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ТРЫ ДО ЛА РЫ 
Ў ДЗЕНЬ

Ін да не зію па пра ве на-
зы ва юць пер шай эка но мі-
кай Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі 
(ПУА). Ана лі ты кі прад каз ва-
юць ёй цу доў ную бу ду чы ню. 
Па вод ле пра гно зу эка на міс-
таў PrіcewaterhouseCoopers, 
да 2050 го да Ін да не зія вый дзе 
па ВУП, раз лі ча ным па па ры-
тэ це па куп ніц кай здоль нас ці, 
на чац вёр тае мес ца і бу дзе 
са сту паць па гэ тым па каз чы-
ку толь кі Кі таю, Ін дыі і ЗША. 
Кра і не ўда ло ся ў асноў ным 
па зба віц ца ад эка на міч най 
і па лі тыч най не ста біль нас ці, 
якія прый шлі з азі яц кім фі нан-
са вым кры зі сам на пры кан цы 
мі ну ла га ста год дзя. Той кры-
зіс ба лю ча ўда рыў па Ін да не-
зіі. Да стат ко ва ска заць, што 
ВУП зні зіў ся на 20%. Джа-
кар це ўда ло ся так са ма змен-
шыць дзярж доўг і да маг чы ся 
пэў ных пос пе хаў у ба раць бе з 
ка руп цы яй і не па тыз мам.

У Ін да не зіі сё ле та ча ка ец-
ца пры рост эка но мі кі на 5,1%. 
Гэ та адзін з са мых вы со кіх 
тэм паў рос ту эка но мі кі ся род 
буй ных рын каў, якія раз ві ва-
юц ца. Рэ сур сы і маг чы мас-
ці для ура жаль на га рыў ка ў 
Джа кар ты ёсць. Аў та ры тэт-
нае ў све це біз не су дзе ла вое 
вы дан не Barron's, на прык лад, 
лі чыць, што ся род тых кра ін, 
якія най больш вый гра юць ад 
ад наў лен ня цэн на сы ра ві ну і 
ка рыс ныя вы кап ні, апы нец ца 
і Ін да не зія, у якой на гэ тыя па-
зі цыі пры па дае 35% ад уся го 
экс пар ту.

З ін ша га бо ку, пос пе хі ў 
эка но мі цы не кам пен су юць 
праб лем у гра мад стве. Прор-
ва па між бед ны мі і ба га ты мі, 
ня гле дзя чы на ўсе на ма ган-
ні ўла даў, рас це хут чэй, чым 
у ін шых кра і нах ПУА, лі чаць 
у даб ра чын най ар га ні за цыі 
Oxfam. 93 млн ін да не зій цаў 
усё яшчэ жы вуць менш чым 
на $3,1 у дзень, якія Су свет ны 
банк лі чыць уме ра най бед нас-
цю. Не дзіў на, што Oxfam ста-
віць гэ тую кра і ну на шос тае ад 
кан ца мес ца па ма тэ ры яль най 
ня роў на сці на пла не це, а ў Азіі 
па гэ тым па каз чы ку на дру-
гое — пас ля Тай лан да.

Ка лісь ці Ін да не зію ста ві-
лі ў прык лад як дзяр жа ву, 
што да сяг ну ла пос пе хаў у 
па бу до ве дэ ма кра тыч на га 
гра мад ства. Але і ня гле дзя-
чы на гэ та ў ёй заў сё ды ха-
па ла пра даж ных па лі ты каў 
і ка рум па ва ных чы ноў ні каў. 
Ця пер сі ту а цыя яшчэ больш 
па гор шы ла ся. Са мі ін да не зій-
цы ка жуць, што не па мя та юць 
та ко га па дзен ня но ра ваў, як 
у на шы дні. Ка руп цыя ў Ін да-
не зіі так са ма, як у боль шас ці 
ін шых азі яц кіх кра ін, квіт нее 
пыш ным цве там. Па вод ле 
ацэ нак МВФ, у 2015 го дзе, 
на прык лад, ін да не зій скія каз-
нак ра ды і ка руп цы я не ры вы-
ве лі ў аф шор $101 млрд.

ШТО СЦВЯР ДЖАЕ 
ПАН ЧА СІ ЛА?

На сель ніц тва Ін да не зіі 
з'яў ля ец ца по лі эт ніч ным. Уся-
го на тэ ры то рыі гэ тай кра і-
ны пра жы вае 300 на ро даў, 
якія пе ра важ на на ле жаць да 

аў стра не зій скай гру пы. Да 
яе, у пры ват нас ці, ад но сяц-
ца яван цы — са мы шмат лі кі 
на род у Ін да не зіі (ка ля 45%). 
Дру гі мі па коль кас ці лі чац ца 
су ндан цы (ка ля 15%). На до-
лю ін шых на цы я наль нас цяў 
пры хо дзіц ца менш за пяць 
пра цэн таў: ма дур цы, мі нанг-
ка бы, бу гі сы, а так са ма ма-
лай цы, кі тай цы, ба та кі, ба лі, 
іран цы і га ланд цы.

У Ін да не зіі рэ лі гія зай мае 
ад но з га лоў ных мес цаў у 
гра мад скім жыц ці. Ня гле дзя-
чы на тое, што кан сты ту цыя 
га ран туе сва бо ду ве ра выз-
нан ня, не ка то рыя рэ лі гіі за-
ка на даў ча ма юць пе ра ва гу. 
Асаб лі вым ста ту сам ва ло да-
юць іс лам, пра тэ стан тызм, 
ка та лі цызм, ін ду ізм, бу дызм і 
кан фу цы ян ства. Тым не менш 
амаль дзе вя нос та пра цэн таў 
на сель ніц тва — му суль ма не. 
Та кім чы нам 260-міль ён ная 

Ін да не зія з'яў ля ец ца са май 
буй ной іс лам скай кра і най 
у све це. Атэ іс таў тут амаль 
ня ма — афі цый ная ідэа ло гія 
Ін да не зіі Пан ча сі ла, асноў-
ныя па ла жэн ні якой ве дае 
на па мяць кож ны школь нік, 
сцвяр джае іс на ван не адзі на-
га Бо га (зрэш ты, не па каз ва-
ю чы, яко га ме на ві та).

Ін да не зій скія му суль ма не 
заў сё ды ста ві лі ся ў прык лад 
сва ім бліз ка ўсход нім і аф-
ган скім суб ра там. Ін да не зія 
лі чы ла ся ўзо рам уме ра на га 
іс ла му, ад ным з рэд кіх пры-
кла даў іс на ван ня не ба га та га 
і бес кан флікт на га му суль-
ман ска га гра мад ства. Дзве 
са мыя буй ныя іс лам скія ар-
га ні за цыі ў Ін да не зіі «На хда-
ту ль-Уля ма» і «Му ха ма дзія» 
ра зам на ліч ва юць да 80 міль-
ё наў чле наў. Гэ тая коль касць 
пе ра ўзы хо дзіць на сель ніц тва 
цэ лых му суль ман скіх кра ін 
Азіі і Аф ры кі.

УДА РЫ ПА ПАД ПОЛ ЛІ
Па вод ле ацэ нак ўра да і 

кі раў ніц тва сі ла вых струк тур 
Ін да не зіі, асноў ныя па гро зы 
яе на цы я наль най бяс пе цы 
но сяць унут ра ны ха рак тар. 
Най важ ней шы мі з іх з'яў ля-
юц ца між эт ніч ныя і між рэ лі-
гій ныя кан флік ты і звя за ныя 
з імі пра явы тэ ра рыз му і эк-
стрэ міз му. Між аб шчын ныя 
су пя рэч нас ці, якія стрым лі-
ва лі ся ва ўмо вах жорст кай 
дзяр жаў най ула ды і ўстой-
лі ва га са цы яль на-эка на міч-
на га рос ту 1970—1990-х га-
доў, рэз ка аб васт ры лі ся на 
фо не цяж ка га эка на міч на га 
кры зі су і па лі тыч най не ста-

біль нас ці, што су пра ва джа ла 
крах рэ жы му Су ха рта. Ад ной 
з пер шых маш таб ных іх пра-
яў ста лі кро ва пра літ ныя па-
гро мы эт ніч ных кі тай цаў у 
Джа кар це ў маі 1998 го да. 
Пас ля най больш кан флікт най 
сі ту а цыя бы ла ў ра ё нах зме-
ша на га пра жы ван ня буй ных 
му суль ман скіх і хрыс ці ян скіх 
су поль нас цяў, у пры ват нас ці, 
на поў на чы Су мат ры, на Су-
ла ве сі і Ма лу ках: на пра ця гу 
не каль кіх га доў там ад бы ва-
лі ся су тык нен ні на рэ лі гій най 
гле бе, за бой ствы і тэ ра рыс-
тыч ныя ак ты, якія пры во дзі лі 
да шмат лі кіх ах вяр.

За ка рот кі пе ры яд ад быў ся 
рэз кі рост рэ лі гій на га, перш за 
ўсё іс лам ска га, эк стрэ міз му і 
тэ ра рыз му: сфар ма ва лі ся або 
вый шлі з глы бо ка га пад пол ля 
не каль кі ад па вед ных ар га ні-
за цый, якія на ла дзі лі су вя зі 
са струк ту ра мі між на род на га 

тэ ра рыз му. Най буй ней шай 
і най больш уплы во вай з іх 
ста ла Джэ маа Іс ла мія, якая 
на ла дзі ла ўза е ма дзе ян не з 
Аль-Ка і дай і ства ры ла свае 
пад раз дзя лен ні не толь кі ў 
роз ных рэ гі ё нах Ін да не зіі, але 
і ў ін шых кра і нах Паўд нё ва-Ус-
ход няй Азіі. Да лі ку най больш 
маш таб ных і рэ за нанс ных тэ-
рак таў, учы не ных Джэ маа Іс-
ла мія і ін шы мі эк стрэ місц кі мі 
гру поў ка мі, ад но сяц ца вы бу хі 
на вост ра ве Ба лі ў каст рыч ні-
ку 2002 го да (202 за бі тых) і ў 
каст рыч ні ку 2005-га (не менш 
за 19 за бі тых), вы бу хі ка ля 
гас ці ні цы «Ма ры ёт» у жніў-
ні 2003-га (12 за бі тых) і ка ля 
аў стра лій ска га па соль ства ў 
ве рас ні 2004-га (не менш за 
9 за бі тых) у Джа кар це. Да ся-
рэ дзі ны 2000-х га доў ула дам 
уда ло ся на нес ці сур' ёз ныя 
ўда ры па іс ла місц кім пад-
пол лі за кошт лік ві да цыі або 
арыш ту шэ ра гу яго кі раў ні коў 
і ак ты віс таў (перш за ўсё з са-
ста ву Джэ маа Іс ла мія), а так-
са ма мі ні мі за ваць пра явы між-
аб шчын на га гвал ту. Тым не 
менш тэ ра рыс тыч ная па гро за 
за ста ец ца на вы со кім уз роў ні, 
сі ту а цыя ў шэ ра гу рэ гі ё наў з 
на сель ніц твам, раз на стай ным 
па эт на кан фе сій ным скла дзе, 
до сыць на пру жа ная.

АР МІЯ ГА РАН ТУЕ 
СПА КОЙ

У Ін да не зіі апош нім ча сам 
рас туць ра ды каль ныя на строі 
ся род му суль ман, част ка з іх 
хо ча змя ніць дзяр жаў ную 
дакт ры ну Ін да не зіі як свец-
кай дзяр жа вы, за явіў за гад-
чык цэнт ра Паўд нё ва-Ус ход-

няй Азіі, Аў стра ліі і Акі я ніі 
Ін сты ту та ўсхо даз наў ства 
Дзміт рый Ма ся коў. Па сло-
вах экс пер та, апош нім ча сам 
ад бы ва ец ца пра цэс но вай іс-
ла мі за цыі гэ тай кра і ны. Ад-
нак, упэў не ны спе цы я ліст, 
ра ды ка лам на ўрад ці атры-
ма ец ца змя ніць дзяр жаў ную 
дакт ры ну Ін да не зіі як свец-
кай дзяр жа вы, га лоў най пе-
ра шко дай тут ста не ін да не-
зій ская ар мія. «Ка лі пач нуц-
ца сур' ёз ныя бес па рад кі, то 
ўмя ша ец ца ар мія і сі ту а цыя 
бу дзе ўрэ гу ля ва на. Вой ска 
пры ме ніць зброю, для ін да-
не зій скай ар міі гэ та не пы тан-
не, гэ так жа як і для тай скай 
ар міі — як толь кі сі ту а цыя вы-
хо дзіць з-пад кант ро лю, там 
пры мя ня юць вель мі жорст кія 
ме та ды. Тым больш што ў Ін-
да не зіі ёсць во пыт раз гро му 
ка му ніс тыч най пар тыі пас ля 
1965 го да», — на га даў ён.

Урад Ін да не зіі пра да ста-
віць уз бро е ным сі лам кра і ны 
больш шы ро кія паў на моц твы 
ў ан ты тэ ра рыс тыч най ба-
раць бе. У за кон аб су праць-
дзе ян ні эк стрэ міз му ўня суць 
па праў кі. У пры ват нас ці, 
вай ско выя пад раз дзя лен ні 
змо гуць браць пад ахо ву за-
меж ныя дып ла ма тыч ныя мі-
сіі, най важ ней шыя ўра да выя 
ўста но вы, аэ ра пор ты, а так-
са ма ка мер цый ныя мар скія 
суд ны. Акра мя та го, уз бро е-
ныя сі лы змо гуць са ма стой на 
пра во дзіць ан ты тэ ра рыс тыч-
ныя апе ра цыі на тэ ры то рыі 
Ін да не зіі. Ця пер ба раць ба з 
эк стрэ міз мам за ся ро джа на ў 
ру ках спе цы яль на га пад раз-
дзя лен ня па лі цыі Densus 88. 
Дзя ку ю чы яго на ма ган ням 
ле тась у кра і не пра ду хі лі лі 
15 буй ных тэ рак таў.

НА МЯ ЖЫ
Між рэ лі гій ныя ад но сі ны 

ў Ін да не зіі, лі чыць Fіnancіal 
Tіmes, знач на леп шыя, чым 
у ін шых азі яц кіх кра і нах з вя-
лі кай пе ра ва гай му суль ман, 
ты пу Банг ла дэш, Па кі ста на 
або Ма лай зіі. Да та го ж, на 
дум ку Эд вар да Ас пі на ла, 
пра фе са ра па лі та ло гіі і спе-
цы я ліс та па Ін да не зіі ў Аў-
стра лій скім на цы я наль ным 
уні вер сі тэ це, ка ля чвэр ці 
му суль ман, якія га ла са ва лі ў 
Джа кар це, ад да лі ў пер шым 
ту ры свае га ла сы за Пур на-
ма. Ня гле дзя чы на ўсё гэ та, 
на пру жан не па між рэ лі гій най 
боль шас цю і мен шас ця мі час 
ад ча су пе ра рас тае ў гвалт. 
Ця пе раш нія дэ ман стра цыі 
да сяг ну лі куль мі на цыі ў ліс-
та па дзе мі ну ла га го да, ка лі ў 
іх удзель ні ча лі 200 тыс. ча ла-
век. Ап ты міс ты, вя до ма, ка-
жуць, што ні чо га страш на га 
ня ма, бо су пя рэч нас ці спра-
ва ка ва ныя вы ба ра мі, па лі-
ты кай, і та кім чы нам пас ля 
19 кра са ві ка аб ста ноў ка па-
він на нар ма лі за вац ца.

Тым не менш ат мас фе ра 
ў Джа кар це за раз на пру жа-
ная. Пос пех ма са вых вы сту-
паў су праць Пур на ма на даў 
яго па лі тыч ным пра ціў ні кам 
і іс лам скім ра ды ка лам упэў-
не нас ці. Пры чым, ах вя рай 
іх гне ву з'яў ля ец ца не толь кі 
хрыс ці ян скі гу бер на тар, але 
і кі тай цы, якія зай ма юц ца ў 
асноў ным біз не сам і фі нан-
са мі. Мно гія эт ніч ныя кі тай-
цы ця пер з тры во гай со чаць 
за па дзея мі ў ста лі цы. Па іх 
сло вах, та ко га на пру жан ня і 
тры во гі не бы ло з 1998 го да, 
ка лі па ўсёй кра і не пра ка ці ла-
ся хва ля кі тай скіх па гро маў і 
кры ва вых су тык нен няў па між 
му суль ма на мі і хрыс ці я на мі.

За хар БУ РАК.
burak@zvіazda.by

Заўт ра ад бу дзец ца дру гі тур вы ба раў кі раў ні ка ін да не зій скай ста лі цы. Па са да 
кі раў ні ка Джа кар ты па знач нас ці са сту пае толь кі прэ зі дэнц кай. Да рэ чы, 
боль шасць лі да раў кра і ны да та го, як пе ра ехаць у прэ зі дэнц кі па лац, кі ра ва лі 
ста лі цай. Не дзіў на, што за па са ду ста ліч на га гу бер на та ра раз га рэ ла ся та кая 
вост рая і бес кам пра міс ная ба раць ба. Шэ раг па лі то ла гаў асце ра га юц ца, 
што пе ра мо га Ба су кі Та хая Пур на ма (яко га час та на зы ва юць яго кі тай скім 
імем — Ахок, ён пра тэ стант па рэ лі гій ных пе ра ка нан нях і эт ніч ны кі та ец па 
на цы я наль нас ці) мо жа пры вес ці не толь кі да кры ва вых бес па рад каў у Джа кар це, 
але і на ват да гра ма дзян скай вай ны ў маш та бах усёй кра і ны. Ча му «лі ха ма ніць» 
най буй ней шую му суль ман скую кра і ну све ту?

ТРЫ ВО ГА НА АСТ РА ВАХ Ча му не спа кой на 
ў Ін да не зіі?
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область

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АКТИВЫ
Код

строки
На 31 декабря 

2016 года
На 31 декабря 

2015 года

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 110 553 539

Прочие долгосрочные активы 180 - 4

ИТОГО по разделу I 190 553 543

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 259 299

Расходы будущих периодов 230 5 -

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 72 83

Денежные средства и эквиваленты денежных 
средств

270 27 22

ИТОГО по разделу II 290 363 404

БАЛАНС 300 916 947

Собственный капитал и обязательства

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  

Уставный капитал 410 608 608

Резервный капитал 440 22 22

Добавочный капитал 450 120 76

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

460 77 102

ИТОГО по разделу III 490 827 808

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 89 139

ИТОГО по разделу V 690 89 139

БАЛАНС 700 916 947

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Наименование показателей
Код

строки

За январь –
декабрь 

2016 года

За январь –
декабрь 

2015 года

Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

010 1 146 1 288

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (984) (1 163)

Валовая прибыль 030 162 125

Управленческие расходы 040 (174) (168)

Расходы на реализацию 050 (17) (19)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 

060 (29) (62)

Прочие доходы по текущей деятельности 070 31 37

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (37) (36)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090 (35) (61)

Доходы по инвестиционной деятельности 100 15 67

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (4) (4)

Прибыль (убыток) от инвестиционной 
и финансовой деятельности

140 11 63

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 (24) 2

Налог на прибыль 160 (1) (1)

Чистая прибыль (убыток) 210 (25) 1

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 44 41

Совокупная прибыль (убыток) 240 19 42

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250 (0,001481) 0,0000355

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 (0,001481) 0,0000355

Данные отчетности подтверждены:
ИП Климович М.М., свидетельство 

№0265315 от 02.03.2011 г.

Информация об ОАО

4. Доля государства в уставном фонде эми-
тента (всего в %): 

0

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Наименование показателя
Ед.

изм.
За отчетный

период 

За аналогичный
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 114 114

в том числе: юридических лиц лиц 0 0

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 114 114

из них нерезидентов Республики Беларусь лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде 

тыс. 
руб.

0 5

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тыс. 
руб.

0 5

Дивиденды, приходящиеся на одну простую 
(обыкновенную) акцию (включая налоги)

руб. 0 0,305

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) акцию 
(включая налоги)

руб. 0 0,305

Обеспеченность акции имуществом 
общества

руб. 49,0 47,9

Количество простых акций, находящихся 
на балансе общества, – всего

штук 0 0

8. Среднесписочная численность 
работающих 

человек 72 79

9. Основные виды продукции или виды 
деятельности, по которым  получено двад-
цать и более процентов выручки от реали-
зации  товаров, продукции, работ, услуг 

Производство сборных 
железобетонных и бетонных 

конструкций и изделий – 95,7%

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 22 марта 2017 г.
13. Сведения о применении эмитентом свода правил корпоративного поведения:
Регламент работы ОАО с реестром владельцев ценных бумаг – утвержден общим 
собранием акционеров (протокол №15 от 24.03.2010). Положение об аффилиро-
ванных лицах – утверждено наблюдательным советом общества (протокол №104 
от 02.03.2011).
14. Адрес официального сайта ОАО в глобальной компьютерной сети Интернет:
www.cpzjbi.brest.by

Директор ОАО С.В. Мороз
Главный бухгалтер Д.Ф. Мануйлович


