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Кам па нія Huаwеі што год на-

кі роў вае част ку свай го пры-

быт ку на аб ліч боў ку ме ды-

цын скіх да ных. А швед скі 

вы твор ца мэб лі Іkеа за пус ціў 

пра гра му ста жы роў кі для бе-

жан цаў. Пад клю чэн не біз не-

су да вы ра шэн ня са цы яль ных 

праб лем ста но віц ца мод ным. 

Ці пры жы ла ся гэ та тэн дэн цыя 

ў нас? Як бе ла рус кія прад-

пры ем ствы ўдзель ні ча юць у 

жыц ці гра мад ства і што мо-

жа пад штурх нуць іх да боль-

шай ак тыў нас ці, аб мяр коў-

ва лі на пуб ліч ных слу хан нях 

у Мін ску.

Но вая хва ля 
фі нан са вых тэх на ло гій

Ня даў на ў на шай кра і не пра вя лі 

да сле да ван не са цы яль най ад каз-

нас ці біз не су. Быў вы ву ча ны во пыт 

32 кам па ній з роз ных сфер: ла гіс-

ты ка, ІТ, пра мыс ло васць, фі нан сы, 

ган даль, бу даў ніц тва. Ака за ла ся, 

най больш ува гі ад да ец ца та кім кі-

рун кам, як доб рае зда роўе і даб-

ра быт (прад пры ем ствы ста ра юц ца 

раз ві ваць спорт, за ах воч ваць да 

зда ро ва га ла ду жыц ця) і якас ная 

аду ка цыя (на прык лад, ра бо та са 

сту дэн та мі). Мно гія так са ма імк-

нуц ца за бяс пе чыць год ную пра цу 

(для спе цы я ліс таў ар га ні зу юць 

воль ны час, ад праў ля юць іх на 

па вы шэн не ква лі фі ка цыі) і ад каз-

нае спа жы ван не і вы твор часць. 

А вось пы тан ня мі чыс тай ва ды і 

змян шэн ня ня роў на сці амаль не 

зай ма юц ца.

Да па ма гаць вы ра шаць са цы-

яль ныя праб ле мы біз нес мо жа не 

толь кі праз даб ра чын насць. Больш 

су час ны ін стру мент — ім пакт-ін-

вес ты цыі. Іх мэ та  — атры маць і 

са цы яль ны, і эка ла гіч ны эфект, і 

фі нан са вую ад да чу. Пра ект му сіць 

быць акуп ным.

Гэ та но вая хва ля фі нан са вых 

тэх на ло гій. На прык лад, ёсць фонд 

«Чыс тае не ба». Ён дае гро шы пад 

мен шыя пра цэн ты, чым бан кі, але з 

умо вай, што пра ект, на які вы дзя ля-

юц ца ін вес ты цыі, да па мо жа змен-

шыць вы кід пар ні ко вых га заў.

— Ці ка вы ін стру мент, які ёсць 

у шэ ра гу кра ін, — аб лі га цыі са-

цы яль на га ўздзе ян ня. Як гэ та 

пра цуе? Пры ват нік за бяс печ вае 

ка пі та лам пра гра му ці па слу гу, а 

эка но мія бюд жэ ту, атры ма ная ў 

вы ні ку дзяр жа вай, ідзе на вяр тан-

не ін вес ты цый. Да ход за ле жыць ад 

вы ні ку, — рас каз вае кан суль тант 

ПРА АН Та і сія ЯЛЕЦ КІХ.

У све це рас це коль касць стар-

та паў, якія асноў най мэ тай вы бі-

ра юць доб рыя спра вы і пры гэ тым 

за раб ля юць гро шы. Ся род іх ёсць і 

бе ла рус кія — на прык лад, ма біль-

ная пра гра ма для жа но ча га зда-

роўя Flо, ан лайн-плат фор ма для 

дак лад на га зем ля роб ства ОnеSоіl 

(да зва ляе па вы сіць пра дук цый-

насць сель скай гас па дар кі і эка-

но міць гро шы фер ме раў пры да-

па мо зе кам п'ю тар ных тэх на ло гій), 

пра ект па ды яг нос ты цы хва роб па 

фо та во ка ва га дна Dеер Dее.

Хут кія ка сі ры
Пад час пуб ліч ных слу хан няў 

ай чын ныя кам па ніі па дзя лі лі ся 

пры кла да мі са цы яль най ад каз нас-

ці. Так, Бе ла рус банк ужо дзесяць 

га доў рэа лі зуе пра ект «Баць коў скі 

дом». Яго мэ та — ства рыць аль-

тэр на ты ву ін тэр на там і па спры яць 

са цы я лі за цыі дзя цей-сі рот. За гэ ты 

час бы ло па бу да ва на 16 ка тэ джаў, 

дзе ў пры ём ных сем' ях жы вуць 153 

хлоп чы кі і дзяў чын кі. Сем'і за ся-

ля юц ца ў да мы (пло шчай больш 

за 200 квад рат ных мет раў), цал-

кам аб ста ля ва ныя тэх ні кай і мэб-

ляй, з вя лі кі мі гуль ня вы мі па ко я мі. 

З улі кам па жа дан няў баць коў, не-

ка то рым ста лі на бы ваць аў та ма-

бі лі, каб яны маг лі ва зіць дзя цей 

у са док, шко лу, ра зам па да рож ні-

чаць па Бе ла ру сі. 

Да па ма гаць дзе цям і ад на ча со-

ва па пу ля ры за ваць зда ро вы лад 

жыц ця спра буе ма біль ны апе ра-

тар vеlсоm. Ён пра во дзіць ак цыю 

«Бя гу чыя га ра ды», у якой мо гуць 

удзель ні чаць як пра фе сій ныя ат-

ле ты, так і ама та ры. Чым боль шы 

кі ла мет раж яны на бе га юць, тым 

больш гро шай кам па нія пе ра вя дзе 

на даб ра чын насць. Сё ле та фонд 

склаў 165 ты сяч руб лёў. Да па мо-

гу атры ма лі аб лас ныя дзі ця чыя 

цэнт ры ме ды цын скай рэ абі лі та-

цыі. Ся род спар тыў ных рэ кор даў 

ак цыі — са мы ма са вы за бег у Го-

ме лі, дзе на старт вый шла ты ся ча 

ча ла век. А са мы доў гі за бег быў у 

брас таў ча ні на — 108 кі ла мет раў і 

12 га дзін.

Каб пад тры маць спарт сме наў 

з праб ле ма мі зро ку, кам па нія 

Vоlkswаgеn сё ле та пра вя ла тур нір 

Бе ла ру сі па ін ту і тыў ным фут бо ле. 

Пад рых тоў ка цяг ну ла ся больш за 

паў го да. У спа бор ніц твах удзель-

ні ча лі і пра фе сій ныя гуль цы — з 

за вя за ны мі ва чы ма.

— Мы вель мі ба я лі ся фра зы 

«пі я рац ца на ін ва лі дах», якую за-

пі са лі ў рэ пу та цый ныя ры зы кі, — 

пры зна юц ца ў аў та цэнт ры. — Та му 

дэ таль на рас пра ца ва лі ка му ні ка-

цый ную стра тэ гію.

Ка ман дам ака за лі ма тэ ры яль-

ную пад трым ку: на бы лі ін вен тар 

і фор му для 156 спарт сме наў. 

А пас ля да па маг лі збор най на шай 

кра і ны па фут бо ле ся род не ві ду-

шчых з'ез дзіць на тур нір Еў ро пы 

ў Поль шчу. У пла нах аў та кам па-

ніі — і да лей пра ца ваць з гэ тай 

тэ май. На прык лад, у Мін ску і Ві-

цеб ску яны хо чуць аб ста ля ваць 

агу ча ныя марш ру ты для лю дзей 

з праб ле ма мі зро ку.

Ва ры янт та го, як за бяс пе чыць 

ра бо тай га ра джан з па ру шэн ня-

мі слы ху, пра па на ва ла ганд лё вая 

сет ка «Су се дзі». Іх пра ект на зы ва-

ец ца «Ці хія ка сы».

— Мы вы ву ча лі, як па леп шыць 

сэр віс, і апыт ва лі па куп ні коў, што 

для іх важ на. 70 пра цэн таў ад ка-

за ла, што ім па да ба ец ца ці хае і 

хут кае аб слу гоў ван не. Та ды мы 

ўспом ні лі, што ёсць за меж ны во-

пыт, ка лі за ка сай пра цу юць ін ва-

лі ды па слы ху, і вы ра шы лі зра біць 

тое ж са мае. Пе ра гле дзе лі цал кам 

сваю пра гра му на ву чан ня, пра ду-

ма лі адап та цыю на ра бо чых мес-

цах, — дзе ліц ца прад стаў нік ганд-

лё вай сет кі.

Сён ня «ці хіх» ка сі раў 35. І ні я кіх 

страт у якас ці сер ві су. На ад ва рот: 

гэ тыя ра бот ні кі аб слу гоў ва юць 

па куп ні коў на два пра цэн ты хут-

чэй. Яны пра цу юць у гі пер мар ке-

тах, дзе вя лі кая плынь клі ен таў, 

і спраў ля юц ца.

Скла да нас ці так са ма ёсць. 

На прык лад, у ка му ні ка цыі. Ад мі-

ніст ра цыя пе ра піс ва ец ца з но вым 

пер са на лам па Vіbеr, але трэ ба 

ўліч ваць, што ін ва лі ды па слы ху 

мо гуць не зра зу мець скла да ныя 

ска зы, блы таць кан чат кі і скло ны. 

Ін шы мо мант — баць кі «ці хіх» ка-

сі раў. Не ка то рыя за над та апя ку-

юц ца над сва і мі ўжо да рос лы мі 

дзець мі і не бы лі га то вы ад пус ціць 

іх на ра бо ту — на ват на гу тар ку 

ха дзі лі з імі ра зам.

Не аба вя за цель ства, 
а маг чы масць

Як аца ніць, на коль кі бе ла рус кі 

біз нес са цы яль на ад каз ны? З на-

ступ на га го да пра па ну ец ца ўвес ці 

ін дэкс «да бры ні».

— Трэ ба да даць кан ку рэнт ны 

эле мент і па спра ба ваць аб ліч ба-

ваць гэ тую сфе ру, — ка мен туе 

іні цы я ты ву ды рэк тар мяс цо ва-

га фон ду «Доб ра» Аляк сандр 

СКРА БОЎ СКІ. — Ін дэкс не прэ-

тэн дуе на вы чар паль ную ацэн ку — 

для гэ та га іс ну юць між на род ныя 

пра фе сій ныя сіс тэ мы сер ты фі ка-

цыі. Але ён да зво ліць не пад рых та-

ва на му ча ла ве ку су ад нес ці вы сіл кі 

і за явы кам па ній у ад но сі нах удзе-

лу ў жыц ці гра мад ства.

Ін фар ма цыя бу дзе збі рац ца з 

ад кры тых кры ніц. Прад пры ем ства 

змо жа атры маць ад ну ля да дзе-

ся ці ба лаў. Ацэнь ваць пла ну юць 

па ча ты рох кры тэ ры ях: пра цоў ныя 

прак ты кі і пра вы ча ла ве ка, на ва-

коль нае ася род дзе, доб ра сум лен-

ныя дзе ла выя прак ты кі, спа жыў цы 

і ўдзел у жыц ці гра мад ства. Пас ля 

спра ва зда чу на кі ру юць ад мі ніст ра-

цыі кам па ніі і да дуць тры тыд ні на 

рэ ага ван не.

Ад зна кі вы кла дуць у агуль ны 

до ступ. Раз на год бу дуць вы во-

дзіць так са ма аб агуль не ны ін дэкс 

са цы яль най ад каз нас ці, каб па ка-

заць сі ту а цыю ў сфе ры ў цэ лым.

Да кан ца го да ўка ра нен не ін-

дэк са яшчэ аб мяр ку юць з экс пер-

та мі. З па пя рэд нім спі сам кры тэ-

ры яў мож на азна ё міц ца на сай це 

fоnddоbrа.bу.

Аляк сандр Скра боў скі мяр куе, 

што са цы яль ная ад каз насць — гэ-

та не аба вя за цель ства для біз не су, 

а маг чы масць: но выя рын кі, но выя 

біз нес-ма дэ лі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Агуль ны кло патАгуль ны кло пат

ІН ДЭКС ДА БРЫ НІ
Афі цый на

Мар' я на ШЧОТ КІ НА, на мес-

нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб-

лікі На цы я наль на га схо ду:

— Ся род 17 Мэт устой лі ва га 

раз віц ця га лоў ная — парт нёр-

ства: толь кі так мож на да сяг-

нуць пра грэ су. Ча му важ ная 

ро ля біз не су? Гэ та пры цяг нен-

не ка пі та лу. За кошт ад на го 

бюд жэ ту ўсіх праб лем не вы-

ра шыць. А біз нес па ві нен быць 

за ці каў ле ны, бо для кам па ній 

важ ны іх імідж. У той жа Гер ма-

ніі ідзе кан ку рэн цыя за ўдзел у 

са цы яль ным пра ек це.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ця пер, ка лі бан кі для пры-

цяг нен ня клі ен таў бу дуць 

зні жаць пра цэн ты па крэ ды-

тах, гэ та бу дзе са праўд нае 

зні жэн не, а не пад ман лі вае. 

І ка лі праз ней кі час нам пра-

па ну юць пра дукт пад 14 пра-

цэн таў, то на пі са на му мож на 

ве рыць.

Тая ж са мая гіс то рыя з 

дэ па зі та мі.

Амаль ад ра зу ж змен-

шы лі ся пер ша па чат ко выя 

пра цэн ты па ўсёй лі ней цы 

ся рэд не тэр мі но вых і ка рот-

ка тэр мі но вых дэ па зі таў. 

Дак лад ней, яны ста лі сум-

лен ны мі.

Да рэ чы, бан кі па він ны 

кла па ціц ца аб сва іх клі ен тах 

і на гад ваць аб праб лем ных 

крэ ды тах. Фі нан са выя ін сты-

ту ты аба вя за ны па ве дам-

ляць клі ен там пра пра тэр мі-

на ва ную за па зы ча насць па 

крэ ды це не паз ней чым праз 

30 дзён з дня яе ўтва рэн ня, 

а па ру чы це лям — не паз ней 

чым праз 60 дзён. Гэ тую ін-

фар ма цыю бан кі па він ны да-

ваць спа жыў цу бяс плат на.

Коль кі каш туе 
кі ла грам і літр?

Ка лі ўмо вы ха джэн ня гро-

шай у нас акрэс лі вае Нац-

банк праз нор мы Бан каў ска-

га ко дэк са, то МАРГ змя няе 

пра ві лы про да жу асоб ных 

та ва раў і ра бо ту сфе ры гра-

мад ска га хар ча ван ня.

На прык лад, на кож ным 

хар чо вым та ва ры бу дзе 

кошт за літр і кі ла грам — і 

мы бу дзем дак лад на ра зу-

мець, які ке фір на са май 

спра ве са мы тан ны, а дзе 

мар ке то ла гі бы лі прос та хіт-

рэй шыя.

Па ста но ва Саў мі на ад 

14 ліс та па да № 824 пра ду-

гледж вае ка рэк ці роў ку пра-

ві лаў про да жу асоб ных ві даў 

та ва раў і ажыц цяў лен ня гра-

мад ска га хар ча ван ня. Да-

ку мент ус ту пае ў сі лу праз 

тры ме ся цы пас ля яго афі-

цый на га апуб лі ка ван ня, але 

га лоў ная зме на ўжо пра цуе 

на прак ты цы. Мно гія кра мы 

ўжо ўказ ва юць на цэн ні ках 

кошт та ва ру за кі ла грам і 

літр. Вы клю чэн не — та ва-

ры ў пэў ным на бо ры, ал ка-

голь ныя, сла ба ал ка голь ныя 

на поі і пі ва, яй кі, а так са ма 

ін шыя хар чо выя пра дук ты, 

ма са або аб' ём якіх скла-

дае менш за 50 гра маў або 

50 мі лі літ раў.

Га лоў нае 
не ў кам п'ю та ры, 
а на цэн ні ку

Ганд лё выя цэнт ры і кра-

мы па він ны бу дуць пра да-

ваць та ва ры па тых цэ нах, 

якія па зна ча ны на цэн ні ках. 

Змяненні ўвя лі, каб «зняць 

кан флік ты па куп ні коў з пра-

даў ца мі ў вы пад ках, ка лі пры 

раз лі ку на ка се да ве да ма 

па куп ні ка да вод зяць, што 

ца на на та вар па вя лі чы ла ся, 

але «не па спе лі пе ра пі саць 

цэн ні кі».

Та кім жа чы нам праб лем-

ныя пы тан ні зды ма юц ца ў 

ка фэ і ста ло вых. Там пра-

дук цыю гра мад ска га хар ча-

ван ня аба вя за ны ад пус каць 

па той ца не, якая па ка за на 

ў ме ню. Вы клю чэн не — вы-

пад кі про да жу та ва раў па 

больш ніз кай ца не.

Яшчэ кра мы аба вя за ны 

вы стаў ляць ад ноль ка выя 

цэ ны пры апла це та ва ру як 

на яў ны мі, так і без на яў ны мі 

гра шы ма.

Упа коў ка. 
Бяс плат ная 
і якас ная

Сён ня ў кож ным ганд лё-

вым пунк це згод на з пра ві ла-

мі ганд лю па він на быць бяс-

плат ная ўпа коў ка. Ця пер да-

да ец ца но вае па тра ба ван не: 

бяс плат ная ўпа коў ка па він на 

«за бяс печ ваць за ха ван не 

якас ці і спа жы вец кіх улас-

ці вас цяў та ва раў». Да рэ чы, 

у цяг ні ках — між на род ных, 

між рэ гі я наль ных лі ній і рэ-

гі я наль ных лі ній біз нес-кла-

са — да зво ляць раз нос ны 

ган даль хар чо вы мі пра дук-

та мі. Га лоў нае па тра ба ван-

не — вы ка нан не ўста ноў ле-

ных за ка на даў ствам умоў іх 

за хоў ван ня і про да жу.

Сяр гей КУР КАЧ.

На коль кі бе ла рус кі біз нес са цы яль на ад каз ны?

НА ПІ СА НА МУ ВЕ РЫЦЬНА ПІ СА НА МУ ВЕ РЫЦЬ

Ак цыя «Бя гу чыя га ра ды».

У све це рас це коль касць 
стар та паў, якія асноў най 
мэ тай вы бі ра юць 
доб рыя спра вы і пры гэ тым 
за раб ля юць гро шы. 
Ся род іх ёсць і бе ла рус кія.


