх мо жа быць яшчэ больш. 

Га лоў ная ро ля ў гэ тым пра-

цэ се на ле жыць зро ка вай зо-

не ка ры, якая раз мя шча ец ца 

ў за дняй част цы га лаў но га 

моз га. Але і ін шыя воб лас ці, 

на прык лад, мін да лі ны, мо-

гуць быць уклю ча ны ў ра бо-

ту «ўбу да ва на га дат чы ка».

Лю дзі ад чу ва юць на са бе 

по гля ды ін шых лю дзей. Ка лі 

хтось ці рэз ка змя няе на пра-

мак по гля ду, мы аў та ма тыч-

на на гэ та рэ агу ем. Гэ та не 

прос та аба зна чэн не на шай 

пры на леж нас ці да дра пеж-

ні каў, якія ад пры ро ды ва-

ло да юць ад чу валь нас цю і 

ўмен нем пры ста са вац ца да 

змен у пры ро дзе. Гэ та хут чэй 

пры кме та на шай за леж нас ці 

адзін ад ад на го, імк нен ня да 

са цы я лі за цыі. Дру гое ад роз-

нен не ча ла ве ка ад ін шых дра-

пеж ні каў — боль шы па мер 

скле ры (воб лас ці во ка ва кол 

зрэн кі). У жы вёл асноў ную 

част ку ва чэй зай ма юць зрэн-

кі, што да па ма гае за сце раг-

чы ся ад дра пеж ні каў. А вось 

лю дзям вя лі кі па мер скле ры 

да зва ляе хут ка за ўва жыць 

змя нен не тра ек то рыі по зір-

ку су раз моў ні ка.

Вя до ма, нам не трэ ба 

піль на гля дзець на ка гось ці, 

каб вы зна чыць, ку ды на кі ра-

ва ны яго по зірк. Мы мо жам 

аца ніць гэ та з да па мо гай 

пе ры фе рыч на га зро ку, ад-

нак та кі ме ха нізм з'яў ля ец-

ца знач на менш дак лад ным. 

Не ка то рыя да сле да ван ні па-

цвяр джа юць, што мы толь кі 

ўста лёў ва ем факт на яў нас-

ці або ад сут нас ці по зір ку 

су раз моў ні ка за кошт кроп-

кі «цэнт раль най фік са цыі». 

Усё гэ та мае да чы нен не не 

толь кі да чу жо га по зір ку. 

Пе ры фе рыч ны зрок да зва-

ляе зра зу мець, у якім ста-

но ві шчы зна хо дзіц ца га ла ва 

су раз моў ні ка, якую по зу ён 

вы бі рае. Наш мозг та кім чы-

нам спра буе збе раг чы нас 

ад па мы лак.

У 2013 го дзе ў ча со пі се 

Current Bіology быў апуб лі-

ка ва ны ар ты кул пра тое, што 

«ўбу да ва ны дат чык» з'яў ля-

ец ца га ран ты яй аба ро ны ад 

збо яў. Ка лі мы ад чу ва ем на 

са бе не чы по гляд, зна чыць, 

па мыл кі быць не мо жа: хтось-

ці са праў ды на нас гля дзіць. 

Пра фе сар псі ха ло гіі Ко лін 

Клі фард з уні вер сі тэ та Сід-

нея вы явіў, што, хоць лю дзі 

не мо гуць апі саць та го, хто 

вы ву чае іх по зір кам, яны ў 

лю бым вы пад ку ад чу ва юць 

ува гу да ся бе. «Піль ны по-

зірк мо жа азна чаць па гро зу, 

а ка лі вы ідэн ты фі ку е це не-

шта як па гро зу, вы не хо ча це 

гэ та вы пус ціць з-пад кант ро-

лю. Пры знан не та го, што на 

вас хтось ці гля дзіць, — гэ та 

не што ін шае, як ахоў ны ме-

ха нізм».

Піль ны по зірк так са ма мо-

жа вы кон ваць ро лю са цыяль-

на га сіг на лу. Ка лі хтось ці 

доў га гля дзіць на ка гось ці, 

звы чай на гэ та азна чае, што 

ён хо ча за га ва рыць з ім. Бо 

мы схіль ныя ад чу ваць, што 

на нас нех та гля дзіць, і ча-

сам па чуц цё, якое мы ад чу-

ва ем, па чы нае вы кон ваць 

ро лю пра роц тва, якое са мо 

вы кон ва ец ца. Ка лі мы азі ра-

ем ся, на ша дзе ян не вы клі кае 

по зірк ін ша га ча ла ве ка. Мы 

па чы на ем гля дзець на яго, і 

нам зда ец ца, што і ён увесь 

час на нас гля дзеў.

Яшчэ ад но тлу ма чэн не — 

прад узя тасць па цвяр джэн-

ня: звы чай на мы па мя та ем 

толь кі тыя вы пад кі, ка лі мы 

па вяр ну лі ся, і нех та са праў-

ды на нас гля дзеў. Але зда-

ра ец ца і су праць лег лае. А як 

жа не пры ем нае па чуц цё? 

Ча му яно ўзні кае? Пры чы ны 

тут вы ключ на псі ха ла гіч ныя, 

з са мім фі зі я ла гіч ным пра цэ-

сам гэ та не звя за на.

За во ды па вы твор час ці ро ба таў 

ёсць у мно гіх кра і нах, але лі да рам 

па вы твор час ці ро ба та тэх ні кі па-

ра ней ша му за ста ец ца Кі тай. Па ін-

фар ма цыі Reuters, у Кі таі з'я віц ца 

яшчэ адзін ро ба та тэх ніч ны за вод, 

у якім ма шы ны бу дуць пра ца ваць 

по бач з людзь мі.

Но вы за вод бу дзе па бу да ва ны 

швей цар скай кам па ні яй ABB, якая вы-

раб ляе роз ную тэх ні ку, па чы на ю чы ад 

элект ра аб ста ля ван ня і за кан чва ю чы 

пра мыс ло вы мі ро ба та мі. Мес цам яго 

раз мя шчэн ня ста не ўчас так не па да-

лёк ад кам пу са ро ба та тэх ні кі кам па ніі 

ў Шан хаі, та му што Кі тай з'яў ля ец ца 

дру гім па важ нас ці рын кам ABB пас ля 

ЗША. На бу даў ніц тва ўжо вы дзе ле на 

150 міль ё наў до ла раў.

За вод бу дзе аб ста ля ва ны ад мыс-

ло вым пра грам ным за бес пя чэн нем, 

якое да зво ліць пра мыс ло вым ро ба там 

пра ца ваць по бач з людзь мі. Для збор кі 

дроб ных дэ та ляў бу дуць за дзей ні ча ны 

ро ба ты YuMі, адзін з якіх у 2017 го дзе 

вы сту піў у ро лі ды ры жо ра ў ча ла ве чым 

сім фа ніч ным ар кест ры. Ро ба ты бу дуць 

вы раб ляц ца як для вы ка ры стан ня ў Кі-

таі, так і для ім пар ту ў кра і ны Азіі. Па 

звест ках ABB, у 2017 го дзе кож ны трэ ці 

вы раб ле ны ро бат ад праў ляў ся ў Кі тай. 

Уво гу ле кра і на на бы ла 138 000 ра ба-

ты за ва ных ме ха ніз маў. Вы со кі по пыт 

звя за ны з па да ра жэн нем пра цоў най 

сі лы — мно гія кам па ніі спра бу юць аў-

та ма ты за ваць роз ныя пра цэ сы вы твор-

час ці.

Ро ба ты ўсё час цей і больш вы кон-

ва юць част ку люд скіх за дач ужо ця пер. 

У маі 2018 го да па ву лі цах ка лі фар-

ній ска га го ра да Маў нцін В'ю па ча лі 

раз' яз джаць ро ба ты-кур' е ры кам па ніі 

Starshіp Technologіes. У чэр ве ні ў ка-

вяр нях Cafe X Сан-Фран цыс ка з'я ві лі ся 

ро ба ты для га та ван ня ка вы.

Бры тан ская кам па нія BіoTeq, якая 

зай ма ец ца рас пра цоў ка мі тэх на-

ло гій ім план та цыі, вы ра шы ла вы-

ка рыс тоў ваць свае ж пра дук ты 

для мар кі роў кі сва іх ра бот ні каў. Як 

па ве дам ляе га зе та The Guardіan, 

су пра цоў ні кі кам па ніі пра хо дзяць 

пра цэ ду ру ім план та цыі ў іх ру кі 

RFІD-чы паў. Пры гэ тым па ве дам-

ля ец ца, што BіoTeq не адзі ная кам-

па нія ў кра і не, якая па чы нае ўка ра-

няць па доб ную прак ты ку.

У раз мо ве з жур на ліс та мі The 

Guardіan за сна валь нік BіoTeq Сты вен 

Нор тэм ад зна чыў, што та кім чы нам кам-

па нія змо жа па вы сіць уз ро вень унут ра-

най бяс пе кі. Су пра цоў ні кам фі нан са ва га 

ад дзе ла, а так са ма ад дзе ла рас пра цо-

вак па куль па жа дан ні (але, ве ра год-

на, у бу ду чы ні гэ та бу дзе аба вяз ко ва) 

пра па ну ец ца ім план та ваць у сваю ру ку 

RFІD-па зна ку, якая да зво ліць пра хо-

дзіць на тую ці ін шую тэ ры то рыю. Кошт 

чы паў і пра цэ ду ры ім план та цыі мо жа 

вар' і ра вац ца ад 70 да 260 бры тан скіх 

фун таў. Сам Нор тэм, а так са ма ўвесь 

са вет ды рэк та раў кам па ніі, як і кі раў-

ні кі яе ад дзя лен няў, ста лі пер шы мі, хто 

прай шоў апе ра цыю ўжыў лен ня чы паў. 

У ін тэр в'ю Нор тэм так са ма да даў, што 

BіoTeq па стаў ляе та кія чы пы ў Іс па нію, 

Фран цыю, Гер ма нію, Япо нію і Кі тай.

Ін шая кам па нія, швед ская Bіohax (пра 

чый во пыт чы па ван ня «Звяз да» па ве-

дам ля ла ра ней), у хут кім ча се пач не пра-

па ноў ваць на тэ ры то рыі Вя лі ка бры та ніі 

ана ла гіч ную па слу гу: кам па нія збі ра ец ца 

ад крыць у Лон да не офіс. Да ця пе раш-

ня га мо ман ту па слу га мі па ім план та-

цыі чы паў ска рыс та лі ся ўжо больш за 

4000 ча ла век, у асноў ным шве ды. Чы пы 

вы ка рыс тоў ва юц ца для апла ты пра ез ду 

ў гра мад скім транс пар це, а так са ма для 

до сту пу ў сваё жыл лё.

На ві на вы клі ка ла вя лі кі рэ за нанс з 

бо ку пра ва аба рон чых ар га ні за цый Вя-

лі ка бры та ніі, якія ка жуць, што ім план та-

цыя мік ра чы паў у ар га ніз мы су пра цоў-

ні каў кам па ній да зво ліць апош нім яшчэ 

мац ней пра ні каць у аса біс тае жыц цё 

лю дзей і на дзе ліць іх но вым ін стру мен-

там са чэн ня за сва і мі су пра цоў ні ка мі. 

«Мік ра чы па ван не дасць кі раў ні кам 

кам па ній яшчэ больш ула ды над сва і мі 

су пра цоў ні ка мі. Тут, бяс спрэч на, на зі-

ра юц ца вы со кія ры зы кі, і ра бо та даў цы 

не па він ны іх іг на ра ваць ці ціс нуць на 

сва іх су пра цоў ні каў, каб тыя пра хо дзі лі 

па доб ныя пра цэ ду ры», — ка жуць пра-

ва аба рон цы.

«ЯК БЫЦ ЦАМ БЫ 
НЕХ ТА СВІД РУЕ ЦЯ БЕ»

Чу лі?Чу лі?

Ро ба ты бу дуць Ро ба ты бу дуць 
ства раць са мі ся бества раць са мі ся бе

У Бры та ніі У Бры та ніі 
па ча лі чы па ваць па ча лі чы па ваць 

су пра цоў ні каўсу пра цоў ні каў

Ча ла векЧа ла век

Агля даль нік Bіg Thіnk* Фі ліп Пэ ры рас па вёў, як скла-

да ныя бія ла гіч ныя сіс тэ мы да па ма га юць нам ад чу-

ваць на са бе по гляд ста рон ня га, што за эва лю цый ныя 

пра цэ сы ля жаць у асно ве гэ тай здоль нас ці і якія 

каг ні тыў ныя ска жэн ні ства ра юць у нас ілю зію пры-

сут нас ці чу жо га по зір ку, на ват ка лі яго ня ма.

*Вэб-пар тал са мност вам ін-
тэр в'ю, прэ зен та цый і круг лых 
ста лоў з вя ду чы мі су свет ны мі 
экс пер та мі ў роз ных га лі нах.

Матэрыялы падрыхтаваў 

Іван КУПАРВАС.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 октября 2018 года

Наименование банка  ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
На 

01.10.2018
На 

01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ    

2 Денежные средства 1101 59 642 66 731

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102 311 504

4 Средства в Национальном банке 1103 514 148 413 976

5 Средства в банках 1104 173 049 243 226

6 Ценные бумаги 1105 717 472 575 097

7 Кредиты клиентам 1106 2 539 135 2 636 457

8 Производные финансовые активы 1107 – –

9 Инвестиции в зависимые 
юридические лица  – –

10 Инвестиции в совместно 
контролируемые 
юридические лица  – –

11 Долгосрочные финансовые 
вложения 1108 790 821

12 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 189 906 193 828

13 Доходные вложения 
в материальные активы 1110 – –

14 Имущество, предназначенное 
для продажи 1111 1 219 2 696

15 Отложенные налоговые активы 1112 7 7

16 Деловая репутация  – –

17 Прочие активы 1113 24 568 33 365

18 ИТОГО активы 11 4 220 247 4 166 708

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

20 Средства Национального банка 1201 21 5 009

21 Средства банков 1202 1 343 728 1 217 570

22 Средства клиентов 1203 2 243 983 2 351 252

23 Ценные бумаги, выпущенные 
банком 1204 16 592 4 507

24 Производные финансовые 
обязательства 1205 – –

25 Отложенные налоговые 
обязательства 1206 179 190

26 Прочие обязательства 1207 57 627 59 980

27 ВСЕГО обязательства 120 3 662 130 3 638 508

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

29 Уставный фонд 1211 117 408 117 408

30 Эмиссионный доход 1212 – –

31 Резервный фонд 1213 60 714 60 713

32 Фонд переоценки статей баланса 1214 78 732 80 388

33 Накопленная прибыль 1215 301 263 269 691

34 Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации  558 117 528 200

35 Доля неконтролирующих 
акционеров  – –

36 ВСЕГО собственный капитал 121 558 117 528 200

37 ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 12 4 220 247 4 166 708

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2018 года

Наименование банка   ОАО «Банк БелВЭБ»

(в тысячах белорусских рублей)

  № 
п/п

Наименование статьи Символ

За 

9 месяцев 

2018 года

За 

9 месяцев 

2017 года

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 208 949 270 746

2 Процентные расходы 2012 94 169 132 637

3 Чистые процентные доходы 201 114 780 138 109

4 Комиссионные доходы 2021 72 003 66 275

5 Комиссионные расходы 2022 25 219 21 992

6 Чистые комиссионные доходы 202 46 784 44 283

7 Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 203 78 112

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 267 938

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 12 361 12 683

10 Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами 206 (75) (142)

11 Чистые отчисления в резервы 207 17 303 43 351

12 Прочие доходы 208 8 842 9 628

13 Операционные расходы 209 104 507 105 082

14 Прочие расходы 210 6 824 7 032

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 54 403 50 146

16 Расход (доход) по налогу 
на прибыль 212 11 450 8 988

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 42 953 41 158

18 Доля в прибыли (убытке)  
зависимых юридических лиц  (100) –

19 Доля в прибыли (убытке) 
совместно контролируемых 
юридических лиц  – –

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  42 853 41 158

21 Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации  42 853 41 158

22 Доля неконтролирующих 
акционеров в прибыли (убытке)  – –

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую 
акцию  22 – –

25 Разводненная прибыль на простую 
акцию  23 – –

Председатель Правления                В.С. Матюшевский

Заместитель главного бухгалтера                Н.А. Выхота

Дата подписания 08 ноября 2018 года

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте 
www.belveb.by в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка / 

Квартальная финансовая отчетность / Квартальная финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь».

ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь на 
осуществление банковской деятельности от 27.12.2013 № 6. УНП 100010078.
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