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Пас ля та го, як вы цвёр да 
вы ра шы лі стаць біз нес ме-
нам і на ват пры ду ма лі, на 
чым кан крэт на мож на за-
ра біць вя лі кія гро шы, паў-
стае сур' ёз нае пы тан не: а 
дзе ўзяць стар та вы ка пі-
тал? Бо з пус ты мі кі шэ ня мі 
«ка шы не зва рыш». Та му 
скла дай це біз нес-план і 
пры кід вай це, коль кі срод-
каў вам па трэб на. А да лей 
— бу дзем ду маць, дзе іх 
узяць.

У ка го па зы ча ем: 
у род ных ці дзяр жа вы?

Без умоў на, са мы на дзей ны спо-
саб — гэ та «пус ціць» у біз нес улас-
ныя срод кі. Ка лі спра ва па чы на ец-
ца з ма ло га, то, як пра ві ла, вя лі кіх 
гро шай для па чат ку не па тра бу ец ца. 
Мож на знай сці парт нё раў па бу ду-
чым біз не се — сяб роў, якія па дзя ля-
юць ва шыя ідэі і эн ту зі язм і га то вы 
пра ца ваць у ка ман дзе. Ра зам скі ну-
лі ся — і пэў ная су ма для стар ту ўжо 
ёсць. Толь кі не за будзь це за га дзя 
да мо віц ца пра тое, хто на якую до лю 
кам па ніі прэ тэн дуе. А то сі ту а цыі ў 
жыц ці роз ныя бы ва юць, і, каб по тым 
не бы ло кан флік таў, лепш ад ра зу 
ўсё пра га ва рыць.

Мож на па зы чыць гро шы ў лю-
дзей, якія вам да вя ра юць, — баць-
коў, род ных, сяб роў. Але тут ужо 
вар та ра зу мець, што гэ тыя срод кі 
трэ ба бу дзе вяр таць. Та му доб ра па-
ду май це і аца ні це роз ныя ва ры ян ты 
вяр тан ня доў гу, у тым лі ку і пры ня ў -
да чы.

Яшчэ адзін ва ры янт атры маць 
стар та вы ка пі тал — гэ та па зы ка ад 
дзяр жа вы. Каб на яе прэ тэн да ваць, 
трэ ба як мі ні мум быць за рэ гіст ра ва-
ным у якас ці бес пра цоў на га ў служ бе 
за ня тас ці і мець уз рост за 18 га доў. 
Ін шыя ўмо вы вам па тлу ма чаць у са-
мой служ бе за ня тас ці, ці мо жа це з імі 
азна ё міц ца ў па ла жэн ні аб са дзей-
ні чан ні бес пра цоў ным у ар га ні за цыі 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці, дзей-
нас ці па ака зан ні па слуг у сфе ры аг-
ра эка ту рыз му, ра мес най дзей нас ці 
(за цвер джа на па ста но вай Саў мі на 
№ 342 ад 7 са ка ві ка 2008 г.).

Каб атры маць па зы ку, трэ ба на пі-
саць за яву і прад ста віць біз нес-план 
сва ёй прад пры маль ніц кай дзей нас ці 
ў служ бу за ня тас ці. Ка лі пы тан няў 
не ўзнік не, то вы атры ма е це на бан-
каў скі ра ху нак срод кі ў па ме ры ад 
11 да 20 ве лі чынь бюд жэ ту пра жы-
тач на га мі ні му му. Але вы ка рыс тоў-
ваць гэ тыя гро шы трэ ба толь кі для 
на быц ця аб ста ля ван ня, ін стру мен-
таў, сы ра ві ны, ма тэ ры я лаў, апла ты 
па слуг і на ін шыя мэ ты, звя за ныя з 

ва шай прад пры маль ніц кай 
дзей нас цю. Па зы ка — гэ-
та не крэ дыт, яе вяр таць не 
трэ ба. Але вар та па мя таць, 
што на пра ця гу трох ме ся-
цаў трэ ба прад ста віць да ку-
мен ты, якія б па цвяр джа лі, 
што гро шы вы вы ка рыс та лі 
ме на ві та на агу ча ныя вы-
шэй мэ ты. Інакш прый дзец-

ца вяр нуць на зад і па зы ку, і штраф 
яшчэ за пла ціць. Акра мя та го, не за-
бы вай це, што атры маць да па мо гу 
ад дзяр жа вы і хут ка згар нуць біз нес 
так са ма не атры ма ец ца — да вя дзец-
ца быць прад пры маль ні кам як мі ні-
мум 12 ме ся цаў.

Банк і ін вес тар свай го 
не ўпус цяць

Едзем да лей — мож на ўзяць 
крэ дыт у бан ку. Ва ры янт да во лі 
рас паў сю джа ны, але бан ку трэ ба 
мець пэў ную га ран тыю (у вы гля дзе, 
на прык лад, ма ё мас ці), што вы яго 
вер не це. Ка лі б у вас ужо быў за-
во дзік, то пад яго і мож на бы ло б 
узяць крэ дыт. А прос та так, з «ну ля», 
гро шы для стар ту біз не су дасць не 
кож ны банк. А па-дру гое, на ват ка лі 
вы і зной дзе це та кі банк (ці возь ме-
це звы чай ны спа жы вец кі крэ дыт) 
— з ты мі пра цэн та мі, пад якія сён ня 
вы да юц ца крэ ды ты, па ду май це, ці 
змо жа це вы сва ёй прад пры маль-
ніц кай дзей нас цю «ад пра ца ваць» 
гэ тыя гро шы. Доб ра па лі чы це, каб 

не атры ма ла ся, што бу дзе це пра ца-
ваць толь кі на крэ дыт, а то яшчэ і ў 
«мі нус» тра пі це.

Яшчэ адзін спо саб атры маць гро-
шы пад свой біз нес-пра ект — гэ та 
знай сці ін вес та ра. Ка лі ж вы ма е це 
на мер ства рыць ней кі зу сім но вы і 
зу сім іна ва цый ны біз нес, то мож на 
па шу каць гро шы ў вен чур ных ін вес-
та раў, якія, у сваю чар гу, шу ка юць 
ры зы коў ныя пра ек ты, што мо гуць 
«вы стра ліць», а мо гуць і не. Ін вес-
тар — гэ та ча ла век (або кам па нія), 
які дасць вам N-ую су му гро шай, але, 
вя до ма, не прос та так: ін вес тар ста-
но віц ца ва шым парт нё рам і атрым-
лі вае до лю ў ва шай кам па ніі. Якую 
— за ле жыць ад су мы і ад та го, як 
вы да мо ві це ся. Але га вор ка ідзе, як 
пра ві ла, пра іс тот ныя до лі — ад 50% 
і вы шэй. У прын цы пе, на ват ка лі ў 
вас за ста нец ца толь кі 10%, але біз-
нес бу дзе вель мі пры быт ко вым — то 
вам «хо піць з га ла вой». Але не за бы-
вай це, што ка лі вя лі кая до ля кам па ніі 
на ле жыць не вам, то вы фак тыч на 
губ ля е це кант роль над біз не сам — 
прый дзец ца вы кон ваць па тра ба ван ні 
асноў на га ўла даль ні ка. А ў ін вес та ра 
свае ін та рэ сы — як мі ні мум «ад біць» 
ін вес ты цыі і атры маць пры бы так.

У біз нес — 
ра зам з на ро дам

Ёсць яшчэ адзін спо саб атры маць 
гро шы на сваю біз нес-іні цы я ты ву, 
які па чаў раз ві вац ца не так даў но 

— краў дфан дынг, або на род нае фі-
нан са ван не. Прын цып тут прос ты. Вы 
звяр та е це ся па пад трым ку да лю дзей 
і рас каз ва е це пра сваю ідэю: маў ляў, 
ха чу па чаць вы раб ляць тое і тое, але 
мне для гэ та га па трэб на, ска жам, 100 
ты сяч до ла раў. Ка лі лю дзі па ве раць 
у ва шу ідэю і скі нуц ца, умоў на ка жу-
чы, па руб лі, — вось вам і ка пі тал 
для па чат ку біз не су. Каб не як ма ты-
ва ваць лю дзей, ім аў тар ідэі неш та 
абя цае: або до лю ў пра ек це і маг чы-
масць атрым лі ваць част ку пры быт ку, 
або праз ней кі час вяр нуць гро шы 
ды яшчэ з пра цэн та мі, або вы слаць 
у аб мен на пэў ную су му ах вя ра ван-
няў сваю бу ду чую пра дук цыю. Бы-
ва юць, вя до ма, і вы ключ на даб ра-
чын ныя ах вя ра ван ні, але яны больш 
ха рак тэр ныя для сфе ры мас тац тва 
ці ін шых не ка мер цый ных пра ек таў: у 
чу жы біз нес прос та так лю дзі не бу-
дуць уклад ваць свае гро шы. У све це 
шмат спе цы я лі за ва ных краў дфан-
дын га вых пля цо вак, са мая зна ка мі-
тая з якіх — аме ры кан ская Kіckstarter, 
дзе на асоб ныя пра ек ты збі ра юц ца 
міль ё ны до ла раў. Праў да, за явіць ту-
ды свой пра ект мо гуць толь кі кам па-
ніі, за рэ гіст ра ва ныя ў ЗША, та му для 
бе ла ру саў іс ну юць пэў ныя цяж кас ці. 
Але ні чо га не за мі нае ар га ні за ваць 
збор срод каў і праз свой улас ны сайт: 
га лоў нае, каб лю дзям ва ша ідэя спа-
да ба ла ся і яны за ха це лі з ва мі па дзя-
ліц ца гра ша мі.

Па вел БЕ РАС НЕЎ.

Плы ві це, гро шы, 
да мя не ў ру кі

Што та кое гуль ня «Гра шо вая 
плынь»? Вы то кі свае яна бя рэ з да-
во лі вя до май у пэў ных ко лах кні гі 
Ро бер та Кі я са кі «Ба га ты та та, бед-
ны та та», дзе рас каз ва ец ца пра тое, 
як гра мат на атрым лі ваць так зва ны 
«па сіў ны да ход» ад ак цый, зда чы ў 
арэн ду, гра шо вых дэ па зі таў і інш. 
«Гра шо вая плынь» — ад на з ва ры-
я цый «трэ на жо ра» для па вы шэн ня 
фі нан са вай асве ты, скла дзе на га з 
улі кам рэ аль ных жыц цё вых сі ту а-
цый. Яна ўяў ляе са бой кар ту з па-
зі цы я мі, дзе ў цэнт ры зна хо дзіц ца 
«ва вёр чы на ко ла». На пра ця гу гуль-
ні за да ча кож на га ўдзель ні ка — вы-
рвац ца з «ко ла» на больш вы со кі 
ўзро вень — так зва ную «хут кас ную 
да рож ку».

Пе рад па чат кам кож ны гу лец цяг-
не карт ку, дзе ўка за на яго пра фе сія 
(са ні тар, пра да вец, юрыст, сан тэх-
нік, служ бо вец, пры бі раль шчык і 
інш.) і да ход (згод на з ін фар ма цы-
яй на карт ках, ён бу дзе скла даць 
ад двух да дзе ся ці і больш ты сяч 
до ла раў) — та кім чы нам, у кож на га 
ўдзель ні ка свая фі нан са вая сі ту а-
цыя. Вы мо жа це быць са ні та рам з 
зар пла тай у дзве ты ся чы до ла раў 
або лёт чы кам з зар пла тай у дзе вяць 
ты сяч до ла раў. Але ка лі пры клас ці 
пэў ныя на ма ган ні, то са ні тар хут чэй 
пач не па ляп шаць сваю фі нан са вую 
сі ту а цыю, чым ча ла век з больш вы-
со кім да хо дам. У кам плект гуль ні 
ўва хо дзіць так са ма ліс ток з фі нан са-
вай спра ва зда чай (кож ны за паў няе 
яго для ся бе ін ды ві ду аль на) і карт кі 
з роз ны мі сі ту а цы я мі: ра хун кі, не ру-
хо мая ма ё масць, спад чы на, фі нан-
са выя пра па но вы, ін тэ ле кту аль ная 
ўлас насць і інш. У гуль ні больш за 
200 сі ту а цый, што ро біць яе кож ны 
раз не паў тор най.

Сам кам плект рас пра ца ва ла ад-
на з ра сій скіх кам па ній. У Бе ла русь 

«Гра шо вая плынь» тра пі ла ўжо не-
каль кі га доў та му. Ці ка ва, што яна 
ўхва ле на На цы я наль ным бан кам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь як гуль ня, якая 
ў ста не па леп шыць фі нан са вую 
асве ту на сель ніц тва.

Пяць га дзін ба раць бы
Ка лі я да ве да ла ся, коль кі пра-

цяг нец ца гуль ня, то бы ла здзіў ле-
на: пяць, а мо жа, і больш га дзін?! 
Гэ та ж вель мі доў га! Але ўдзель ні-
кам — шас ці сту дэн там роз ных фа-
куль тэ таў эка на міч на га ўні вер сі тэ та 
не бы ло ка лі су ма ваць. Яны вы ліч-
ва лі пра цэнт ныя стаў кі, вы гад насць 
той ці ін шай пра па но вы, пра дум ва лі 
роз ныя маг чы мас ці па куп кі но вых 
ка тэ джаў і ква тэр.

«Мі ну лы раз я быў пры бі раль-
шчы кам, бы ло клас на», — пры гад-
вае адзін з гуль цоў, яко му і за раз не 
вель мі «па шан ца ва ла» з пра фе сі яй. 
Але важ на па мя таць: ка лі ў па чат ку 
гуль ні вам вы па ла не вель мі перс-
пек тыў ная ў пла не да хо даў пра ца, 
вы дат кі, ад па вед на, бу дуць не та-
кі мі вы со кі мі, як у тых, хто атрым-
лі вае боль шую зар пла ту. Час та так 
вы хо дзіць, што ў «лёт чы каў» або 
«юрыс таў» бюд жэт у кан цы ме ся ца 
скла дае пры клад на та кую ж су му, 
як і ў «пры бі раль шчы каў».

Дзі ма Та ра сен ка, сту дэнт фі-
зіч на га фа куль тэ та Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, гу ляе 
дру гі раз. Пра гуль ню да ве даў ся 
ад сяб роў, вы ра шыў так са ма ўзяць 

удзел. «У нас на фа куль тэ це эка но-
мі ка не вы кла да ец ца, — рас каз вае 
Дзі ма, — вось і вы ра шыў па вы сіць 
уз ро вень сва ёй фі нан са вай асве ты. 
Зра зу мець, як мож на «пры му сіць» 
гро шы пра ца ваць, — ліш нім не бу-
дзе». Хло пец зна ё мы з гуль нёй не 
так даў но, але ўжо мае ідэі па ка рэк-
цыі бюд жэ ту ў сва ёй сям'і. Дзі ма на-
ват лі чыць, што «Гра шо вая плынь» 
мо жа па раў на цца з са праўд ны мі 
кур са мі па эфек тыў нас ці.

Джуль е та Ака ра, сту дэнт ка 
фа куль тэ та «Вы шэй шая шко ла 
ту рыз му» БДЭУ, так са ма мае па-
куль не вель мі вя лі кі «стаж» гуль ца 
«Плы ні» — тры гуль ні. «Тым не менш 
я шмат ча му на ву чы ла ся, — ад зна-
чае Джуль е та. — Ця пер я ўмею пра-
віль на на зі раць за сва ёй гра шо вай 
«плын ню» — улас ным бюд жэ там — і 
асэн са ва на ім кі ра ваць».

У фі наль най гуль ні пе ра мог сту-
дэнт дру го га кур са фа куль тэ та 
эка но мі кі і кі ра ван ня ганд лем 
Улад Ку чык. Але пры зы — кні гі 
пра вя до мых біз нес ме наў, доб ры 
на строй і до свед — атры ма лі ўсе.

Клуб для бу ду чых 
міль я не раў

Ма рыя Ба ро дзіч, стар шы ня 
сту дэнц кай ра ды БДЭУ, ста ла іні-
цы я та рам «Гра шо вай плы ні» ў сва ёй 
аль ма-ма тар. Дзяў чы на даў но ўжо 
шу ка ла маг чы масць твор ча га пры-
мя нен ня тэ а рэ тыч ных ве даў, што 
атрым лі ва юць сту дэн ты на ўні вер-
сі тэц кіх лек цы ях. Ідэю «Гра шо вай 
плы ні» Ма рыя «па зы чы ла» ў Gоldеn 
Сlub — су пол кі, якая аб' яд ноў вае 
біз нес ме наў: як па чат коў цаў, так і 
да во лі па спя хо вых. Ба чым, гуль ня ў 
БДЭУ пры жы ла ся.

Што ці ка ва, ар га ні за тар су пол кі 
Gоldеn Сlub Воль га Ні кі ці на рэ гу-
ляр на на вед ва ла ад бо рач ныя гуль-
ні «Гра шо вай плы ні» ў эка на міч ным 
уні вер сі тэ це, а так са ма яе фі нал. 
Пад час гуль ні яна со чыць за стра-

тэ гі я мі ўдзель ні каў, а за тым ра зам 
з імі ана лі зуе сі ту а цыі, якія склад-
ва лі ся пад час гуль ні. Гэ та на зы ва-
ец ца ін тэ ле кту аль ным спон сар ствам 
— Воль га дзе ліц ца сва ім во пы там і 
ве да мі, а ў бу ду чы ні гуль цы змо гуць 
па збег нуць па доб ных фі нан са вых 
па мы лак не толь кі ў гуль ні, але і ў 
жыц ці.

«У нас па куль не так шмат лю-
дзей мо гуць лі чыць ся бе аду ка-
ва ны мі ў фі нан са вай сфе ры, — 
ад зна чае Воль га. — Як пра ві-
ла,гэ та вы ма гае шмат ча су: трэ-
ба пра чы таць вя лі кую коль касць 
кніг і ар ты ку лаў, якія, як пра ві ла, 
нель га на зваць за хап ляль ны мі. 
Зноў жа, не ка то рыя па вы ша юць 
сваю асве ту ў гэ тай сфе ры шля-

хам спроб і па мы лак. Ін шая спра-
ва — гуль ня».

Па вод ле слоў Воль гі, «Гра шо вая 
плынь» мае дзве за да чы. Пер шая 
— не па срэд на па вы шэн не фі нан-
са вай асве ты і маг чы масць «рэ пе-
ты цыі» пэў ных жыц цё вых сі ту а цый, 
якія аказ ва юць уплыў на фі нан сы. 
Дру гая — за гуль ня вым ста лом су-
стра ка юц ца па спя хо выя прад пры-
маль ні кі і тыя, хто толь кі спра буе 
ар га ні за ваць улас ную спра ву. Та му 
ёсць маг чы масць аб ме ну во пы там і 
ве да мі. За да чы да во лі ак ту аль ныя, 
та му тур ні ры «Гра шо вай плы ні» бу-
дуць пра во дзіц ца так са ма і ў ін шых 
уні вер сі тэ тах.

Аса біс ты бюд жэт — спра ва ін ды-
ві ду аль ная, у не ка га ён вя лі кі, а ў не-
ка га — не вель мі. Гро шы па трэб ны 
кож на му ча ла ве ку, але важ на зра-
біць так, каб не яны кі ра ва лі ўчын ка-
мі ча ла ве ка, а на ад ва рот. І не трэ ба 
ду маць, што раз бі рац ца ў фі нан сах 
— прэ ра га ты ва вы ключ на тых лю-
дзей, што звя за ны з імі пра фе сій на. 
Раз бі рац ца ў гра шах важ на аб са-
лют на кож на му. Каб ма тэ ры яль ныя 
ма ры ста на ві лі ся рэ чаіс нас цю...

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

ЯК З «ВА ВЁР ЧЫ НА ГА ЯК З «ВА ВЁР ЧЫ НА ГА 
КО ЛА» ТРА ПІЦЬ КО ЛА» ТРА ПІЦЬ 

У «ГРА ШО ВУЮ ПЛЫНЬ»?У «ГРА ШО ВУЮ ПЛЫНЬ»?

Вы ха це лі б мець столь кі гро шай, коль кі па трэб на, 
каб не ду маць пра арэн ду ква тэ ры (а мець улас ную), 
пра адзен не (лю бое, якое за хо чац ца), пра ад па чы-
нак (ад па чы ваць дзе і коль кі за ўгод на)? Ві даць, пра 
гэ та ма рыць ці не боль шасць лю дзей, асаб лі ва мо-
ладзь, бо ў двац цаць га доў хо чац ца ўся го і ад ра зу. 
Але час та ма ры пра за мож нае жыц цё за ста юц ца, 
на жаль, толь кі ма ра мі. Ча му? Та му што ўсе гро шы 
ідуць на аба вяз ко выя пла ця жы, на на быц цё не ча га, 
на пер шы по гляд, вель мі не аб ход на га, і да на ступ най 
зар пла ты ча ла век мо жа мець да во лі сціп лы бюд жэт. 

Ежа—адзен не—ква тэ ра—зда роўе—ад па чы нак — 
вось звы чай ны цыкл гро шай. У гуль ні «Гра шо вая 
плынь» ён на зы ва ец ца «ва вёр чы ным ко лам» — бо 
та кое ста но ві шча рэ чаў мо жа цяг нуц ца бяс кон ца. 
Ка лі, вя до ма, не пры клас ці на ма ган ні, каб гэ ты круг 
ра за рваць. Ме на ві та ў гэ тым і за клю ча ец ца сэнс 
«Гра шо вай плы ні» — пры му сіць «пра ца ваць» улас-
ныя гро шы і пе ра стаць быць за леж ным ад ад на го 
толь кі за роб ку. На днях сту дэн ты Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та ву чы лі ся «вы-
скок ваць» з «ва вёр чы на га ко ла».

Верыць у свой поспехВерыць у свой поспех БУ ДУ БІЗ НЕС МЕ НАМ! БУ ДУ БІЗ НЕС МЕ НАМ! 
ТОЛЬ КІ ДА ПА МА ЖЫ ЦЕ...ТОЛЬ КІ ДА ПА МА ЖЫ ЦЕ...

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Хло пец зна ё мы з гуль нёй 
не так даў но, але ўжо мае ідэі 
па ка рэк цыі бюд жэ ту ў сва ёй 
сям'і. Дзі ма на ват лі чыць, 
што «Гра шо вая плынь» мо жа 
па раў на цца з са праўд ны мі 
кур са мі па эфек тыў нас ці.

Гро шы па трэб ны кож на му 
ча ла ве ку, але важ на зра біць так, 
каб не яны кі ра ва лі ўчын ка мі 
ча ла ве ка, а на ад ва рот. 
І не трэ ба ду маць, што раз бі рац ца 
ў фі нан сах — прэ ра га ты ва 
вы ключ на тых лю дзей, 
што звя за ны з імі пра фе сій на. 


