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— Iна ва цый ная тэх на ло гiя HD Voice 
(High Definition Voice — го лас вы со кай 
дак лад нас цi) па шы рае спектр пе ра да-
ва е мых час тот го ла су ў два ра зы — 
з дыя па зо ну 300-3400 да 50-7000 Гц, 
— тлу ма чыць на чаль нiк упраў лен ня 
раз вiц ця сет кi МТС Ар цём МАК СI-
МЕН КА. — Гэ та да зва ляе транс ля ваць 
пер са наль ныя склад нi кi маў лен ня, пе-
ра да ваць унi каль насць го ла су кож на га 
ча ла ве ка, iн ды вi ду аль ныя ад цен нi iн та-
на цый i тэмб ру. Тэх на ло гiя па вы шае 
рас па зна ван не та кiх гу каў як «с», «ф», 
ця пер не маг чы ма пе ра блы таць «м» i 
«н», «п» i «т». У аба не нта ўзнi кае ад чу-
ван не, нi бы та су раз моў ца зна хо дзiц ца 
по бач, а не на дру гiм кан цы про ва ду. 
Ад на ча со ва да ся га ец ца эфект за глу-
шэн ня фо на ва га шу му, якi да зва ляе 
кам форт на раз маў ляць на ват на ста-
ды ё не пад час мат ча або ў цэнт ры го-
ра да...

Вы ка ры стан не но ва га га ла са во га 
ко да ка да зва ляе лепш ра зу мець су раз-
моў цу, пры чым не важ на, на якой мо ве 
той раз маў ляе — рус кай, бе ла рус кай цi 
лю бой iн шай. Акра мя та го, ляг чэй ста-

ла пад трым лi ваць ста сун кi з людзь мi, 
чыё маў лен не мае ўзрос та выя асаб лi-
вас цi, на прык лад, з дзець мi i ста ры мi 
людзь мi. Ця пер мож на не пе ра пыт ваць 
па не каль кi ра зоў, не пры слу хоў вац ца 
да кож на га сло ва i не мар на ваць час.

Транс ля цыя го ла су ў вы со кай якас-
цi не па тра буе спе цы яль ных на стро ек 
ма бiль на га, не ўплы вае на кошт зван ка 
i да ступ ная ўсiм аба не нтам МТС у зо не 
дзе ян ня се так трэ ця га па ка лен ня.

Ба за вы стан дарт транс ля цыi маў-
лен ня па тэ ле фо не не мя ня ец ца з 30-х 
га доў мi ну ла га ста год дзя, у той час як 
тэх на ло гii пе ра да чы да ных i га ла са-
во га тра фi ку пай шлi да лё ка на пе рад. 
Па вод ле слоў пер ша га на мес нi ка ге-
не раль на га ды рэк та ра МТС Яў ге на 
БРАН ЦА ВА, iн вес ты цыi ў гэ ты пра ект 
скла лi 1 млн до ла раў: «Кам па нiя за ста-
ец ца пры хiль нi цай iна ва цый, якiя да па-
ма га юць нам да бi вац ца га лоў най мэ ты 
— ра бiць ка рыс таль нi каў на шых па слуг 
блi жэй шымі адно да аднаго!».

Тэх на ло гiю HD Voicе ўжо ўка ра нi-
лi 80 ма бiль ных апе ра та раў у 62 кра i-
нах све ту, у тым лi ку ў Вя лi ка бры та нii, 

Фран цыi, Гер ма нii, Бель гii, Iта лii, Паўд-
нё вай Ка рэi, Ра сii. У Бе ла ру сi МТС стаў 
пер шым ма бiль ным апе ра та рам з та-
кой iна ва цый най рас пра цоў кай.

Дзімітрый ГУШЧЫНСКІ, 
Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

На сувязіНа сувязі  �� ЭФЕКТ ПРЫ СУТ НАС ЦI
МТС па вы сiў якасць га ла са вых вы клi каў

У аба не нтаў апе ра та ра МТС з'я вi ла-
ся вы дат ная на го да аб на вiць смарт фо-
ны. Усе аба не нты, якiя ка рыс та юц ца 
тэ ле фо на мi з пад трым кай тэх на ло гii 
HD Voice ўжо ад кры ва юць для ся бе 
леп шае гу чан не го ла су i раз бор лi васць 
маў лен ня. Ця пер мож на спа кой на слу-
хаць су раз моў цу, а не пе ра бi ваць сва-
iм: «Што? Па ча кай... я не ра зу мею!». 
HD Voice — яск ра вы прык лад да сяг-
нен ня эфек ту пры сут нас цi.
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Пер шы на мес нi к ге не раль на га 
ды рэк та ра МТС Яў ге н БРАН ЦА Ў.

Апош нім ча сам час та чую ад зна ё мых, 
ды і сам ужо за ўва жыў, што цэ ны на 
аў та ма бі лі ця пер ста лі за воб лач ны мі, 
кошт на ват доб ра па тры ма на га аў-
та ма бі ля «ку са ец ца». Аб тым, ча му 
скла ла ся та кая сі ту а цыя, ка рэс пан-
дэнт «Звяз ды» па гу та рыў з Сяр ге ем 
Са мой лам, ге не раль ным ды рэк та рам 
«Ат лант-М» у Бе ла ру сі.

— Чым ха рак та ры зу ец ца сён няш ні 
аў та ма біль ны ры нак Бе ла ру сі?

— Сё ле та ён дэ ман струе знач ны рост: 
плюс 77% у ад но сі нах да 2012-га (па вы ні-
ках 10 ме ся цаў). Рост рын ку пад трым лі вае 
фак тар зме ны спа жы вец кіх пе ра ваг ад па-

тры ма ных аў та ма бі ляў да но вых. На гэ та 
паў плы ва лі са мыя раз на стай ныя дзе ян ні. 
На прык лад, за вы шэн не цэн пра даў ца мі 
на рын ку па тры ма ных аў та ма бі ляў і ад сут-
насць там якас най пра па но вы. Пры гэ тым 
вы ключ на эка на міч ныя фак та ры про ці дзей-
ні ча юць рос ту аў та рын ку. З-за вы со кіх пра-
цэнт ных ста вак у бе ла рус кіх руб лях і за ба-
ро ны ва лют ных крэ ды таў для фі зіч ных асоб 
прак тыч на ад сут ні чае аў та крэ ды та ван не. 
Так са ма іс ну юць аб ме жа ван ні на на быц цё 
ім парт ных аў та ма бі ляў у юры дыч ных асоб 
дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці.

— Ча му лег ка выя аў то ста лі та кі мі да-
ра гі мі, на ват ка лі яны па тры ма ныя?

— У Бе ла ру сі цэ ны на но выя аў та ма-
бі лі знач на па вы сі лі ся спа чат ку з-за па ве-
лі чэн ня мыт ных пош лін (у 2010 го дзе для 
юры дыч ных асоб і ў лі пе ні 2011 го да для 
фі зіч ных асоб), а так са ма ад ме ны льгот па 
ПДВ для аў та ма біль ных ды ле раў у сту дзе-
ні 2012 го да. Як след ства вы со кіх пош лін, 
ска ра ціў ся ім парт аў та ма бі ляў у Бе ла русь 
у цэ лым, уз нік дэ фі цыт якас най пра па но вы, 
што так са ма паў плы ва ла на рост цэн на 
дру гас ным рын ку. Пры гэ тым па вы шэн-
не іх кош ту аб са лют на не азна чае, што 
ма шы ны ста лі больш якас ны мі. З якас цю 
як раз ад бы ва ец ца ад ва рот нае: тое, што 
за раз пра па ну ец ца на рын ку па тры ма ных 
аў та ма бі ляў, аль бо зна хо дзіц ца ў дрэн ным 
ста не, аль бо каш туе вель мі до ра га. Па-
да ра жан не аў та ма бі ляў пра цяг нец ца, бо 
ва ўра дзе рых ту ец ца за ка на даў чы акт аб 
увя дзен ні ўты лі за цый на га збо ру па стаў-
ках, якія іс ну юць у Ра сіі.

— Што ўплы вае на ца ну аў та ма бі ля ў 
на шай кра і не?

— Пры клад на па ло ву кош ту ім пар та-
ва на га ў Бе ла русь аў та ма бі ля скла да юць 
мыт ныя пош лі ны і ПДВ. Па да ра жан не но вых 
аў та ма бі ляў уплы вае і на цэ ны на дру гас-
ным рын ку. Ін шыя фак та ры — тыя ж, што і 
ў ін шых кра і нах. Кошт аў та ма бі ля за ле жыць 
ад яго ўзрос ту, ста ну, мар кі (мас-сег мент 
або прэ мі ум) і мно гіх ін шых фак та раў.

— Ці ўда ло ся на шай кра і не па збег-
нуць пе ра ўтва рэн ня ў «звал ку» ста рых 
аў то?

— У дру гой па ло ве 2012-га і 2013 го-
дзе ім парт па тры ма ных аў та ма бі ляў іс тот-
на ска ра ціў ся па пры чы нах, пра якія я ўжо 
ка заў. Ра зам з тым, ся рэд ні ўзрост і стан 
на ша га аў та пар ка ка жа пра тое, што Бе-
ла русь даў но ўжо пе ра тва ры ла ся ў звал ку 

па тры ма ных аў та ма бі ляў з Еў ро пы і ЗША. 
Акра мя та го, пры няц це не ка то рых да лей-
шых за ха даў мо жа яшчэ больш аб ме жа-
ваць пры ток у Бе ла русь «све жых» аў та-
ма бі ляў і аб наў лен не пар ку.

— Як пра цуе схе ма trade-іn? На коль-
кі па пу ляр на яна ся род жы ха роў на шай 
кра і ны?

— Па сіс тэ ме trade-іn клі ент мо жа здаць 
свой па тры ма ны аў та ма біль у са лон у за лік 
кош ту но ва га. Гэ та вель мі зруч на, ка лі ў 
вас ня ма ча су зай мац ца про да жам свай го 
аў та ма бі ля, а хо чац ца хут ка і прос та на-
быць но вы. Гэ ты кі ру нак па чаў раз ві вац ца 
ў на шай кра і не па раў наль на ня даў на і па-
тро ху на бі рае аба ро ты. За раз про да жы па 
схе ме trade-іn у на шых ды лер скіх цэнт рах 
скла да юць ад 5% да 9%, і гэ тая ліч ба рас-
це. Ра зам з тым, яна іс тот на ні жэй, чым у 
Ра сіі, бо там у шмат ра зоў боль шы парк 
аў та ма бі ляў, якія ў па пя рэд нія га ды бы лі 
пра да дзе ны афі цый ны мі ды ле ра мі.

— Ча го ча каць аў та ама та рам на рын-
ку ў най блі жэй шай бу ду чы ні?

— Ка лі не бу дуць уво дзіц ца но выя аб-
ме жа валь ныя за ха ды і эка на міч ная сі ту-
а цыя за ста нец ца ста біль най, мы ча ка ем, 
што ры нак но вых ін ша ма рак пра цяг не 
рост, ад нак мен шы мі тэм па мі, чым сё ле-
та. Мы так са ма лі чым, што бу дзе рас ці 
коль касць спа жыў цоў, якія ад маў ля юц ца 
ад куп лі па тры ма ных аў та ма бі ляў на ка-
рысць но вых. Лю дзі сён ня ад да юць пе ра-
ва гу но ва му аў та ма бі лю, ня хай кла сам 
ні жэй, а не па тры ма на му. У вы пад ку, ка лі 
ад бу дзец ца ўвя дзен не ўты лі за цый на га 
збо ру ці пра цяг не зні жэн не курс бе ла рус-
ка га руб ля, ры нак мо жа ска ра ціц ца.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Пра цяг ва ец ца га зі фі ка цыя 
бе ла рус кіх вё сак. За ці каў-
ле ны ў гэ тым перш за ўсё 
са мі мясцовыя жы ха ры: 
на вош та важ дац ца з дро-
ва мі ды тор фа бры ке та мі, 
ка лі мож на зда быць агонь 
ад ным па ва ро там вен ты-
ля. Праў да, за ўсе зруч нас-
ці трэ ба пла ціць. І ме на ві та 
з-за гэ та га пра цэс га зі фі-
ка цыі вёс кі Вя лі кая Бы хаў-
шчы на Ня свіж ска га ра ё на 
пе ра тва рыў ся ў са праўд ны 
тры лер.

На га да ем, што па ра дак га-
зі фі ка цыі жыл лё ва га фон ду ў 
кра і не рэг ла мен ту ец ца перш за 
ўсё Ука зам Прэ зі дэн та №368 ад 
2 чэр ве ня 2006 го да. Ся род ін-
ша га, ён пра ду гледж вае схе му 
раз мер ка ван ня фі нан са вых вы-
дат каў. Трыц цаць пра цэн таў ад 
кан чат ко вай су мы да ці ру ец ца за 
кошт рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту, 
а ас тат няе да плач ва юць жы ха-
ры. Праў да, рас паў сюдж ва ец ца 
гэ тая нор ма толь кі на ву ліч ныя 
га за пра во ды ра зам з уво да мі. 
Усе пра цы не па срэд на ў ха це 
аплач вае яе гас па дар.

«ЯК КА МУ 
ПА ШАН ЦА ВА ЛА»

На род у Вя лі кай Бы хаў шчы не 
жы ве, шчы ра ка жу чы, не ба га та. 
27 удзель ні каў ка а пе ра ты ва ўжо 
вый шлі на пен сію. Шмат хто з іх 
раз мя няў аж дзя вя ты дзя ся так 
га доў. І толь кі 14 — пра ца здоль-
ныя. Ад нак у шмат лі кіх вы пад-
ках ці муж, ці жон ка ўжо зна хо-
дзяц ца на пен сіі. Вя до ма ж, тут 
кож ная ка пей ка важ ная...

— На рэш це пра грэс у вы гля-
дзе пры род на га «бла кіт-
на га па лі ва» дай шоў і да 
нас, — га во рыць Воль га 
Шы біц кая. — Ле тась со-
рак два ча ла ве кі ства ры лі 
спа жы вец кі ка а пе ра тыў 
па га зі фі ка цыі «Бы хаў-
шчы на — Лань». Кож ны 
ўдзель нік унёс у ка су ка а-
пе ра ты ва 8 міль ё наў 300 
ты сяч руб лёў.

Мі ну лай зі мой пра ек-
ці ро вач ныя пра цы скон-
чы лі ся, да тай па чат ку бу-
даў ніц тва бы ло аб' яў ле на 
22 лі пе ня. І вось тут па ча-
лі ся не па ра зу мен ні.

— Пад рад чык за раз 
вы бі ра ец ца на элект-
рон ных тар гах. Тэн дар, 
які да ты чыц ца пра клад кі 
тру бы, вый граў Стаўб цоў-
скі рай газ, які па га дзіў ся 
зра біць усе не аб ход ныя 
пра цы за як ма га мен-
шую су му, — рас каз вае 
стар шы ня спа жы вец ка га ка а пе-
ра ты ва «Бы хаў шчы на — Лань» 
Але на Раб ко. — Мне ад туль па-
тэ ле фа на ва лі і па пя рэ дзі лі, што 
пры вя зуць тэкст да га во ра. Згод-
на з ім, пра клад ка тран шэі ад 
ма гіст раль най тру бы да ро га ха-
ты па він на бы ла ажыц цяў ляц ца 
сі ла мі жы ха роў. Сяль ча не зга-
дзі лі ся. Ад ны най ма лі спе цы я ліс-
таў, дру гія клі ка лі на да па мо гу 
сва іх род ных, трэ ція, хто больш 
ду жы, ка па лі ўлас ны мі сі ла мі. Я 
склі ка ла сход, на якім лю дзям 
усё рас тлу ма чы ла. Яны ад нес лі-
ся да сі ту а цыі з ра зу мен нем.

Зда ва ла ся б, схе ма га зі фі ка-
цыі ад ла джа на за ка на даў чы мі 
да ку мен та мі дас ка на ла. Але ў 
гуль ню мо гуць ус ту піць зу сім не-
ча ка ныя фак та ры. Ся род іх — 
асаб лі вас ці ў пла ні роў цы ву лі цы. 
Кла січ ны ва ры янт — гэ та ка лі 
пры ся дзіб ныя ўчаст кі ад дзя ляе 
ад да ро гі не вя ліч кі тра ту ар. А 
што ж ра біць, ка лі па між до мам 
і ву лі цай зна хо дзіц ца... шы ра чэз-
ны сквер?

— Ра зу ме е це, ад на спра ва, 
ка лі трэ ба пра ка паць пяць ці 
сем мет раў, — пра цяг вае Воль-
га Шы біц кая. — Але ж мой дом 
ад пра ез най част кі ад дзя ляе 
сквер шы ры нёй у паў сот ні мет-
раў, які быў па са джа ны ў па мяць 
аб за гі ну лых ва я рах. Сквер жа 
мне не на ле жыць, ён агуль ны. 

Доб ра б яшчэ, ка лі б тут быў 
мой учас так. Да та го ж га за вая 
тру ба ідзе па про ці лег лым ба-
ку ву лі цы. Зна чыць, да вя дзец ца 
па ды маць ас фальт. Дом я са ма 
не вы бі ра ла. У 1970 го дзе пры-
еха ла ў кал гас па раз мер ка ван ні 
як ма ла ды спе цы я ліст. Дзе ха ту 
пра да ста ві лі, там і жы ву...

Са праў ды, атрым лі ва ец ца па-
ра дак саль ная сі ту а цыя, з якой, 
на пер шы по гляд, ня ма вый сця. 
З ад на го бо ку, ка паць тран шэю 
даў жы нёй у да дат ко выя 45 мет-
раў ма ла ка му за хо чац ца. З ін-
ша га, а хто ж бу дзе аплач ваць 
гэ тую пра цу?

— Я склі ка ла сход, дзе бы ло 
аб' яў ле на, што тран шэі ад ма-
гіст раль най тру бы да да моў трэ-
ба бу дзе ка паць за свой кошт, 
— па ры руе Але на Раб ко. Вось 
толь кі Воль га Шы біц кая ад ра зу 
па ча ла абу рац ца:

— У мя не дом зна хо дзіц ца 
да лё ка. — У гэ тым вы пад ку як 
ка му па шан ца ва ла, — ад каз ваю 
я. — Ка лі гэ тыя вы дат кі па ве сіць 
на ка а пе ра тыў, то атры ма ец ца, 
што пра клад ку тран шэі бу дуць 
аплач ваць ас тат нія яго ўдзель ні-
кі. Так са ма ж не спра вяд лі ва.

КВО РУМ 
НЕ АД БЫЎ СЯ, 
АЛЕ НЕ АБ ХОД НАЯ 
КОЛЬ КАСЦЬ 
ГА ЛА СОЎ 
БЫ ЛА НА БРА НА?

На вы ка нан не пра ект ных 
ра бот быў ад ве дзе ны пэў ны 
тэр мін. Пра цы ж з-за ўзнік лай 
спрэч кі па ча лі за цяг вац ца. Ка-

лі б тэр мі ны бы лі са рва ны, ка-
а пе ра ты ву да вя ло ся б пла ціць 
ня ўстой ку. Да дат ко выя вы дат кі 
ў та кім вы пад ку па нес лі б усе 
кан цэ сі я не ры. Трэ ці бок, які зга-
дзіў ся б пра ка паць за свой кошт 
тран шэю для Воль гі Шы біц кай, 
усё ж знай шоў ся — за пла ціць за 
гэ та зга дзі лі ся мяс цо выя ўла ды. 
Але ча су ўжо бра ка ва ла.

— За не вы ка нан не ўмоў 
уста ва бы ло пры ня та ра шэн не 
вы клю чыць Воль гу Шы біц кую з 
чле наў га за ва га ка а пе ра ты ва, 
— пра цяг вае Але на Раб ко. — 
Пер ша га ве рас ня быў склі ка ны 
па за чар го вы сход, дзе і паў ста ла 
гэ тае пы тан не. З 41 удзель ні ка 
прый шоў толь кі двац цаць адзін. 
Усе яны пра га ла са ва лі ад на га-
лос на.

Кво рум жа скла дае дзве трэ-
ці ўдзель ні каў — 28 ча ла век. Ра-
шэн не ж лі чыц ца ўхва ле ным, ка-
лі за яго пра га ла су юць дзве трэ-
ці пры сут ных на кво ру ме. Та му 
скла ла ся па ра дак саль ная сі ту-
а цыя. Коль кас ці га ла соў, па да-
дзе ных на схо дзе, ха па ла на ват 
без кво ру му. Да та го ж быў ар-
га ні за ва ны па до мны аб ход усіх 
удзель ні каў ка а пе ра ты ва, якія 
па роз ных пры чы нах не прый шлі 
на сход. Амаль усе вы ка за лі ся 
за вы клю чэн не... Інакш бы за ня-
ўстой ку да вя ло ся пла ціць ім са-
мім. На ад ным ба ку — іх вы го да. 

На дру гім — за стаў ша я ся без 
га зі фі ка цыі ад на сяль чан ка.

— У тым, што на гэ ты сход 
прый шло так ма ла лю дзей, ня-
ма ні чо га дзіў на га, — пра цяг вае 
Але на Раб ко. — Згод на з рэг-
ла мен там, іх трэ ба пра во дзіць 
раз у квар тал. Час цей — толь кі 
ў над звы чай ным вы пад ку. Але 
ў нас ад бы ва лі ся яны ледзь не 
кож ныя два тыд ні. Па-пер шае, 
на пра цу трэ ба ха дзіць, ды і ра-
бо ты па хат няй гас па дар цы ні хто 
не ад мя няў. Па-дру гое, мно гім 
лю дзям ужо прос та на да ку чы ла 
ха дзіць на чар го выя па ся джэн-
ні. Па-трэ цяе, ся род удзель ні каў 
ка а пе ра ты ва шмат і хво рых ста-
рых, якім пе ра ва лі ла ўжо за 80 
га доў. Яны на ват на двор з ха ты 
ледзь вы хо дзяць, не ка жу чы ўжо 
аб тым, каб ліш ні раз цяг нуц ца 
праз вёс ку... Шчы ра ка жу чы, я 
ду ма ла, што га зі фі ка цыя вёс кі 
— гэ та прос та. Ця пер зве да ла 
на са бе, што гэ та та кое.

Тым ча сам Воль га Шы біц кая 
па да ла ў суд Ня свіж ска га ра ё на 
іск, які да ты чыц ца ад наў лен ня 
яе ў спа жы вец кім га за вым ка а-
пе ра ты ве. Вы яз ное па ся джэн не 
ад бы ло ся 19 ліс та па да. Суд раз-
гле дзеў ма тэ ры я лы спра вы і вы-
нес ра шэн не на ка рысць Воль гі 
Шы біц кай, аб грун та ваў шы яго 
тым, што на схо дзе, дзе ра ша-
ла ся пы тан не аб яе вы клю чэн-
ні, не быў да сяг ну ты кво рум. А 
ад на вяс коў цы не хо чуць з гэ тым 
па га джац ца.

Вось так пла ні роў ка вяс ко-
вай ву лі цы спра ва ка ва ла моц-
ны кан флікт. Тут і ві на ва тых 
быц цам бы і ня ма. Да мы на ёй 
бу да ва лі ся ў тыя ча сы, ка лі га-
зі фі ка цыя бе ла рус кай глы бін-
кі бы ла хі ба толь кі ў да лё кіх 
пла нах. А як па ча лі пра во дзіць 

газ, у кож на га гас па да ра ха ты 
— роз ныя за тра ты. З ін ша га 
бо ку, ка лі ма гіст раль ная тру-
ба ідзе толь кі па ад ным ба ку 
ву лі цы, то тым лю дзям, якія 
жы вуць на су праць, трэ ба не 
толь кі ка паць, але і ас фальт 
за свой кошт па ды маць. Зноў 
да дат ко выя вы дат кі. Пы тан не 
зноў упі ра ец ца ў кошт ра бот. 
Дык што ж ра біць? Шлях абы-
хо ду та кіх не стан дарт ных пад-
вод ных ка мя нёў трэ ба, на мой 
по гляд, аб мяр коў ваць ра зам і 
гас па да рам та кіх ад да ле ных 
да моў, і чле нам ка а пе ра ты ва, 
і прад стаў ні кам мяс цо вых улад 
за га дзя, каб з-за роз на га лос сяў 
не тар ма зіў ся пра цэс га зі фі ка-
цыі цэ лай вёс кі і не раз бу ра лі ся 
доб ра зыч лі выя ад но сі ны.

Па кі нем жа гэ тыя мер ка ван ні 
і па гля дзім на сі ту а цыю больш 
мер кан тыль ным по зір кам. Чым 
больш чле наў у спа жы вец кім 
га за вым ка а пе ра ты ве, тым 
менш вы дат каў ня се кож ны з іх. 
Асаб лі ва важ на гэ та для сель-
скай мяс цо вас ці, дзе за роб кі і 
пен сіі сціп лыя. Гро шы збі ра юц-
ца хут чэй, і пра цэс га зі фі ка цыі 
па ска ра ец ца. Але ж чым у рэш-
це рэшт скон чыц ца кан флікт у 
Вя лі кай Бы хаў шчы не? Па ка жа 
час...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та аў та ра.Сён ня ўжо не з'яў ля ец ца на ві ной той факт, 

што наш пра мыс ло вы гі гант тра піў у да во-
лі скла да ныя знеш не эка на міч ныя ўмо вы. 
Ра зам з тым, ча сам у ме дый най пра сто ры 
ўзні ка юць звест кі, што «Урал ка лій» на ват 
сён ня ад чу вае сябе не так і дрэн на... Ад нак, 
бы ло б зу сім не ка рэкт на па раў ноў ваць нас 
з ра сій скім вы твор цам. Ча му?

Гэ та звя за на ў пер шую чар гу з тым, што ай чын-
ная кам па нія ня се на сва іх пля чах не толь кі эка на-
міч ны ця жар у сён няш няй скла да най сі ту а цыі на 
рын ку, не толь кі за бяс печ вае кра і не вя лі кую до лю 
экс пар ту і не апош нюю част ку вы ка нан ня ВУП кра-
і ны, але і мае да во лі сур' ёз ны па лі тыч ны склад нік, 
бо вы кон вае важ ную са цы яль ную функ цыю цэ ла га 
рэ гі ё на. Ця пер бе ла рус кае прад пры ем ства тра пі ла 
яшчэ пад не ве ра год на ма сі ра ва ны ін фар ма цый ны 
прэ сінг, які рас круч ва ец ца на фо не не ста біль нас ці 
рын ку мі не раль ных угна ен няў. Як па ве да мі лі рэ-
дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла рус кай ка лій най кам-
па ніі (БКК), на ша прад пры ем ства сён ня дзей ні чае 
больш эфек тыў на, чым маг ла б функ цы я на ваць 
лю бая ін шая струк ту ра ў па доб ных умо вах.

Зра зу ме ла, на сель ніц тва рэ гі ё на (і, у пры ват нас ці, 
ра бот ні кі прад пры ем ства) не заў сё ды мо гуць цал кам 
уба чыць і дак лад на пра ана лі за ваць сён няш нюю сі-
ту а цыю, якая звя за на з раз віц цём су свет на га рын ку 
хло рыс та га ка лію. Тут трэ ба ра зу мець яе ў раз рэ зе 
эка но мі кі не толь кі асоб на га го ра да ці рэ гі ё на, але і 
ўліч ваць мак ра эка на міч ныя тэн дэн цыі. Нам зда ец ца, 
што гэ тае стра тэ гіч нае для Бе ла ру сі прад пры ем ства 
ця пер мае вост рую па трэ бу ў пад трым цы і ра зу мен ні 
ў пер шую чар гу з бо ку сва іх ра бот ні каў.

Маг чы ма, пра сцей бы ло б раз гле дзець сі ту а цыю ў 
тым вы пад ку, ка лі б мы ве да лі ўсю «кух ню» хло рыс-
та га ка лію ў све це. Па спра бу ем аца ніць дзей насць 
ін шых га лоў ных «гуль цоў» гэ та га рын ку. На прык лад, 
у воль ным до сту пе зна хо дзіц ца ін фар ма цыя аб фі-

нан са вых вы ні ках дзей нас ці за меж ных вы твор цаў 
ка лій ных угна ен няў. Яны не прос та сум ныя, а на ват 
гнят лі выя. Найбуй ней шая ка над ская кар па ра цыя «По-
таш-Корп» ска ра ці ла свой пры бы так аж но на 41% за 
трэ ці квар тал го да. Ве лі зар ныя ска ра чэн ні пры быт ку 
на зі ра юц ца на аме ры кан скіх (на 70%) і гер ман скіх кар-
па ра цы ях. Больш за тое, там ця пер уз нік ла тэн дэн цыя 
па зні жэн ні ка пі та лі за цыі ак цый. А зна чыць, на зі ра ец-
ца па мян шэн не кош ту са міх кам па ній, што яшчэ горш 
для біз не су. І гэ та толь кі пер шыя «зва ноч кі» ў гэ тай 
сі ту а цыі. Больш за тое, на мі ну лым тыд ні га лоў ны 
кан ку рэнт БКК, кар па ра цыя «По таш-Корп» аб' явіла 
аб за крыц ці шах ты ў Са ска чэ ва ні (пра він цыя Ка на ды) 
і зваль нен ні 1045 ра бот ні каў. У Ка на дзе та кое зда ра-
ец ца, бо там дзей ні ча юць жорст кія пра ві лы біз не су. 
Ка лі вы твор цу не вы гад на па вя ліч ваць аб' ёмы вы ра бу 
хлор ка лію, то ён дзей ні чае вы ключ на ў ін та рэ сах біз-
не су і зні жае вы дат кі праз зваль нен не лю дзей.

А што ро біць у па доб най сі ту а цыі «Бе ла рус ька-
лій»? Экс пер ты ўпэў не ны, што ай чын нае прад пры-
ем ства дзей ні чае больш этыч на, а зна чыць, пра-
віль на. На прад пры ем стве за хоў ва юц ца пра цоў ныя 
мес цы і, больш за тое, тут ця пер ідзе ад наў лен не 
ма гут нас цяў кам па ніі. Сён ня, пас ля спа ду, зноў па чы-
на юць дзей ні чаць усе ча ты ры ру даў праў лен ні. Хут ка 
ма гут нас ці «Бел ка лія» бу дуць цал кам ад ноў ле ны. 
Ця пер БКК ро біць усё маг чы мае, каб па вя лі чыць аб'-
ёмы экс пар ту. І вы ні кі ўжо ёсць. Пра рыў па экс пар це 
на зі раў ся ў ве рас ні, а па каст рыч ні ку і ліс та па дзе 
аб' ёмы экс пар ту бы лі на ват леп шыя, чым у гэ тыя 
ме ся цы ле тась. Па каз чы кі па экс пар це свед чаць аб 
тым, што ка на лы збы ту ўжо ад ноў ле ны. Ад наў ля ец ца 
вы твор часць на прад пры ем стве, пас ля ча го ча ка ец-
ца ад наў лен не бы лых за роб каў у ра бот ні каў. Та му 
адзі на пра віль ным у та кой сі ту а цыі для ра бот ні каў 
«Бел ка лія» бу дзе згур та вац ца і пад тры маць род нае 
прад пры ем ства. А ін ша га і не да дзе на.

Сяр гей КУР КАЧ

�

ДЛЯ ТЫХ, ХТО НЕ БА ЧЫЦЬ
У ад дзе ле для ін ва лі даў па зро ку біб лі я тэ кі-фі лі яла № 5 Го ме ля, 

які зна хо дзіц ца ў бу дын ку прад пры ем ства «Свят ла тэх ні ка», ад крыў ся 
тыф ла ку ток для лю дзей, якія не ба чаць.

Кам п'ю тар, элект рон ны ві дэа па ве лі чаль нік, ма шы на, якая чы тае, а так-
са ма спе цы яль нае пра грам нае за бес пя чэн не пры зна ча ны для тых, хто не 
мо жа ўспры маць ін фар ма цыю ва ча мі. На бы тая тэх ні ка дае маг чы масць 
не ві ду шчым лю дзям чы таць кні гі і пе ры я дыч ныя вы дан ні з да па мо гай сін-
тэ зу га вор кі або знач на га па ве лі чэн ня ма люн ка, пра ца ваць на пер са наль-
ным кам п'ю та ры, атрым лі ваць до ступ да ка та ло га і элект рон ных рэ сур саў 
Го мель скай га рад ской цэнт раль най біб лі я тэч най сіс тэ мы, ка рыс тац ца 
фон дам біб лі я тэ кі на элект рон ных нось бі тах, а так са ма пра слу хоў ваць 
аў ды як ні гі. Ка рыс тац ца но вы мі па слу га мі мо гуць усе жы ха ры Го ме ля, 
якім гэ та па трэб на, — за ста ец ца толь кі за пі сац ца ў біб лі я тэ ку.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Сё ле та ў лi пе нi-жнiў нi Iн сты-
тут са цы я ло гii На цы я наль най 
ака дэ мii на вук Бе ла ру сi пра-
вёў апы тан не бе ла рус кiх гра-
ма дзян па тэ ме: «Фi нан са вая 
аду ка ва насць на сель нiц тва 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь». Гэ тае 
да сле да ван не ста ла маг чы-
мым у ме жах пра ек та кам-
па нii VISA, На цы я наль на га 
бан ка i агенц тва USAID.

Як вы гля дае бе ла рус — 
ка рыс таль нiк 
фi нан са вых па слуг?

Па вод ле вы нi каў да сле да-
ван ня, парт рэт бе ла рус ка га ка-
рыс таль нi ка фi нан са вых па слуг 
вы гля дае пры клад на так: дрэн-
на ары ен ту ец ца ў фi нан са вых 
пра дук тах, ка рыс та ец ца толь кi 
не каль кi мi асноў ны мi па слу га-
мi (апла та ка му наль ных пла ця-
жоў, аб мен ва лют, пла ця жы праз 
аплат ныя тэр мi на лы, крэ ды ты, 
бя гу чы бан каў скi ра ху нак), якiя 
прад стаў ля юц ца фi нан са вым сек-
та рам i сла ба iн фар ма ва ны пра 
ме ха нiз мы аба ро ны сва iх пра воў 
у фi нан са вай сфе ры. Але на ват 
пры та кiх вы нi ках Бе ла ру сi ёсць 
чым га на рыц ца. Па сло вах на мес-
нi ка стар шы нi праў лен ня Нац бан-
ка Сяр гея Дуб ко ва, у нас вя лi кiя 

да сяг нен нi ў сфе ры фi нан са вай 
аду ка ва нас цi. «Не кож ная кра i-
на мо жа па хва лiц ца та кой доў-
га тэр мi но вай стра тэ гi яй у гэ тым 
 кi рун ку, якая ёсць у нас, — на 5 
га доў. Мно гiя кра i ны га то вы пе-
рай маць наш во пыт». Ад ным з 
асноў ных да сяг нен няў Сяр гей 
Дуб коў лi чыць тое, што «сло ва-
злу чэн не «фi нан са вая аду ка ва-
насць» ста ла вы ка рыс тоў вац ца 
паў сюд на».

За лiш няя 
са ма ўпэў не насць?

Азна ё мiм ся больш глы бо ка з 
вы нi ка мi да сле да ван ня. Як пра вi-
ла, рэ спан дэн ты ацэнь ва лi свой 
уз ро вень ва ло дан ня фi нан са вы-
мi пы тан ня мi вы шэй у па раў на ннi 
з тым, на коль кi на спра ве бы лi 
здоль ныя ары ен та вац ца ў гэ тых 
пы тан нях. На прык лад, ка ля 60% 
апы та ных аха рак та ры за ва лi свой 
уз ро вень фi нан са вай аду ка ва нас цi 
як «зда валь ня ю чы», «доб ры» аль-
бо «вы дат ны», у той час як ад ка зы 
на тэс та выя пы тан нi па ка за лi, што 
ў рэ аль нас цi ся род апы та ных та кiх 
ака за ла ся на шмат менш: кры ху 
больш за 40% згод на з вы нi ка мi 
тэс та па фi нан са вай ма тэ ма ты-
цы, i ка ля 35%, ка лi мер ка ваць па 
вы нi ках тэс та на фi нан са вую да-
свед ча насць.

Да рэ чы, ка ля 17% апы та ных 
ма юць не га тыў ны во пыт атры-
ман ня фi нан са вых па слуг. Час-
цей за ўсё гэ ты во пыт звя за ны з 
раз мя шчэн нем гра шо вых срод каў 
на бан каў скi дэ па зiт i атры ман нем 
спа жы вец ка га крэ ды ту.

Лю дзi збi ра юць гро шы 
на «чор ны дзень»

Сяр гей Дуб коў упэў не ны, што 
маг чы масць збе ра жэн ня гро шай 
ёсць у кож най сям'i. Ад нак боль-
шасць бе ла ру саў, згод на з да-
сле да ван нем, не лi чыць важ ным 
вя дзен не пад ра бяз на га ўлi ку сва iх 
да хо даў i вы дат каў, хоць мно гiя з iх 
у цэ лым ары ен ту юц ца ў тым, коль кi 
за раб ля юць i тра цяць. Амаль 3/4 
апы та ных ма юць жа дан не i маг-
чы масць збе ра гаць гра шо выя 
срод кi. Боль шая част ка з iх пры-
трым лi ва ец ца стра тэ гii рэшт ка ва га 
збе ра жэн ня, ад кла да ю чы гра шо-
выя срод кi, якiя за ста юц ца пас ля 
здзяйс нен ня ўсiх не аб ход ных вы-
дат каў на што дзён ныя па трэ бы. 
Для ас тат нiх важ на мець збе ра-
жэн нi, i яны тра цяць на за да валь-
нен не паў ся дзён ных па трэб тую 
част ку ся мей на га бюд жэ ту, якая 
за ста ец ца пас ля та го, як не ка то-
рая су ма ўжо ад кла дзе на. До ля 
рэ спан дэн таў, якiя тра цяць усе 
срод кi на што дзён ныя па трэ бы i 

нi чо га не ад клад ва юць на збе ра-
жэн нi, скла ла ка ля 30%. Вя ду чым 
ма ты вам ашчад ных па во дзiн для 
57,4% апы та ных з'яў ля ец ца на-
за па шван не гро шай на «чор ны 
дзень». Больш тра цi ны з тых, хто 
мае маг чы масць i жа дан не ад кла-
даць гро шы, ро бяць на за па шван нi 
для па ляп шэн ня свай го жыц ця ў 
бу ду чы нi. Ка ля 20% — для та го, каб 
быць фi нан са ва не за леж ны мi або 
з мэ тай па кi нуць неш та ў спад чы ну 
сва iм дзе цям. Для атры ман ня да-
дат ко вых да хо даў у вы гля дзе пра-
цэн таў па ўкла дах, пры рос ту кош ту 
ак цый, аб лi га цый свае збе ра жэн нi 
вы ка рыс тоў ва юць кры ху больш за 
10% апы та ных. У якас цi асноў най 
пры чы ны, якая не да зва ляе эка но-
мiць гро шы, боль шасць рэ спан дэн-
таў (амаль 2/3) ад зна чы ла не вы со кi 
ўзро вень да хо ду. Не ба чаць сэн су 
ў на за па шван нi гра шо вых срод каў 
14,2% апы та ных, а 8,8% у якас цi 
пры чы ны ад сут нас цi ў iх збе ра жэн-
няў на зы ва юць не да вер да фi нан-
са вых ар га нi за цый. Не маг чы масць 
ад мо вiц ца ад здзяйс нен ня па ку пак 
пе ра шка джае фар мi ра ван ню збе-
ра жэн няў у 6,4% рэ спан дэн таў.

Усё ўза е ма звя за на
Iн фар ма цыя, якая ты чыц ца ды-

на мi кi пра цэнт ных ста вак па ўкла-
дах i змен на рын ку не ру хо мас цi, 
за па тра ба ва на ся род амаль 20% 

рэ спан дэн таў. Ра дзей за ўсё бе-
ла ру сы цi ка вяц ца ва ган ня мi цэн 
на наф ту, зо ла та, каш тоў ныя 
ме та лы, а так са ма змя нен нем 
ка цi ро вак i iн дэк саў фон да ва га 
рын ку (менш за 10%). Пры гэ тым 
Сяр гей Дуб коў звяр нуў ува гу на 
тое, што та кая абы яка васць да 
па доб най iн фар ма цыi пры во дзiць 
да не ра зу мен ня людзь мi пэў ных 
эка на мiч ных з'яў у кра i не. У якас цi 
пры кла ду ён пры вёў кошт пра ез-
ду ў гра мад скiм транс пар це: «Мы 
заў сё ды звяр та ем ўва гу на тое, 
што кошт та лон чы ка па вы ша ец-
ца. Але ча му ён па вы сiў ся? Гэ та 
мо жа быць вы клi ка на, на прык лад, 
па ве лi чэн нем кош ту наф ты, а зна-
чыць, бен зi ну, якiм ка рыс та ец ца 
гра мад скi транс парт».

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

Да вед ка «Звяз ды»
Апы тан не пра во дзi ла ся ся род 

да рос ла га на сель нiц тва па на цы я-
наль най рэ прэ зен та тыў най вы бар-
цы аб' ёмам 1,5 ты ся чы ча ла век. 
Рэ спан дэн там пра па ноў ва ла ся 
ад ка заць на 60 пы тан няў па ме-
то ды цы, што вы ка рыс тоў ва ец ца 
пры пра вя дзен нi ана ла гiч ных да-
сле да ван няў Су свет ным бан кам у 
су сед нiх дзяр жа вах i адап та ва най 
з улi кам асаб лi вас цяў бе ла рус ка га 
фi нан са ва га рын ку.

�

Гро шыГро шы  ��

НАСЕЛЬНІЦТВА НЕ ЦI КА ВЯЦЬ 
ВА ГАН НI ЦЭН НА НАФ ТУ I ЗО ЛА ТА

АЎ ТО графАЎ ТО граф  ��

НО ВЫХ АЎ ТО ЎСЁ БОЛЬШ, 
АЛЕ ПАРК ІМК ЛІ ВА СТА РЭЕ

ТРУ БА ПАН ДО РЫ,
або Як га зі фі ка цыя ад ной вёс кі 

пры вя ла да не ча ка на га вост ра га кан флік ту

Не толь кі ка лійНе толь кі ка лій  ��

СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ АД КАЗ НАСЦЬ 
ВЯ ЛІ КА ГА БІЗ НЕ СУ

У час, ка лі ка над скія вы твор цы ска ра ча юць ра бот ні каў, 
«Бе ла русь ка лій» ад наў ляе дзей насць двух сва іх ру даў праў лен няў

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


