
Дня мi ў Мiн ску са бра лi ся кi раў нi кi 
гра мад скiх ар га нi за цый кра iн Еў-
ра пей ска га са ю за i Бе ла ру сi ра-
зам з прад стаў нi ка мi iна ва цый ных 
цэнт раў, прад пры ем стваў i вы шэй-
шых на ву чаль ных уста ноў, каб 
аб мер ка ваць праб ле мы ма лых i 
ся рэд нiх прад пры ем стваў. Iх аб'-
яд на ла кан фе рэн цыя «Раз вiц цё 
жа но ча га прад пры маль нiц тва i iн-
тэ гра цыя лю дзей па жы ло га ўзрос-
ту на ма лых i ся рэд нiх прад пры ем-
ствах», якую пра во дзi ла Мiн скае 
ад дзя лен не Бе ла рус кай ганд лё-
ва-пра мыс ло вай па ла ты су мес на 
з Ган зей скiм пар ла мен там.

Ма лыя i ся рэд нiя прад пры ем ствы 
скла да юць 99% ад агуль най коль кас-
цi i за бяс печ ва юць ка ля 70% ра бо-
чых мес цаў у Еў ро пе. Та му Ган зей скi 
пар ла мент на пра ця гу 19 га доў на дае 
асаб лi вую ўва гу праб ле мам iх раз вiц-
ця. Для iх пад трым кi ар га нi зоў ва юц ца 
кан фе рэн цыi, трэ нiн гi, стар та пы, бiз-
нес-фо ру мы. З 2006 го да ў пра ек тах 
Ган зей ска га пар ла мен та пры мае ўдзел 
Мiн скае ад дзя лен не Бе ла рус кай ганд-
лё ва-пра мыс ло вай па ла ты.

«Рэ гi ё нам Бал тый ска га мо ра i, 
у пры ват нас цi, Бе ла ру сi не аб ход на 
боль шая коль касць жан чын, за цi каў-
ле ных у прад пры маль нiц тве, — лi-
чыць стар шы ня 
Ган зей ска га пар-
ла мен та Юр ген 
Хо ге фос тар. — 
Па-пер шае, гэ та 
звя за на с дэ ма-
гра фiч ны мi пры-
чы на мi, бо ска ра-
ча ец ца коль касць 
лю дзей, здат ных 
за сноў ваць прад-
пры ем ствы. Па-
дру гое, мы за-
ўва жы лi, што ў 
кра i нах Скан ды на вii пра цэнт вы твор-
час цi на ад на го пра цу ю ча га ча ла ве ка 
на 20–25% вы шэй, чым у кра i нах паўд-
нё ва г а рэ гi ё на Бал тый ска га мо ра. На 
на шу дум ку, гэ та звя за на з тым, што 
яны пра па ноў ва юць больш пра цоў ных 
мес цаў для жан чын i па жы лых лю дзей. 
Та му мы хо чам пад тры маць iдэю аб 
жа но чым прад пры маль нiц тве.

ЕЎ РА ПЕЙ СКI ВО ПЫТ 
«За раз увесь свет хва лю юць та кiя 

праб ле мы, як ста рэн не на сель нiц тва, 
ска ра чэн не пра цоў ных рэ сур саў, не да-
хоп вы со ка ква лi фi ка ва ных су пра цоў-
нi каў. Па трэб ны iна ва цыi, пад трым ка 

аду ка цыi», — ад зна чыў у 
пуб лiч ным вы ступ лен нi 
спа дар Хо ге фос тар.

Ака дэ мiя Бал тый ска га 
мо ра скла да ец ца з 15 унi-
вер сi тэ таў, якiя ўзя лi на 
ся бе ад каз насць па вы-
шаць аду ка цый ны ўзро-
вень кад раў.

За меж ныя да след чы кi 
рас ка за лi, што прад пры-
ем ствы Скан ды на вii не 
так раз вi ты тэх нiч на, але 
ма юць пос пех. Ад ной з 
пры чын вы шэй зга да най 
сi ту а цыi, па сло вах на ву-
коў цаў, з'яў ля ец ца тое, 
што ў гэ тых кра i нах боль-
шая коль касць жан чын 
на кi ру ю чых па са дах. У 
Поль шчы коль касць жан-
чын на прад пры ем ствах 53%, у Нар-
ве гii — 74%. Па жы лых (за 60 га доў) 

у Поль шчы — 32%, у 
Нар ве гii — 70%. За-
раз iдзе моц нае ста-
рэн не на сель нiц тва, 
та му не аб ход на да-
сяг нуць та ко га ж уз-
роў ню вы твор час цi па 
ўсёй Еў ро пе. I за да ча 
пра гра мы Ган зей ска-
га пар ла мен та — пе-
ра нес цi гэ ты во пыт на 
паў днё вы рэ гi ён кра iн 
Бал тый ска га мо ра.

У чым роз нi ца па-
мiж муж чын скай i жа но чай ма дэ ля мi 
вя дзен ня бiз не су? Ка лi моц ны пол на-
дае больш ува гi стра тэ гii, то жан чы-
ны — ка му нi ка цыi. Сла бы пол лепш 
зай ма ец ца пе ра мо ва мi, кла по цiц ца пра 
доб ры клi мат у ка лек ты ве.

I жан чы ны па трэб ны не толь кi як 
прад пры маль нi кi, прос тыя су пра цоў-
нi кi, але i як пры хiль нi кi iна ва цый. Да-
ка за на, што ме на вi та жан чы ны звяр-
та юць больш ува гi на аду ка ва насць 
кад раў.

БЕ ЛА РУС КАЯ СI ТУ А ЦЫЯ 
Па ген дар най роў на сцi Рэс пуб лi ка 

Бе ла русь зай мае 52-е мес ца ся род 

182 кра iн — чле наў ААН i 1-е ся род 
кра iн СНД. Для бе ла рус ка га мен та лi тэ-
ту важ на, каб для жан чы ны бы лi ство-
ра ны ўмо вы як для ма ця рын ства, так i 
для пра фе сiй най дзей нас цi.

Для кра i ны ха рак тэр ны ген дар-
ны дыс ба ланс. На 2011 год жан чын 
у кра i не — 53,4%, муж чын — 46,4%. 
У Мiн ску пра жы вае 54,3% жан чын i 
45,7% муж чын.

Ген дар ная ня роў насць пры сут нi чае 
ў сфе ры за ня тас цi. На прык лад, пры 
най ме ма ла до га спе цы я лiс та пе ра ва-
гу ад да дуць муж чы не, бо дзяў чы ну ча-
кае за муж жа, дэ крэт i 
г. д. Ёсць ад роз нен нi i 
пры апла це пра цы, 
ска ра чэн нi кад раў, 
па вы шэн нi па па са-
дзе i па вы шэн нi ква лi-
фi ка цыi. Ва ўсiх гэ тых 
вы пад ках муж чы на на 
больш вы гад най па зi-
цыi. Вы со кi пра цэнт 
жан чын за дзей нi ча ны 
ў куль ту ры (74,1%), у 
ахо ве зда роўя (85,7%), 
аду ка цыi (81,2%).

Сва iм по гля дам на 
праб ле му жа но ча га бiз-
не су па дзя лi ла ся Лi лiя 
Ко валь, вi цэ-стар шы ня 

Мiнск ага ста лiч на га са-
ю за прад пры маль нi каў i 
пра ца даў цаў:

— Раз вiц цё i да лу-
чэн не жан чын да прад-
пры маль нiц тва — вель-
мi важ нае для Бе ла ру сi 
пы тан не. Ме на вi та прад-
стаў нi цы пры го жа га по лу 
лi дзi ру юць сён ня на бiр-
жах пра цы.

На шы жан чы ны — i 
гэ та на цы я наль ны мен-
та лi тэт — зай ма юц ца ў 
асноў ным сям' ёй, гас па-
дар кай. З уз рос там мно-
гiя з iх ста но вяц ца пра-
фе сiй на ня ўпэў не ны мi. 
Яшчэ ад на асаб лi васць 
на ша га рын ку пра цы ў 
тым, што жан чы ны пас-

ля 45 га доў на огул не за па тра ба ва ны 
на ват дзяр жаў ны мi прад пры ем ства мi. 
З гэ тым трэ ба зма гац ца, бо во пыт та кiх 
жан чын бяс цэн ны. Яны вель мi ка рыс-
ныя ў пра фе сiй ным пла не. Тым больш, 
гэ та сва бод ныя кад ра выя адзiн кi. Быт 
на ла джа ны, дзе цi вы рас лi — жан чы ны 
мо гуць цал кам пры свя цiць ся бе пра цы. 
У той жа Скан ды на вii ў жан чы ны пас ля 
45 па чы на ец ца кар' ер ны рост. Вы ка-
рыс тоў ва ец ца яе во пыт, ве ды i воль ны 
час. А ў нас, на жаль, та ко га не ад бы-
ва ец ца. Та му ў на шай кра i не па вiн ны 
ства рац ца пра гра мы па да лу чэн нi жан-

чын да пра фе сiй най 
дзей нас цi.

«Ва ўзрос це пас-
ля 40 га доў жан чы не 
так са ма па трэб ны 
псi ха ла гiч ны штур-
шок. Яна не ўпэў не-
на ў са бе — ба iц ца 
вы хо дзiць на по ле 
бiз не су, але ж здат-
ная гэ та зра бiць! I 
тут важ на, каб пра-
во дзi лi ся се мi на ры, 
кан фе рэн цыi, на якiх 
нам да па мо гуць вы-
ву чыць сег мен ты 
рын ку. Па вер це, жан-
чы на вель мi ад каз на 

да гэ та па ста вiц ца i пры ня се вя лi кую 
ка рысць, — сцвяр джае Лi лiя Ко валь. — 
Як ужо пра гу ча ла, ва ўсiм све це да-
ка за на, што жа но чы бiз нес у 4 ра зы 
больш ста бiль ны за муж чын скi. I гэ та 
вя лi кi плюс. Бо жан чы на ста вiц ца да 
сва ёй фiр мы як да ўлас най сям'i, уяў-
ляе бiз нес як вя дзен не гас па дар кi. I 
псi ха ла гiч ны клi мат, якi яна ства рае ў 
сва iм ка лек ты ве, — та кi са мы, як i ў яе 
сям'i, што аба вяз ко ва ад люст роў ва ец-
ца на вы нi ках пра цы».

СПЫ НIЦЬ «КАД РА ВЫ 
ГО ЛАД» ДА ПА МО ГУЦЬ 
ПЕН СI Я НЕ РЫ 

«Па ды хо дзiць для Бе ла ру сi i пы-
тан не аб пры ёме на пра цу пен сi я не-
раў, — звяр тае ўва гу прад стаў нiк Са-
ю за. — У нас праб ле мы не толь кi ў 
ня хват цы пра фе сiй ных кад раў, але i 
на огул у iх ад сут нас цi! Асаб лi ва ў рэ-
гi ё нах. Зу сiм ня даў на мы пра во дзi лi ў 
на шым Са ю зе «круг лы стол». Там вы-
сту па лi прад стаў нi кi пры ват ных прад-
пры ем стваў, якiя прос та вы му ша ны 
спы няць пра цу з-за ад сут насці кад-
раў. Па трэб на звяр таць больш ува гi 
на куль ту ру вя дзен ня бiз не су. За раз 
на зi ра ец ца дэ гра да цыя кад ра ва га са-
ста ву. У рэ гi ё нах дзень зар пла ты — ка-
та стро фа, бо на на ступ ны дзень част ка 
кад раў па вя до май пры чы не не вы хо-
дзiць на пра цу. «За пой ная» тэ ма сён ня 
вель мi ак ту аль ная. Кi раў нi кi не ве да-
юць, як з гэ тым зма гац ца, та му што 
зваль няць су пра цоў нi каў не мае сэн су: 
iх возь муць на iн шае прад пры ем ства. 
Та му важ на даць шанц пра ца здоль ным 
жан чы нам, пен сi я не рам. Iна чай мы не 
вы ра шым гэ тых праб лем».

Удзель нi кi кан фе рэн цыi рас пра-
ца ва лi i пад пi са лi ме ма ран дум, мэ ты 
яко га — са дзей нi чаць рос ту до лi пра цу-
ю чых жан чын i па жы лых лю дзей, па вя-
лiч ваць коль касць жан чын на кi ру ю чых 
па са дах, пад трым лi ваць iнi цы я ты вы 
жан чын пры ства рэн нi но вых кам па нiй, 
удас ка наль ваць аду ка ва насць кад раў, 
ука ра няць iна ва цыi i да бi вац ца вы со-
кай i роў най апла ты пра цы.

Ве ра нi ка ЦВIР КО

■
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Ан ты кры зіс ны план ура да і На цы я-
наль на га бан ка, пры ня ты не так даў но, 
пра ду гледж вае аб ме жа ван не аб' ёмаў 
крэ ды та ван ня. Тэм пы рос ту крэ ды та-
ван ня эка но мі кі за пла на ва на аб ме жа-
ваць 1% у ме сяц. Гэ та спра ва ка ва ла 
дыя лек тыч ныя спрэч кі па між біз не сам, 
прад стаў ні ка мі дзяр жаў ных ор га наў, 
бан ка мі і эка на міч ны мі тэ а рэ ты ка мі. 
Апош нім ча сам ад бы ло ся два ме ра-
пры ем ствы, дзе па ле мі ка на зга да ную 
тэ му бы ла най больш жорст кай. Гэ та 
па ся джэн не Рэс пуб лі кан ска га клу ба 
ды рэк та роў, ар га ні за ва нае Біз нес-са-
юзам прад пры маль ні каў і най маль ні-
каў імя Ку няў ска га, і «круг лы стол» па 
бан каў скім крэ ды та ван ні ма ло га і ся-
рэд ня га біз не су, пра ве дзе ны Са ве там 
па раз віц ці прад пры маль ніц тва, Аса-
цы я цы яй бе ла рус кіх бан каў і Ус ход нім 
ка мі тэ там гер ман скай эка но мі кі. Мы 
вы ра шы лі аб' яд наць па дзеі і па ка заць 
мер ка ван ні ўсіх за ці каў ле ных ба коў.

ШТО АД БЫ ВА ЕЦ ЦА 
Ў ЭКА НО МІ ЦЫ?

«Ужо сё ле та амаль чвэрць ВУП — 
гэ та вы нік пра цы ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су. У 2015 го дзе гэ та па він ны ўжо 
быць 30%. Да 2020 го да — не менш за 
50%, — кан ста туе Пётр ПРА КА ПО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та па раз віц ці прад-
пры маль ніц тва ў Бе ла ру сі, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра. — На ту раль на, вы ра-
шыць та кую за да чу без удзе лу бан каў-
скай сіс тэ мы, яе крэ ды та ван ня не маг чы-
ма. На вя лі кі жаль, за апош ні час ус клад-
ні ла ся сіс тэ ма атры ман ня крэ ды ту. Але 
ж прад пры маль ніц тва — гэ та най больш 
перс пек тыў ны ры нак для бан каў у най-
блі жэй шай час. Вы гад на і тое, што су ма 
крэ дыт ных рэ сур саў вы ка рыс тоў ва ец ца 
не вя лі кая, але сту пень га ран та ва нас ці 
вяр тан ня вель мі вы со кая. У па раў на-
нні з ін шы мі прад пры ем ства мі ры зы ка 
мі ні маль ная. Кож ны банк па ві нен мець 
сіс тэ му пад трым кі ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва. Зра зу ме ла, што і 
ўрад па ві нен пры няць за ха ды для сты-
му ля ван ня гэ тай дзей нас ці».

На чаль нік упраў лен ня Дэ пар-
т амен та па прад пры маль ніц тве Мі-
ніс тэр ства эка но мі кі Кан стан цін 

КРУ КАЎ, на гад ва ю чы, што «прад пры-
маль ніц тва — гэ та эка на міч ная дзей-
насць, на кі ра ва ная на сіс тэ ма тыч нае 
атры ман не пры быт ку», кан ста туе, што 
ў на шай сі ту а цыі без струк тур ных рэ-
фор маў ра біць гэ та не маг чы ма. Акра мя 
та го, ён звяр тае ўва гу на не аб ход насць 
з'яў лен ня вы твор час цяў: «Не змян ша-
ю чы знач насць ганд лю, ха це ла ся б 
на га даць, што вы твор часць нам па-
трэб на не менш. Не аб ход на вый сці на 
ўзро вень дзей нас ці ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва, пры якім 50% эка-
на міч на ак тыў на га на сель ніц тва рэс-
пуб лі кі бу дзе за бяс печ ваць дзве трэ ція 
част кі ад агуль на га аб' ёму ВУП».

Дзміт рый КА ЛЕ ЧЫЦ, член праў-
лен ня, на чаль нік Га лоў на га ўпраў-
лен ня ма не тар най па лі ты кі і эка-
на міч на га ана лі зу На цы я наль на га 
бан ка, так аха рак та ры за ваў сё лет нюю 
мак ра эка на міч ную сі ту а цыю: за ма-
рудж ван не тэм паў эка на міч на га рос ту 
на фо не зні жэн ня рос ту і на асноў ных 
рын ках збы ту на шай пра дук цыі — у 
Ра сіі, Еў ра пей скім са ю зе і ін шых. «За 
8 ме ся цаў наш экс парт зні зіў ся на 
18,5%. А тэм пы рос ту ім пар ту зні жа лі ся 
менш ін тэн сіў на. Гэ та звя за на з рос там 
унут ра на га по пы ту», — на га даў ён.

КРЭ ДЫ ТЫ ІДУЦЬ НЕ ТУ ДЫ?
«Тэмп рос ту крэ ды таў у эка но мі цы 

не за ма рудж ва ец ца. З па чат ку го да гэ-
ты па каз чык вы рас больш чым на 20%. 
Ад нак гэ та не ад па вя дае тэм пам раз віц-
ця эка но мі кі. Крэ ды та ван не трэ ба ап-
ты мі за ваць. Не аб ход на, каб ад да ча ад 
крэ ды таў бы ла боль шай», — упэў не ны 
Дзміт рый Ка ле чыц. Крэ ды та ван не ў за-
меж най ва лю це па вя лі чы ла ся на 27%, у 
на цы я наль най — на 22%. «Рост ва лют-
на га крэ ды та ван ня — гэ та да дат ко вы 
ціск на ва лют ны ры нак, — звяр тае ўва гу 
прад стаў нік Нац бан ка. — А рост ВУП 

склаў толь кі 1,1%. Та му та кое ін тэн сіў-
нае крэ ды та ван не не маг чы ма на зваць 
не да стат ко вым». Ін шая спра ва, што ды-
рэк тыў нае крэ ды та ван не пры во дзіць да 
пры яры тэт на га фі нан са ван ня не да стат-
ко ва эфек тыў ных вы твор час цяў. А та му 
та кі ніз кі рост эка но мі кі. Да рэ чы, у крэ-
дыт ным парт фе лі рэс пуб лі кі дзяр жаў-
ныя пра гра мы зай ма юць ка ля 40%.

Але біз нес ці ка віць ін шае пы тан не: 
сён ня пра па ну юц ца не ве ра год на вы со кія 
стаў кі па крэ ды тах для рэ аль на га сек та ра 
эка но мі кі — ка ля 50% га да вых, якія на са-
мрэч зні жа юць эфек тыў насць дзей нас ці 
эка но мі кі. Аб якім раз віц ці вы твор час ці 
пры гэ тым мо жа іс ці раз мо ва? Мно гія кра-
і ны сён ня, на ад ва рот, ста ра юц ца зні жаць 
стаў кі. «Ад нак та кі вы со кі ўзро вень пра-
цэнт ных ста вак звя за ны з тым, што ў эка-
но мі цы скла лі ся вель мі вы со кія дэ валь ва-
цый на-іф ля цый ныя ча кан ні, — ад каз вае 
Дзміт рый Ка ле чыц. — Ад моў нае саль да 
знеш ня га ганд лю так са ма ўплы вае. Да 
та го ж гэ та стаў ка толь кі ка мусь ці вы со-
кая. Знач ная част ка эка но мі кі атрым лі вае 
рэ сур сы дзя ку ю чы дзяр жаў най пад трым-
цы да лё ка не пад 50%». Але дзяр жа ва 
ра зу мее, што на да лей так не мо жа ад бы-
вац ца: «Агуль ная па зі цыя і ўра да, і кі раў-
ніц тва кра і ны ў тым, што крэ дыт па ві нен 
вяр тац ца. Мы па він ны па вя ліч ваць эфек-
тыў насць». Між ін шым, Ан тон Ку да саў, 
на мес нік мі ніст ра эка но мі кі, згод ны з 
тым, што стаў кі са праў ды вы со кія і ўмо-
вы вы да чы крэ ды таў па гор шы лі ся. Ён 
жа звяр тае ўва гу на тое, што «фак тыч-
на не пры мя ня ец ца сён ня та кі ін стру мент 
дзяр жаў най фі нан са вай пад трым кі, як 
пра да стаў лен не дзяр жаў ных га ран тый і 
па ру чаль ніц тва пры звяр тан ні суб' ек таў 
прад пры маль ніц тва ў бан кі для атры ман-
ня крэ ды ту. Яшчэ адзін не да хоп дзе йнай 
сіс тэ мы фі нан са вай пад трым кі — аб ме-
жа ва ныя тэр мі ны вы ка ры стан ня срод каў 
мяс цо вых бюд жэ таў, якія сён ня не мо гуць 
пе ра вы шаць тэр мі ну дзе ян ня пра гра мы 
пад трым кі. Па трэб ны за ка на даў чыя змя-
нен ні. Трэ ба па доў жыць да ся мі га доў 
тэр мін ка ры стан ня льгот ным крэ ды там, 
не за леж на ад тэр мі ну пра гра мы. Ня дрэн-
на бы ло б ства рыць сіс тэ му пад трым кі 
прад пры маль ніц тва на ўсёй тэ ры то рыі 
Адзі най эка на міч най пра сто ры».

БАН КІ І ЭКА НО МІ КА:
ХТО НА КА ГО ПРА ЦУЕ?

Ге ор гій Грыц, на мес нік стар шы ні 
РГА «Бе ла рус кая на ву ко ва-пра мыс-
ло вая аса цы я цыя», пры трым лі ва ец ца 
дум кі, што сцвяр джэн не «ўзро вень стаў кі 
рэ фі нан са ван ня заў сё ды па ві нен пе ра-
вы шаць уз ро вень ін фля цыі» на са мрэч 
не ад па вя дае сён няш ня му ста но ві шчу 
ў эка но мі цы. «У Еў ра са ю зе, Злу ча ных 
Шта тах стаў ка рэ фі нан са ван ня ні жэй за 
ўзро вень ін фля цыі. Сцвяр джэн не, што 
на сель ніц тва да вя рае бан каў ска му сек-
та ру і ня се ту ды гро шы, ня вер нае, бо гэ-

та ад бы ва ец ца та му, што там най больш 
без ры зы ко выя і вы со кія да хо ды. І пры-
цяг нен не срод каў на сель ніц тва і, як ні 
па ра дак саль на, юры дыч ных асоб у бан-
каў скую сіс тэ му, а не ў ін вес ты цый ны сек-
тар, пры вя ло да та го, што сён ня су куп ныя 
ўкла ды ў бан каў скі сек тар пе ра вы ша юць 
18 міль яр даў до ла раў. Ці ка вая ста тыс-
ты ка: сён ня пры бы так прад пры ем ства 
прак тыч на ад па вя дае пра цэн там, якія вы-
плач ва юц ца па крэ ды це. Ін шы мі сло ва мі, 
уся эка но мі ка пра цуе на бан кі. Не бан кі на 

эка но мі ку, а на ад ва рот. Ужо пра цуе фор-
му ла не «та вар-гро шы-та вар», а «гро шы-
та вар-гро шы». Кі даць ка мя ні ў Нац банк 
так са ма не трэ ба, але не аб ход на знай сці 
адэ кват нае вый сце з сі ту а цыі», — лі чыць 
экс перт. Ён жа слуш на за ўва жыў, што 
«ка лі бан кі бя руць дэ па зі ты пад 40%, то 
не мо гуць ад да ваць у рэ аль ны сек тар 
крэ ды ты пад 10%. Бя руць пад 40%, а ад-
да юць пад 50%».

Вік тар ПІ НІ ГІН, пер шы на мес нік 
ды рэк та ра На ву ко ва-да след ча га эка-
на міч на га ін сты ту та Мі ніс тэр ства эка-
но мі кі, ба чыць праб ле му яшчэ і ў тым, 
што «ў нас, як пра ві ла, дзве край нас ці — 
ці да ваць шмат гро шай не гле дзя чы, ці 
по тым узяць і ўсё аб ме жа ваць, сціс нуць. 
І эка но мі ка пры пы ня ец ца». Ён звяр нуў 
ува гу на па каз чы кі, якія да вод зяц ца 
прад пры ем ствам: «На вош та та кія па каз-
чы кі, што іх ні хто не вы кон вае? Атрым-
лі ва ец ца, што той, хто ся дзіць «звер ху», 
ве дае, на што здат на прад пры ем ства, 
лепш, чым кі раў ніц тва гэ та га прад пры-
ем ства. Сіс тэ ма па він на быць па бу да-
ва на так, каб той, хто «ўні зе», сам імк-
нуў ся зра біць больш і пра ца ваць больш 
эфек тыў на, да ваць вы со кія па каз чы кі». 
У су гуч чы з гэ тай дум кай і пра па но вы 
біз не су: не трэ ба аб мя жоў ваць крэ ды та-
ван не эфек тыў ных вы твор час цяў, ня хай 
пры пы ня юць крэ ды та ван не тых, хто не 
пры но сіць пры быт ку.

БІЗ НЕС І БАН КІ —
ХТО ПРА ВЫ?

Прад стаў ні кі біз не су най больш эма-
цы я наль на вы каз ва юц ца на тэ му вы со-
кіх пра цэнт ных ста вак па крэ ды тах. На-
прык лад, Ві таль Кас та го раў, ды рэк тар 
ЗАТ «Па літ экс», ка жа: «Бан кі за раб ля-
юць вя ліз ныя гро шы. Не аб ход ны да вер. 
Пра цэ ду ры па він ны быць пра сцей. І стаў-
кі па він ны быць не вы шэй за 3–5%. Ін-
вес ты цый нае крэ ды та ван не — не менш 
за 7 га доў. Ка лі прад пры ем ства мае 
пра тэр мі ноў ку — яго не па він ны ад ра зу 

«та піць». Са праў ды, крэ ды та ван не не 
змен шы ла ся. Але для ка го яно не змен-
шы ла ся? Для се так і ганд лё вых цэнт раў, 
дзе бу дуць пра да ваць ім парт, а не для 
вы твор ча га сек та ра». Вік тар Мар ге лаў, 
су стар шы ня Са ю за юры дыч ных асоб 
«Рэс пуб лі кан ская кан фе дэ ра цыя 
прад пры маль ніц тва», сцвяр джае, што 
ка лі стаў кі па крэ ды тах пе ра вы ша юць 
ся рэд нюю рэн та бель насць (15%), то раз-
віц цё эка но мі кі не маг чы ма. «Гро шы ста лі 
на шмат да ра жэй за пра цу. Ро ля бан каў 
ад роз ная ад звы чай на га біз не су. Яны па-
він ны да па ма гаць раз віц цю эка но мі кі, а 
не на жы ва цца на ёй». Пас ля ён уво гу ле 
ўспом ніў аб тым, што Царк ва ка жа пра 
тых, хто бя рэ пра цэн ты, а так са ма пры-
вёў прык лад му суль ман скіх бан каў, якія 
да юць бес пра цэнт ныя зай мы. А Сяр-
гей Най до віч, ге не раль ны ды рэк тар 
ЗАТ «МАП ЗАТ», кан ста туе, што «праз 
да ра гія крэ ды ты тыя, хто пер ша па чат-
ко ва ха цеў быць вы твор цам, ста но віц-
ца ім пар цё рам, бо пры вез ці і пра даць 
больш вы гад на і пра сцей, чым вы ра біць 
са мо му». У той жа час Ле а нід Шур, ды-
рэк тар ТДА «Ві цеб скі біз нес-цэнтр», 
упэў не ны: «Ін вес ты цый ная пад трым ка 
ся рэд ня га і ма ло га прад пры маль ніц тва 
з бо ку дзяр жа вы не па трэб на. Гэ та мо жа 
пры вес ці да ка руп цыі, ін фля цыі. Гэ та не 
заў сё ды эфек тыў на. На ўсіх гро шай не 
ха пае, а зна чыць, гэ та па ру шае за кон 
на ту раль най кан ку рэн цыі».

А бан кі ры ад стой ва юць свой пункт гле-
джан ня. На прык лад, Анд рэй Жыш ке віч, 
стар шы ня праў лен ня ЗАТ «МТБанк», 
га во рыць: «Мы ра зу ме ем, што за раб-
ля ем на вас. Але ба лю ча чуць па про кі. 
Да вай це зра зу ме ем, што бан кі ро бяць 
тое, што мо гуць ра біць. Ка лі вы заўт ра 
пры не ся це мне свае гро шы, каб па клас ці 
іх на дэ па зіт пад 10% га да вых, то пас ля-
заўт ра крэ дыт бу дзе пад 12–14%. Але хто 
па го дзіц ца на та кія ўмо вы?» Кан стан цін 
Кір' я наў, на чаль нік упраў лен ня крэ ды-
та ван ня ма ло га біз не су ААТ «Бел газп-
рам банк», так са ма ка жа, што бан кі са мі 
не ў за хап лен ні ад вя лі кіх ста вак: «Мы за 
клі ен таў. Нам па трэб ны ба га тыя клі ен-
ты — та ды і мы бу дзем ба га ты мі. Вы со кія 
стаў кі па вы ша юць крэ дыт ныя ры зы кі».

***
Ад ны ча ка юць доб рых мак ра эка-

на міч ных па каз чы каў, а ін шыя га во-
раць, што для гэ та га трэ ба раз ві ваць 
біз нес. Для раз віц ця біз не су па трэб на 
ста біль ная эка но мі ка, але ж тыя са мыя 
па каз чы кі га во раць аб ад ва рот ным. 
Дзе вый сце? І якое мес ца ў гэ тым ко-
ле зай мае крэ дыт? Па ду маць ёсць аб 
чым. Адзі нае, што зра зу ме ла па вы ні-
ках аб мер ка ван няў, — крэ дыт па ві нен 
быць мак сі маль на прос ты і адзін на ўсе 
па трэ бы, каб прад пры маль ні кі ха ця б 
не губ ля лі ча су на па раў на нне шмат-
лі кіх пра па ноў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

■

РА НІ ЦАЙ ГРО ШЫ —
УВЕ ЧА РЫ РАЗ ВІЦ ЦЁ?

Лю бая эка но мі ка (ці то рын ка вая, ці то не; на ват на ту раль ная гас па дар ка) 
мае па трэ бу ў гро шах. Яны не аб ход ны для пра цы, для раз віц ця, для нар-
маль на га функ цы я на ван ня. Вель мі рэд ка бы вае, каб у та го, хто рас па чы нае 
но вую эка на міч ную дзей насць, бы ло да стат ко ва гро шай для ажыц цяў лен-
ня сва іх за дум. Гэ та, вя до ма, ідэа льны ва ры янт. Ад нак у рэ аль нас ці амаль 
усе эка на міч ныя суб' ек ты ка рыс та юц ца крэ дыт ны мі рэ сур са мі. У прын цы-
пе, у гэ тым так са ма ня ма ні чо га страш на га. Ка лі ёсць пэў ны біз нес-план, 
мяр ку ец ца пэў ны рэ гу ляр ны аба рот і пры бы так, то крэ дыт ста но віц ца 
прос та срод кам пад тры ман ня не аб ход най коль кас ці гро шай у спра ве. 
Яшчэ ад на ўмо ва та кой сі ту а цыі — ста біль нае функ цы я на ван не эка но мі кі, 
каб мож на бы ло ра біць да стат ко ва дак лад ныя пра гно зы на роз ныя тэр мі-
ны. Та ды доб ра ўсім: і эка на міч ным суб' ек там, якія раз ві ва юць свой біз нес, 
і бан кам, якія да юць за ём ныя срод кі і пас ля аба вяз ко ва іх атрым лі ва юць 
на зад, ды яшчэ з пра цэн та мі. У тым вы пад ку, ка лі ў зга да ных умо вах на-
зі ра юц ца ад хі лен ні, усё мо жа пай сці па ін шым шля ху...

Крэ дыт ная гіс то рыяКрэ дыт ная гіс то рыя  ��

Сё ле та 28 жніў ня ў Бе ла ру сі ўсту піў у сі лу За кон «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у Ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі-
ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях і Пра цэ су аль на-вы ка наў чы ко дэкс 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях». 
Пра ду гле джа ныя за ко нам зме ны за кра ну лі пры мя нен не ад мі ніст-
ра цый най ад каз нас ці па вы ні ках пад атко вых пра ве рак. На са мыя 
ак ту аль ныя пы тан ні гэ тай тэ ма ты кі ад ка за ла пад час ан лайн-кан-
фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА на мес нік на чаль ні ка юры дыч на га ўпраў-
лен ня Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах На тал ля ЗВА РА НО.

Для на гляд нас ці спе цы я ліс там бы ло раз гле джа на не каль кі пры кла даў. 
Ска жам, ка лі пад час кант роль най за куп кі, пра ве дзе най пад атко вы мі ор-
га на мі, вы яў ле на па ру шэн не па рад ку пры ёму на яў ных гра шо вых срод каў 
пры рэа лі за цыі та ва ру, якая ад мі ніст ра цый ная ад каз насць ужы ва ец ца ў 
да чы нен ні да ка сі ра? Ці ўплы вае на па мер ад мі ніст ра цый на га штра фу 
той факт, што ка сі рам та кое па ру шэн не да пус ка ла ся і ра ней?

Спа да ры ня Зва ра но ад зна чы ла, што ў но вай рэ дак цыі Ка АП, якая 
ўсту пі ла ў сі лу сё ле та, санк цыя па гэ тым ар ты ку ле (па ру шэн не па рад-
ку пры ёму на яў ных гра шо вых срод каў) знач на змяк ча на. Ка лі ра ней за 
па ру шэн не па рад ку пры ёму на яў ных гра шо вых срод каў пры рэа лі за цыі 
та ва раў, ра бот, па слуг за на яў ны раз лік пра ду гледж ва ла ся ад каз насць 
толь кі ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь, то 
сён ня мо жа пры мя няц ца так са ма та кая ме ра, як па пя рэ джан не. А па мер 
штра фу аб ме жа ва ны толь кі верх няй мя жой у 50 ба за вых ве лі чынь. Мі ні-
маль ны па мер штра фу ўво гу ле не ўста ноў ле ны.

Спе цы я ліст удак лад ні ла, што па пя рэ джан не пры мя ня ец ца ў тым вы-
пад ку, ка лі пра ва па ру шэн не здзейс не на ра бот ні кам юры дыч най асо бы 
або ІП упер шы ню і не па цяг ну ла пры чы нен ня шко ды або шко ды ін та рэ сам 
дзяр жа вы ці дзяр жаў най улас нас ці. У вы пад ку паў тор на га здзяйс нен ня 
та ко га ж па ру шэн ня гэ ты факт бу дзе ўспры мац ца як да дат ко вая ад моў-
ная ака ліч насць. Та му ў на шай сі ту а цыі та кую ме ру ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці, як па пя рэ джан не, вы ка рыс тоў ваць нель га. Па мер штра фу 
вы зна ча ец ца ў за леж нас ці ад су куп нас ці ўсіх ака ліч нас цяў здзяйс нен ня 
пра ва па ру шэн ня. Пры гэ тым аба вяз ко ва бу дуць уліч вац ца на яў насць 
аль бо ад сут насць змяк чаль ных аб ста він, а так са ма на яў насць аль бо 
ад сут насць ін шых ад моў ных фак та раў.

Уво гу ле па пя рэ джан не з'яў ля ец ца са мым мяк кім ві дам ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці. Ён мо жа пры мя няц ца да пра ва па ру шэн няў так зва на га 
фар маль на га ха рак та ру. У пад атко вай сфе ры да іх мож на ад нес ці па-
ру шэн ні, якія не пры вя лі да ня вы пла ты або ня поў най вы пла ты па дат каў, 
збо раў і пош лін. У боль шас ці вы пад каў яны ты чац ца па рад ку прад стаў-
лен ня пад атко вай спра ва здач нас ці, прад стаў лен ня ў пад атко выя ор га ны 
звес так, уста ноў ле ных за ка на даў ствам, або звес так па па тра ба ван ні 
пад атко ва га ор га на.

— Якая ды на мі ка вы яў лен ня пра ва па ру шэн няў у сфе ры па дат-
ка аб кла дан ня?

— На жаль, мы вы му ша ны кан ста та ваць рост коль кас ці вы яў ле ных 
па доб ных пра ва па ру шэн няў як з бо ку юры дыч ных асоб, так і з бо ку ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Ка лі за 10 ме ся цаў ле тась у да чы нен ні да 
юры дыч ных асоб бы ло скла дзе на 8797 пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях, за той жа пе ры яд сё ле та — ужо 10337 пра та ко лаў.

У да чы нен ні да служ бо вых асоб ар га ні за цый за сту дзень—каст рыч-
нік сё ле та пад атко вы мі ор га на мі бы лі скла дзе ны 8504 пра та ко лы аб 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, а за та кі ж пе ры яд ле тась — 8390. 
Так са ма ўзрас ла коль касць па ру шэн няў, вы яў ле ных у ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў. Коль касць скла дзе ных у да чы нен ні да ІП пра та ко лаў 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях па вя лі чы ла ся з 21727 у сту дзе-
ні—каст рыч ні ку ле тась да 23672 — за дзе сяць ме ся цаў сё ле та.

Гэ тая ін фар ма цыя свед чыць аб не вы со кім уз роў ні пад атко вай куль-
ту ры мно гіх пла цель шчы каў, якія ка рыс та юц ца пры ня ты мі ме ра мі па 
лі бе ра лі за цыі ад каз нас ці за пад атко выя пра ва па ру шэн ні, але дзе ля ка-
рот ка тэр мі но вай вы га ды ідуць на па ру шэн не пад атко ва га за ка на даў ства 
(га вор ка ідзе аб свое ча со вас ці і паў на ты вы пла ты па дат каў, збо раў, 
пош лін у бюд жэт). Ад нак пры ня тыя дзяр жа вай за ха ды бу дуць са дзей-
ні чаць па вы шэн ню ўзроў ню ад каз нас ці па дат ка пла цель шчы каў, бо гэ та 
вы зна чае маг чы масць ста біль на га вя дзен ня і раз віц ця біз не су ў доў га-
тэр мі но вай перс пек ты ве.

Асоб на трэ ба ад зна чыць тое, што, ка лі пла цель шчык да за кан чэн ня па-
д атко вай пра вер кі доб ра ах вот на вы пла ціць да на лі ча ныя па яе вы ні ках су мы 
па дат каў і ін шых аба вяз ко вых пла ця жоў, гэ та бу дзе з'яў ляц ца пад ста вай 
для, як мі ні мум, зні жэн ня па ме ру ад мі ніст ра цый на га штра фу. У ад па вед-
нас ці з ар ты ку лам 7.9 Ка АП, пры на яў нас ці на ват ад на го са змяк чаль ных 
аб ста він, пра ду гле джа ных пунк та мі 3 і 5 част кі 1 ар ты ку ла 7.2, штраф мо жа 
быць па мен ша ны ў два ра зы.

Акра мя та го, пры пэў ных умо вах пла цель шчык (ар га ні за цыя і служ-
бо вая асо ба ар га ні за цыі) мо жа быць уво гу ле вы зва ле ны ад ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці.

Пад рых та ваў Сяр гей КУР КАЧ
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Пра ект па ла жэн ня аб па рад ку ўня сен ня жы ло га па мяш кан ня, 
якое зна хо дзіц ца ў пры ват най улас нас ці, у якас ці ўзно су ў за лік 
кош ту бу даў ніц тва но ва га жы ло га па мяш кан ня рас пра ца ва ны ў 
Бе ла ру сі. Аб гэ тым па ве да мі ла за гад чык на ву ко ва-да след ча га 
ад дзе ла рас пра цоў кі і ўдас ка на лен ня жыл лё вай па лі ты кі дзяр-
жаў на га прад пры ем ства «Ін сты тут жыл ля-НДПТІБ імя Ата е ва» 
Ма ры на ЯРО МЕН КА.

Та кім чы нам, у кра і не ства ра ец ца адзін з дзей ных ме ха ніз маў да па мо-
гі гра ма дзя нам па леп шыць свае жыл лё выя ўмо вы за кошт жыл ля, якое 
зна хо дзіц ца ва ўлас нас ці. Гэ та мо жа быць не толь кі ней кая ма лень кая 
ква тэ ра ва ўлас нас ці, але і асоб ны жы лы па кой, дом, іза ля ва ная част ка 
жы ло га до ма або до ля ў жы лым па мяш кан ні.

Зго да з пра ек там ука за, улас ная жыл лё вая не ру хо масць гра ма дзян 
пе рад аец ца за бу доў шчы ку на пэў ных умо вах. Гра шо вы эк ві ва лент та ко га 
жы ло га па мяш кан ня пра па ну ец ца пе ра ліч ваць у якас ці пер ша па чат ко ва-
га ці на ступ ных уз но саў у за лік кош ту бу даў ніц тва но ва га жыл ля. Та кая 
без на яў ная «ра кі роў ка» бу дзе ажыц цяў ляц ца ў ад па вед нас ці з умо ва мі 
да га во ра па між улас ні кам і за бу доў шчы кам.

Са мым прын цы по вым мо ман там у да ку мен це з'яў ля ец ца пы тан не 
кош ту ста ро га «за лі ко ва га» жыл ля. Дык вось, кошт жы ло га па мяш кан ня 
фі зіч най асо бы вы зна ча ец ца толь кі па ўзгад нен ні ба коў. Пры гэ тым ні хто 
не мае пра ва на стой ваць на за клю чэн ні здзел кі ме на ві та па рын ка вым 
кош це, які быў зроб ле ны не за леж ным ацэн шчы кам, ка лі з та кім кош там 
не згод ны дру гі бок. У та кіх здзел ках рын ка вы кошт з'яў ля ец ца толь кі 
ары ен ці ро вач ным.

У асоб ных вы пад ках ца на «за лі ко ва га» жыл ля гра ма дзян мо жа іс тот на 
ад роз ні вац ца ад рын ка вай. Та кое зні жэн не ца ны бу дзе та ды, ка лі ўлас нік 
жыл ля і пас ля за клю чэн ня да га во ра пра цяг вае ней кі час ка рыс тац ца та кім 
«за лі ко вым» жы лым па мяш кан нем. Пры па доб ным ме ха ніз ме ўза е ма за-
лі каў кошт жыл ля, што пе рад аец ца, бу дзе склад вац ца з улі кам фак та раў 
ры зы кі ад змя нен ня кан' юнк ту ры рын ку не ру хо мас ці, а так са ма з улі кам 
стра ча най вы га ды за бу доў шчы ка ці за каз чы ка.

Умо вы і тэр мі ны вы зва лен ня за лі ко ва га жыл ля ўлас ні кам вы зна ча-
юц ца па ўзгад нен ні ба коў і мо гуць за ле жаць ад тэр мі наў зда чы но ва га 
жыл ля ў экс плу а та цыю.

Згод на з пра ек там но ва га ўка за, за бу доў шчык мо жа не толь кі пра да ваць 
«за лі ко вае» жыл лё клі ен та, але і вы ка рыс тоў ваць яго ў ін шых мэ тах. Та кое 
жы лое па мяш кан не мож на пе ра да ваць у за клад бан ку, вы ка рыс тоў ваць 
яго ў якас ці пад мен на га фон ду для ад ся лен ня жы ха роў да моў пад знос, 
пе ра афарм ляць яго ў ранг служ бо ва га жыл ля для сва іх ра бот ні каў, зда ваць 
та кія ква тэ ры ў арэн ду, пе ра да ваць гэ тае жыл лё мяс цо вым ула дам у якас ці 
роз ных кам пен са цый і г.д.

Ма ры на Яро мен ка ўпэў не на, што 
пры мя нен не гэ та га ме ха ніз му на 
прак ты цы да зво ліць зні зіць на груз-
ку на фі нан са ва-крэ дыт ную сфе ру 
дзяр жа вы за кошт па мян шэн ня аб'-
ёмаў крэ ды таў, якія вы да юц ца на 
бу даў ніц тва жы лых па мяш кан няў. 
Гэ та пры цяг не на ры нак не ру хо мас ці 
і жыл лё, якое ёсць у гра ма дзян, што, 
у сваю чар гу, да па мо жа ак ты ві за-
ваць і на сы ціць яго за па тра ба ва ны мі 
ма ла мет раж ны мі ква тэ ра мі.

Пры мя нен не гэ та га ме ха ніз му на 
прак ты цы, на дум ку за гад чы ка ад-
дзе ла, не за па тра буе пры цяг нен ня 
бюд жэт ных срод каў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мер ка ван нiМер ка ван нi  ��

Жан чы ны здольныя стаць
ру ха вi ком эка но мi кi?

У чым роз нi ца па мiж 
муж чын скай i жа но чай 
ма дэ ля мi вя дзен ня бiз не су? 
Ка лi моц ны пол на дае 
больш ува гi стра тэ гii, 
то жан чы ны — ка му нi ка цыi. 
Сла бы пол лепш зай ма ец ца 
пе ра мо ва мi, кла по цiц ца пра 
доб ры клi мат у ка лек ты ве.

Жан чы ны пас ля 45 га доў 
на огул не за па тра ба ва ны 
на ват дзяр жаў ны мi 
прад пры ем ства мi. 
З гэ тым трэ ба зма гац ца, 
бо во пыт та кiх 
жан чын бяс цэн ны. 
Яны вель мi ка рыс ныя 
ў пра фе сiй ным пла не. 
Быт на ла джа ны, дзе цi 
вы рас лi — жан чы ны 
мо гуць цал кам 
пры свя цiць ся бе пра цы.

Дарэчы
Бе ла рус кi мi чле на мi Ган зей ска га 

пар ла мен та з'яў ля юц ца Бе ла рус кая 
ганд лё ва-пра мыс ло вая па ла та, яе 
Мiн скае, Брэсц кае, Ма гi лёў скае i Вi-
цеб скае ад дзя лен нi.

Пад атко выя на він кіПад атко выя на він кі  ��

За па ру шэн ні
мо гуць прос та па пя рэ дзіць...

ПРЫ НА ЯЎ НАС ЦІ ЗМЯК ЧАЛЬ НЫХ АБ СТА ВІН

СТА РОЕ ЖЫЛ ЛЁ ПОЙ ДЗЕ 
Ў ЗА ЛІК КОШ ТУ НО ВА ГА

ПРОДАЕТСЯ 
СКЛАД 
1 060 м2  

г. Гродно, 
ул. Станция Лососно, 28.

Рассрочка. 
Тел. 8029 195-56-81.
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«Ка лі вы заўт ра пры не ся це мне 
свае гро шы, каб па клас ці іх на 
дэ па зіт пад 10% га да вых, то 
пас ля заўт ра крэ дыт бу дзе пад 
12–14%. Але хто па го дзіц ца на 
та кія ўмо вы?» 

«Праз да ра гія крэ ды ты тыя, 
хто пер ша па чат ко ва ха цеў 
быць вы твор цам, ста но віц ца 
ім пар цё рам, бо пры вез ці і 
пра даць больш вы гад на і 
пра сцей, чым вы ра біць са мо му»


