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БЕЗ АБ МЕ ЖА ВАН НЯЎ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Так са ма ста ла вя до ма, што На цы я наль-

ны банк Бе ла ру сi рэ ка мен дуе бан кам свое-

ча со ва пад ма цоў ваць аб мен ныя пунк ты, 

ка сы гра шо вай на яў нас цю для бес пе ра-

бой на га пра вя дзен ня ва лют на-аб мен ных 

апе ра цый. У пры ват нас цi, спе цы я лiс ты 

Нац бан ка пад рых та ва лi па ве дам лен не, 

якое атры ма лi ўсе фi нан са выя iн сты ту ты. 

У iм га во рыц ца, што «з улi кам на зi ра е ма га 

ў апош нiя днi па вы ша на га по пы ту на за-

меж ную ва лю ту На цы я наль ны банк лi чыць 

не аб ход ным пры няц це з бо ку бан каў ска га 

сек та ра ўсе ба ко вых i вы чар паль ных мер 

па свое ча со вым пад ма ца ван нi аб мен ных 

пунк таў, кас гра шо вай на яў нас цю ў аб' ё-

мах, не аб ход ных для бес пе ра бой на га 

пра вя дзен ня ва лют на-аб мен ных апе ра цый 

на пра ця гу ра бо ча га дня i ажыц цяў лен ня 

апе ра цый па про да жы на яў най за меж най 

ва лю ты на сель нiц тву ў ад па вед нас цi з по-

пы там па кур се, якi склад ва ец ца на ўнут-

ра ным ва лют ным рын ку».

Нац банк так са ма лi чыць мэ та згод ным 

больш ак тыў на iн фар ма ваць жы ха роў на-

шай кра i ны пра маг чы масць здзяйс нен-

ня без на яў ных ва лют на-аб мен ных апе-

ра цый, у тым лi ку пры да па мо зе сiс тэм 

дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван-

ня клi ен таў, а так са ма з вы ка ры стан нем 

бан каў скiх пла цеж ных кар так, эмi та ва ных 

да ра хун каў у за меж най ва лю це. «Пры 

гэ тым бан кам вар та ўзва жа на i эка на мiч-

на аб грун та ва на па ды хо дзiць да ўста наў-

лен ня кур саў па куп кi i про да жу за меж-

най ва лю ты», — ад зна чае ён. Так са ма 

рэ гу ля тар звяр нуў ува гу на не аб ход насць 

свое ча со ва га iн фар ма ван ня клi ен таў аб 

уста ноў ле ных аб мен ных кур сах i iх зме не. 

Гэ тая iн фар ма цыя па вiн на раз мя шчац ца 

на стэн дах, элект рон ных таб ло, афi цый-

ных сай тах бан каў, з вы ка ры стан нем бя гу-

ча га рад ка на муль ты ме дый ных эк ра нах.

Як вя до ма, за не каль кi дзён да гэ та га 

Нац банк пры няў ра шэн не ча со ва аб ме жа-

ваць вы да чу бан кам крэ ды таў авер найт. 

Экс пер ты звяз ва юць гэ та з уз мац нен нем 

жорст кас цi гра шо ва-крэ дыт най па лi ты кi, 

каб бан кi кан ку ры ра ва лi за пры цяг нен-

не гро шай Нац бан ка. Бы ло пад крэс ле на, 

што рэ гу ля тар не ад маў ля ец ца ад пад-

трым кi бан каў лiк вiд нас цю, але ён бу дзе 

за да валь няць гэ ты по пыт га лоў ным чы-

нам на аў кцы ён най асно ве.

Сяр гей КУР КАЧ.

Апош нiя па дзеi ў Бе ла ру сi пры вя лi да 

чу так пра маг чы мую рэз кую дэ валь-

ва цыю бе ла рус ка га руб ля. Дэ фi цыт 

ва лю ты ў аб мен нi ках гэ тыя на строi 

толь кi па да гра вае. Ад нак эка на мiч ных 

пе рад умоў паў та рэн ня ў кра i не ва лют -

на га кры зi су 2011 го да сён ня ня ма, 

i гэ та му ёсць кан крэт ныя пры чы ны, 

лi чыць экс перт бе ла рус ка га Цэнт ра 

эка на мiч ных да сле да ван няў BEROC 

На стас ся Луз гi на, пе рад ае Forbes.

Не каль кi га доў та му На цы я наль ны банк 

кра i ны пе рай шоў да рэ жы му сва бод на га 

кур саў тва рэн ня. Курс бе ла рус ка га руб ля 

вы зна ча ец ца на Бе ла рус кай ва лют на-фон-

да вай бiр жы па вы нi ках пра вя дзен ня бес-

пе ра пын на га па двой на га аў кцы ё ну. Кож ны 

дзень на бiр жы бан кi за клю ча юць здзел кi па

куп лi i про да жы за меж най ва лю ты. Ся рэд не-

 ўзва жа ны курс па вы нi ках гэ тых тар гоў

з'яў ля ец ца афi цый ным кур сам бе ла рус ка га 

руб ля на на ступ ны дзень. Нац банк мо жа 

вы сту паць у якас цi пра даў ца або па куп нi ка 

за меж най ва лю ты i та кiм чы нам уплы ваць 

на яе кошт. Але та кiя ўмя шан нi вы ка рыс-

тоў ва юц ца толь кi для згладж ван ня рэз кiх 

ка рот ка тэр мi но вых ва ган няў.

Пры гэ тым у доў га тэр мi но вую кур са вую 

ды на мi ку рэ гу ля тар не ўмеш ва ец ца. Гэ та 

мож на ба чыць на пры кла дзе зме ны кур са

бе ла рус ка га руб ля да до ла ра ў са ка вi ку 

гэ та га го да. За ме сяц бе ла рус кi ру бель па тан-

неў з 2,24 да 2,6 бе ла рус ка га руб ля за до-

лар, што бы ло вы клi ка на ў асноў ным рэз кiм 

па дзен нем ра сiй ска га руб ля. На цы я наль ны 

банк вы хо дзiў на бiр жу ў якас цi пра даў ца 

за меж най ва лю ты. Але як толь кi курс ра-

сiй скай ва лю ты ста бi лi за ваў ся — бе ла рус кi 

ру бель так са ма доб ра ся бе ад чуў, ад зна чае 

На стас ся Луз гi на.

Апош нiя не каль кi тыд няў на ва лют ным 

рын ку Бе ла ру сi зноў на зi ра ец ца па сту по вае 

знi жэн не кур са бе ла рус ка га руб ля. Ад ным з 

фак та раў та кой ды на мi кi з'яў ля юц ца ўзрос-

лыя iн фля цый ныя i дэ валь ва цый ныя ча кан нi 

на сель нiц тва. Больш дэ та лё вую кар цi ну ра-

бо ты ва лют на га рын ку мож на бу дзе сфар-

мi ра ваць на асно ве ста тыс тыч ных звес так 

за жнi вень. Ад нак ужо за раз вi да воч на, што 

рост по пы ту на за меж ную ва лю ту пры во-

дзiць да знi жэн ня на цы я наль най ва лю ты 

да за меж ных i па да гра вае чут кi аб рэз кай 

дэ валь ва цыi. Ёсць i праб ле ма з не да хо пам 

ва лю ты ў аб мен ных пунк тах, што так са ма 

ўзмац няе дэ валь ва цый ныя ча кан нi. Але 

асноў ная част ка ва лют ных срод каў бан каў 

зна хо дзiц ца ў без на яў най фор ме, i толь кi 

не вя лi кая iх до ля за хоў ва ец ца ў вы гля дзе 

на яў ных гро шай. Для та го каб за да во лiць 

уз рос лы по пыт на на яў ную ва лю ту, фi нан-

са вым уста но вам не аб ход на яе за вез цi. На 

гэ та па тра бу ец ца час. Та му ця пер мы i на зi-

ра ем дэ фi цыт ва лю ты ў аб мен нi ках.

У лю бым вы пад ку, за раз эка на мiч ныя 

пе рад умо вы, якiя б маг лi спра ва ка ваць рэз кую 

дэ валь ва цыю, як ад бы ло ся, на прык лад, 

у 2011 го дзе, ад сут нi ча юць. Гэ та му ёсць 

тры тлу ма чэн нi. У ад роз нен не ад сi ту а цыi 

амаль дзе ся цi га до вай даў нас цi, сён ня ва-

лют ны курс фар мi ру ец ца на асно ве по пы ту 

i пра па но вы. Та кiм чы нам не на кап ля ец ца 

раз рыў па мiж рос там цэн i змя нен нем кош ту

на цы я наль най ва лю ты. Iн фля цыя за хоў ва ец-

 ца блiз кай да пра гноз ных зна чэн няў. На

па ча так жнiў ня ва лют ныя рэ зер вы да сяг ну лi 

$8,86 млрд, у той час як на 1 жнiў ня 2011-га 

iх па мер быў мен шы за $4,2 млрд.

Дру гое — ад ной з пе рад умоў цiс ку на ва-

лют ны ры нак у 2011 го дзе з'яў ля ла ся па ско-

ра нае па ве лi чэн не рэ аль ных да хо даў на сель-

нiц тва ў 2010 го дзе (14,8 % па вы нi ках го да, па 

звест ках Бел ста та, па ве дам ляе Forbes) i рост 

ад моў на га саль да ганд лё ва га ба лан су. Сё ле-

та на зi ра юц ца ўме ра ны рост да хо даў на сель-

нiц тва (5,4 % у га да вым вы ра жэн нi ў пер шым 

паў год дзi, па звест ках Бел ста та, 6,1 % — па 

вы нi ках 2019 го да) i ска ра чэн не спа жы ван ня ў 

II квар та ле ў па раў на ннi з ана ла гiч ным пе ры я-

 дам мi ну ла га го да ў вы нi ку па гар шэн ня эпi дэ мiя-

  ла гiч най сi ту а цыi. Яшчэ ад на пры чы на —

змя нен не ў апош нiя не каль кi га доў струк ту ры

дэ па зi таў у бок па ве лi чэн ня без ад зыў ных.

Як лi чыць На стас ся Луз гi на, усё гэ та ро бiць 

ма ла ве ра год най маг чы масць хут кай дэ валь-

ва цыi бе ла рус ка га руб ля ў блi жэй шы час.

Пе рад умоў для дэ валь ва цыi ня ма
Так лi чаць экс пер ты

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

За тры зме ны больш за 150 ты сяч на-

ву чэн цаў азда ра вi ла ся ў 3630 ла ге рах. На 

24 жнiў ня ў кра i не яшчэ пра цуе 338 ла ге раў, 

дзе зна хо дзiц ца 17 ты сяч дзя цей. Уся го, як 

мяр ку ец ца, бу дзе ахоп ле на азда раў лен нем 

пры клад на 200 ты сяч дзя цей.

Дзён ныя ла ге ры пры шко лах па ча лi пра-

ца ваць яшчэ 1 чэр ве ня, а з 15 чэр ве ня да 

iх да лу чы лi ся i ста цы я нар ныя за га рад ныя 

лет нi кi. Су пра цоў нi кi ла ге раў у аба вяз ко вым 

па рад ку пра хо дзi лi тэс цi ра ван не на «ко вiд» 

i зна хо дзi лi ся ў рэ жы ме са ма iза ля цыi пе-

рад за ез дам на ра бо ту. Усю зме ну яны не 

па кi да лi тэ ры то рыю ла ге ра i бы лi са сва i мi 

род ны мi толь кi на ан лайн-су вя зi. Бы ла так-

са ма аб ме жа ва ная i коль касць баць коў скiх 

дзён, каб змен шыць ры зы ку за но су ў дзi-

ця чыя ка лек ты вы ка ра на вi рус най iн фек цыi. 

На паў няль насць ста цы я нар ных ла ге раў не 

пе ра вы ша ла 80 пра цэн таў. А вось па вы ша-

ны по пыт на дзён ныя лет нi кi пры шко лах 

пры вёў да та го, што яны пра цяг ва лi пра ца-

ваць i ў жнiў нi.

Умо вы зна хо джан ня дзя цей у ла ге рах 

увесь час кант ра ля ва лi за цi каў ле ныя мi нiс-

тэр ствы i ве дам ствы. Па ста ян на пра во дзiў-

ся пра фi лак тыч ны ма нi то рынг бяс печ на га 

зна хо джан ня дзя цей на азда раў лен нi, за-

ха ван ня ўмоў пра цы ра бот нi ка мi ар га нi за-

цыi. Коль касць за фiк са ва ных па ру шэн няў 

у па раў на ннi з мi ну лым го дам ска ра цi ла ся 

больш чым удвая.

Дзя ку ю чы рэа лi за ва на му комп лекс на-

му па ды хо ду ў ла ге рах не бы ло вы яў ле на 

ача гоў рас паў сюдж ван ня ка ра на вi рус най 

iн фек цыi, нi я кiх над звы чай ных сi ту а цый, 

хоць адзiн ка выя вы пад кi за хвор ван няў на 

пер шай зме не яшчэ рэ гiст ра ва лi ся.

На чаль нiк прад стаў нiц тва Мiнск ага га-

рад ско га ўпраў лен ня Рэс пуб лi кан ска га 

цэнт ра па азда раў лен нi i са на тор на-ку-

рорт ным ля чэн нi на сель нiц тва Ва ле рый 

НА ФРА НО ВIЧ пры вёў кан крэт ны прык лад. 

15 чэр ве ня ад быў ся за езд дзя цей. Ад на

сям'я ўтаіла той факт, што ў баць кi дзi ця цi 

бы ла па вы ша ная тэм пе ра ту ра. 16 чэр ве ня 

ста ла вя до ма, што ў да рос ла га «ко вiд». За-

тым iн фi цы ра ван не па цвер дзi ла ся i ў дзi ця цi. 

Да вя ло ся пра тэс цi ра ваць усiх вы ха ван цаў у 

атра дзе i пе да га гiч ных ра бот нi каў. Больш 

нi хто не за ра зiў ся, але гэ ты атрад быў iза-

ля ва ны ад iн шых. Та кiм чы нам, ха лат насць 

да рос лых до ра га каш та ва ла дзе цям.

Ва ле рый На фра но вiч да даў, што ўсе 

ла ге ры бы лi за бяс пе ча ныя срод ка мi iн ды-

вi ду аль най ахо вы i дэз ын фек цыi. Бы лi рас-

пра ца ва ны ал га рыт мы про цi дзе ян ня пра нiк-

нен ню ка ра на вi рус най iн фек цыi, а так са ма 

ака зан ня ад па вед най ме ды цын скай да па-

мо гi. У ад роз нен не ад па пя рэд нiх га доў у 

кож ным мед пунк це вы лу чы лi «чыр во ную» 

зо ну з асоб нымі ўва хо дам i вы ха дам. Атра-

ды скла да лi ся з 15 ча ла век, ма са выя ме ра-

пры ем ствы пра во дзi лi ся толь кi на све жым 

па вет ры.

— Ка лi мы ў па чат ку го да рых та ва лi ся да 

азда раў лен ча га се зо на, у мя не быў вель мi 

па зi тыў ны на строй, бо во сем ла ге раў за явi-

лi пра сваё жа дан не пра ца ваць у пяць змен. 

Та ко га яшчэ нi ко лi не бы ло. На жаль, не ўсе 

пла ны вы кон ва юц ца. 16 на шых ста цы я нар-

ных за га рад ных ла ге раў ужо за вяр шы лi сваю 

ра бо ту, але 15 ла ге раў пра цу юць у чац вёр-

тую зме ну i за вер шаць яе толь кi 31 жнiў ня. 

Мяр ку ем, што ва ўсiх лет нi ках (i дзён ных, i 

ста цы я нар ных з круг ла су тач ным зна хо джан-

нем) азда раў лен не прой дуць у Мiн ску ка ля 

40 ты сяч дзя цей. У тым лi ку сё ле та мы ар га-

нi за ва лi азда раў лен не 18 дзя цей з кар дыя-

па та ло гi яй i 36 дзя цей з цук ро вым дыя бе там 

у су пра ва джэн нi ад на го з баць коў.

— Ка лi вы спы та е це, цi бы ло нам скла-

да на, я ад ка жу шчы ра: бы ло ня прос та 

ўсiм, — кан ста та ва ла на чаль нiк ад дзе ла 

са цы яль най i вы ха ваў чай ра бо ты га лоў-

на га ўпраў лен ня па аду ка цыi Мiнск ага 

абл вы кан ка ма Тац ця на ЦВIР КО. — Усе 

пла на выя лiч бы па азда раў лен нi да вя ло ся 

ка рэк цi ра ваць па ме ры раз вiц ця эпi дсi ту а-

цыi ў Мiн скай воб лас цi. Мы пры ня лi ра шэн-

не рас па чаць азда раў лен чы се зон у за га-

рад ных ста цы я нар ных лет нi ках з 1 лi пе ня. 

Гэ тае ра шэн не ака за ла ся пра вiль ным. На 

пер шым эта пе ад мо вi лi ся ад ар га нi за цыi 

па ла тач ных ла ге раў, бо не бы лi ўпэў не ныя, 

што там мож на за ха ваць са цы яль нае дыс-

тан цы ра ван не i нор мы бяс пе кi. Са мым га-

лоў ным для нас бы ло ства рыць спа кой ную 

ат мас фе ру i ўся лiць у баць коў упэў не насць 

у тым, што ў ла ге ры бу дзе ство ра на бяс печ-

нае i зда ро вае ася род дзе. I пе да го гi, i ме ды-

кi, i ра бот нi кi, якiя за бяс печ ва лi хар ча ван не 

дзя цей, — усе бы лi па стаў ле ны ў да стат ко ва 

скла да ныя ўмо вы, та му я ўдзяч ная кож на му 

су пра цоў нi ку, якi да па ма гаў ар га нi за ваць 

бяс печ нае ле та для на шых дзя цей.

Мы ады шлi ад ма са вых ме ра пры ем стваў 

i зра бi лi iх больш утуль ны мi, атрад ны мi, ад 

ча го вы ха ваў чы пра цэс дак лад на не прай-

граў. У нас дзей нi чае 25 ста цы я нар ных ла-

ге раў, з iх 19 на ле жаць сiс тэ ме аду ка цыi 

Мiн шчы ны. Сё ле та ўпер шы ню пры няў дзя-

цей ла гер «Бу ра вес нiк», якi з'я вiў ся ва Уз-

дзен скiм ра ё не на ба зе ўста но вы аду ка цыi, 

што за кры ла ся: ён зна хо дзiц ца не ў ме жах 

на се ле на га пунк та, а ў вель мi жы ва пiс най 

пры род най зо не. Пас ля ка пi таль на га ра-

мон ту ста лоў кi ад крыў ся ла гер «Ар ля ня» ў 

Ня свiж скiм ра ё не. Дзей нi чаў ле там так са ма 

41 ла гер пра цы i ад па чын ку з дзён ным зна-

хо джан нем, дзе змаг лi па пра ца ваць ка ля 

550 пад лет каў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

ЛЕТ НЯЕ АЗДА РАЎ ЛЕН НЕ

Зда ва ла ся б, iн тэр нэ там 

на шы лю дзi ка рыс та юц ца 

ўжо не пер шы год, а кож ны 

дру гi ўла даль нiк со та ва га 

тэ ле фо на з яго да па мо гай 

ра нi цай бег ла пра гля дае 

на вi ны. Але вось ак тыў на 

пла цiць у элект рон ным ва-

ры ян це ад да ле на мы ста лi 

толь кi ця пер. Адзiн ка мер-

цый ны банк склаў рэй тынг 

па доб ных апе ра цый.

Дык вось, як ака за ла ся, за 

апош нiя ме ся цы мы ста лi iс тот на 

больш ка рыс тац ца ма бiль ным i 

iн тэр нэт-бан кiн гам. Са мыя па пу-

ляр ныя апе ра цыi — па га шэн не 

крэ ды ту, ад воль ныя пла ця жы 

i па паў нен не карт кi. У пры ват-

нас цi, у кра са вi ку агуль ная су ма 

апе ра цый праз iн тэр нэт-бан кiнг 

па вы сi ла ся больш чым на 7 % 

у па раў на ннi з лю тым. Вы рас-

ла як коль касць апе ра цый, так 

i ся рэд нi чэк.

Што важ на, па вя лi чы ла ся 

коль касць клi ен таў, якiя ад да-

юць пе ра ва гу апла це са смарт-

фо на. Так, коль касць ка рыс-

таль нi каў ма бiль на га бан кiн гу 

за пе ры яд з 1 лю та га да 1 мая 

вы рас ла больш чым на 12 %. 

У бан ку так са ма скла лi рэй тынг

най больш па пу ляр ных апе ра цый 

у ма бiль ным i iн тэр нэт-бан кiн гу. 

Пер шыя мес цы зай ма юць па га-

шэн не крэ ды ту i ад воль ныя пла-

ця жы, ка лi для апла ты та ва ру 

цi па слу гi трэ ба па ка заць УНП, 

раз лi ко вы ра ху нак атры маль нi ка 

i код яго бан ка. Мно гiя па паў ня юць 

ба лан сы сва iх кар так, вя дуць 

раз лi кi за ма бiль ную су вязь i 

iн тэр нэт. Па пу ляр ным так са ма 

ста ла аплач ваць у ан лай не ка-

му наль ныя пла ця жы, элект ра-

энер гiю i газ.

У бан ку ад зна ча юць, што 

здзяйс няць пе ра во ды, пла ця жы i 

iн шыя дзе ян нi праз iн тэр нэт-бан-

кiнг звы чай на знач на больш бяс-

печ на. Усе апе ра цыi мак сi маль на 

аба ро не ныя, а ў вы пад ку стра ты 

карт кi мож на ад ра зу за бла ка-

ваць ра ху нак. Спе цы я лiс ты рэ ка-

мен ду юць ка рыс тац ца аў та апла-

тай: вы браць пла цеж, па ка заць 

су му i пе ры я дыч насць раз лi каў. 

Па трэб ная су ма спi шац ца ў iн тэр-

нэт-бан кiн гу аў та ма тыч на.

Апош нiм ча сам на зi ра ец ца

па вы ша ная цi ка васць да 

вы ка ры стан ня ма бiль на га i iн тэр-

нэт-бан кiн гу. На ват тыя, хто нi 

ра зу гэ та га не ра бiў, па чы на-

юць здзяйс няць пла ця жы са 

смарт фо на або кам п'ю та ра. 

Хтось цi асво iў гэ ты спо саб са ма -

стой на, ка мусь цi да па маг-

лi дзе цi. У той жа час бан кi ры 

ра зу ме юць, што ка лi ча ла век

рэ гу ляр на здзяйс няў пла ця жы 

ў ка се ад дзя лен ня, то хут ка пе ра-

 бу да вац ца на но вы фар мат

ня лёг ка. Та му шмат лi кiя бан-

кi ства ры лi вi дэа iн струк цыi па 

са мых па пу ляр ных пла ця жах у 

iн тэр нэт-бан кiн гу, якiя да па мо-

гуць адап та вац ца не ма ла дым 

клi ен там у но вых умо вах. Шу-

кай це iх у iн тэр нэ це — i на пе рад.

Сяр гей КУР КАЧ.

Тэн дэн цыяТэн дэн цыя

ЗА КА МУ НАЛ КУ — СА СМАРТ ФО НА
Як ака за ла ся, гэ та са праў ды пра сцей
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