
23 кастрычніка 2018 г.ЭКАНАМІКС4

«Мне заў сё ды зда ва ла ся, што фран-

шы зы — гэ та для сла ба коў. Маў ляў, 

у ця бе ня ма фан та зіі, каб пры ду маць 

неш та сваё. Але гэ та доб ры спо саб 

за ра біць гро шы», — дзе ліц ца адзін 

з бе ла рус кіх прад пры маль ні каў. Пра 

ад крыц цё біз не су па фран шы зе і пад-

вод ныя ка мя ні гэ тай спра вы рас каз-

ва лі на ня даў нім се мі на ры ў рам ках 

пра ек та па са дзей ні чан ні за ня тас ці і 

са ма за ня тас ці на сель ніц тва ў ма лых 

і ся рэд ніх га ра дах Бе ла ру сі (ён рэа лі-

зу ец ца Пра гра май раз віц ця ААН і Мі-

ніс тэр ствам эка но мі кі на шай кра і ны 

пры фі нан са вай пад трым цы Ра сіі). Мы 

на ве да лі гэ ту су стрэ чу і за на та ва лі са-

мае ці ка вае.

Ідзеш у ме ды цы ну — 
май цяр пен не

— Заў сё ды хо чац ца рас каз ваць толь кі 

пра па зі тыў ныя вы ні кі, але мы су ты ка ем ся 

і з не прад ба ча ны мі аб ста ві на мі, — за ўва-

жыў на па чат ку свай го вы ступ лен ня Ві таль 

ШЫ Я НАЎ, стар шы ня на гля даль на га са ве-

 та Не за леж най ла ба ра то рыі ІNVІTRO 

ў Бе ла ру сі.

Гэ тая ме ды цын ская кам па нія ад кры ла ся 

ў 1995 го дзе ў Ра сіі. Сён ня ў яе ёсць больш 

за 1100 офі саў у роз ных кра і нах. У нас ла-

ба ра то рыя прад стаў ле на ў 20 га ра дах.

Ві таль Шы я наў пры зна ец ца: за пус каць 

фран шы зу ў ме ды цын скім сег мен це ў Бе-

ла ру сі ня прос та. Пер шая пры чы на — цэ на-

ўтва рэн не на рын ку ме ды цын скіх па слуг. 

Па коль кі гэ ты біз нес мае са цы яль ную скі ра-

ва насць, дзяр жа ва на кла дае пэў ныя аб ме-

жа ван ні. Дру гая — сур' ёз ныя па тра ба ван ні 

да ар га ні за цыі спра вы. Па чы на ю чы ад па-

мяш кан ня і за кан чва ю чы пер са на лам.

— Усе ме ды цын скія ра бот ні кі пры ват ных 

уста ноў па він ны быць з пер шай ці вы шэй-

шай ка тэ го ры яй. Ка лі ў 2015 го дзе вый шаў 

указ Прэ зі дэн та № 475, у нас да лё ка не ўсе 

мед сёст ры ад па вя да лі та кім па тра ба ван-

ням. І бы ло праб ле май на браць па трэб ны 

пер са нал, — рас каз вае біз не со вец.

Што да па мяш кан няў, то знай сці га то вае 

пад ме ды цын скія па слу гі прак тыч на не рэ-

аль на: трэ ба шмат укла дац ца ў ра монт.

— Каб за пус ціць біз нес у гэ тай сфе ры, 

ме ды цы ну трэ ба лю біць, — упэў не ны Ві-

таль Шы я наў. — І мець цяр пен не, бо гэ та не 

хут кія ін вес ты цыі. Толь кі ад мо ман ту за клю-

чэн ня кант рак та да ад крыц ця фран шы зы 

пра хо дзіць мі ні мум год. Не ха чу па крыў дзіць 

ка лег з ка вяр ня мі, але гэ та не пі раж ка мі 

ганд ля ваць.

Трэ ба быць так са ма га то вым да та го, што 

кам па нія, якая вы дае фран шы зу, бу дзе дык-

та ваць свае пра ві лы гуль ні, бо ёй важ ны 

ўлас ны імідж. Так, у мед цэнт рах ІNVІTRO

нель га ра біць абор ты — штраф ныя санк цыі 

за гэ та для прад пры маль ні ка да ся га юць 

500 ты сяч еў ра.

Дзе па ста віць ганд лё вы пункт?
Ві таль МА КЕЙ, ула даль нік ад най мен-

най кам па ніі па вы пус ку аў тар скіх вы ра-

баў са ску ры, прай шоў шлях ад ра мес ні-

ка да біз не соў ца. Ка лі ён уба чыў, што яго 

пра дук цыя ста ла вя до мая, стаў ад кры ваць 

улас ныя кра мы, за мест та го, каб ад да ваць 

сум кі і ка шаль кі на рэа лі за цыю ў ганд лё выя 

сет кі. Спра ба ваў роз ныя ва ры ян ты — «аст-

раў кі» ў ганд лё вых цэнт рах, пры сце нач ныя 

пунк ты, асоб ныя кра мы.

— Мы ўба чы лі, што на шы вы ра бы ў «аст-

раў ках» не пра да юц ца. Увесь та вар ад туль 

вяр таў ся. А спра ва ў тым, што ў та кіх пунк-

тах ро бяць ім пуль сіў ныя па куп кі. Бя руць, 

на прык лад, за рад кі для тэ ле фо наў. А ў нас 

сур' ёз ны пра дукт, — дзе ліц ца во пы там вы-

сту поў ца.

Ця пер ула даль нік кам па ніі сам пра па нуе 

фран шы зы. Ка жа, каб ад крыць кра му, спе-

цы яль най аду ка цыі не трэ ба. Га лоў нае — 

каб бы ло жа дан не і па да баў ся та вар.

Вы ра бы Ві та ля Ма кея пра да юц ца ў дзе-

вя ці кра і нах све ту. Ся род іх — Вя лі ка бры-

та нія, Чэ хія, Гер ма нія. Хут ка кра мы з'я вяц ца 

ў Пар ту га ліі і Іс па ніі. Прад пры маль ні кам ён 

ра іць слу хаць па ра ды кам па ній, якія вы да-

юць фран шы зы, — тыя ўжо на бі лі шы шак і 

ве да юць, як пры му сіць біз нес пра ца ваць.

Тэх на ло гіі 
па вы ша юць эфек тыў насць

ІТ-рас пра цоў кі трэ ба ўка ра няць у роз-

ныя сфе ры. У гэ тым упэў не ны вы ка наў чы 

ды рэк тар ра сій скай сет кі ка вяр няў япон-

 скай і па на зі яц кай кух ні Муbox Ра ман

АРЭШ КІН. Ён рас ка заў пра пра грам нае за-

бес пя чэн не, якое да па маг ло кам па ніі стаць 

больш эфек тыў най.

Так, яны рас пра ца ва лі сваю пра гра му 

для ка сы. З ці ка ві нак — пра да вец ба чыць на 

эк ра не, коль кі яму за ста ло ся да вы ка нан ня 

дзён на га пла на.

— Чым больш ка рот кі ад рэ зак ча су на 

за дан не вы вы стаў ля е це для лі ней на га пер-

са на лу, тым больш эфек тыў на ідзе ра бо та. 

У нас праз гэ тае но ва ўвя дзен не (да гэ туль 

ары ен та ва лі ся на ме сяч ны план) ста ла пра-

 да вац ца на 3-5 пра цэн таў больш та ва ру.

Кам па нія ства ры ла так са ма ўлас ны кол-

цэнтр. Як толь кі апе ра тар па ды мае труб ку, 

пе рад ім на ма ні то ры вы скок вае ўся гіс то-

рыя зва ро таў клі ен та — яго ад рас, па зі цыі 

ў ме ню, якія ён час цей за каз вае. Гэ та ска-

ра чае час зван ка.

Яшчэ ад на ка рыс ная зна ход ка — task 

manager. Яе пад гля дзе лі ў за ход ніх кам па-

ній. Сут насць у тым, што ра бот нік ад зна чае 

ў ма біль най пра гра ме, што ён ка лі ро біць: 

за хо дзіць на склад, едзе ў банк ці ў пра вя-

ра ю чыя ор га ны. Гэ та да зва ляе ўба чыць, на 

што тра ціц ца ра бо чы час.

А для кі раў ні коў сет кі ка вяр няў пры ду ма лі 

пра гра му, якая вы во дзіць на эк ран кам п'ю-

та ра ўсе клю ча выя па каз чы кі ра бо ты кож-

на га ад дзе ла. Так ляг чэй са чыць за вя лі кім 

біз не сам і апе ра тыў на пры маць ра шэн ні.

Усе гэ тыя «на ва ро ты» да зво лі лі кам па-

ніі па вя лі чыць час та ту за ка заў — ся рэд-

не ста тыс тыч ны госць стаў за хо дзіць у ка-

вяр ню (ці ка рыс тац ца яе да стаў кай) не раз 

у 2,3 ме ся ца, а раз у 1,7 ме ся ца.

Скла да нас ці пер ша пра ход ца
Біз не со вец Аляк сей СА ДА ВОЙ раз ві-

ваў шмат пра ек таў. Адзін з іх — бар бер шоп

Fіrm (фран шы за кі еў скай муж чын скай цы-

 руль ні). Ка лі прад пры маль нік яго ад кры ваў, 

та кія ўста но вы яшчэ не бы лі па пу ляр ныя ў 

Бе ла ру сі. Ён ад зна чае, што быць пер ша пра-

ход цам заў сё ды скла да на.

— Я спы таў пры яце ля, які ад крыў са лон 

пры га жос ці для жон кі: «Як ду ма еш, муж чын-

ская цы руль ня — доб рая ідэя?» Ён ад ка заў, 

што гэ та ка та стро фа. «А як жа ла мі на цыя, 

па фар боў ка ка ра нёў? Гэ та ж са мае да ра-

гое! А стрыг чы муж чын ня вы гад на». Доб ра, 

што я яго не па слу хаў, — усмі ха ец ца Аляк-

сей Са да вой.

Ён, да рэ чы, раз венч вае міф, што за пус-

каць біз нес за мя жой на шмат пра сцей. Адзін 

толь кі прык лад: ка лі ён ад кры ваў бар бер-

шоп у Віль ню се і ха цеў зра біць шыль ду над 

ім, да вя ло ся абы сці ўсіх жы ха роў гэ та га до-

ма і атры маць іх да звол.

Як пра віль на вы браць фран шы зу? Біз не-

со вец ра іць звяр таць ува гу на тое, на коль кі 

кам па нія па спя хо вая, ці ёсць у яе «пе рай-

маль ні кі» (дрэн нае ка пі ра ваць не бу дуць) і 

ці прад стаў ле на яна ў су сед ніх кра і нах (ка лі 

так, то гэ та вар тая пра па но ва).

— Фран шы за — са мы хут кі спо саб маш-

та бі ра ван ня біз не су, — пад су моў вае ён. — 

Ро бя чы штуч ныя пра ек ты, я ўкла даў больш 

вы сіл каў і за раб ляў менш.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

БІЗ НЕС ПА ФРАН ШЫ ЗЕ = ХУТ КІЯ ГРО ШЫ?
Як прад пры маль ні ку не на біць шы шак на стар це

Дзе ла вы па ды ходДзе ла вы па ды ход

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

А вось коль касць вы стаў ле-

ных на про даж ква тэр за пер шы 

во сень скі ме сяц па вя лі чы ла ся на 

1,3 %. Рост пра па но вы на зі ра ец ца 

ўжо восьмы ме сяц за пар, за гэ ты 

час ба за вы стаў ле ных аб' ек таў па-

вя лі чы ла ся на 41 %.

Ад на па ка ё выя 
кры ху па тан не лі

Ся рэд няя ца на квад рат на га 

мет ра ква тэр, раз лі ча ная па да ных 

здзе лак куп лі-про да жу, вы рас ла ў 

ве рас ні на 0,3 % і скла ла 1277 до ла-

раў за квад рат ны метр. Ха рак тэр-

на, што агуль ны рост быў да сяг-

ну ты за кошт 3-па ка ё вых ква тэр, 

а так са ма з-за па ве лі чэн ня до-

 лі да ра жэй шых «ад на па ка ё вак». 

У боль шас ці ты паў ква тэр у ве рас ні 

пе ра ва жа ла ад моў ная ды на мі ка.

У за леж нас ці ад коль кас ці па-

ко яў сі ту а цыя з цэ на мі ў ве рас ні 

па вод ле ін фар ма цыі пар та ла rеаlt.bу 

бы ла на ступ най. Кошт квад рат-

 на га мет ра ад на па ка ё вай ква тэ-

ры за мі ну лы ме сяц на ват злёг ку 

«зва ліў ся» (мі нус 0,3 %) і склаў 

1354 до ла ры, або ў ся рэд нім 

47,5 ты ся чы до ла раў за ква тэ ру. 

Та кую ж ды на мі ку па каз вае «квад-

рат» двух па ка ё вай ква тэ ры (мі нус 

0,2 %) — 1226 до ла раў, 58 ты сяч 

до ла раў за ква тэ ру. Трох па ка ё выя 

апарт амен ты не ча ка на па да ра жэ-

лі (плюс 3,7 %), ця пер кошт квад-

рат на га мет ра роў ны 1203 до ла-

рам, а ква тэ ра каш туе ў ся рэд нім 

78 ты сяч до ла раў.

Ха це лі да ра жэй, 
а атры ма лі як заў сё ды

Ся рэд ні ўзро вень цэн у аб' явах 

аб про да жы ква тэр вы рас у ве рас ні 

на 0,7 % і да сяг нуў мак сі маль на га 

ўзроў ню за 2,5 го да. У той жа час 

раз рыў па між цэ на мі пра па но вы і 

рэ аль ных здзе лак па вя ліч ва ец ца 

трэ ці ме сяц за пар. Ся рэд няя ца на 

«квад ра та» ў пра па но ве за ве ра-

сень раў ня ец ца 1314 до ла рам, або 

на 41 до лар больш, чым у рэ аль-

ных здзел ках. Па ве лі чэн не гэ та га 

раз ры ву, на дум ку Мі ка лая Пра-

ста лу па ва, свед чыць аб не жа дан ні 

пра даў цоў уліч ваць рэ аль ныя тэн-

дэн цыі на рын ку жыл лё вай не ру-

хо мас ці. А яны та кія, што ця пер 

на зі ра ец ца ста бі лі за цыя цэн.

Акра мя та го, у ся рэд ніх цэ нах 

пра па но вы ўво дзіц ца на ват ін дэкс 

рас сла ен ня па сег мен тах тан нае/

да ра гое. Тан нае жыл лё ў го ра дзе 

па чы на ец ца з квад рат на га мет ра 

за 1052 до ла ры, а па-са праўд на му 

да ра гое — за 1914 до ла раў.

Да ра гія но ва бу доў лі. 
Без ад строй ван ня — 
за 1200 USD

Мі ка лай Пра ста лу паў лі чыць, 

што цэ ны на дру гас ным рын ку 

жыл ля ру ха лі ся б хут чэй уніз, ка-

лі б бы лі ні жэй шыя рас цэн кі на 

пер ша сным рын ку ква тэр. А ар-

га ні за та ры до ле ва га бу даў ніц тва 

ўпар та тры ма юць цэ ны на ўзроў ні 

1100—1300 до ла раў за квад рат ны 

метр. Вар та не за бы ваць, што 

пра па ну ец ца жыл лё без ад строй-

ван ня. А гэ та яшчэ плюс дзесь ці 

10—15 ты сяч до ла раў да поў на га 

ўкам плек та ван ня ква тэ ры.

Та му ця пер на зі ра ец ца ад ток 

клі ен таў, якія збі ра лі ся бу да ваць 

но вае жыл лё, на дру гас ны ры нак. 

Але но выя па куп ні кі на дру гас ным 

рын ку жыл ля ад чу ва юць ся бе не 

зу сім кам форт на. Крэ ды ты на не-

па срэд ную куп лю жыл ля «злёг ку» 

да ра жэй шыя, чым на бу даў ніц тва.

Аль тэр на тыў нае 
мер ка ван не — 
мы на мя жы па дзен ня

Ры нак жыл ля ця пе раш няй во-

сен ню мож на на зваць зба лан са-

ва ным — ну ля вая ды на мі ка цэн 

звы чай ная з'я ва пры та кіх су ад-

но сі нах по пы ту і пра па но вы, лі-

чыць ана лі тык Ар цём Са ха рэ віч. 

У да лей шым, ка лі раў на ва га не 

бу дзе па ру ша на знеш ні мі шо ка-

мі, най больш ча ка ным пра цэ сам

стсне па ве лі чэн не ганд лю. Цэ ны 

пра па но вы мо гуць за ста вац ца 

прак тыч на ня змен ныя, у той час 

як цэ ны рэ аль ных здзе лак ста нуць 

па воль на апус кац ца. Гэ ты пра цэс 

ужо пра соч ва ец ца — у ве рас ні до-

ля здзе лак у дыя па зо не 35—40 ты -

сяч до ла раў ака за ла ся са май ад чу-

валь най за апош нія сем ме ся цаў. 

Па куп ні кі тар гу юц ца ўсё больш ак-

тыў на, на ват ка лі га вор ка ідзе пра 

са мыя тан ныя ква тэ ры.

Апош няя хва ля но вых аб' ек таў, 

якія ад на ча со ва і ў вя лі кай коль-

кас ці вый шлі на ры нак, бы ла за-

фік са ва на ў жніў ні. Шмат лі кія ўлас-

ні кі гэ тых ква тэр вы ста ві лі цэ ны з 

за па сам (з-за гэ та га на ват тро хі

вы рас ін дэкс цэн) і на пра ця гу 

1-2 ме ся цаў вы ву ча лі по пыт. Су тык-

нуў шы ся з не да стат ко вай ці ка вас-

цю з бо ку па куп ні коў, яны бу дуць 

больш ак тыў на іс ці на са ступ кі ў

ліс та па дзе — снеж ні. Да дат ко вым 

сты му лам для іх стане і тое, што не 

за га ра мі тра ды цый ны сту дзень-

скі «мёрт вы» се зон, ка лі коль касць 

здзе лак па дае на 30—40 %, а гэ-

та па гор шыць кан ку рэн цыю ся род 

пра даў цоў.

Маск ва тан нее, 
а Мінск па куль рас це

Акра мя Мін ска, до ла ра выя цэ-

ны на ква тэ ры вы рас лі ў Віль ню се 

(плюс 1,1 %), Ры зе (плюс 1 %), а 

так са ма ў Вар ша ве (плюс 4,2 %). 

У Кі е ве ды на мі ка ака за ла ся ад-

моў най — зні жэн не скла ла 0,7 %. 

Са мая ад чу валь ная ка рэк цыя цэн 

ад бы ла ся ў Маск ве і бы ла звя за на 

з аслаб лен нем руб ля. У ве рас ні 

до ла ра выя цэ ны на ква тэ ры ў ра-

 сій скай ста лі цы апус ці лі ся на 4,1 %. 

Уся го з па чат ку го да ква тэ ры 

ў Маск ве па тан не лі на 11,6 %. 

Для па раў на ння — у Мін ску за 

9 ме ся цаў рост цэн склаў 8,5 %.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЦЭ НЫ ЗА МЕР ЛІ
Раз рыў па між цэ на мі 
пра па но вы і рэ аль ных 
здзе лак па вя ліч ва ец ца трэ ці 
ме сяц за пар. Ся рэд няя ца на 
«квад ра та» ў пра па но ве 
за ве ра сень раў ня ец ца 
1314 до ла рам, або на 41 до лар 
больш, чым у рэ аль ных 
здзел ках.

У ве рас ні до ла ра выя цэ ны на 
ква тэ ры ў ра сій скай ста лі цы 
апус ці лі ся на вя лі кія 4,1 %. 
Уся го з па чат ку го да ква тэ ры 
ў Маск ве па тан не лі на 11,6 %. 
Для па раў на ння — у Мін ску 
за 9 ме ся цаў рост цэн склаў 
8,5 %.


