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Пры сло ве «на ву ко вец» у 
мя не заўж ды з'яў ля ла ся 
аса цы я цыя з сі ва ва ло сым 
муж чы нам ста ла га ве ку, з 
ба ра дой, у вя лі кіх аку ля рах 
і з парт фе лем. Але ма ла-
дыя са цы ё ла гі Ка ця ры на 
ПА ЛХОЎ СКАЯ і Ігар МАЛЬ-
ЧОН КАЎ ушчэнт зла ма лі 
мае стэ рэа ты пы. За куб кам 
гар ба ты мы гу та рым з імі 
пра на ву ку і праб ле мы ма-
ла дых на ву коў цаў.

За хоп ле ная 
сва ёй спра вай

— Я прый шла ў на ву ку з 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та, дзе на ву ча ла ся па 
спе цы яль нас ці «Са цы я ло гія», 
— уз гад вае Ка ця ры на Па лхоў-
ская, усмеш лі вая звон ка га ло сая 
дзяў чы на, апра ну тая ў ка шу лю 
і доў гую спад ні цу сі не-бла кіт на-
га ко ле ру. Хут чэй ве рыц ца, што 
пе ра да мной мас тач ка, а не кан-
ды дат на вук, спе цы я ліст у га лі не 
эка на міч най са цы я ло гіі і са цы я-
ло гіі пра цы.

— Ад ра зу пай шла ў ма гіст ра-
ту ру БДУ па той жа спе цы яль нас-
ці і скон чы ла яе з пры сва ен нем 
сту пе ні ма гіст ра са цы я ла гіч ных 
на вук. Каб не спы няц ца, пай шла 
ў ас пі ран ту ру ў Ін сты тут са цы-
я ло гіі НАН. Ву чыц ца там бы ло 
вель мі ці ка ва. Да та го ж ма ім на-
ву ко вым кі раў ні ком ста ла Га лі-
на Мі ка ла еў на Са ка ло ва, док тар 
фі ла соф скіх на вук, пра фе сар, 
за сна валь ні ца і на ву ко вы лі дар 
бе ла рус кай эка но мі ка-са цы я-
ла гіч най шко лы. Яна ста ла для 
мя не не толь кі на стаў ні кам, але 
і бліз кім ча ла ве кам. У 2011 го дзе 
я атры ма ла прэ зі дэнц кую сты-

пен дыю. З 2010 па 2011 га ды ў 
мя не быў грант ад Ака дэ міі на вук 
для ас пі ран таў, які ў асноў ным 
да ты чыў ся тэ мы эка на міч ных 
па во дзін. У ас пі ран ту ры да вя ло-
ся па бы ваць на ста жы роў ках у 
Ра сіі, Венг рыі, Шве цыі. Я вель-
мі люб лю роз ныя кан фе рэн цыі, 
і мя не на ват па пра ка лі вя лі кай 
коль кас цю пуб лі ка цый: маў ляў, 
гэ та мо жа пай сці не на ка рысць 
якас ці ды сер та цыі (Ка ця ры на — 
аў тар ужо больш як 35 на ву ко вых 
ра бот, апуб лі ка ва ных у бе ла рус-
кіх і за меж ных вы дан нях — Аўт.). 
Але ды сер та цыя бы ла па спя хо ва 
на пі са на і свое ча со ва аба ро не на. 
На апош нім кур се ас пі ран ту ры 
мя не за ха пі ла дзей насць Са ве та 
ма ла дых на ву коў цаў, і ця пер я 
з'яў ля ю ся стар шы нёй Сек цыі гу-
ма ні тар ных на вук і мас тац тваў у 
Са ве це ма ла дых на ву коў цаў На-
цы я наль най ака дэ міі на вук.

Сак рэ ты ма ты ва цыі
Ка ця ры на аба ра ні ла ды сер-

та цыю на тэ му «Эка на міч ныя 
па во дзі ны як фак тар пра цоў най 
ма біль нас ці ра бот ні каў (на пры-
кла дзе элект ра энер ге тыч най 

га лі ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь)». 
Ма тэ ры я лы гэ та га да сле да ван-
ня бы лі вы ка ры ста ны пры пад-
рых тоў цы на ву чаль на га кур са 
«Эка на міч ная са цы я ло гія».

— Эка на міч ная са цы я ло гія 
вы ву чае эка но мі ку, вы ка рыс тоў-
ва ю чы ка тэ го рыю са цы я ла гіч ных 
на ву ко вых па няц цяў, — акрэс-
лі вае Ка ця ры на род сва іх за ня-
ткаў. — Пра сцей ка жу чы, мы вы-
ву ча ем ча ла ве ка ў эка на міч най 
сфе ры: як ён ся бе па во дзіць, што 
яго ці ка віць і ма ты вуе, што ўплы-
вае на зме ну мес ца жы хар ства, 
пра цы і гэ так да лей. У сва ёй ды-
сер та цыі я раз гля да ла эка на міч-
ныя па во дзі ны ва ўза е ма су вя зі 
з пра цоў най ма біль нас цю. Пра-
цоў ная ма біль насць — гэ та не 

толь кі зме на мес ца пра цы, але і 
кар' ер ны рост, і я да сле да ва ла, 
на коль кі яна за ле жыць ад ты пу 
эка на міч ных па во дзін ча ла ве ка. 
Па вы ні ках бы лі рас пра ца ва ны 
рэ ка мен да цыі для кі раў ні коў 
прад пры ем стваў, з якіх вы ні кае, 
што сты му ля ваць ра бот ні каў на 
ад ным прад пры ем стве не аб ход-
на ды фе рэн ца ва на.

Так са ма ў сфе ру ма іх ін та рэ-
саў ува хо дзіць пра цоў ная міг ра-
цыя бе ла ру саў. За раз ідзе да-
сле да ван не пра цоў най міг ра цыі 
на шых су ай чын ні каў у Гер ма нію, 
спра ва зда чу па якім спа дзя ём ся 
зра біць у снеж ні. Са мая вя лі кая 

міг ра цый ная плынь з на шай кра-
і ны на кі ра ва на ў Ра сію, а ся род 
кра ін Еў ра са ю за пры вы ба ры 
пра цы знач ная част ка бе ла ру-
саў на дае пе ра ва гу Гер ма ніі. 
Мы пра соч ва ем ма ты вы і пры-
чы ны міг ра цыі. Бо ад' яз джа юць 
пра цоў ныя рэ сур сы з вы со кім 
па тэн цы я лам, які мог бы быць 
рэа лі за ва ны ў Бе ла ру сі.

Свя до мы шлях у на ву ку
— Мой шлях у на ву ку па чаў-

ся за доў га да та го, як я скон чыў 
Ві цеб скі дзяр жаў ны тэх на ла гіч-
ны ўні вер сі тэт з ква лі фі ка цы яй 
«мар ке то лаг-эка на міст», атры-
маў шы дып лом з ад зна кай, і па-
сту піў у ма гіст ра ту ру, — у сваю 
чар гу, рас па вя дае Ігар Маль-
чон каў, ма ла ды ча ла век са 
стыль най стрыж кай, кан ды дат 
са цы я ла гіч ных на вук, экс перт у 
са цы я ло гіі іна ва цый.

— У сту дэнц тве я ўдзель ні чаў 
у раз на стай ных са цы я ла гіч ных 
да сле да ван нях, якія пра во дзі лі ся 
ва ўні вер сі тэ це для Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі, а так са ма ў на ву ко вых 
кан фе рэн цы ях. Стаў лаў рэ а там 

спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн-
та па пад трым цы адо ра ных на-
ву чэн цаў і сту дэн таў. Атры маў 
грант ад Бе ла рус ка га рэс пуб лі-
кан ска га фон ду фун да мен таль-
ных да сле да ван няў на пра вя-
дзен не на ву ко ва га да сле да ван-
ня «Са цы яль ная пра сто ра і яе 
ўплыў на па во дзі ны спа жыў ца». 
У 2009 го дзе атры маў сту пень 
ма гіст ра са цы яль ных на вук у Ін-
сты ту це пад рых тоў кі на ву ко вых 
кад раў На цы я наль най ака дэ міі 
на вук, праз год быў уз на га ро-
джа ны спе цы яль най сты пен ды яй 
Прэ зі дэн та за да сяг нен ні ў на ву-
цы. Ле тась скон чыў ас пі ран ту ру 
На цы я наль най ака дэ міі на вук.

Та кім чы нам, у Ін сты тут са цы-
я ло гіі Ігар прый шоў ужо з пэў ным 
ба га жом на ву ко вых ве даў і пуб-
лі ка цый і са сва ёй ак ту аль най 
тэ май. У сту дзе ні 2013-га ма-
ла ды на ву ко вец аба ра ніў кан-
ды дац кую ды сер та цыю на тэ му 
«Транс фар ма цыя са цы яль най 
пра сто ры пры пе ра хо дзе да ін-
фар ма цый на га гра мад ства», у 
маі атры маў сту пень кан ды да та 
са цы я ла гіч ных на вук. Пра ца ваў 
па шэ ра гу гран таў, мае больш 
за 30 на ву ко вых пуб лі ка цый, 
удзель ні чаў у рэс пуб лі кан скіх 
кон кур сах на ву ко вых ра бот сту-
дэн таў, ас пі ран таў і ма гіст ран таў, 
шмат лі кіх кан фе рэн цы ях.

Пер шы ў са цы я ло гіі 
кі берп рас то ры

— Ня гле дзя чы на тое, што я 
скон чыў эка на міч ны фа куль тэт, 
пе ра клю чэн не на тэ а рэ тыч ную 
са цы я ло гію ад бы ло ся лёг ка, — 
ка жа Ігар. — Праб ле май са цы-
яль най пра сто ры я стаў зай мац-
ца яшчэ ў ВНУ. Ця пер да сле дую 
ак ту аль ныя з'я вы пе ра хо ду гра-

мад ства да ін фар ма цый най ста-
дыі раз віц ця і па ве лі чэн ня ро лі 
ка му ні ка цыі. Вы ву чаю шы ро кае 
ко ла праб лем, звя за ных з гэ тым 
пра цэ сам: ства рэн не сет ка вай 
мас кі, праб ле мы са ма ідэн ты фі-
ка цыі і са пры сут нас ці асо бы ў 
кі берп рас то ры. У перс пек ты ве 
пла ную да сле да ваць та кія з'я вы, 
як кі бер дэ мак ра тыя, кі берз ла-
чын насць, кі бер тэ ра рызм. І, спа-

дзя ю ся, што ў мя не атры ма ец ца 
вы даць ма на гра фію, пры све ча-
ную са цы я ло гіі кі берп рас то ры. 
Гэ тая тэ ма яшчэ зу сім ма ла да-
сле да ва на, але яе вы ву чэн не 
вель мі важ нае...

На ву ка для гра мад ства
— Са цы ё ла гаў час та ўспры-

ма юць як лю дзей, якія ста яць у 
мет ро з апы тан ка мі, — раз ва жае 
Ігар пра су час ны стан са цы я ло гіі. 
— Але гэ та не так. Са цы я ло гія 
— не прос та ліч бы. Са цы я ло гія 
пра цуе з праб ле май у гра мад стве 
і рас пра цоў вае ме ха ніз мы яе вы-
ра шэн ня. Гэ та тая на ву ка, якая 
рас пра цоў вае асно вы рэ фар ма-
ван ня гра мад ства. Сён ня са цы-
я ла гіч ныя ме та ды і тэ а рэ тыч ныя 
ма дэ лі вы ка рыс тоў ва юц ца ў эка-
но мі цы, ме недж мен це, мар ке тын-
гу, гіс то рыі і ін шых на ву ках.

На дум ку ма іх су раз моў цаў, 
прэ стыж са цы я ло гіі і на ву кі ўво-
гу ле сён ня зні жа ец ца. Ад сут насць 

ін вес ты цый пры во дзіць да ска ра-
чэн ня коль кас ці ма ла дых на ву-
коў цаў. Яны не за трым лі ва юц ца ў 
на ву цы, а ідуць у біз нес аль бо ад'-
яз джа юць пра ца ваць за мя жу.

— Та кім чы нам, са цы я ло гія 
за бяс печ вае пры ват ную сфе ру 
мар ке тын гу не толь кі ін стру мен-
та мі, але і кад ра мі, — пад су моў-
вае Ка ця ры на. — Па вод ле ста-
тыс ты кі, фі нан са ван не на ву кі са 
срод каў рэс пуб лі кан ска га бюд-
жэ ту скла дае 0,28% да ВУП. Гэ та 
вель мі ма ла.

«Агню» ў ва чах 
не да стат ко ва...

— Ка лі я пры ехаў па сту паць 
у ма гіст ра ту ру, я быў поў ны спа-
дзя ван няў, — ка жа Ігар Маль чон-
каў. — Лю дзі, на якіх мы раў ня лі-
ся, — ста рэй шае па ка лен не на-
ву коў цаў. Ме на ві та тут я су стрэў 
ці ка вых лю дзей з ары гі наль ным 
мыс лен нем: у пер шую чар гу гэ та 
Сяр гей Аляк санд ра віч Ша вель, 
мой на ву ко вы кі раў нік, і Ула дзі-
мір Ле а ні да віч Абу шэн ка, ідэі 
яко га моц на мя не ўра зі лі.

— Сён ня амаль ад сут ні ча юць 
сты му лы для пры цяг нен ня ма ла-
дых лю дзей у на ву ку, — уклю ча-
ец ца ў раз мо ву Ка ця ры на. — Ня-
ма ма тэ ры яль на га за ах воч ван ня 
пра цы ма ла дых на ву коў цаў. Ка лі 
я атры ма ла па са ду ма лод ша га 
на ву ко ва га су пра цоў ні ка, мой за-
ро бак склаў 1 міль ён 300 ты сяч 
руб лёў. Каб атры маць прэ мію, 
трэ ба за няць пры за вое мес ца ў 
кон кур се на ву ко вых да сяг нен няў 
ін сты ту та. Але спра ва ў тым, што 
ў гэ тым кон кур се ў асноў ным 
уліч ва юц ца па каз чы кі пры цяг-
нен ня ў ін сты тут ма тэ ры яль ных 
срод каў. Фак тыч на да во дзіц ца 
зай мац ца не на ву кай, а вы ка нан-

нем ка мер цый ных гас па дар чых 
да га во раў.

Да та го ж ад сут ні ча юць маг-
чы мас ці для кар' ер на га рос ту. 
Каб пе ра вес ці ся пас ля аба ро ны 
ды сер та цыі з па са ды ма лод ша га 
на ву ко ва га су пра цоў ні ка, я «ва я-
ва ла» не каль кі ме ся цаў.

— Для мя не гэ та праб ле ма 
ак ту аль ная і ця пер, — да дае 
Ігар. — Ма ю чы сту пень кан ды-
да та са цы я ла гіч ных на вук, да 
ця пе раш ня га ча су я зай маю па-
са ду ма лод ша га на ву ко ва га су-
пра цоў ні ка. Ні я, ні Ка ця ры на не 
атрым лі ва ем над ба вак за кан ды-
дац кую сту пень.

— Вель мі важ на, што на ша ра-
бо та не па збаў ле на зва рот най су-
вя зі, — ад зна чае Ка ця ры на. — У 
сва ёй ды сер та цыі я да сле да ва ла 
цеп ла элект ра стан цыі, пра во дзі ла 
там ан кет ныя апы тан ні. І з кож най 
стан цыі я атры ма ла да вед ку аб 
ука ра нен ні вы ні каў да сле да ван ня 
і па дзя ку ад «Бел энер га» за тыя 
на ву ко выя рэ ка мен да цыі, якія я 
рас пра ца ва ла для па ляп шэн ня 
кі раў ніц тва пра цоў ны мі ка лек ты-
ва мі. Ад да ча ёсць, і мы не мо жам 
ска заць, што да сле да ван ні, які мі 
мы зай ма ем ся, не па трэб ны.

Ігар да гэ та га пы тан ня ста віц-
ца больш скеп тыч на. Ён ад зна-
чае, што ака дэ міч ная са цы я ло-
гія пе рад усім па він на зай мац ца 
фун да мен таль ны мі да сле да ван-
ня мі, а не пры ват ны мі праб ле-
ма мі, якія час та вы ра ша юц ца на 
асно ве ка мер цый ных да га во раў 
з роз ны мі ар га ні за цы я мі.

Бе ла русь здоль ная на ра джаць 
ра зум ных лю дзей, на ву коў цаў. Але 
на ву коў ца мі не толь кі на ра джа юц-
ца, але і ста но вяц ца. А для гэ та га 
не аб ход на ства раць умо вы.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

МЫ ВЫ ВУ ЧА ЕМ, НАС ВЫ ВУ ЧА ЮЦЬ...

«Сён ня са цы я ла гіч ныя 
ме та ды і тэ а рэ тыч ныя 
ма дэ лі вы ка рыс тоў ва юц ца 
ў эка но мі цы, ме недж мен це, 
мар ке тын гу, гіс то рыі 
і ін шых на ву ках»

«Мы вы ву ча ем ча ла ве ка 
ў эка на міч най сфе ры: 
як ён ся бе па во дзіць, 
што яго ці ка віць і ма ты вуе, 
што ўплы вае на зме ну 
мес ца жы хар ства, пра цы 
і гэ так да лей»

Пакаленне YПакаленне Y  ��

У но вым ма тэ ры я ле руб ры кі «Свая 
спра ва» — гіс то рыя біз не су, які 
па бу да ва ла ма ла дая ся мей ная па-
ра. Свят ла на і Аляк сей ства ра юць 
вы ра бы, якія яны са мі на зы ва юць 
«на рых тоў ка мі для твор час ці». Гэ та 
са мыя роз ныя драў ля ныя скрын кі, 
па лі чкі і су ве ні ры, якія мож на раз-
ма ля ваць на свой густ або пры мя-
ніць да іх тэх ні ку дэ ку па жу. Хто ж 
на бы вае та кую пра дук цыю? Ці не 
пе ра шка джае біз нес нар маль на му 
ся мей на му жыц цю? Ад каз на гэ тыя 
і ін шыя пы тан ні мы па спра ба ва лі 
знай сці ра зам.

Біз нес з «бы та ву хі»
Аляк сей і Свят ла на жы вуць у ад ным з 

но вых ра ё наў Мін ска. Фак тыч на тут жа, 
у ква тэ ры, мес ціц ца і іх «офіс». І тут жа 
на ра дзі ла ся ідэя аб ства рэн ні сва ёй спра-
вы — мож на ска заць, з «бы та ву хі» і што-
дзён ных па трэб.

— Усё па ча ло ся з год та му і фак тыч-
на вы пад ко ва, — рас па вя дае Свят ла на, 
— Я па спе цы яль нас ці — хі мік, мой муж 
— ды зай нер. Ма ім хо бі ў той час бы ло 
ма ля ван не. Ад ной чы ўба чы ла, што ма-
ля ваць мне ўжо ня ма на чым. Па ду ма ла, 
што ня дрэн на бы ло б вы ка рыс таць за-
ла тыя ру кі Аляк сея для ства рэн ня «аб'-
ек таў» раз ма лёў кі. Пер шым і не са мым 
уда лым вы ра бам ста ла драў ля ная ключ-
ні ца, якую я ка лі-не будзь па ка жу на шым 
дзе цям (смя ец ца). По тым муж усвя до міў 
свае па мыл кі і зра біў дру гі, больш пры-
стой ны эк зэмп ляр. У сваю чар гу я за ўва-
жы ла, што на рын ку та кіх та ва раў амаль 
ня ма, толь кі фаб рыч ныя і не зу сім ці ка выя 
вы ра бы. Па ду ма ла ся, што мы са сва і мі са-
ма роб ны мі на рых тоў ка мі маг лі б склас ці 
ім кан ку рэн цыю. Так усё і па ча ло ся...

Да лей — звы чай ная гіс то рыя. Свят-
ла на і Аляк сей па ча лі рэа лі зоў ваць сваю 
за ду му. Па іх сло вах, усё склад ва ла ся са-
мо са бой.

— Мы шу ка лі драў ні ну — зна хо дзі лі 
па куп ні коў. Я раз маў ля ла з бы лы мі ад на-
курс ні ка мі — яны пра па ноў ва лі сваю да-
па мо гу, — ка жа Свят ла на. — Ін стру мен ты 
на бы ва лі, што на зы ва ец ца, «ін стынк тыў-
на». Бы ва ла, які-не будзь не па ды хо дзіў, 
атрым лі ва ла ся не пры го жа або за над та 
ма руд на. Да во дзі ла ся шу каць неш та но-
вае.

Не ча ка ная да па мо га
Ма ла дая жан чы на рас каз вае, як 

доў га шу ка ла кур сы, на якіх змаг ла б 
атры маць мі ні маль ныя ве ды ў сфе ры 
прад пры маль ніц тва. Знай шла іх, на рэш-
це, там, дзе і не ду ма ла — ва ўпраў лен-
ні за ня тас ці на сель ніц тва. Ака за ла ся, 
што ў Мін ску вес ці свой біз нес ву чаць 
бяс плат на пры ра ён ных ад дзе лах пра-
ца ўлад ка ван ня. Больш за тое — пас ля 
па спя хо ва га на ву чан ня дзяр жа ва дае 
ма ла дым біз не соў цам гро шы для фар-
мі ра ван ня стар та ва га ка пі та лу. Праў да, 
тра піць на кур сы ака за ла ся не так лёг-
ка: трэ ба зна хо дзіц ца на ўлі ку бес пра-
цоў ных у цэнт ры за ня тас ці і на пра ця гу 
ме ся ца аб грун та ва на ад мо віц ца ад усіх 
пра па ноў пра ца даў цаў.

Ад ра зу пас ля та го, як да ве да ла ся пра 
кур сы, Свят ла на кі ну ла пра цу:

— Мае баць кі бы лі су праць. Ка за лі: «Як 
так? Нель га сы хо дзіць у ні ку ды!» Ад нак 
мы з му жам вы ра шы лі ры зык нуць. Тым 
больш што да мес цаў пра цы мы ні ко лі 
моц на не пры вяз ва лі ся і з лёг кас цю іх 
змя ня лі.

У вы ні ку жан чы на ўсё ж та кі тра пі ла 
на кур сы. Ужо пад час за ня ткаў у сям'і 

сфар мі ра ва ла ся кан чат ко вае ўяў лен не 
аб тым, чым яны бу дуць зай мац ца. Для 
та го, каб атры маць суб сі дыю на раз віц цё 
сва ёй спра вы, трэ ба бы ло склас ці біз нес-
план і па спя хо ва яго аба ра ніць. Ме на ві та 
ў біз нес-пла не ідэя аб ства рэн ні драў ля-
ных на рых то вак атры ма ла сваё пер шае 
афарм лен не.

— Гэ тыя кур сы ста лі на шым леп шым 
па ма га тым пры ад крыц ці сва ёй спра вы, 
— ка жа Свят ла на. — Усім сва ім зна ё мым, 
якія па чы на юць зай мац ца біз не сам, я ў 
пер шую чар гу рэ ка мен дую пай сці ту ды. 
Да рэ чы, на гэ тых за ня тках мя не здзі ві ла 
коль касць лю дзей не са ста лі цы. У рэ гі ё-
нах, як вы свет лі ла ся, для раз віц ця ма ло га 
біз не су яшчэ боль шыя перс пек ты вы, та му 
мін чан на кур сах і бы ло мала. Але гэ та 
толь кі да па маг ло мне пе ра ка нац ца, што 
мно гія бе ла ру сы не ба яц ца «кі нуц ца» ў 
прад пры маль ні кі.

Асар ты мент і стра тэ гія
Пра цы з дрэ вам Аляк сей ву чыў ся 

прос та — у ін тэр нэ це. Па яго сло вах, там 
мож на знай сці ві дэа, на якіх умель цы са 
звы чай на га элект ра лоб зі ка ра бі лі ледзь 
не ста цы я нар ны ста нок.

Стар та вым ка пі та лам ста ла суб сі дыя 
(па сло вах Свят ла ны, на той час гэ та бы ло 

неш та ка ля ты ся чы до ла раў), а так са ма 
гро шы, што за ста лі ся ў ма ла дых пас ля 
вя сел ля. Уво гу ле, мае су раз моў цы лі чаць, 
што 4-5 ты сяч до ла раў — гэ та той мі ні мум, 
ад яко га трэ ба ад штур хоў вац ца, ка лі ста-
но віш ся ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні-
кам. Пер шым ча сам пры быт ку не бы ло 
— усе атры ма ныя гро шы тут жа зноў іш лі 
«ў аба рот».

Пер шы мі і па сён ня га лоў ны мі па куп ні-
ка мі пра дук цыі Свят ла ны і Аляк сея ста лі 
мас тац кія кра мы. Аляк сей ка жа:

— Ся рэд ні кошт на шай на рых тоў кі — 
50 ты сяч руб лёў. Звы чай на за ме сяц мы 
пра да ём ка ля дзе ся ці адзі нак та ва ру ў 
роз ні цу. А праз ма га зі ны, якія з'яў ля юц ца 
на шы мі па ста ян ны мі клі ен та мі, — 200-
300 адзі нак. Ча ла ве ку пра сцей на быць 
усё ў ад ным мес цы: і фар бы, і пэнд злі, 
і на рых тоў кі. На ша кан чат ко вая мэ та — 
ад крыць сваю не вя ліч кую кра му, у якой 
бу дзе са бра на ўсё вы шэй на зва нае. Але 
па куль што гэ та не маг чы ма, бо нам ба-
наль на не ха пае срод каў. Акра мя гэ та га, 
за раз мы ў по шу ку клі ен таў у аб лас ных 

га ра дах Бе ла ру сі. Спа дзя ём ся, што хут ка 
іх зной дзем.

Аляк сей рас каз вае, што асар ты мент 
з'яў ляў ся і па шы раў ся сам па са бе. Спа-
чат ку ра бі лі тое, што ўме лі. Ад ной чы жан-
чы на за мо ві ла са бе вя лі кую скрын ку для... 
гро шай. Яны зра бі лі пер шы эк земп ляр, 
сфа та гра фа ва лі і ўклю чы лі ў прайс-ліст. 
У вы ні ку гэ тая скар бон ка ста ла ледзь не 
са мым ха да вым та ва рам для про да жу ў 
роз ні цу.

А на огул па чат коў цам вель мі цяж ка 
бы ло да мо віц ца з кра ма мі пра збыт та ко-
га не звы чай на га та ва ру. Ня гле дзя чы на 
тое, што лю бую на рых тоў ку мож на бы ло 
без праб лем за мо віць тут, у Свят ла ны і 
Аляк сея, не ка то рыя кра мы пра цяг ва-
лі пра ца ваць з за меж ны мі вы твор ца мі: 
нем ца мі, ра сі я на мі. Вый сце знай шло ся: 
сям'я за клю ча ла з па куп ні ка мі да га во ры 
аб су пра цоў ніц тве. Па ра ад маў ля ла ся ад 
ста сун каў з ін шы мі буй ны мі ма га зі на мі, 
па куп ні кі — ад су пра цоў ніц тва з ін шы мі 
вы твор ца мі.

Праб ле мы і цяж кас ці
— Най важ ней шы ас пект на шай дзей-

нас ці — удзел у фес ты ва лях, вы ста вах і 
кір ма шах, — за зна чае Аляк сей. — Там 
мы ганд лю ем не на рых тоў ка мі, а га-

то вы мі, ужо «рас пі са ны мі» вы ра ба мі. 
Ад нак ця пер гэ тых ме ра пры ем стваў у 
Бе ла ру сі не так шмат, а ўдзел у тых, 
што пра вод зяц ца, каш туе вя лі кіх гро-
шай. За раз ужо ёсць ней кі до свед, а 
спа чат ку бы ло вель мі цяж ка. Сё ле та, 
на прык лад, аба вяз ко ва па е дзем на 
«Млын», бо ўжо ве да ем, што ўдзел у 
гэ тым кір ма шы на род ных ра мёст ваў 
акуп ля ец ца. Па-пер шае, у яго да во лі 
вы со кі ўзро вень вя до мас ці. А па-дру-
гое, тут мы ве да ем, за што пла цім: 
ган даль вя дзец ца пад да хам, кож нае 
пра цоў нае мес ца аб ме жа ва на сцен ка-
мі. Ра ней бы ло шмат фес ты ва ляў, якія 
не пра па ноў ва лі і гэ та га: пра во дзі лі ся 
пер шы (і звы чай на апош ні) раз, ні я ка га 
да ху і сце нак не бы ло — увесь ін вен тар 
трэ ба браць свой. Кошт амаль та кі ж, 
як і на «Млы не». На ўрад ці ёсць сэнс 
браць удзел у та кім кір ма шы.

Ад на вя лі кая праб ле ма да гэ туль за-
ста ец ца ня вы ра ша най. На шым ге ро ям 
вель мі скла да на бы ло знай сці са бе па-
мяш кан не пад май стэр ню. Спра ва ў тым, 

што ўла даль ні кі звы чай на афарм ля юць 
па мяш кан ні для вы твор час ці як склад скія. 
Так атрым лі ва ец ца вы гад ней, а па тра ба-
ван няў да ўлас ні каў знач на менш. Па мяш-
кан ні для вы твор час ці ў Мін ску ёсць, але 
ма юць пло шчу, не мен шую за сто квад-
рат ных мет раў, і су ад нос ны кошт. Свят ла-
не і Аляк сею столь кі не трэ ба — ім ха пі ла 
б і трыц ца ці. Але та кіх у сталіцы знай сці 
не ўда ло ся.

— Мы пе ра ла па ці лі ўвесь ін тэр нэт, 
шу ка лі дзе толь кі мож на, — ка жа Свят-
ла на, — але ні чо га не атры ма ла ся. За-
раз мы ўсё яшчэ ў по шу ку. Спа дзя ём ся 
ў хут кім ча се знай сці ха ця б што-не-
будзь.

Свят ла на дзе ліц ца ўра жан ня мі ад вя-
дзен ня біз не су ра зам з му жам. На яе дум-
ку, та кое парт нёр ства — гэ та яшчэ ад на 
скла да насць.

— Пер шым ча сам ці не ўсе на шы раз-
мо вы толь кі і зво дзі лі ся да аб мер ка ван ня 
ме та даў пра цы, — ус па мі нае яна. — Ра-
зам ду ма лі, як вы праў ляць свае ж па мыл-
кі, спра ча лі ся, на ват сва ры лі ся: «Гэ ты 
ін стру мент каш туе 400 до ла раў, мы не 
мо жам яго ку піць, ра бі тым, што ў ця бе 
ёсць». Зда ра ла ся, на ват ру кі апус ка лі ся. 
Але ра зу ме лі, што ка лі ўвя заў ся ў спра-
ву — трэ ба іс ці да кан ца. І вось праз год 
пас ля па чат ку мы ўжо на тым эта пе, ка-
лі боль шая част ка праб лем за ста ла ся ў 
мі ну лым, і мы мо жам пра ца ваць у сваё 
за да валь нен не. На бы лі на ват два кам-
плек ты ін стру мен таў, каб у той час, ка лі 
адзін у ра мон це, мож на бы ло не ся дзець 
без спра вы.

На пы тан не аб пла нах на блі жэй шы 
час су раз моў цы ледзь не хо рам ад каз-
ва юць: «дзе ці». На го да, трэ ба ска заць, 
ёсць — Свят ла на ўжо на вось мым ме-
ся цы ця жар нас ці. Су жэн цы ад ра зу ж 
за зна ча юць: на ра джэн не дзі ця ці хоць 
і не ста не кры тыч най па дзе яй, але на 
ся мей ным біз не се і фі нан са вым ста-
но ві шчы ада б'ец ца ад чу валь на. Бо так 
атры ма ла ся, што ўнёс кі ў фонд са цы-
яль най аба ро ны на сель ніц тва ў якас-
ці ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка 
Свят ла на па ча ла ра біць толь кі ў ліс та-
па дзе мі ну ла га го да. А тыя гро шы, якія 
яна ад ліч ва ла пад час пра цы на мі ну лым 
мес цы, ва ўлік не бя руц ца. Та му да па-
мо га па ця жар нас ці і ро дах у сям'і бу дзе 
мі ні маль най.

— Мне вель мі крыўд на ад та кой не-
спра вяд лі вас ці, — ка жа Свят ла на, — бо 
я ж пла ці ла ўсе ўзно сы, і са мае га лоў-
нае — бу ду пра цяг ваць пла ціць па да ткі 
як ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік і та ды, 
ка лі бу ду да гля даць дзі ця. І га да ваць яго, 
і біз нес за хоў ваць у на леж ным ста не нам, 
шчы ра ка жу чы, бу дзе вель мі цяж ка. Ад-
нак за чы няц ца мы не пла ну ем. На ват ка лі 
ўзнік нуць сур' ёз ныя праб ле мы — бу дзем 
шу каць ней кае вый сце.

...На пры кан цы раз маў ля ем пра сваю 
спра ву і вя лі кія гро шы. Муж і жон ка сы хо-
дзяц ца на дум цы, што прад пры маль ніц тва 
— не ме тад раз ба га цець. На іх дум ку, гэ та 
дзей насць, якая да зва ляе зай мац ца тым, 
што па да ба ец ца.

— Ні ў чым са бе не ад маў ляць — гэ-
та не пра нас, — ка жа Аляк сей, — Не 
ста яць ля віт ры ны з хле бам, вы бі ра ю чы 
тан ней шы — вось гэ та ўжо блі жэй да рэ-
аль нас ці.

За ста ец ца толь кі па жа даць ма ла дой 
сям'і, каб іх біз нес квіт неў і стаў са праў ды 
ся мей ным: не ўза ба ве ж іх бу дзе трое! Бо, 
зда ец ца, ме на ві та та кія лю дзі ру ха юць 
на пе рад тое, што мы на зы ва ем сва ім біз-
не сам.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

Сё ле та ў пер шым паў год дзі 
у Нац банк кра і ны па сту пі ла 
1007 зва ро таў гра ма дзян, 
што на 18,7 пра цэн та менш, 
чым за ад па вед ны пе ры яд 
ле тась, па ве дам ля ец ца на 
сай це га лоў най фі нан са вай 
уста но вы.

Па мян шэн не ад бы ло ся ў 
асноў ным за кошт зні жэн ня 
па ступ лен няў зва ро таў гра ма-
дзян у струк тур ныя пад раз дзя-
лен ні На цы я наль на га бан ка. Усё 
боль шая коль касць зва ро таў 
па сту пае ў На цы я наль ны банк 
не тра ды цый ным спо са бам (на 
па пя ро вым нось бі це або вус на), 
а ў руб ры ку «Элект рон ны зва-
рот» на афі цый ным ін тэр нэт-
сай це бан ка.

Най боль шая коль касць зва-
ро таў па-ра ней ша му за кра на ла 
пы тан ні крэ ды та ван ня (216 або 
21,4 пра цэн та ад іх агуль най 
коль кас ці). Пры гэ тым у спра-
ва здач ным пе ры я дзе на зі ра-
ла ся пры кмет ная тэн дэн цыя 
зні жэн ня іх коль кас ці ў па раў-

на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 
ле тась.

Змен шы ла ся коль касць зва-
ро таў, звя за ных з праб ле май 
вы ка нан ня гра ма дзя на мі аба-
вя за цель стваў па крэ дыт ных 
да га во рах і да га во рах па ру чы-
цель ства. Прак тыч на на 40 пра-
цэн таў змен шы ла ся коль касць 
зва ро таў, звя за ных з праб ле-
ма мі крэ ды та ван ня бу даў ніц тва 
жыл ля з вы ка ры стан нем іль гот-
ных крэ ды таў.

Ад ной з ак ту аль ных тэм зва-
ро таў гра ма дзян па пы тан нях 
крэ ды та ван ня з'яў ля ец ца прось-
ба аб ме жа ваць у пра ве атры-
ман ня крэ ды таў бліз кіх сва я коў 
(дзя цей, жо нак, му жоў), якія 
ня доб ра сум лен на вы кон ва юць 
свае аба вя за цель ствы, у су вя зі 
з чым за яў ні кі вы му ша ны па га-
шаць за па зы ча насць па крэ ды-
тах за кошт улас ных срод каў.

Для вы ра шэн ня ўзня тай праб-
ле мы На цы я наль ны банк рэ-
ка мен да ваў бан кам за пыт ваць 
звест кі з сіс тэ мы «Крэ дыт ны 
рэ гістр» у мэ тах не да пу шчэн ня 

рос ту праб лем най за па зы ча нас-
ці і пры гэ тым фар мі ра ваць улас-
ную ін фар ма цый ную ба зу, у якой 
бу дуць на за па швац ца звест кі 
пра та кіх даў жні коў. Ра зам з тым 
зва ро ты гра ма дзян да зва ля юць 
зра біць вы сно ву аб тым, што гэ-
та ра бо та пра во дзіц ца ў бан ках 
не ў поў най ме ры.

У пер шым паў год дзі 2013 
го да зні зі ла ся коль касць зва-
ро таў па пы тан ні кам пен са цыі 
ўкла даў у су вя зі з дэ валь ва-
цы яй бе ла рус ка га руб ля (13 
зва ро таў у па раў на нні з 43 
зва ро та мі ў пер шым паў год дзі 
2012 г.) і ха дай ніц тваў аб вяр-
тан ні і кам пен са цыі ўкла даў са-
вец ка га пе ры я ду.

Ана ліз статыстыкі па вы ні ках 
пер ша га паў год дзя па каз вае 
тэн дэн цыю рос ту зва ро таў па 
пы тан нях, што ты чац ца функ-
цы я на ван ня бан ка ма таў, ін фа-
кі ёс каў, пра цы з бан каў скі мі 
аплат ны мі карт ка мі.

Сяр гей КУР КАЧ
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У Ка мi тэ це дзярж кант ро лю Вi цеб скай воб-
лас цi кан ста ту юць: пры пiс кi i ска жэн не ста-
тыс тыч ных да ных ста лi ў Пры дзвiн скiм краi 
ка лi не сiс тэ май, то на бы лi ўстой лi вую тэн-
дэн цыю. I гэ та па цвяр джа юць пра вер кi не 
толь кi Ка мi тэ та дзярж кант ро лю, але i Бел ста-
та, кант ра лю ю чых i пра ва ахоў ных ор га наў.

— На прык лад, ле тась бы лi пра ве дзе ны вы ба-
рач ныя пра вер кi свi на га доў чых комп лек саў Вi-
цеб шчы ны. У фi лi яле «Лу чо са» та ва рыст ва «Вi-
цеб скi кам бi нат хле ба пра дук таў» бы лi вы яў ле ны 
пры пiс кi ва ла вых пры баў лен няў у ва зе свi ней 
аб' ёмам амаль 1000 тон... У воб лас цi ле тась ад 
кож най ка ро вы атры ма на ледзь больш за 4 ты-
ся чы кi ла гра маў ма ла ка. А ў фi лi яле «Лу чо са» 
пра дук тыў насць ад ной свi на мат кi за 2 ме ся цы, 
ка лi ве рыць спра ва зда чам, скла да ла амаль 5000 
кi ла гра маў ма ла ка. Гэ та зна чыць, што свi на мат кi 
за па ру ме ся цаў скар мi лi па ра ся там больш ма ла-
ка, чым на до ена за год у воб лас цi ад ка ро вы, — 
рас каз ва юць ва ўпраў лен ні кант ро лю за пра цай 
аг ра пра мыс ло ва га i пры ро да ахоў на га комп лек-
саў Ка мi тэ та дзяр жаў на га кант ро лю.

Па вы нi ках пра вер кi кi раў нiк свi на га доў ча га 
комп лек су быў вы зва ле ны ад па са ды. Ад нак, 
па звест ках Ка мi тэ та, за раз ён кi руе чар го вым 
свi на га доў чым комп лек сам — ужо ў Сен нен скiм 
ра ё не. Як га во рыц ца, доб ра му ча ла ве ку заў сё ды 
зной дзец ца цёп лае месца?

— Вы нi кi пра вер кi бы лi не ад на знач на ўспры ня-
ты кi раў нiц твам воб лас цi. Ра зам з тым, ста ноў чы 
эфект ча со ва усё ж та кi быў да сяг ну ты. У да лей-
шым на боль шас цi свi на га доў чых комп лек саў быў 
на ве дзе ны эле мен тар ны па ра дак у ад па вед ным 
пер ша сным улi ку, — кан ста та ва лi ў кант роль ным 
ве дам стве.

За раз асаб лi вую за кла по ча насць у су пра-
цоў нi каў Ка мi тэ та вы клi кае са мая нiз кая та-
вар насць ма ла ка ў воб лас цi. Гэ та, на дум ку 
рэ вi зо раў, пер шая пры кме та, якая па каз вае 
на на яў насць пры пi сак. I апасенні зна хо дзяць 
па цвер джан не.

Раз лi кi Ка мi тэ та кант ро лю па каз ва юць, што з 
па чат ку го да ў ся рэд нiм на вы пой ван не 1 ця ля цi 

спi са на 592 кг су цэль на га ма ла ка, што на 160 кг 
больш за ана ла гiч ны ле таш нi пе ры яд.

— Яшчэ ў маi на гэ та (у асноў ным на пры-
кла дзе гас па да рак Ар шан ска га ра ё на) Ка мi тэт 
дзярж кант ро лю звяр таў ува гу Вi цеб ска га абл-
вы кан ка ма. Так, у асоб ных сель ска гас па дар чых 
ар га нi за цы ях ра ё на за 5 ме ся цаў бы ло спi са на 
су цэль на га ма ла ка на вы пой ван не га ла вы пры-
пло ду да 1000 кг i больш. За гэ ты пе ры яд толь-
кi па Ар шан скiм ра ё не пе ра рас ход ма ла ка на 
вы пой ван не ця ля там склаў амаль 3 тыс. тон, 
стра ты ад не да атры ман ня вы руч кi скла лi ка ля 
7 млрд руб. Ад нак дзейс ных мер па кар ды наль-
ным вы праў лен нi сi ту а цыi ў воб лас цi не пры ня лi, 
— пра цяг ва юць ка мен та ваць сi ту а цыю ў Ка мi тэ це 
дзярж кант ро лю.

У су вя зi з гэ тым Ка мi тэт дзяр жаў на га кант ро-
лю воб лас цi су мес на з упраў лен нем унут ра ных 
спраў абл вы кан ка ма па ча ў «ад пра цоў ку» сель-
ска гас па дар чых ар га нi за цый Ар шан ска га ра ё на 
па гэ тай праб ле ме. Пер шыя вы нi кi свед чаць аб 
маш таб ных пры пiс ках ма ла ка.

— Так, у прад пры ем стве «Ме жа ва» Ар шан ска-
га ра ё на вы кры ты абу раль ныя фак ты ска жэн няў 
да ных пер ша сна га бух гал тар ска га ўлi ку ў част-
цы вы рошч ван ня па га лоўя ма лад ня ку, аб' ёмаў 
вы твор час цi i вы ка ры стан ня су цэль на га ма ла ка 
на ўнут ры гас па дар чыя па трэ бы. Пра ве дзе най 
iн вен та ры за цы яй коль кас цi па га лоўя буй ной ра-
га тай жы вё лы на прад пры ем стве ўста ноў ле на 
ня ста ча 143 ця лят, якiя на ра дзi лi ся сё ле та. На iх 
вы пой ван не што дня спiс ва ла ся больш за 1,1 то ны 
су цэль на га ма ла ка, — рас тлу ма чы лi ў ка мi тэ це.

Цi ка ва, што ўжо на дру гi дзень пра вер кi ў 
апе ра тыў най спра ва здач нас цi ра ё на прад пры-
ем ствам быў па мен ша ны аб' ём вы раб ле на га ма-
ла ка на 3 то ны, або амаль на 20% ад па пя рэд ня га 
дня, а та вар насць ма ла ка пры гэ тым уз рас ла да 
рэ аль най ве лi чы нi з 74% да 89%.

Пра вер ка прад пры ем ства пра цяг ва ец ца. 
Агуль ны аб' ём пры пi са на га сё ле та ма ла ка бу дзе 
вы зна ча ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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БУДЗЬ ЦЕ МА ІМ... ПАРТ НЁ РАМ
На цы я наль ны банк 

пад лі чыў зва ро ты гра ма дзян
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ПА ПЕ РА 
ЎСЁ СЦЕРПІЦЬ?
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