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На мі ну лым тыд ні кі раў нік дзяр жа вы 
пад пі саў Указ аб пра вя дзен ні на ле та ў 
лі пе ні ў на шай кра і не дэ на мі на цыі гра-
шо вай адзін кі маш та бам 1 да 10 ты сяч. 
Для лю дзей, аба зна ных у фінансах, гэ та 
на ві на не ста ла ней кай не ча ка нас цю, бо 
аб слу гоў ван не гра шо вай ма сы з та кой 
коль кас цю ну лёў са праў ды ўсклад няе 
функ цы я на ван не ай чын на га фі нан са ва-
га рын ку. Дэ на мі на цыя на спе ла, а га вор ка 
аб яе пра вя дзен ні вя ла ся на роз ных уз-
роў нях ужо не пер шы год, ад нак...

АЖЫ Я ТА ЖУ НЕ БУ ДЗЕ
Усё но вае вы клі кае пэў ную асця ро гу. На-

прык лад, на вы хад ных мне па тэ ле фа на ва лі 
ад ра зу тры сяб ры, якія ча ка лі па рад на конт вы-
ка ры стан ня сва бод ных збе ра жэн няў. Ці мэ та-
згод на сён ня іс ці ў банк па за меж ную ва лю ту, 
або, на ад ва рот, «скід ваць» до ла ры, бо на ле та 
на цва лю та ста не са праў ды ста біль най? Бег чы 
ў аб мен нік я б не па ра іў у лю бым вы пад ку, бо 
пры маць сур' ёз ныя ра шэн ні трэ ба з ха лод-
най га ла вой, а не пад уплы вам ней кіх эмо цый. 
Адзі нае, што я б па ра іў, — тры маць сва бод ныя 
гро шы трэ ба аба вяз ко ва на ра хун ку або ў каш-
тоў ных па пе рах у бан ку, бо ме на ві та там яны 
не прос та за хоў ва юц ца, але і пры но сяць да ход. 
У сва іх да лей шых пад лі ках мы па спра бу ем 
ра за брац ца ва ўзроў нях да хо даў па роз ных 
схе мах фі нан са вых укла дан няў.

Тут ад ра зу за ўва жу, што Нац банк не ча кае 
ажы я таж на га по пы ту на ва лю ту ў су вя зі з дэ-
на мі на цы яй. На мес нік стар шы ні праў лен ня 
На цы я наль на га бан ка Дзміт рый ЛАП КО ад-
зна чыў: «Па-пер шае, мы дзей ні ча ем ад кры та 
і за га дзя, мы аб' яў ля ем аб за пла на ва ных дзе-
ян нях за 8 ме ся цаў да іх стар ту. Усе па він ны 
вы дат на ра зу мець, што дэ на мі на цыя — гэ та 
чыс та тэх ніч нае ме ра пры ем ства і ні як не бу-
дзе ўплы ваць ні на да хо ды, ні на цэ ны». Са 
свай го бо ку, на чаль нік упраў лен ня ін фар ма цыі 
і гра мад скіх су вя зяў — прэс-сак ра тар На цы-
я наль на га бан ка Бе ла ру сі Аляк сандр ЦІ МА-
ШЭН КА за ўва жыў: сён ня Нац банк за ці каў ле ны 
ў тым, «каб пра цэс дэ на мі на цыі пра хо дзіў мак-
сі маль на ад кры та і праз рыс та».

5% У ВА ЛЮ ЦЕ — 
ЯШЧЭ НЕ ФАКТ

Сваё да сле да ван не пач нем з ва лют ных 
укла даў. Па спра бу ем ад шу каць ад ра зу мак-
сі маль ную пра цэнт ную стаў ку па ва лют ным 

дэ па зі це ў ка мер цый ных бан ках. Яна скла-
дае да 5,5% га да вых. Та кая сур' ёз ная стаў ка 
пра па ну ец ца па дэ па зі тах з вя лі кім тэр мі нам 
за хоў ван ня (ад 18 ме ся цаў да 3 га доў), ад нак 
іс нуе шэ раг мі ну саў. Спра ва ў тым, што та кая 
стаў ка з'яў ля ец ца ў бан ка пла ва ю чай, бо ўжо 
праз ме сяц яна мо жа быць зме не на (па мен-
ша на) у ад на ба ко вым па рад ку на сур' ёз ную 
ве лі чы ню. Клі ент мо жа не зга дзіц ца з гэ тым і 
па спра ба ваць зняць уклад да тэр мі но ва. Ад нак 
у гэ тым вы пад ку бан кі звы чай на пра ду гледж-
ва юць зні жа ную пра цэнт ную стаў ку, якая мо жа 
да ся гаць уся го 0,5-1% га да вых.

Каб не раз гу біц ца ў ню ан сах гэ тых пра-
цэн таў, спе цы я ліс ты ра яць звяр таць ува гу на 
па мер эфек тыў най пра цэнт най стаў кі і не па-
срэд на ўдак лад няць у бан ках умо вы штраф ных 
санк цый пры да тэр мі но вым зняц ці ўкла даў. 
Да рэ чы, мак сі маль ны па мер гэ тай са май эфек-
тыў най стаў кі ў боль шас ці кам бан каў сён ня не 
бы вае боль шым за 4,8% га да вых.

Што ты чыц ца най буй ней шых дзяр жаў ных 
бан каў, то тут да ход насць ва лют ных дэ па зі-
таў на ма лень кія тэр мі ны за хоў ван ня (да го да) 
уво гу ле скла дае ад 2,5 да 4%. Ёсць у на шых 
бан каў скіх гі ган таў і больш пры ваб ныя дэ па зі-
ты — на ка рот кія тэр мі ны, але і па іх пра па ну-
юц ца не фік са ва ныя пра цэнт ныя стаў кі.

Вы клю чэн нем ця пер мо гуць стаць да ку мен-
тар ныя ва лют ныя аб лі га цыі на прад' яў ні ка. Да 
апош ня га ча су (яшчэ ў па чат ку го да) па доб ныя 
каш тоў ныя па пе ры ме лі да ход насць 6,5% га да-
вых, пры тэр мі не аба ра чэн ня 1,5 го да. Сён ня 
та кіх пры ваб ных умоў па аб лі га цы ях ужо не 
іс нуе, а пра па ну юц ца каш тоў ныя па пе ры з да-
ход нас цю 5,5% га да вых. Мі ні маль ны кошт та кіх 
аб лі га цый скла дае ты ся чу до ла раў, а пра цэн ты 
вы плоч ва юц ца праз 6 ме ся цаў.

РУБ ЛЁ ВЫ ДЭ ПА ЗІТ — 
ДА 30%

Па бе ла рус кіх руб лях вы бар у клі ен таў знач на 
боль шы. Усе не вя лі кія ка мер цый ныя бан кі пра-
па ну юць звы чай на вы со кія пра цэн ты (да 30%) у 
тым вы пад ку, ка лі ўклад ад кры ва ец ца на не вя лі-
кі тэр мін (30-35 дзён), або пры ўмо ве пла ва ю чай 
стаў кі. У гэ тым вы пад ку рэ аль ная стаў ка мо жа 
быць па мен ша на ўжо на на ступ ны ме сяц, ці праз 
два. Мож на ад шу каць уклад і на 35-60 дзён, за 
якія ўла даль нік дэ па зі ту атры мае ста біль ныя 
26%. Пры пра лан га цыі па доб ных укла даў пра-
цэнт ная стаў ка звы чай на зні жа ец ца.

А вось фік са ва ны да ход тра ды цый на пра-
па ну юць са мыя буй ныя бан кі кра і ны, але і да-
ход насць там кры ху мен шая. Звы чай на та кая 
да ход насць пры вя за на да стаў кі рэ фі нан са ван-
ня Нац бан ка, якая сён ня скла дае 25%. Тэр мін 
за хоў ван ня па доб ных укла даў мо жа ва гац ца 
ад 3 ме ся цаў да 2 га доў. «Пра су ну тым» ка-
рыс таль ні кам гла баль ным се ці вам фі нан сіс ты 
ча сам робяць да во лі ня дрэн ныя пра па но вы, 
дзе да ход насць кры ху боль шая.

На прык лад, Бе ла рус банк пра па нуе тэр мі но-
вы бан каў скі ўклад, які ад кры вае для клі ен таў 
маг чы масць кі ра ван ня ўлас ны мі збе ра жэн ня мі 
праз ін тэр нэт з вы ка ры стан нем сва ёй бан каў-
скай пла цеж най карт кі. Ся род пе ра ваг па доб-
най пра па но вы бу дзе ад крыц цё і кі ра ван не 
ўкла дам без на вед ван ня струк тур на га пад раз-
дзя лен ня бан ка, а по тым вяр тан не ўкла ду пры 
на ды хо дзе тэр мі ну ажыц цяў ля ец ца шля хам 
пе ра во ду рэшт каў гра шо вых срод каў з на лі-
ча ны мі пра цэн та мі на бан каў скую карт ку. Па 
гэ тай сіс тэ ме пры вы ка нан ні пэў ных умоў пра-
ду гле джа на на лі чэн не і прэ мі яль ных пра цэн-
таў, а агуль ны да ход мо жа склас ці да 27-30% 
га да вых. Па па доб най схе ме банк дае боль шы 
да ход клі ен ту, бо аб слу гоў ван не та кіх укла даў 
фі нан са вай уста но ве абы хо дзіц ца знач на тан-
ней, чым пры звы чай ных дэ па зі тах.

Уво гу ле, сён ня за ха ван не гра шо вых срод-
каў ме на ві та ў на цы я наль най ва лю це на бан-
каў скіх ра хун ках ро біц ца больш вы гад ным, 
чым па лі ніі роз ных ашчад ных ме ха ніз маў у 
за меж най ва лю це. Па вод ле пра гно заў спе-
цы я ліс таў, наш ру бель (у звяз цы з ра сій скім) 
сё ле та ўжо і так знач на зні зіў свае ка ці роў кі, 
та му на да лей у яго ба чыц ца пра цяг лая па-
ла са ста біль най раў на ва гі. Пэў ным плю сам 
тут мо жа стаць і бу ду чая дэ на мі на цыя ў лі пе ні 
на ступ на га го да. Да дат ко вым фак та рам за-
хоў ван ня сва іх срод каў у бе ла рус кіх руб лях 
экс пер ты лі чаць упэў не ныя пра гно зы Нац бан-
ка аб утры ман ні ін фля цыі на 2016 год у ме жах 
12%. Ка лі гэ тыя пра гно зы на ша га фі нан са ва га 
рэ гу ля та ра зболь ша га спраў дзяц ца, то і курс 
за меж най ва лю ты ў нас па на ступ ным го дзе 
па вя лі чыц ца не больш, чым на 10-12%. У гэ тым 
вы пад ку руб лё выя дэ па зі ты ста нуць іс тот на 
больш вы гад ны мі за ва лют ныя ўкла ды. Вось 
та кая атрым лі ва ец ца гра шо вая арыф ме ты ка 
на ка рысць ай чын най ва лю ты... А кан чат ко вае 
ра шэн не, вя до ма, пры мае кож ны ўла даль нік 
сва іх срод каў са ма стой на.

ПА МЕР ДЭ ПА ЗІ ТАЎ 
ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЕЦ ЦА

Спе цы я ліс ты ад на го вя до ма га ка мер цый-
на га бан ка кра і ны скла лі рэй тынг са мых ба-
га тых га ра доў Бе ла ру сі. Ба гац це іх у рэй тын гу 
вы строй ва ла ся па ся рэд нім па ме ры дэ па зі ту. 
Най боль шую схіль насць да збе ра жэн няў пра-
дэ ман стра ва лі жы ха ры Мін ска, На ва по лац ка 
і Жло бі на, вы свет лі лі экс пер ты на пад ста ве 
мар ке тын га ва га да сле да ван ня ды на мі кі дэ па-
зі таў у 16 га ра дах пры сут нас ці бан ка.

Са мым ба га тым го ра дам Бе ла ру сі прад ка-
заль на аказаўся Мінск. Ся рэд ні па мер дэ па зі-
ту ў ста лі цы ця пер у 2 ра зы вы шэй шы, чым у 
аб лас ных цэнт рах. На дру гое мес ца вый шаў 
На ва по лацк, які спе цы я лі зу ец ца на наф та пе-
ра пра цоў цы, а трэ ці ра док за няў го рад ме та-
лур гаў — Жло бін. У пер шую пя цёр ку так са ма 
ўвай шлі Грод на і Ма гі лёў, ся рэд ні па мер дэ па-
зі ту ў якіх зна хо дзіц ца пры клад на на ад ным 
уз роў ні.

Без умоў ным лі да рам па ды на мі цы рос ту 
дэ па зі таў у пер шым паў год дзі стаў Го мель — у 
гэ тым го ра дзе ся рэд ні па мер дэ па зі ту вы рас 
ад ра зу ў 2 ра зы, што да зво лі ла яму пе ра ско-
чыць у рэй тын гу з 13-й на 8-ю па зі цыю. Па 
та кой жа пры чы не на два рад кі ўго ру пад ня ўся 
На ва по лацк, дзе з па чат ку го да ся рэд няя су ма 
ўкла ду вы рас ла ў 1,5 ра за. Для па раў на ння, 
ся рэд ні па мер дэ па зі ту ў Мін ску па вя лі чыў ся на 
19%. Ра зам з тым ёсць і га ра ды, жы ха ры якіх 
ста лі ад кла даць менш: на прык лад, у Жло бі не 
і Ба ры са ве ся рэд няя су ма дэ па зі ту зні зі ла ся 
больш як на 10%.

На ся рэд ні па мер бан каў ска га ўкла ду ў тым 
ці ін шым го ра дзе ўплы вае мност ва фак та раў. 
Асноў ны з іх — уз ро вень за ра бот най пла ты ад-
нос на па ме ру бя гу чых вы дат каў. «Чым больш 
жы ха ры го ра да за раб ля юць, тым больш ад кла-
да юць і, ад па вед на, да вя ра юць бан кам свае 
срод кі ў вы гля дзе дэ па зі ту, — рас тлу ма чы лі 
скла даль ні кі рэй тын гу. — На прык лад, у Мін ску, 
дзе ся рэд ні ўзро вень зар пла ты вы шэй шы за 
агуль на рэс пуб лі кан скі, ся рэд ні па мер дэ па зі ту 
прад ка заль на лі дзі ра ваў са знач ным ад ры вам 
ад ін шых га ра доў Бе ла ру сі. У кан чат ко вым 
вы ні ку ба гац це го ра да, вы ра жа нае праз ся рэд-
ні па мер дэ па зі ту яго жы ха роў, за ле жыць ад 
вы твор ча га па тэн цы я лу і дзе ла вой ак тыў нас ці, 
якія не па срэд на ад бі ва юц ца на пры быт ках жы-
ха роў і іх схіль нас ці да збе ра жэн няў».

У цэ лым бе ла ру сы за хоў ва юць вер насць 
дэ па зі там, па коль кі лі чаць іх най больш на дзей-
ным спо са бам пры мна жэн ня аса біс та га ка пі та-
лу. Вя до ма, што сён ня да ход насць па ўкла дах 
не та кая вы со кая, якая бы ла ў па чат ку го да, 
але бан кі ста лі пры цяг ваць жы ха роў кра і ны не 
толь кі пра цэнт ны мі стаў ка мі. На прык лад, ця-
пер уклад чык мо жа част ко ва зды маць гро шы 
без стра ты пра цэн таў, ад крыць дэ па зіт пры 
да па мо зе ін тэр нэт-бан ка, сва бод на па паў няць 
уклад і атры маць у па да ру нак між на род ную 
карт ку.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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Бег чы ў аб мен нік я б не па ра іў 
у лю бым вы пад ку, бо пры маць 
сур' ёз ныя ра шэн ні трэ ба з ха лод най 
га ла вой, а не пад уплы вам ней кіх 
эмо цый.

Пра па ну юц ца каш тоў ныя па пе ры 
з да ход нас цю 5,5% га да вых. 
Мі ні маль ны кошт та кіх аб лі га цый 
скла дае ты ся чу до ла раў, а пра цэн ты 
вы плоч ва юц ца праз 6 ме ся цаў.

«Пра су ну тым» ка рыс таль ні кам 
гла баль ным се ці вам фі нан сіс ты 
ча сам робяць да во лі ня дрэн ныя 
пра па но вы, дзе да ход насць 
кры ху боль шая.

«Хо піць гэ та цяр пець», — ска заў 
са бе і тут жа пры га даў, што не дзе ў 
го ра дзе ба чыў рэ кла му смарт фо на за 
749 ты сяч руб лёў (та ды — 73 до ла-
ры ЗША), які пра да ваў ся па ак цыі. Па 
ха рак та рыс ты ках ён быў не на шмат 
гор шы за ана ла гі кош там у 1,5-3 млн 
руб лёў. 

Прай шло з тае пары амаль паў та ра 
го да. На спеў час пра ана лі за ваць сла-
быя мес цы тан на га кі тай ска га смарт-

фо на, якія па цяг ну лі да дат ко выя вы-
дат кі. Чэм пі ён ства ад да мо ба та рэі. 

Пер шай ба та рэі для май го смарт-
фо на ха пі ла роў на на 7 ме ся цаў, пас ля 
ча го яна ўздзьму ла ся. А ця пер са мае 
га лоў нае — знай сці но вы фір мен ны 
аку му ля тар для смарт фо на ака за ла-
ся за да чай ня лёг кай. На ўвесь Мінск 
ад шу каў толь кі ад ну май стэр ню, якая 
ме ла аку му ля та ры для тэ ле фо на ма-
ёй мар кі. Но вая ба та рэя каш та ва ла 

ўрэш це 320 ты сяч руб лёў. Са смарт-
фо на мі рас кру ча ных су свет ных ма-
рак пра сцей: па трэб ны аку му ля тар на 
іх мож на на быць ледзь не ў кож ным 
кі ёс ку на рын ку, не ка жу чы ўжо пра 
ін тэр нэт-ган даль. Ад па вед на, і «на-
жні цы» кош ту дзя ку ю чы роз ным пра-
даў цам шы рэй шыя.

На ступ ным пунк там вы дат каў стаў 
шнур сіл ка ван ня. За рад ка ў смарт фо-
не кам бі на ва ная: ка бель mіcro-USB 
пад клю ча ец ца ад ным кан цом да за-
рад най пры ла ды, дру гім — да смарт-
фо на. Ка бе ля ў стан дарт най па стаў цы 
ха пі ла на во сем ме ся цаў, пас ля ча го 
ён у адзін ве чар пе ра стаў пра ца ваць. 
Но вы шнур каш та ваў на рын ку «Жда-
но ві чы» 40 ты сяч руб лёў.

Топ-3 вы дат каў за вяр шае ахоў ная 
плён ка, якая кле іц ца на эк ран. Пры 
куп лі смарт фо на пра да вец па пя рэ дзіў, 
што за вод скай плён кі хо піць пры клад-

на на 4 ме ся цы экс плу а та цыі. На сам-
рэч яна ў мя не пра цяг ну ла паў го да, 
пас ля ча го па ча ла ад клей вац ца. Но вая 
плён ка на тых жа «Жда ні ках» каш та-
ва ла 40 ты сяч руб лёў. Не ўза ба ве бу-
дзе год, як яна вы ка рыс тоў ва ец ца.

Та кім чы нам, да дат ко выя вы дат кі 
на апа рат ную част ку тэ ле фо на скла лі 
за год 400 ты сяч руб лёў. Плю су ем іх 
да пер ша па чат ко ва га цэн ні ка і атрым-
лі ва ем ліч бу ў 1 млн 149 ты сяч руб лёў. 
У прын цы пе, укла дзе ныя ў смарт фон 
гро шы мой «со та вік» ад пра ца ваў з 
ліш кам. Той жа сэн сар і апа рат нае на-
чынне да гэ туль яшчэ не мя ня лі ся.

Ёсць тут і ін шы ас пект — зруч насць. 
Зрэш ты, ка лі вы жы вя це ў вя лі кім го ра-
дзе і ў вас ёсць час, каб пад ско чыць на 
ры нак па ба та рэю ці ка бель, то ры зык-
нуць на быць тан ны апа рат мож на. А 
вось з ма ло га го ра да ці на огул з вёс кі 
не на ез дзіш ся па зап част кі...

«Уль тра бюд жэт нік» вы зна ча ец ца 
і больш сціп лы мі апа рат ны мі маг чы-
мас ця мі ў па раў на нні з больш да ра гі-
мі ма дэ ля мі. Та му пе рад купляй лепш 
па ду маць і склас ці спіс функ цый, якія 
бу дуць за па тра ба ва ны ка рыс таль ні кам 
у смарт фо не. На вош та ж вы клад ваць 
гро шы, ска жам, за вя лі кі аб' ём апе ра-
тыў най па мя ці, ка лі апа рат па трэ бен 
для та го, каб па чы таць на ві ны, па-
слу хаць му зы ку і да ве дац ца рас клад 
транс пар ту?

Спа ку шае ва ультра бю джэт ні ку 
і год га ран тыі. Ра зам з тым за яў ле-
ны тэр мін экс плу а та цыі апа ра та — 
два га ды. Але ж, па клаў шы ру ку на 
сэр ца, за пы та ем ся: ці шмат у ка го 
су час ныя «пра су ну тыя» смарт фо-
ны пра цу юць знач на больш за гэ ты 
тэр мін?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
schklennik@zviazda.by

Гра шо вы каль ку ля тарГра шо вы каль ку ля тар  ��

СВА БОД НЫЯ ГРО ШЫ 
ПА ВІН НЫ «ПРА ЦА ВАЦЬ»...

Раз ва жан ні з каль ку ля та рам у ру ках па каз ва юць, 
што збе ра жэн ні сён ня пры мна жаць лепш у ай чын най ва лю це

Ан ты кры зіс ны смарт фон
Плю сы і мі ну сы уль тра бюд жэт на га «пра су ну та га» тэ ле фо на

Шчы ра ка жу чы, смарт фон быў на быт кам 
вы му ша ным. Не як за нес ла ў ле таш нім 

маі ў ка ман дзі роў ку, ад куль трэ ба бы ло тэр мі но ва ад пра віць 
ма тэ ры ял у ну мар. І пас ля та го, як тэкст быў на бра ны, па ча ло ся 
са мае ці ка вае: да блі жэй ша га пунк та з пра вад ным ін тэр нэ там 
ад туль бы ло не каль кі кі ла мет раў. За ста ва ла ся на дзея 
на 3G-су вязь, але ж ні во дзін ма дэм упар та не ха цеў ла віць 
сіг нал. Ра зам з тым звы чай ны ін тэр нэт-сіг нал (2G) ла віў ся доб ра, 
але ж па спра буй пе ра даць што-не будзь з да па мо гай 
прос цень ка га тэ ле фо на, на якім доб ра хі ба што чы таць на ві ны...


