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Трое ры ба коў не як вы ла ві лі ў мо ры 
бу тэль ку з джы нам, які па абя цаў вы-
ка наць жа дан не кож на га з іх. Адзін 
за ха цеў быць ра зум ным, дру гі — ба-
га тым, а трэ ці — умець заўж ды зна хо-
дзіць вый сце з лю бой сі ту а цыі. І джын 
пе ра тва рыў апош ня га ў жан чы ну. 
Гэ тая пры па весць цу доў на ха рак та ры-
зуе ўмен ні, улас ці выя пры го жай па ло-
ве ча ла вец тва. А яшчэ жан чы ны доб-
рыя кі раў ні кі, бо менш ры зы ку юць, 
усве дам ля юць са цы яль ную ад каз-
насць і... уме юць слу хаць. Пра здоль-
нас ці і пос пе хі біз нес-лэ дзі раз ва жа лі 
на кан фе рэн цыі «Тэ ры то рыя біз не су: 
жа но чы по гляд».

Шанц рас крыць здоль нас ці
— Жан чы не ня прос та пра біц ца па кар' ер-

най лес ві цы з-за стэ рэа ты паў, ад якіх ні ку ды 
не дзец ца. Ад нак у яе ёсць ні ша, якая заўж ды 
дае маг чы масць рас крыць свой па тэн цы ял, — 
прад пры маль ніц тва, — аба зна чы ла Мар' я на 
ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар шы ні Са ве та 
Рэс пуб лі кі, стар шы ня ГА «Бе ла рус кі са юз 
жан чын», на цы я наль ны ка ар ды на тар па да-
сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця. Яна рас-
ка за ла пра клуб прад пры маль ніц тва, ство ра ны 
ў БСЖ, які аб' яд ноў вае біз нес-лэ дзі і мае на 
мэ це пад трым лі ваць іх у пер шых кро ках:

— Па чы на ю чы сваю спра ву, жан чы на, па 
сут нас ці, вы хо дзіць у сва бод нае пла ван не, і 
лепш за ўсё да па маг чы ёй мо гуць ме на ві та 
та кія ж жан чы ны, якія ад бы лі ся як прад пры-
маль ні цы. Мы ўсе па він ны аб' яд наць роз ныя 
кі рун кі ра бо ты з прад пры маль ніц твам і да-
сяг нуць га лоў на га — раз віць жа но чы біз нес 
у Бе ла ру сі, і па він ны зра біць гэ та са мі.

Стар шы ня БСЖ за клі ка ла жан чын ка заць, 
што трэ ба ка рэк та ваць і мя няць, каб па лег-
чыць пра цу прад пры маль ніц, і па абя ца ла, што 
ўсе пра па но вы бу дуць раз гле джа ны на ўзроў-
ні пар ла мен та.

Ся род цяж кас цяў, з які мі пры хо дзіц ца су-
ты кац ца, су час ныя біз нес-лэ дзі на зва лі ста-
сун кі з дзяр жаў ны мі струк ту ра мі, фі нан са выя 
пы тан ні, ад сут насць пад трым кі з бо ку.

За ах воч ван ню і пад трым цы жа но ча га 
прад пры маль ніц тва ў на шай кра і не спры яе 

пра гра ма «Жан чы ны ў біз не се», рас пра-

ца ва ная Еў ра пей скім бан кам раз віц ця і рэ-

кан струк цыі. Яна скі ра ва на на аб ляг чэн не 

до сту пу жан чын да крэ ды таў і фі нан са вых 

кан суль та цый. У Бе ла ру сі да гэ та га па чы-

нан ня да лу чы лі ся тры мяс цо выя бан кі, якія 

рас пра ца ва лі экс клю зіў ныя пра дук ты, што 

ўліч ва юць па трэб нас ці і спе цы фі ку ма лых і 

ся рэд ніх прад пры ем стваў пад кі раў ніц твам 

жан чын. За час дзе ян ня пра гра мы больш за 

170 прад пры ем стваў атры ма лі крэ ды ты ў бан-

ках-парт нё рах на су му звыш $7 млн.

— Ка лі жан чы нам даць шанц, асаб лі ва фі-

нан са вы, яны ка рыс та юц ца ім знач на больш 

па спя хо ва, чым муж чы ны. Але час та прад пры-

маль ні цы на ват не да хо дзяць да бан каў, ба ю-

чы ся ры зы кі, ад па вед на, іх біз нес раз ві ва ец ца 

не так па спя хо ва, як мог бы. Тым не менш яны 

мо гуць унес ці сур' ёз ны ўклад у раз віц цё эка но-

мі кі дзяр жа вы, — за ўва жы ла Воль га КУЗ НЯ-

ЦО ВА, прад стаў ні ца Еў ра пей ска га бан ка рэ-

кан струк цыі і раз віц ця (ЕБРР) у Бе ла ру сі.

Па спя хо васць — 
у кан ку рэн цыі і ад каз нас ці
Псі хо ла гі свед чаць, што толь кі 6% на-

сель ніц тва ге не тыч на схіль ныя да прад пры-

маль ніц тва. Ад нак ве ды, умен ні і на вы кі, што 

да па мо гуць да сяг нуць пос пе ху ў гэ тай га лі-

не, — рэ чы, якія мож на на быць з во пы там, 

ка лі па ста віць мэ ту, лі чаць біз нес-лэ дзі. Вы-

со кая ка му ні ка бель насць, са цы яль ная ад каз-

насць, умен не спа лу чаць тра ды цыі і на ва цыі, 

прак тыч на пе ра бу да ваць мыс лен не — улас-

ці вас ці жан чын-прад пры маль ніц, якія 
да ся га юць пос пе ху.

Згод на з са цы я ла гіч ны мі да сле-
да ван ня мі, тры ма га лоў ны мі фак та-
ра мі для па спя хо ва га біз не су муж чы-
ны-прад пры маль ні кі лі чаць цвёр дую 
во лю, ра цы я на лізм і эфек тыў насць, 
а жан чы ны — аду ка цыю, шчы расць 
і ад каз насць. Пры гэ тым прад пры-
маль ні цы, якія да сяг ну лі пос пе ху ў 
біз не се, ад зна ча юць, што пад трым кай для 
іх ста лі кем лі вы ра бо та даў ца, доб ры муж і 
вы бу да ва ная сіс тэ ма пад трым кі.

— Жа но чы стыль кі раў ніц тва больш гнут кі, 
мы, жан чы ны, уме ем хут ка пе ра клю чац ца з 
ад ной са цы яль най ро лі на дру гую, а эмо цыі, 
якія мо жам пра яў ляць, ства ра юць ат мас фе ру 
шчы рас ці, — упэў не на Але на ЛІ НЁ ВА, на мес-
ні ца ге не раль на га ды рэк та ра УП «Ада ні».

Жа но чыя фір мы знач на ра дзей ра за ра-
юц ца, бо жан чы ны не ідуць на не аб ду ма ную 
ры зы ку і пра цу юць ра зам з ка ман дай, а не 
ста вяць ся бе над ёй. Ін шыя скла даль ні кі пос-
пе ху ў тым, што яны не ба яц ца кан ку рэн цыі 
су пра цоў ні каў і лі чаць за леп шае акру жаць 
ся бе здоль ны мі людзь мі. Акра мя та го, жан-
чы ны-прад пры маль ні цы ўвесь час ву чац ца і 
не ба яц ца за да ваць пы тан ні.

Кін дар, кю хе, кір хе?
Час та жа но чым біз не сам на зы ва юць тое, 

што больш улас ці ва жан чы не, што, як лі чыц-
ца, яна ўмее ра біць лепш за ўсё: па слу гі, сэр-
віс, цы руль ніц кае май стэр ства, га та ван не.

— Жа но чы біз нес — гэ та не кін дар, кю хе, 
кір хе (дзе ці, кух ня, царк ва), гэ та больш шы ро-
кае па няц це. У нас ёсць свой стыль кі ра ван ня, 
які ад роз ні ва ец ца ад муж чын ска га, і гэ та не 
доб ра і не кеп ска. Гэ та за кла дзе на асаб лі вас-
ця мі пры ро ды муж чын і жан чын, — рас ка за ла 

На тал ля МА КА Е ВА, ды рэк тар пра гра мы 
Ехесutіvе MBА. — Жан чы ны больш чу юць 
лю дзей, на стро е ны на бу да ван не ад но сін і не 
шка ду юць на гэ та часу. Яны прос та на ра джа-
юц ца з ге нам умен ня на ладж ваць ста сун кі і 
ўза е ма дзей ні чаць.

Яна за ўва жы ла, што ця пер так шмат ка-
жуць пра важ насць іс на ван ня жан чын-кі раў-
ні коў та му, што на спеў час, ка лі лю дзі хо чуць 
да ся бе ін шых ад но сін ад кі раў ніц тва.

— Змя ніў ся свет, змя ні лі ся і лю дзі, у іх з'я віў-
ся боль шы до ступ да ін фар ма цыі, да аду ка цыі. 
Су час ны ча ла век хо ча адэ кват на га да стой на га 
стаў лен ня да ся бе, ча кае ад кі раў ні ка ча ла ве-
чых ад но сін. Асаб лі васць кі ра ван ня, улас ці вую 
жан чы не, пе рай ма юць і муж чы ны. Ця пер не 
пра цуе прын цып «я на чаль нік, ты — ду рань». 
Трэ ба ўцяг ваць су пра цоў ні каў у пра цэс, мець з 
імі ад ны каш тоў нас ці, раз маў ляць. Я ўпэў не на, 
што ў біз не се, як і ў сям'і, па він на быць гар ма-
ніч ная, уза е ма да паў няль ная ка ман да.

Атры моў ваць зва рот ную су вязь ад сва іх 
учын каў, чуць ацэн ку сва іх дзе ян няў, ве даць 
пра свае па мыл кі ад ноль ка ва важ на кі раў ні кам 
абод вух по лаў. Га лоў нае — не за бы вац ца, што 
эфек тыў ны кі раў нік заўж ды лі дар, які ўмее пры-
зна ваць свае па мыл кі пуб ліч на. Кі раў нік, які лі-
чыць, што ён усё ве дае, асу джа ны на ня ўда чу.

Іры на СІ ДА РОК. sidarok@zviazda.by
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ДЗЕЛАВАЯ ЖАНЧЫНА: ШЧЫ РАСЦЬ БЕЗ РЫ ЗЫ КІ
Ча ла веч ны кі раў нік, ка рыс ныя эмо цыі і ген уза е ма дзе ян ня

Пад вод зя чы вы ні кі фо ру му дзе-
ла вых ко лаў у Нью-Дэ лі, які ад-
быў ся на пя рэ дад ні афі цый на га 
ві зі ту Прэ зі дэн та на шай кра і ны 
ў Ін дыю, стар шы ня Бе ла рус кай 
ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла ты 
Ула дзі мір УЛА ХО ВІЧ ад зна чыў, 
што двух ба ко выя эка на міч ныя 
ад но сі ны са праў ды вы хо дзяць 
на но вы этап.

«На мой по гляд гэ та так са ма і но вы 
этап у раз віц ці знеш не эка на міч най па-
лі ты кі на шай кра і ны. Згод на з на цыя -
наль най стра тэ гі яй пад трым кі экс пар ту да 2020 го да 
важ най за да чай для нас з'яў ля ец ца пра соў ван не бе ла-
рус кіх збо рач ных вы твор час цяў на но выя рын кі. Сён ня 
мы на зі ра ем упэў не нае іх раз віц цё», — рас тлу ма чыў 
Ула дзі мір Ула хо віч.

Ён так са ма на га даў, што ін дый скі ры нак ана лі зу ец-
ца бе ла рус кі мі дып ла ма та мі і спе цы я ліс та мі ўжо доў гі 
час. Гэ та знач на паў плы ва ла на эка на міч ны дыя лог 
дзвюх кра ін. «На маю аса біс тую дум ку, для Бе ла ру сі і 
Ін дыі пе рай сці за міль ярд до ла раў уза ем на га та ва ра-
аба ро ту — рэ аль на», — ад зна чыў Ула дзі мір Ула хо віч. 
У пер шым паў год дзі сё ле та ўжо на зі ра ец ца рост гэ та га 
па каз чы ка. Па вод ле яго слоў, ка лі ўлі чыць кант рак ты, 
якія пад пі са лі на фо ру ме, то ў гэ тым го дзе па ві нен 
быць яшчэ боль шы пры рост.

«На біз нес-фо ру ме бы ло пад пі са на ў су ме 10 ме ма-
ран ду маў, па гад нен няў і кант рак таў. Больш за 20 ай чын-
ных кам па ній на ве да лі Нью-Дэ лі. Кам па нія Бе лАЗ пад пі-
са ла па гад нен не на па стаў ку 50 ве лі ка гру заў су мес на з 
ін дый скі мі парт нё ра мі на ры нак Ма зам бі ка і кант ракт на 
па стаў ку 10 кар' ер ных са ма зва лаў гру за па ды маль нас-
цю 136 тон для па стаў кі ў Ін дыю», — рас ка заў Ула дзі мір 
Ула хо віч. Так са ма ён ад зна чыў, што аб мяр коў ва ла ся ад-
крыц цё сэр віс на га цэнт ра Бе лАЗ і пы тан не аб ства рэн ні 
збо рач най вы твор час ці ў да лей шым. «Кам па нія Бе лАЗ 

па спя хо ва кан ку ры руе ў Ін дыі з тэх ні кай 
Kоmаtsu і Саtеrріllаr. На ступ ны тэн дар, які 
аб вяс ціў урад гэ тай кра і ны, — 250 ве лі ка-
груз ных аў та ма бі ляў. Ве да ю чы рэ пу та-
цыю на шых ве лі ка гру заў, ма гу ска заць, 
што ў нас ёсць вель мі вя лі кі шанц атры-
маць гэ ты кант ракт на ле та», — ад зна чыў 
Ула дзі мір Ула хо віч.

Што да ты чыц ца МТЗ, то пы тан не аб 
ства рэн ні збо рач най вы твор час ці, па сло-
вах стар шы ні БелГПП, ужо пра пра ца ва-
на. «Маг чы ма бу дзе за бяс пе чыць вы пуск 
4 ты сяч трак та раў з уз роў нем ла ка лі за цыі 
да 50%. Гэ тыя ма шы ны бу дуць най больш 

пры маль ны мі для пры ват най фер мер скай гас па дар кі 
Ін дыі», — рас тлу ма чыў ён. Акра мя та го, за раз ідзе аб-
мер ка ван не збо рач най вы твор час ці сед ла вых ця га чоў 
су мес на з МАЗ. Вы ву ча ец ца і ай чын ны элект ро бус.

Кам па нія Гом сель маш так са ма пад пі са ла пад час фо-
ру му кант ракт на па стаў ку аб ста ля ван ня і кам плек ту ю чых 
на су му больш за 730 ты сяч до ла раў. У сфе ры фар ма цэў-
ты кі пад пі са на тры па гад нен ні. «Фар ма цэў ты ка для на шай 
кра і ны з'яў ля ец ца вель мі важ най тэ май. Пад пі сан не гэ тых 
да ку мен таў у бу ду чы ні да зво ліць па ні зіць кошт для гра-
ма дзян Бе ла ру сі ле ка вых прэ па ра таў вель мі шы ро ка га 
про фі лю», — рас тлу ма чыў Ула дзі мір Ула хо віч.

Так са ма вар та ад зна чыць, што на ме ра пры ем стве 
быў за клю ча ны да га вор стра тэ гіч на га ха рак та ру кам-
па ні яй «Бел за меж буд» з На цы я наль най бу даў ні чай 
кар па ра цы яй Ін дыі. Гэ та доў га тэр мі но вы да ку мент, 
які пра ду гледж вае ўдзел бе ла рус кіх спе цы я ліс таў у 
пра ек та ван ні і бу даў ніц тве на рын ках трэ ціх кра ін з 
удзе лам ай чын ных пра ект ных ін сты ту таў, ін жы не раў 
і ін шых спе цы я ліс таў. Акра мя та го, Ула дзі мір Ула хо віч 
ад зна чыў важ насць ме ма ран ду ма, які пад пі са ла Бе ла-
рус кая ка лій ная кам па нія. Згод на з ім, Бе ла русь і Ін дыя 
па вя лі чаць па стаў кі ка лій ных угна ен няў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



Свая спра ваСвая спра ва  

Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на мес нік стар-
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, стар шы ня ГА 
«Бе ла рус кі са юз жан чын»: «У Бе ла ру сі 
53% на сель ніц тва — жан чы ны, амаль 
50% з іх за ня тыя ў эка но мі цы. Су час ны 
пар ла мент на 33,7% скла да ец ца з жан-
чын, прытым што ў склад двух па лат на га 
пар ла мен та ў су свет най прак ты цы да-
пус ка ец ца мак сі мум 28% жан чын».

Крыс ці на ЮХА НЕ САН, Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Шве цыі ў Бе ла ру-
сі: «У Шве цыі коль касць кам па ній, які мі 
кі ру юць жан чы ны, рас це хут чэй, чым 
тых, якія ўзна чаль ва юць муж чы ны. Па-
ло ва ўра да — жан чы ны, у Мі ніс тэр стве 
за меж ных спраў упер шы ню — 45% жан-
чын-па слоў. У якас ці экс пер таў-ка мен-
та та раў на тэ ле ба чан не і ра дыё ў сту дыі 
за пра ша юц ца па роў ну спе цы я ліс ты 
муж чы ны і жан чы ны. І за гэ ты мі да сяг-
нен ня мі ста іць вя лі кая пра ца».

Згод на з да сле да ван нем ЕБРР, у Бе-
ла ру сі на 10 муж чын, якія бя руць крэ дыт 
на раз віц цё сва ёй спра вы, пры хо дзіц ца 
толь кі ад на жан чы на. Муж чы ны на 60% 
час цей за жан чын ка рыс та юц ца крэ-
дыт ны мі кар та мі, а іма вер насць ад мо вы 
ў крэ ды це жан чы не на 55% вы шэй шая.

ФІ НАН СА ВАН НЕ
 МА ЛО ГА БІЗ НЕ СУ

Бел ін вест банк удзель ні чае ў пра ек тах па раз віц ці 
знеш ня га ганд лю, пад трым цы жа но ча га прад пры маль ніц тва 

і фі нан са ван ні энер га эфек тыў ных пра ек таў
Еў ра пей скі банк рэ кан струк цыі і раз віц ця (ЕБРР) пад пі саў па гад нен-
не аб вы дзя лен ні Бел ін вест бан ку суб ар ды на ва на га крэ ды ту ў па ме-
ры 50 міль ё наў еў ра тэр мі нам на 6 га доў. Гэ тыя срод кі банк пла нуе 
на кі ра ваць на фі нан са ван не мік ра-, ма ло га і ся рэд ня га біз не су.

Дэ ле га цыя ЕБРР на ча ле з яго прэ зі дэн там сэ рам Су май Чак ра бар ці ў 
рам ках свай го трох дзён на га ві зі ту ў Бе ла русь пра вя ла дзе ла выя су стрэ чы 
з кі раў ніц твам Бел ін вест бан ка. Ад ным з клю ча вых пы тан няў су стрэч бы ло 
аб мер ка ван не кі рун каў кар па ра цый на га раз віц ця бан ка і да лей ша га ўза е-
ма дзе ян ня ў част цы рэа лі за цыі су мес ных пра ек таў. Асаб лі вая ўва га бы ла 
ўдзе ле на па вы шэн ню фі нан са вай на дзей нас ці бан ка за кошт вы дзя лен ня 
суб ар ды на ва на га крэ ды ту.

«За час пра цы Бел ін вест бан ку і ЕБРР уда ло ся па бу да ваць да вер ныя 
парт нёр скія ад но сі ны, які мі мы вель мі да ра жым. Су мес ны мі на ма ган ня мі 
мы за ка рот кія тэр мі ны змаг лі да сяг нуць знач ных вы ні каў у транс фар ма цыі 
бан ка. Суб ар ды на ва ны крэ дыт — гэ та па каз чык да ве ру ўсім тым лю дзям, 
якія за раз пра цу юць над па ляп шэн нем бан ка», — ад зна чыў Анд рэй Брыш-
тэль, стар шы ня праў лен ня Бел ін вест бан ка.

На сён няш ні дзень банк удзель ні чае ў ча ты рох пра ек тах ЕБРР: пад-
трым ка крэ ды та ван ня мік ра-, ма лых і ся рэд ніх прад пры ем стваў, са дзей ні-
чан не раз віц цю знеш ня га ганд лю, пад трым ка жа но ча га прад пры маль ніц-
тва і фі нан са ван не энер га эфек тыў ных пра ек таў у на шай кра і не. Агуль ны 
аб' ём срод каў, атры ма ных бан кам ад ЕБРР, — ка ля 60 міль ё наў еў ра.

Прэ зі дэнт ЕБРР Су ма Чак ра бар ці за явіў: «Прай шло два га ды з та го 
ча су, як мы пры сту пі лі да мі сіі па пе ра ўтва рэн ні Бел ін вест бан ка. Сён ня 
мы да сяг ну лі вель мі важ на га пра меж ка ва га вы ні ку, што да зва ляе нам 
быць за да во ле ны мі тым, як мы ру ха ем ся па на ме ча ным шля ху. Вы дзе-
ле ныя ва ша му бан ку да дат ко выя рэ сур сы бу дуць не толь кі на кі ра ва ны на 
ка пі та лі за цыю бан ка, але так са ма бу дуць са дзей ні чаць па ве лі чэн ню до лі 
пры ват на га ка пі та лу ў бан каў скім сек та ры кра і ны».

Як ста ла вя до ма, ула ды Бе ла ру сі і ЕБРР вя дуць пе рад пры ва ты за цый-
ную пад рых тоў ку па про да жы Бел ін вест бан ка. Вы лу чэн не суб ар ды на ва-
на га крэ ды ту, які мо жа быць кан вер та ва ны ў ак цыі, з'яў ля ец ца ад ным з 
пунк таў гэ тай пра гра мы.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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10 КАНТ РАК ТАЎ 
І ТА ВА РА АБА РОТ У $1 МЛРД

Кі раў нік БелГПП рас ка заў 
аб вы ні ках дыя ло гу 

бе ла рус кіх і ін дый скіх біз нес ме наў
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