КАРТА АСНОЎНЫХ ЗАДАЧ НАЦЫЯНАЛЬНАГА БАНКА НА 2020 ГОД
Асноўныя мэты:
Падтрыманне цэнавай стабільнасці

1. 1. Падтрыманне інфляцыі, якая вымяраецца індэксам
спажывецкіх цэн, у межах 5 працэнтаў

Забеспячэнне фінансавай стабільнасці

7. Развіццё фінансавых паслуг і інфраструктуры
фінансавага рынку

2. Абмежаванне сістэмных рызык
3. Забеспячэнне ўстойлівага функцыянавання банкаў,
нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, ААТ "Банк
развіцця Рэспублікі Беларусь", некрэдытных фінансавых
арганізацый
4. Забеспячэнне ўстойлівага функцыянавання фінансавага рынку
5. Забеспячэнне надзейнага і бяспечнага функцыянавання
плацежнай сістэмы
6. Забеспячэнне ўстойлівага функцыянавання Нацыянальнага
банка
8. Павышэнне інстытуцыйнай эфектыўнасці Нацыянальнага банка

8. Павышэнне інстытуцыйнай эфектыўнасці Нацыянальнага банка

































Задачы 2-га ўзроўню
1.1. забеспячэнне кантролю над ростам грашовай прапановы, дастатковай для задавальнення плацежаздольнага попыту эканомікі на грошы і якая не прыводзіць да назапашвання
макраэканамічных дысбалансаў;
1.2. узмацненне ўплыву працэнтных ставак, вызначаных Нацыянальным банкам, на працэнтныя стаўкі ў эканоміцы, тэмпы росту крэдытавання і грашовай масы, а таксама інтэнсіўнасць
інфляцыйных працэсаў;
1.3. кіраванне інфляцыйнымі чаканнямі шляхам правядзення належнай камунікацыйнай палітыкі;
2.1. своечасовае выяўленне і кіраванне сістэмнымі рызыкамі;
2.2. удасканаленне макрапрудэнцыяльнага рэгулявання;
3.1. забеспячэнне кантролю за падтрыманнем банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі, ААТ "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь", некрэдытнымі фінансавымі арганізацыямі
значэнняў паказчыкаў, якія характарызуюць іх устойлівае і бяспечнае функцыянаванне;
3.2. удасканаленне працэдур дыстанцыйнага нагляду і інспекцыйнага працэсу;
3.3. удасканаленне сістэмы ПАД/ФТ;
3.4. зніжэнне рызык проціпраўных замахаў на аб'екты фінансава-крэдытнай сістэмы і забеспячэнне бяспекі аказання фінансавых паслуг;
4.1. паступовае нарошчванне міжнародных рэзервовых актываў з мэтай дасягнення эканамічна бяспечнага ўзроўню;
4.2. зніжэнне ўзроўню валютызацыі эканомікі Рэспублікі Беларусь;
4.3. забеспячэнне ўмоў, якія спрыяюць захаванасці і прывабнасці ўкладаў (дэпазітаў);
4.4. пабудова сістэмы абароны правоў спажыўцоў фінансавых паслуг;
4.5. стварэнне сістэмы валютнага маніторынгу;
5.1. удасканаленне нагляду за плацежнай сістэмай Рэспублікі Беларусь;
5.2. падтрыманне надзейнага і бяспечнага функцыянавання аўтаматызаванай сістэмы міжбанкаўскіх разлікаў Нацыянальнага банка;
6.1. скарачэнне абавязацельстваў Нацыянальнага банка ў замежных валютах;
6.2. нарошчванне ўласнага капіталу Нацыянальнага банка;
6.3. развіццё сістэмы кіравання рызыкамі Нацыянальнага банка;
6.4. удасканаленне сістэмы забеспячэння інфармацыйнай бяспекі Нацыянальнага банка;
7.1. укараненне новых і развіццё дзеючых інструментаў і механізмаў аказання фінансавых паслуг;
7.2. лібералізацыя парадку валютнага рэгулявання;
7.3. развіццё плацежнай сістэмы і разліковай прасторы;
7.4. удасканаленне сістэмы кіравання наяўным грашовым абарачэннем;
7.5. рэгуляванне бухгалтарскага ўліку ў банкаўскай сістэме на аснове міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці;
8.1. развіццё кадравага патэнцыялу Нацыянальнага банка;
8.2. лічбавая трансфармацыя працэсаў дзейнасці Нацыянальнага банка;
8.3. павышэнне транспарэнтнасці дзейнасці Нацыянальнага банка;
8.4. развіццё праектнай дзейнасці ў Нацыянальным банку;
8.5. пабудова сістэмы кіравання дадзенымі;
8.6. развіццё даследчай дзейнасці ў Нацыянальным банку.

