Карта асноўных задач Нацыянальнага банка на 2018 год
Асноўныя мэты:
Падтрыманне цэнавай стабільнасці

Забеспячэнне стабільнасці банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь

Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага
функцыянавання плацежнай сістэмы

Задачы 1-га ўзроўню
 Падтрыманне інфляцыі, якая вымяраецца індэксам  Павышэнне транспарэнтнасці дзейнасці Нацыянальнага банка і падтрыманне  Развіццё
спажывецкіх цэн, на ўзроўні не больш за 6 працэнтаў
даверу да палітыкі, якая ім праводзіцца
Беларусь
 Забеспячэнне ўстойлівасці да знешніх шокаў
 Лібералізацыя валютнага рынку і дэдаларызацыя эканомікі
 Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання банкаўскага сектара
 Забеспячэнне фінансавай стабільнасці

плацежнай

сістэмы

Рэспублікі





Задачы 2-га ўзроўню
забеспячэнне належнага кантролю над ростам грашовай прапановы, дастатковай для задавальнення плацежаздольнага попыту эканомікі на грошы, і якая не прыводзіць да назапашвання
макраэканамічных дысбалансаў;
падтрыманне працэнтных ставак у эканоміцы на станоўчым узроўні ў рэальным выражэнні;
прыняцце мер па пераходзе на рэжым інфляцыйнага таргетавання;
аптымізацыя аб'ёмаў дырэктыўнага крэдытавання;
рэгуляванне ліквіднасці банкаў, якое забяспечвае дасягненне аперацыйнага арыенціру;
удасканаленне Інфармацыйнай палітыкі Нацыянальнага банка;
падтрыманне міжнародных рэзервовых актываў на ўзроўні, вызначаным Асноўнымі напрамкамі грашова-крэдытнай палітыкі;
скарачэнне пазыковай нагрузкі Нацыянальнага банка;
умацаванне ўласнага капіталу Нацыянальнага банка;
зняцце валютных абмежаванняў;
пераход ад дазвольнай да паведамляльнай сістэмы валютнага кантролю;
падтрыманне каэфіцыента дастатковасці нарматыўнага капіталу, паказчыкаў ліквіднасці банкаў, НКФА, Банка развіцця на ўзроўні, адпаведным патрабаванням заканадаўства і міжнародных
стандартаў, выкананне банкамі, НКФА нарматыву мінімальнага памеру нарматыўнага капіталу;
удасканаленне метадаў ацэнкі ўзроўню рызык;
павышэнне празрыстасці структуры ўласнасці банкаў і НКФА;
павышэнне якасці карпаратыўнага кіравання ў банках, Банку развіцця і НКФА;
правядзенне нацыянальнай ацэнкі рызык і ацэнкі адпаведнасці нацыянальнай сістэмы Рэспублікі Беларусь у сферы ПАД / ФТ міжнародным стандартам ФАТФ;
выяўленне і ацэнка рызык, якія аказваюць уплыў на бяспеку функцыянавання банкаўскага сектара і сектара НФА, з дапамогай правядзення праверак;
развіццё інвестыцыйнага банкінгу;
развіццё сектараў фінансавага рынку, якія знаходзяцца ў сферы рэгулявання Нацыянальнага банка;
прымяненне сістэмы макрапрудэнцыяльных інструментаў;
выпрацоўка стратэгіі па прымяненні Міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці ў банкаўскай сістэме Рэспублікі Беларусь;
зніжэнне ступені пагроз у крэдытна-фінансавай сферы ад кіберзлачынстваў;
цэнтралізацыя функцый па рэгуляванні руху грашовай наяўнасці, якая належыць Нацыянальнаму банку, і ўкараненне механізма кіравання грашовай наяўнасцю, які забяспечвае ўзаемадзеянне
Нацыянальнага банка, банкаў і ААТ «НКФА «Белінкасгруп»;
укараненне метадалогіі ISO 20022 у плацежную сістэму Рэспублікі Беларусь;
удасканаленне аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў (АС МБР) Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь;
падтрыманне надзейнага і бяспечнага функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў (АС МБР).








Павышэнне інстытуцыйнай эфектыўнасці Нацыянальнага банка
лічбавая трансфармацыя дакументаабароту і іншых аспектаў дзейнасці Нацыянальнага банка;
развіццё падыходаў да стратэгічнага планавання і інстытуцыянальнага развіцця Нацыянальнага банка;
развіццё праектнага кіравання ў Нацыянальным банку;
рэалізацыя TWINNING-праграмы «Умацаванне Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь»
укараненне МСФС 9 «Фінансавыя інструменты» для складання фінансавай справаздачнасці ў Нацыянальным банку па МСФС;
правядзенне запланаваных даследаванняў.

























