КАРТА АСНОЎНЫХ ЗАДАЧ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА НА 2019 ГОД
Асноўныя мэты:
Падтрыманне цэнавай стабільнасці

Забеспячэнне фінансавай стабільнасці

Задачы 1-га ўзроўню
1. Падтрыманне інфляцыі, якая вымяраецца індэксам спажывецкіх цэн, у межах 5 працэнтаў
2. Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання банкаў, нябанкаўскіх крэдытнафінансавых арганізацый, ААТ ”Банк развіцця Рэспублікі Беларусь“
3. Забеспячэнне эфектыўнага, надзейнага і бяспечнага функцыянавання плацежнай сістэмы
4. Забеспячэнне фінансавай устойлівасці сегмента некрэдытных фінансавых арганізацый
5. Забеспячэнне ўстойлівага функцыянавання фінансавага рынку
6. Абмежаванне сістэмных рызык фінансавай стабільнасці
7. Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання Нацыянальнага банка
8. Павышэнне інстытуцыянальнай эфектыўнасці Нацыянальнага банка

































Задачы 2-га ўзроўню
1.1. забеспячэнне кантролю над ростам грашовай прапановы, якой дастаткова для задавальнення плацежаздольнага попыту эканомікі на грошы і якая не прыводзіць да назапашвання
макраэканамічных дысбалансаў;
1.2. падтрыманне працэнтных ставак у эканоміцы на станоўчым узроўні ў рэальным выражэнні;
1.3. рэгуляванне ліквіднасці банкаў, якое забяспечвае дасягненне аперацыйнага арыенціру;
2.1. падтрыманне банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі, ААТ “Банк Развіцця Рэспублікі Беларусь“ значэнняў паказчыкаў, якія характарызуюць іх устойлівае і бяспечнае
функцыянаванне;
2.2. удасканаленне працэдур банкаўскага нагляду і інспекцыйнага працэсу;
2.3. удасканаленне сістэмы ПАД/ФТ;
2.4. зніжэнне рызык супрацьпраўных замахаў на аб'екты фінансава-крэдытнай сістэмы і забеспячэнне бяспекі аказання банкаўскіх паслуг;
3.1. развіццё плацежнай сістэмы Рэспублікі Беларусь;
3.2. удасканаленне нагляду за плацежнай сістэмай Рэспублікі Беларусь;
3.3. падтрыманне надзейнага і бяспечнага функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў (АС МБР);
4.1. удасканаленне працэдур дыстанцыйнага кантролю за дзейнасцю некрэдытных фінансавых арганізацый;
4.2. удасканаленне прававых умоў ажыццяўлення дзейнасці некрэдытных фінансавых арганізацый;
4.3. стварэнне прававых умоў для развіцця новых фінансавых інстытутаў у сегменце некрэдытных фінансавых арганізацый;
5.1. прыняцце мер, якія спрыяюць дэдаларызацыі эканомікі;
5.2. падтрыманне міжнародных рэзервовых актываў на ўзроўні, вызначаным Асноўнымі напрамкамі грашова-крэдытнай палітыкі;
5.3. удасканаленне валютнага заканадаўства;
5.4. стварэнне сістэмы валютнага маніторынгу;
5.5. садзейнічанне развіццю фінансавага рынку;
5.6. абарона правоў спажыўцоў фінансавых паслуг;
6.1. развіццё сістэмы забеспячэння фінансавай стабільнасці;
6.2. развіццё сістэмы аналітычных інструментаў маніторынгу фінансавай стабільнасці;
6.3. падтрыманне росту крэдытавання на раўнаважным узроўні, які забяспечвае аптымальны баланс паміж эканамічнай актыўнасцю і велічынёй сістэмных рызык;
7.1. скарачэнне абавязацельстваў Нацыянальнага банка ў замежных валютах;
7.2. умацаванне ўласнага капіталу Нацыянальнага банка;
8.1. прыняцце мер па пераходу на рэжым інфляцыйнага таргеціравання;
8.2. удасканаленне пераліку і падыходаў да фарміравання статыстычных і адміністрацыйных даных;
8.3. пабудова сістэмы кіравання данымі;
8.4. развіццё праектнай дзейнасці ў Нацыянальным банку;
8.5. павышэнне транспарэнтнасці дзейнасці Нацыянальнага банка;
8.6. лічбавая трансфармацыя працэсаў дзейнасці Нацыянальнага банка;
8.7. аптымізацыя функцый і штатнай колькасці Нацыянальнага банка.

