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Шан цы 
мес ца зна хо джан ня

«Бе ла русь з'яў ля ец ца ад кры-

тай эка но мi кай, экс парт та ва раў 

i па слуг фар мi руе 70 пра цэн таў 

яе ВУП, та му не дзiў на, што знi-

жэн не гла баль на га по пы ту i па-

шко джан не лан цуж коў па ста вак 

мо жа мець сур' ёз ны не га тыў ны 

ўплыў на яе эка но мi ку, — лi чыць 

вя ду чы эка на мiст Еў ра пей ска га 

бан ка рэ кан струк цыi i раз вiц ця 

па кра i нах Ус ход няй Еў ро пы Дзi-

мi тар БО ГАЎ. — Мы ўжо ба чы лi 

гэ та ўздзе ян не ў пер шым квар та-

ле. У са ка вi ку з-за знi жэн ня гла-

баль на га по пы ту экс парт Бе ла ру сi 

ўпаў на 15 пра цэн таў. У кра са вi ку 

пе ра важ ная коль касць кра iн пе ра-

ста ла ўво гу ле пра ца ваць». Дзi мi-

тар Бо гаў упэў не ны, што эка но мi ка 

Бе ла ру сi мо жа па цяр пець ме на вi та 

праз гэ та. Па яго сло вах, у са ка вi-

ку—кра са вi ку са цы яль ная ак тыў-

насць у рэ гi ё не апе ра цый ЕБРР 

знi зi ла ся на 50 пра цэн таў. Ня гле-

дзя чы на ад сут насць ка ран цi ну ў 

Бе ла ру сi, лю дзi на 20—30 пра цэн-

таў радзей вы хо дзi лi з до му i тут.

На ву ко вы ды рэк тар Цэнт ра 

эка на мiч ных да сле да ван няў 

BEROC Ка ця ры на БАР НУ КО ВА 

да дае, што ўнут ра ны шок для 

эка но мi кi так са ма ад чу валь ны. 

«Лю дзi ста лi менш ха дзiць у ганд-

лё выя цэнт ры, i гэ та ад бi ла ся на 

ўнут ра ным по пы це. Больш за тое, 

на ўнут ра ным по пы це ад бi ва юц-

ца ска ра чэн не да хо даў лю дзей i 

агуль ная ат мас фе ра ня ўпэў не нас-

цi, якая мно гiх пры му шае на ват без 

знi жэн ня да хо даў ска ра чаць свае 

рас хо ды на ўся ля кi вы па дак, — ка-

жа ана лi тык. — Да та го ж по пыт не 

прос та знi жа ец ца, ён вель мi моц на 

змя ня ец ца».

Экс пер ты ад зна чы лi так са ма 

да дат ко выя ўздзе ян нi на эка но мi-

ку Бе ла ру сi праз знi жэн не су свет-

на га по пы ту на наф та пра дук ты, 

за вяр шэн не пад атко ва га ма неў ру 

ў Ра сii, да ра гую, у па раў на ннi з iн-

шы мi кра i на мi, ца ну на газ.

Па пра гно зах ана лi ты ка ЕБРР, 

най больш ураз лi выя сек та ры эка-

но мi кi, якiя пра цу юць на мiж на-

род ныя рын кi, та кiя як ма шы на-

бу да ван не i наф та пе ра пра цоў ка. 

Пры пы нен не су свет най эка но мi кi 

так са ма ад чу юць на са бе прад-

прыем  ствы, якiя з'яў ля юц ца част-

кай гла баль ных лан цуж коў па ста-

вак.

«Знi жа ная эка на мiч ная дзей-

насць паў плы вае прак тыч на на 

ўсё: на ўзро вень спа жы ван ня, на 

спа жыў цоў, на фiр мы, на ры нак 

пра цы i на рост крэ ды таў, якiя не 

аб слу гоў ва юц ца, — ка жа Дзi мi тар 

Бо гаў. — Та му вель мi важ на пад-

тры маць вы твор чы па тэн цы ял фiр-

маў i не да пус цiць рэз ка га ска ра-

чэн ня ка пi та лу ў на сель нiц тва».

Яшчэ ад на ад мет ная ры са ка-

рана к ры зi су — бiз нес су стрэў яго 

ў до сыць доб рым ста не. Гэ та да-

ты чыц ца як боль шас цi еў ра пей скiх 

кра iн, так i Бе ла ру сi. ЕБРР ад зна-

чыў не над та вы со кi ўзро вень за-

па зы ча нас цi ў кра i не. А да след чы-

кi IПМ прый шлi да вы сно вы, што 

за апош нiя два-тры га ды ўмо вы 

для ма ло га i ся рэд ня га бiз не су ў 

Бе ла ру сi па ляп ша лi ся, доб рая па-

ло ва прад пры ем стваў яшчэ у лю-

тым ацэнь ва лi свой ма тэ ры яль ны 

стан ста ноў ча i гля дзе лi на пе рад з 

ап ты мiз мам.

«Ёсць вы каз ван не: нель га ўпус-

каць доб ры кры зiс. Бе ла русь зна-

хо дзiц ца ў вель мi ня дрэн най па-

зi цыi, бо яна блiз ка да За ход няй 

Еў ро пы i мае доб рыя ад но сi ны з 

Кi та ем, мае маг чы мас цi ін дуст-

рыяль на га пар ка «Вя лi кi ка мень». 

Гэ та ства рае доб рыя шан цы для 

ад наў лен ня пас ля ка ра нак ры-

зi су, — за ўва жыў прад стаў нiк 

ЕБРР. — Та му мы да стат ко ва ап-

ты мiс тыч ныя на конт вы ка ры стан-

ня но вых маг чы мас цяў».

Бiз нес ча кае 
спа жыў цоў

Ай чын ныя экс пер ты больш 

асця рож ныя ў сва iх пра гно зах. 

«Ня ўпэў не насць» — ба дай га лоў-

нае сло ва па чат ку ле та 2020 го да 

ад нос на мно гiх пла наў.

«Асноў ная праб ле ма, з якой су-

тык нуў ся ма лы бiз нес, — шок по пы-

ту. У на шым апы тан нi 64 пра цэн ты 

ма лых i ся рэд нiх прад пры ем стваў 

ка за лi пра тое, што ў iх упа ла вы-

руч ка. Гэ та для iх асноў ная праб ле-

ма, — паведаміў пра вы нi кi апы тан-

ня 100 мiк ра- i ма лых прад пры ем-

стваў у Мiн ску i бе ла рус кiх рэ гi ё нах 

з 13 да 27 кра са вi ка стар шы на-

ву ко вы су пра цоў нiк BEROC Ра-

дзi вон МА РО ЗАЎ. — Са мы моц ны 

ўдар прый шоў ся на сфе ры за баў-

ляль на га бiз не су, гас цi нi цы i рэ ста-

ра ны, транс парт. I ка лi ў пра мыс ло-

вас цi i IТ iмк нуц ца за ха ваць ча ла-

ве чы ка пi тал, кам па нii, звя за ныя 

з ад па чын кам i транс пар цi роў кай, 

пай шлi на ска ра чэн не пер са на лу. 

Пры гэ тым кам па нii, якiя ажыц цяў-

ля юць сваю дзей насць у сфе рах 

аду ка цыi, IТ, гра мад ска га хар ча-

ван ня, бу даў нiц тва, пра мыс ло вас цi, 

на ву кi i тэх нi кi, кан са лтын гу, шу ка лi 

но выя фар ма ты ра бо ты, а тыя, што 

пра цу юць у сфе ры за баў ляль на га 

бiз не су i транс пар ту, не ра бi лi гэ-

та га».

Што да ты чыц ца ўлас най «па-

душ кi бяс пе кi», то менш чым на 

два ме ся цы та кой ха па ла ў кан цы 

кра са вi ка ў боль шас цi кам па нiй 

сфер ад па чын ку, за баў, спор ту, 

гра мад ска га хар ча ван ня, ча со ва га 

пра жы ван ня i бу даў нiц тва. Дэ фi цыт 

улас ных рэ сур саў у сфе ры бу даў-

нiц тва Ра дзi вон Ма ро заў на зваў 

iн ды ка та рам ва ўсёй эка но мi цы.

«Лю ты i са ка вiк бы лi для ма ло га 

i ся рэд ня га бiз не су эта пам па гроз i 

спа дзя ван няў, бо яшчэ ме лi ся ней-

кiя фi нан сы i ча кан нi пэў ных пе ра-

мен, — да дае ды рэк тар Бiз нес-са-

ю за прад пры маль нi каў i най маль-

нi каў iмя пра фе са ра М. С. Ку няў-

ска га Жан на ТА РА СЕ ВIЧ. — Што 

ад бы ло ся? Ту рыс тыч ная сфе ра 

прак тыч на спы нi ла ся. Тое, што 

звя за на з ту рыз мам — гас цi нi цы, 

гра мад скае хар ча ван не — у тым лi-

ку. Зы хо дзя чы з iн фар ма цыi, якая 

бы ла атры ма на ад Аса цы я цыi ту-

рыс тыч ных ар га нi за цый, да кан ца 

го да змо гуць вы жыць пра цэн таў 30 

ад коль кас цi ту рыс тыч ных ар га нi за-

цый, ас тат нiя ака жуц ца банк ру та мi. 

Кан цы з кан ца мi змо гуць звес цi тыя, 

хто пе ра ары ен ту ец ца на ўнут ра ны 

ту рызм».

Праб ле ма ў ту рыс тыч най 

сфе ры аб васт ра ец ца пы тан ня мi 

ўза е ма ад но сiн са спа жыў ца мi, якiя 

па тра бу юць вяр тан ня гро шай за 

ня здзейс не ныя ванд роў кi.

«Мiк ра бiз нес у асоб ных га лi нах, 

на прык лад, та кiх, як сфе ра па са-

жыр скiх пе ра во зак (так сi, марш-

рут кi), гру за пе ра воз кi, ган даль 

на рын ках, у су вя зi з тым, што не 

мае фi нан са вай па душ кi бяс пе кi i 

вы му ша ны пла цiць за ро бак i са-

цы яль ныя ад лi чэн нi, пай шоў на 

ска ра чэн не за ня тас цi аль бо на 

фар маль нае зваль нен не з вы пла-

тай за роб каў «у кан вер тах». Та кiм 

чы нам, на ша за ня тасць па ча ла сы-

хо дзiць у це ня вы ры нак», — ад зна-

чае тэн дэн цыю Жан на Та ра се вiч.

Па сло вах прад стаў нi ка бiз нес-

са ю за, ар га нi за цыi гра мад ска га 

хар ча ван ня i тыя, што аказ ва юць 

бы та выя па слу гi на сель нiц тву, 

фiк су юць пры клад на 50-пра цэнт-

нае па дзен не вы руч кi. Не ка то рыя 

спра бу юць пе ра ары ен та вац ца, 

да стаў ля юць пра дук ты на за каз, 

але ўсё роў на ад маў ля юц ца ад се-

зон ных ра бот нi каў, ад да га во раў 

пад ра ду i част ко вай за ня тас цi.

«Та кiм чы нам, бiз нес тут так-

са ма вы ра шае праб ле му за кошт 

за ня тас цi, — ро бiць вы вад Жан на 

Та ра се вiч. — Ад дзяр жа вы сён ня 

бiз нес атры маў не вя лi кiя па слаб-

лен нi ў ад но сi нах арэнд най пла ты 

аль бо ад тэр мi ноў кi пла ця жоў. Але 

мно гiя прад пры ем ствы на ват не 

спра бу юць ска рыс тац ца гэ тай ад-

тэр мi ноў кай, бо ба яц ца, што паз-

ней вы пла ты бу дзе зра бiць яшчэ 

больш скла да на». На яе дум ку, 

трэ ба па вя лiч ваць пе ры яд вы плат 

хоць бы да снеж ня 2021 го да.

У пе ры яд кры зi су ад на знач на 

ста ноў чых мер пад трым кi бiз не су 

ня ма, лi чыць Ра дзi вон Ма ро заў. 

«Iх трэ ба раз гля даць у комп лек се 

i не за бы ваць, што аль тэр на ты ва 

пад трым кi бiз не су — да па мо га не-

па срэд на на сель нiц тву. Зы хо дзя-

чы з да ступ ных рэ сур саў дзяр жа ва 

рас стаў ляе пры яры тэ ты».

Жан на Та ра се вiч за ўва жае, што 

i сам бiз нес вы сту пае за пад трым-

ку спа жы вец ка га по пы ту.

Што да ты чыц ца да па мо гi для 

бiз не су, мож на бы ло б знi зiць дэ-

фi цыт аба рот ных срод каў, ка лi 

змя нiць па ды хо ды ў апла це энер-

ге тыч ных рэ сур саў. «Сён ня бiз нес 

пла цiць па нар ма ты вах, да та го ж 

аван сам. Ёсць пра па но ва 50 пра-

цэн таў пла цiць аван сам, 50 пра цэн-

таў — па фак це, аль бо цал кам па 

фак це спа жы ван ня энер ге тыч ных 

рэ сур саў, а ў вы пад ку пе ра рас хо-

ду — па па вы ша ных та ры фах», — 

агуч вае ды рэк тар БСПН.

Най перш — 
пад трым ка 
ма ла за бяс пе ча ных

Праз эка но мi ку ка ра нак ры зiс 

не па збеж на за кра нуў i да маш нiя 

гас па дар кi. Эка на мiст Да след ча-

га цэнт ра IПМ Глеб ШЫ МА НО ВIЧ 

звяр нуў ува гу на тое, што най больш 

па цяр пе лi са цы яль на ўраз лi выя 

гру пы на сель нiц тва. У ад роз нен не 

ад па пя рэд нiх кры зi саў асноў ны 

шок пры ма юць на ся бе жы ха ры 

буй ных га ра доў, дзе пер шым ад-

чуў удар сек тар па слуг.

«Тут важ на, як спраў ля ец ца 

сiс тэ ма са цы яль най па лi ты кi, — 

за ўва жае экс перт — У кла сiч ным 

вы пад ку ў па чат ко вы пе ры яд кры-

зi су па вiн ны пра ца ваць так зва ныя 

ста бi лi за та ры. Рас хо ды бюд жэ ту 

на та кiя iн стру мен ты як да па мо га, 

звя за ная са стра тай ра бо ты, з тым, 

што ча ла век тра пiў у скла да нае 

ста но вi шча, рэз ка па вя лiч ва юц ца. 

Але ў нас да па мо га па бес пра цоўi 

i ад рас ная не вель мi ка рыс та юц-

ца по пы там ся род на сель нiц тва, 

та му ўрад за раз вы му ша ны спра-

ба ваць не як ма ды фi ка ваць гэ тыя 

iн стру мен ты. Пра цэс зай мае доў гi 

час, што не га тыў на ад бi ва ец ца на 

ста не са мых са цы яль на ўраз лi вых 

груп. Тое, што гэ тыя iн стру мен ты 

не та кiя эфек тыў ныя, як па вiн ны 

быць — пра бел у сiс тэ ме са  цыяль-

най аба ро ны, якi бя гу чы кры зiс 

пад крэс лiў. Як i тое, што з гэ тым 

трэ ба неш та ра бiць».

«Ука ра нен не да дат ко вай аба-

ро ны бес пра цоў ных — клю ча вая 

за да ча», — па га дзiў ся ды рэк тар 

Да след ча га цэнт ра IПМ i ма-

дэ ра тар вэ бi на ра Аляк сандр 

ЧУБ РЫК.

Та кiм чы нам, экс пер ты кан ста та-

ва лi, што бiз нес у Бе ла ру сi, гэ так жа 

як i ва ўсiм све це, па цяр пеў ад кры-

зi су, якi вы клi ка ла пан дэ мiя ка ра на-

вi ру са. Ён мае па трэ бу ў да дат ко вай 

пад трым цы з бо ку дзяр жа вы, але 

ку ды больш важ на, лi чаць спе цы-

я лiс ты, не да пус цiць сi ту а цыi, ка лi 

лю дзi — спа жыў цы, пе ра ста нуць ра-

бiць па куп кi i ка рыс тац ца па слу га мi 

з-за знi жэн ня да хо даў.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Ня гле дзя чы на тое што су час ны свет пе ра жы ваў до сыць шмат 

эка на мiч ных кры зi саў, той, што раз горт ва ец ца 

ў 2020 го дзе, — унi каль ны. Ён узнiк не з-за пе ра вы твор час цi, 

не з-за «мыль ных бур ба лак» у фi нан са вай або iн шых сфе рах, 

як бы ло ра ней, а з-за поў на га спы нен ня эка но мiк у мно гiх кра-

i нах. I хоць Бе ла русь не ў iх лi ку, яна не змаг ла па збег нуць 

уплы ву гэ та га кры зi су — та му ёсць шмат пры чын. А зна чыць, 

i ёй па трэб ны рэ ка мен да цыi i рэ цэп ты. Пра iх як раз iш ла раз-

мо ва пад час вэ бi на ра «Пад няць ца лi ну: як ка ра на вi рус паў плы-

ваў на эка но мi ку Бе ла ру сi i што трэ ба зра бiць, каб «пра рвац-

ца», якi ар га нi за ва лi Да след чы цэнтр Iн сты ту та пры ва ты за цыi 

i ме недж мен ту i Фонд iмя Кон ра да Адэ на ўэ ра.

«Бе ла русь зна хо дзiц ца 
ў вель мi ня дрэн най па зi цыi, 
бо яна блiз ка да За ход няй 
Еў ро пы i мае доб рыя 
ад но сi ны з Кi та ем, мае 
маг чы мас цi ін дуст ры яль на га 
пар ка «Вя лi кi ка мень». 
Гэ та ства рае доб рыя шан цы 
для ад наў лен ня пас ля 
ка ра нак ры зi су».

«Да кан ца го да змо гуць 
вы жыць пра цэн таў 30 
ад коль кас цi ту рыс тыч ных 
ар га нi за цый, ас тат нiя 
ака жуц ца банк ру та мi. Кан цы 
з кан ца мi змо гуць звес цi 
тыя, хто пе ра ары ен ту ец ца 
на ўнут ра ны ту рызм».

ЯК ВЫ ЛЕ ЧЫЦЬ ЭКА НО МI КУ ЯК ВЫ ЛЕ ЧЫЦЬ ЭКА НО МI КУ 
АД КА РА НАК РЫ ЗI СУ?АД КА РА НАК РЫ ЗI СУ?
ЭКС ПЕР ТЫ I БIЗ НЕС АБ МЯР КОЎ ВА ЮЦЬ ВА РЫ ЯН ТЫЭКС ПЕР ТЫ I БIЗ НЕС АБ МЯР КОЎ ВА ЮЦЬ ВА РЫ ЯН ТЫ

Фо
та

 но
сіц

ь і
лю

ст
ра
цы

йн
ы 
ха
ра
кт
ар

.
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