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«Амка дор», Бе лАЗ, Caterpіllar, 
Komatsu, John Deere, Lіebherr — гэ-
та асноў ныя ва я ры на су свет ным 
рын ка вым по лі. Яны зма га юц ца 
адзін з ад ным за спа жыў ца. Зброя 
— якасць, ца на, мар ке тынг... Сён-
ня ёсць на го да аца ніць тра феі і но-
выя стра тэ гіі ад на го з во ла таў. ААТ 
«АМКА ДОР» — кі ру ю чая кам па нія 
хол дын га — пра вя ло што га до вую 
на ра ду дыс трыб' ю та раў, ды ле раў і 
кі раў ні коў сэр віс ных цэнт раў.

ТУ МАН — НЕ ЦЕМ РА, 
ВЫЙ СЦЕ ЗНОЙ ДЗЕЦ ЦА?

Аляк сандр ША КУ ЦІН, стар шы-
ня са ве та ды рэк та раў ААТ «Амка-
дор» — кі ру ю чая кам па нія хол дын-
га», пры знае, што сён ня сі ту а цыя 
цяж кая: «2013 год быў скла да ным. 
На ўрад ці прос тым бу дзе і 2014-ты. 

Але цяж кас ці пры цяг ва юць но выя 
ра шэн ні, перс пек ты вы. Хоць і трэ ба 
ад зна чыць, што перс пек ты вы раз-
віц ця ма шы на бу да ван ня на ўсёй 
пост са вец кай пра сто ры да во лі ту-
ман ныя. Ім парт вы ціс кае мяс цо вых 
вы твор цаў. І мы ледзь не адзі ныя, 
хто змог на доб рым уз роў ні за ха-
ваць вы твор часць. Каб вы жыць, 
нам да во дзіц ца ра біць ад на ча со-
ва не каль кі спраў. І гэ та дае плён. 
За мі ну лы год рост уся го хол дын га 
склаў 106,2% у су па стаў ных цэ нах. 
Пры гэ тым мы ўклад ва лі вя ліз ныя 
срод кі ў на ша раз віц цё (больш за 
100 млн до ла раў). Вы рас ла пра дук-
цый насць пра цы. І мы не спы ня ем-
ся — ад на ча со ва ажыц цяў ля ем 14 
ін вес ты цый ных пра ек таў». Поў ная 
ма дэр ні за цыя іс ну ю чых вы твор час-
цяў і су час ная сіс тэ ма кі ра ван ня 
— у гэ тым Аляк сандр Ша ку цін ба-

чыць па тэн цы ял для вы жы ван ня. 
«А яшчэ трэ ба змя ніць са вец кую 
псі ха ло гію, ка лі лю дзі не бы лі за-
ці каў ле ны ў тым, каб па леп шыць 
якасць та го, што яны вы пус ка юць, 
— лі чыць ён. — Рэ сурс для раз віц-
ця ёсць. Я ду маю, што на пра ця гу 
2 га доў у све це з'я віц ца ма шы на-
бу даў ні чы хол дынг, які бу дуць па-
ва жаць. Якасць бу дзе су свет най, 
а ца на — ні жэй шай». Вель мі хо-
чац ца ве рыць ва ўсё гэ та. Ад нак 
ад рэ ча іс нас ці ні ку ды не па дзец ца. 
Прад стаў нік кам па ніі ў Ва ро не жы 
пас ля вы сту пу стар шы ні Са ве та 
ды рэк та раў звяр нуў ся да кі раў ні-
ка: «Два га ды ўсё ж та кі за над та 
доў га, каб ча каць па ляп шэн ня якас-
ці, пе ра бу до вы псі ха ло гіі лю дзей. 
У За ход няй Еў ро пе на вы твор час-
ці на кож ным тэх на ла гіч ным лан-
цуж ку ві сяць спе цы яль ныя дош кі з 
проз ві шча мі ра бо чых. Яны ма юць 
маг чы масць па клас ці ту ды карт кі з 

пра па но ва мі па па ляп шэн ні якас ці. 
Ні хто не ве дае пра гэ та ле пей за іх. 
Усе пра па но вы раз гля да юц ца, і лю-
дзі ма ты ву юц ца. Псі ха ло гія там ужо 
не пра цуе. Толь кі гра шо вы склад нік 
у пра цэ се па ляп шэн ня якас ці. Два 
га ды — за над та шмат, па вер це. 
На шы кан ку рэн ты пой дуць да лё ка 
на пе рад за гэ ты час і ў якас ці, і ў 
сэр ві се, і ў ца не».

ВЫ ТВОР ЦЫ ТРЭ БА 
ПА ВА ЖАЦЬ СЯ БЕ

Аляк сандр Ша ку цін вель мі за не-
па ко е ны тым, што ў хол дын га не 
атры ма ла ся су пра цоў ніц тва з кам-
па ні яй John Deere, най буй ней шым 
вы твор цам сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі ў све це. «Я вель мі шка дую, 
што пай шоў з жыц ця Дэ від Лар сан 
(бы лы ге не раль ны ды рэк тар ра сій-
ска га фі лі яла John Deere. — Аўт.). 
Гэ та быў уні каль ны ча ла век. Ён 
ве рыў у бу ду чы ню кра ін СНД. Ён 
ха цеў, каб тут з'я ві лі ся іх вы твор-

час ці. Прый шлі но выя лю дзі, з ін-
шай фі ла со фі яй, ра зу мен нем, што 
мы па він ны быць збо рач най вы-
твор час цю. Ні ко лі мы на та кое не 
па го дзім ся. Для гэ та га трэ ба зу сім 
не па ва жаць ся бе. Толь кі глы бо кая 
ла ка лі за цыя, толь кі 100-пра цэнт ны 
вы пуск пра дук ту на на шых прад-
пры ем ствах. Та ды мы пой дзем на 
су пра цоў ніц тва».

ЯК ЖЫ ВЕ 
ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА СЁН НЯ?

Ва ле рый КАН ДРАТ ЧЫК, ге-
не раль ны ды рэк тар ААТ «Амка-
дор»  — кі ру ю чая кам па нія хол-
дын га», рас па вёў аб асноў ных кі-
рун ках пра цы і да сяг нен нях за во да. 
«Мы ак тыў на пра цу ем і з За ход няй 

Еў ро пай. У нас ёсць свае ды ле ры ў 
Літ ве, Лат віі, Бал га рыі. На ша тэх ні-
ка цэ ніц ца паў сюль. У Еў ро пе ёсць 
вя лі кія эка ла гіч ныя па тра ба ван ні 
— і мы іх вы кон ва ем. З ча сам та кія 
па тра ба ван ні з'я вяц ца і ў Ра сіі. Гэ та 
вель мі за трат ная част ка пра цы, але 
ёю трэ ба зай мац ца на бу ду чы ню», 
— пад крэс лі вае ген ды рэк тар. Ко зы-
рам за во да ён лі чыць шы ро кі асар-
ты мент пра дук цыі: «Гэ та ж ры нак. 
У нас 90 най мен няў роз най тэх ні кі. 

Збыт ад на го змен шыў ся — дру го га 
вы рас». Плю сам лі чыц ца і тое, што 
ў хол дын гу ёсць прад пры ем ствы, 
якія ства ра юць асоб ныя кам плект-
ныя част кі для бу ду чых ма шын — 

мас ты, ка бі ны і ка роб кі пе ра дач. 
«Гэ та да зва ляе зні зіць са бе кошт 
кан чат ко вай пра дук цыі».

КАД РА ВЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ
«Ка лі груз чык атрым лі вае зар-

пла ту, вы шэй шую за за ро бак ін жы-
не ра, то, з ад на го бо ку, гэ та нон сэнс, 
а з дру го га, кі раў нік вы му ша ны на 
гэ та іс ці, бо ня ма груз чы каў, — кан-
ста туе ген ды рэк тар. — І сён ня ідзе 
ба раць ба ся род прад пры ем стваў 
па зар пла тах, умо вах пра цы. Мы 
на ват ады шлі ад здзель най апла ты 
ў не ка то рых цэ хах. Там ста іць уні-
каль нае аб ста ля ван не — на вош та 
нам ней кія «шту кі» плюс да та го, 
што мо жа тэх на ла гіч на вы пус ціц ца? 
Ра ней па ста ян на гэ тыя пра цэн ты 
бы лі — 120, 130... Гэ та ня пра віль ны 
па ды ход. Між ін шым, у 2013 го дзе 
ўпер шы ню «ця куч ка кад раў» скла-
ла менш за 7%».

ПРА АЙ ЧЫН НЫЯ МА ТО РЫ
«Я вам ска жу, што ру ха ві кі Мінс-

к ага ма тор на га за во да на шмат леп-
шыя за Cummіns (адзін з най буй ней-
шых у све це вы твор цаў ды зель ных 
ру ха ві коў для ця га чоў, аў то бу саў і 
ін шай тэх ні кі. — Аўт.). Так атрым-
лі ва ец ца, бо якасць ру ха ві ка пра яў-
ля ец ца толь кі та ды, ка лі пад ру кою 
ёсць усе кам плек ту ю чыя, сэр віс нае 
аб слу гоў ван не. Ка лі мы сён ня па-
ста вім на на шу тэх ні ку Cummіns і 
ад пра вім яе ў які-не будзь не вель мі 
доб ры кал гас, то праз ты дзень усё 
паламаецца, а мін скі бу дзе пра ца-
ваць».

ПРА ДА РА ГІЯ ГРО ШЫ 
І АДЗІ НУЮ ВА ЛЮ ТУ

«Сён ня ва ўсіх ёсць фі нан са выя 
праб ле мы. І крэ ды ты да ра гія, і на рын-
ку сі ту а цыя скла да ная. Але тут нам 
моц на да па ма га юць рэс пуб лі кан скія 
пра гра мы па льга та ван ні пра цэнт ных 
ста вак. Гэ та доб рая спра ва, ка лі дзяр-
жа ва га сіць пра цэн ты па экс парт ных 
па стаў ках», — лі чыць кі раў нік «Амка-
до ра». Але цяж кас ці прад пры ем ству 
ства рае так са ма ва ган не кур са ра-
сій ска га руб ля. «Мы вель мі шмат 
па стаў ля ем у Ра сію (48% ад аб' ёмаў 
вы твор час ці), а тут раз — па чаў па-
даць ру бель. І мы вы му ша ны сы хо-

дзіць у да лё кае за меж жа. У лю бым 
вы пад ку, 12-14% рос ту экс пар ту мы 
пла ну ем атры маць сё ле та». Атрым-
лі ва ец ца, што кам па нія вый гра ла б 
ад увя дзен ня адзі най ва лю ты з Ра-

сі яй? «Я б гэ та ві таў, — пры зна ец ца 
Ва ле рый Кан драт чык. — Ад нак ня ма 
ме ха ніз му, па якім гэ та мож на бы ло 
б зра біць. Не ду маю, што Іва ноў, які 
пра цуе за стан ком, быў бы су праць. 
Яму бу дзе ўсё роў на — га лоў нае, каб 
бы ло лепш і ляг чэй. Не трэ ба бу дзе 
га ла ву ла маць над тым, праз якую 
ва лю ту пра во дзіць апе ра цыі і гэ так 
да лей. Ча му Еў ра са юз прый шоў да 
еў ра? Та му што так пра сцей».

ПРА МЫТ НЫ СА ЮЗ 
І СКЛА ДЫ

«Са ства рэн нем Мыт на га са ю за 
ў не чым ста ла пра сцей пра ца ваць. 
Бы ла пэў ная аба ро на да ўступ лен ня 
Ра сіі ў Су свет ную ганд лё вую ар га ні-
за цыю. А ця пер, зра зу ме ла, больш 
скла да на. Мы прак тыч на пра цу ем у 
тых жа ўмо вах, што і ін шыя. Да па-
ма гае тое, што мы ўжо даў но пра-
цу ем з Ра сі яй. Усе цяж кас ці яшчэ, 
хут чэй за ўсё, на пе ра дзе. Але ўсё ж 
та кі ад сут насць мыт ных пе ра шкод 
— знач ны фак тар для спра шчэн ня 
пра цы. Па стаў кі ідуць хут чэй».

«Без скла да так са ма цяж ка 
пра ца ваць. Ры нак час та пры му-
шае неш та тры маць да ча су. Ін шая 
спра ва, што аб' ём скла да па він на 
ад чу ваць кож нае прад пры ем ства. 
Пра віль на зра бі лі, што сё ле та ўжо 
не бу дзе ціс ку на ва ла выя па каз-
чы кі. Пай шлі ў эка но мі ку. Прад пры-
ем ства са мо бу дзе праг на за ваць, 
коль кі яму тры маць та ва ру на скла-
дзе», — раз ва жае ген ды рэк тар.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВА — У ЛЕ СЕ?
Най больш перс пек тыў ным на-

прам кам свай го раз віц ця «Амка дор» 
ба чыць у вы твор час ці ляс ных ма шын. 
«Мы за шэсць га доў за сво і лі іх вы-
твор часць. Ма ем сён ня ўсю лі ней ку. 
І пе ра вя лі ма шы ны на двух га до вую 
га ран тыю за мест ад на га до вай. Ды 
яшчэ ў кож ным рэ гі ё не ма ем сэр віс-
ныя цэнт ры», — па ве да міў Ва ле рый 
Кан драт чык. У сваю чар гу, Анд рэй 
ГЕР МАН, на мес нік ге не раль на га 
кан струк та ра ААТ «Амка дор»  — 
кі ру ю чая кам па нія хол дын га», 
рас ка заў, ку ды па стаў ля юц ца та кія 
ма шы ны: «У Ра сію па стаў кі ажыц цяў-
ля юц ца ад Ка лі нінг рад скай воб лас ці 
да Ха ба раў ска і Ма га да на. Зра зу ме-
ла, са мыя цэн ныя рэ гі ё ны да Ура ла. 
Бя ром спа жыў ца тым, што ў нас ні-
жэй шая ца на, а якасць не гор шая 
за ас тат нія брэн ды. Мы вы ка рыс-
тоў ва ем па куль трош кі пра сцей шую 
кан струк цыю, але на ўмыс на — не 
на піх ва ем ма шы ны элект ро ні кай, бо 
на шы ко зы ры — пра ста та і на дзей-
насць. Акра мя Ра сіі, ця пер пай шлі 
па стаў кі ва Укра і ну. Там вя лі кія за-
па сы ле су (Кар па ты, Пры дзвін не, 
уз бя рэж жа Дняп ра) — ду маю, што 
гэ та перс пек тыў ны ры нак».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Ма дэр ні за цыяМа дэр ні за цыя  ��

ВАЙ НА МА ШЫН
Усё, як у су час ным ра ма не-фэн тэ зі: вой ны ідуць не па між 
людзь мі, а па між ма шы на мі. Яны вы яз джа юць у по ле, спус-
ка юц ца ў кар' е ры, пра дзі ра юц ца ў лес... І зма га юц ца ад на з 
ад ной. Дзень пры дні. Што ме сяц. Што год. Ба раць ба хоць і 
бяс кроў ная, ад нак з са праўд ны мі стра та мі і ад ступ лен ня мі. 
Нех та ка заў: «Вый грае той, хто пе ра хо дзіць у на ступ». Та кі 
прын цып цал кам ад па вя дае сі ту а цыі. Ад нак на ват пе ра мо га 
ў гэ тым све це не бу дзе га ран ты яй пер шын ства. Той, хто сён-
ня прай граў, заўт ра пры во дзіць но выя ле гі ё ны — з леп шай 
збро яй і больш моц ныя. Ат мас фе ра бяс кон цай ба раць бы — 
най больш трап нае азна чэн не рэ ча іс нас ці. А наз ва ёй — ма-
шы на бу даў ні чы ры нак.

«Ка лі груз чык атрым лі вае зар пла ту, вы шэй шую 
за за ро бак ін жы не ра, то, з ад на го бо ку, гэ та нон сэнс, 
а з дру го га, кі раў нік вы му ша ны на гэ та іс ці, 
бо ня ма груз чы каў».

«Пра віль на зра бі лі, што сё ле та ўжо не бу дзе ціс ку 
на ва ла выя па каз чы кі. Пай шлі ў эка но мі ку. 
Прад пры ем ства са мо бу дзе праг на за ваць, 
коль кі яму тры маць та ва ру на скла дзе».

«Пра па ноў па роз ніч ных крэ ды тах сён ня 
хоць ад баў ляй, — раз ва жае спе цы я ліст. 
— Як тут не пад да цца спа ку се і не на быць 
тое, што з ад ной зар пла ты са бе ні ко лі не 
да зво ліш? У прын цы пе, жыц цё ў крэ дыт 
для су час на га ча ла ве ка — цал кам цы ві-
лі за ва ная фор ма рэа лі за цыі жа дан няў. З 
гэ тым фак там не па спра ча еш ся. Пы тан не 
ў па чуц ці ме ры, а дак лад ней — у су вы мя-
рэн ні па трэб з маг чы мас ця мі».

Ап ты маль ны ва ры янт 
крэ дыт най пра гра мы

«Ка лі ў па тэн цы яль на га крэ ды та атры-
маль ні ка ёсць кан крэт ная мэ та, мае сэнс 
звяр нуць ува гу на мэ та выя пра гра мы бан-
каў, — ра іць Ігар Су ко ра. — Як пра ві ла, 
мэ та вы крэ дыт абы дзец ца трош кі тан ней, 
чым звы чай ны. Ка лі ва ша бу ду чая па куп ка 
не ад па вя дае ні вод най з іс ну ю чых пра грам, 
ла гіч на вы ву чыць ры нак спа жы вец ка га 
крэ ды та ван ня. Га лоў ны ары ен цір — па-
мер пра цэнт най стаў кі. Пры гэ тым не вар та 
за бы ваць пра ўмо вы і па ра дак пра да стаў-
лен ня крэ ды ту».

На прык лад, крэ дыт на спа жы вец кія па-
трэ бы, па сло вах спе цы я ліс та, вы да ец ца 
ра за ва га тоў кай. «Пра цэн ты вы плач ва юц-
ца ад усёй су мы з мо ман ту пра да стаў лен ня 
па зы ко вых срод каў. Крэ дыт з вы ка ры стан-
нем бан каў скай аплат най карт кі ад кры вае 
больш шы ро кія маг чы мас ці: яе ўла даль нік 
мо жа раз лі чыц ца за та вар ці па слу гу як 
зня тай за га дзя га тоў кай, так і карт кай; ска-
рыс тац ца «крэ дыт кай» мож на ў лю бы час 
(не толь кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, але і за 
яе ме жа мі); апла та за ка ры стан не та кім 
крэ ды там спа га ня ец ца толь кі са спі са най 
з карт кі су мы». Вар та ад зна чыць, што ў 
вы пад ку без на яў ных раз лі каў ула даль нік 
крэ дыт най аплат най карт кі па збя гае ка мі-
сій на га ўзна га ро джан ня бан ка за зняц це 
на яў ных гра шо вых срод каў. «Акра мя та го, 

вы змо жа це, не спя ша ю чы ся, вы браць та-
вар, які за да во ліць па су ад но сі нах кош ту, 
што ад па вя дае ва шым маг чы мас цям (су ме 
крэ дыт на га лі мі ту) і якас ці».

Не па ру шай це 
фі нан са вы ба ланс

«Ка рыс тац ца па зы ко вы мі гра шы ма, 
без умоў на, зруч на і пры ем на, а ў асоб ных 
вы пад ках і вы гад на. Але нель га за бы ваць 
аб тым, што доўг трэ ба вяр таць, — па пя-
рэдж вае Ігар Су ко ра. — Та му па ды хо дзіць 
да атры ман ня крэ ды ту трэ ба ўзва жа на. 
Што ме сяч ны пла цеж не па ві нен пе ра вы-
шаць 40-50% ся мей на га бюд жэ ту. У ад-
ва рот ным вы пад ку аба вя за цель ствы па 
крэ ды це пе ра тво рац ца ў не па сіль ную но-
шу. Вы зна чыць што ме сяч ную до лю вы плат 
па крэ ды це ў агуль ным аб' ёме аса біс тых 
фі нан саў мож на, ска рыс таў шы ся ін фар-
ма цы яй аб умо вах крэ ды та ван ня (яе банк 
аба вя за ны даць клі ен ту да за клю чэн ня 
крэ дыт на га да га во ра)». Так са ма спе цы я-
ліст ра іць пры няць да ўва гі спа да рож ныя 
вы дат кі, звя за ныя з на быц цём да ра гой ма-
ё мас ці: «Яск ра вы прык лад — аў та крэ дыт. 
Не за будзь це ся, што ста тус аў та ўла даль ні-
ка аба вя жа вас рас ка шэ ліц ца на тэх ніч нае 
аб слу гоў ван не ма шы ны, апла ту аў та ста-
ян кі, аба вяз ко вае стра ха ван не. Да дат ко ва 
крэ дыт ным да га во рам мо жа быць пра ду-
гле джа на доб ра ах вот нае стра ха ван не па 
сіс тэ ме «Аў та Кас ка». Та му пе рад пры няц-
цем ра шэн ня пад су муй це ўсе пла ця жы, 
спа лу ча ныя з бу ду чай па куп кай».

Не бя ры це доў га тэр мі но выя 
крэ ды ты дзе ля ім гнен ных 
за да валь нен няў

«Ад па чы нак на Га ва ях, вя до ма, па до-
рыць вам не каль кі не за быў ных тыд няў. 
Ад нак ці вар та гэ тае за да валь нен не та-
го, каб на пра ця гу двух га доў вы крой ваць 
з ся мей на га бюд жэ ту круг лень кую су му? 
— пы та ец ца бан каў скі спе цы я ліст. — Ву-
чы це ся жыць па срод ках і су па стаў ляць 
кошт за да валь нен няў са сва і мі да хо да мі. 
Бо, ка лі па ду маць, ад ад па чын ку на бе ла-
рус кіх азё рах мож на атры маць не менш 
яр кія ўра жан ні і па зі тыў ныя эмо цыі, чым на 
акі ян скім уз бя рэж жы. Га лоў нае — доб ры 
на строй і вя сё лая кам па нія».

Уваж лі ва чы тай це 
крэ дыт ны да га вор

Асаб лі ва пунк ты «пра вы бан ка» і «аба-
вяз кі па зы чаль ні ка». «Ува гу трэ ба звяр-
нуць на су му крэ ды ту (ці не вы рас ла яна 
за кошт ка мі сій і плат за па слу гі, уклю-
ча ныя ў да га вор?), умо вы да тэр мі но ва га 
па га шэн ня (ці ёсць аб ме жа ван ні?) і на тэр-
мін дзе ян ня па гад нен ня па між па зы чаль-
ні кам і бан кам. Аба вяз ко ва азна ём це ся 
з ін фар ма цы яй аб умо вах крэ ды та ван ня, 
дзе, акра мя пра цэнт най стаў кі, вы зна ча ны 
і да дат ко выя пла ця жы па афарм лен ні і аб-
слу гоў ван ні крэ ды ту. На прык лад: ка мі сія 

за зняц це гро шай з ра хун ку ў роз ных бан-
ках мо жа скла даць ад 1,5 да 8 пра цэн таў. 
Ка лі крэ дыт «ка рот кі», вы со кі пра цэнт за 
атры ман не га тоў кі іс тот на па вы сіць кошт 
па зы ча ных гро шай». Будзь це піль ны мі, бо, 
па сло вах Іга ра Су ко ры, пас ля пад пі сан ня 
да га во ра з бан кам за ста ец ца толь кі ад-
но  — вы кон ваць пры ня тыя на ся бе фі нан-
са выя аба вя за цель ствы.

Не спя шай це ся 
быць па ру чы це лем

Ча ла век, які ру ча ец ца за вы ка нан не 
па зы чаль ні кам аба вя за цель стваў пе рад 
бан кам, па ві нен усве дам ляць усю ме ру ад-
каз нас ці, якую ён бу дзе нес ці па да га во ры 
па ру чы цель ства. «Ка лі крэ ды та атры маль-
нік па ней кіх пры чы нах не змо жа па га шаць 
крэ дыт, яго фі нан са выя аба вяз кі пе рад 
бан кам аў та ма тыч на пе ра хо дзяць да па-
ру чы це ляў», — на гад вае спе цы я ліст.

Будзь це з бан кам 
у парт нёр скіх ад но сі нах

«І гэ та вам аку піц ца ў сто ра зоў. Уліч-
вай це ін та рэ сы свай го дзе ла во га парт нё-
ра, і ён ад ка жа вам тым жа. Раз гле дзім 
кан крэт ную сі ту а цыю. У па зы чаль ні ка 
паў ста лі ча со выя фі нан са выя цяж кас ці. 
Ён мо жа: а) за лег чы на дно, б) па ве да-
міць бан ку пра свае праб ле мы. У пер-
шым вы пад ку за лі чэн не ў «чор ны» спіс 
ня доб ра сум лен ных крэ ды та атры маль ні-
каў га ран та ва на. У дру гім — банк мо жа 
пра па на ваць кам пра міс ны ва ры янт (ад-
тэр мі ноў ку пла ця жу). Не вар та за бы ваць: 
уза е ма па ва га — ключ да вы ра шэн ня мно-
гіх скла да ных пы тан няў», — упэў не ны Ігар 
Су ко ра.

�   � �
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры-

стан не гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя-
за на. Вы мо жа це звяр тац ца на элект рон-
ны ад рас га зе ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу 
з па зна кай «для ад дзе ла эка но мі кі» ці 
па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

Па ра ды тым, 
хто хо ча ўзяць крэ дыт

Ча ла ве ку ўвесь час хо чац ца ча го-
не будзь. І з гэ тым жа дан нем цяж ка 
зма гац ца. Так бы мо віць, «тры маць 
ся бе ў ру ках» мо жа да лё ка не кож ны. 
А на лю бое «ха чу» заў сё ды па трэб-
ны гро шы. Ча сам зда ра ец ца та кое, 
што не толь кі «ха чу», але і «трэ ба» 
пры му шае ча ла ве ка неш та куп ляць. 
Што ў пер шым, што ў дру гім вы пад ку 
ва ры ян таў вы ра шэн ня не так шмат: 
— аль бо па зы чыць у сяб роў ці сва я-
коў, аль бо іс ці ў банк па крэ дыт. Па-
зы чаць у «сва іх» заў сё ды скла да на, 
на ват ня ём ка. Банк — уста но ва ў пэў-
ным сэн се без аса бо вая, з ім пра сцей. 
Ад нак крэ дыт трэ ба ўмець вы бі раць. 
Бяс печ ны ал га рытм дзе ян няў прэ зен туе чы та чам «Звяз ды» на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня роз ніч ных па слуг Бе ла грап рам бан ка Ігар СУ КО РА.

«Ад па чы нак на Га ва ях, 
вя до ма, па до рыць вам 
не каль кі не за быў ных 
тыд няў. Ад нак ці вар та 
гэ тае за да валь нен не та го, 
каб на пра ця гу двух га доў 
вы крой ваць з ся мей на га 
бюд жэ ту круг лень кую су му?»

Будзь це піль ны мі, бо пас ля 
пад пі сан ня да га во ра з бан кам 
за ста ец ца толь кі ад но — 
вы кон ваць пры ня тыя на ся бе 
фі нан са выя аба вя за цель ствы.

У апош нія га ды Бе ла русь і Ін-
дыя ста лі асаб лі ва бліз кі мі 
ад на ад ной на эка на міч ным, 
па лі тыч ным і дру гіх уз роў нях. 
Пра гэ та за явіў на прэс-кан-
фе рэн цыі, пры све ча най Дню 
Рэс пуб лі кі — на цы я наль на му 
свя ту Ін дыі, які ад зна ча ец ца 
26 сту дзе ня, Над звы чай ны і 
Паў на моц ны Па сол гэ тай кра і-
ны ў Бе ла ру сі спа дар Ма нодж 
КУ МАР БХАР ЦІ.

За апош нія два га ды прай шло 
дзве су стрэ чы су мес най ка мі сіі па 
эка на міч ным, ка мер цый ным, тэх ніч-
ным, на ву ко вым і куль тур ным су пра-
цоў ніц тве. «Сён ня мы зна хо дзім ся 
на вель мі важ ным эта пе раз віц ця 
двух ба ко вых ад но сін, — ад зна чыў 
спа дар Бхар ці. — Ін дый ская кам па-
нія BHEL за вяр шы ла свой ка мер-
цый ны пра ект па рэ кан струк цыі Гро-
дзен скай ЦЭЦ-2 — яна бы ла ўве дзе-
на ў строй у лі пе ні 2013 го да». Па 
сло вах па сла, гэ та пер шы па спя хо ва 
за вер ша ны ін дый скі пра ект у сфе ры 
энер ге ты кі Бе ла ру сі. З лі пе ня 2013 
го да прай шло ўжо 6 ме ся цаў і за 
гэ ты час пра дук цый насць ЦЭЦ па 
не ка то рых па ра мет рах на ват пе ра-
вы сі ла нар ма тыў ныя па каз чы кі.

«Мож на ча каць, што ў гэ тым го-
дзе су пра цоў ніц тва ў пра мыс ло вай 
сфе ры па між кра і на мі ста не больш 
шчыль ным, — пад крэс ліў па сол. — 
Важ на ад зна чыць і тое, што ўпер шы-
ню за вя лі кі пра ме жак ча су ін дый-
скія кам па ніі ста лі пры маць удзел 
у між на род ных кон курс ных тар гах, 
якія аб' яў ляе Бе ла русь. Гэ та тое, з 
ча го я і па чаў пра цу тут — да нес ці да 
лю дзей у Ін дыі ін фар ма цыю пра Бе-
ла русь, пра маг чы мас ці для біз не су, 
якія іс ну юць у ва шай кра і не».

Так, ад на ін дый ская кам па нія 
пры мае ўдзел у аб' яў ле ным на шай 
кра і най кон кур се, звя за ным з пе ра-
ўтва рэн нем со неч най энер гіі. Так-
са ма ёсць шэ раг фар ма цэў тыч ных 
кам па ній, якія ма юць улас ныя на-
пра цоў кі і за ці каў ле ны ў ства рэн ні 
ўлас на га прад пры ем ства па вы твор-
час ці ле каў у Бе ла ру сі.

Па сол так са ма вы ка заў спа дзя-
ван ні, што бе ла рус кія кам па ніі бу-
дуць па шы раць сваю пры сут насць у 
Ін дыі ў 2014 го дзе. Асаб лі ва гэ та ты-
чыц ца прад пры ем стваў, якія вы раб-
ля юць да рож на-бу даў ні чую тэх ні ку і 
сель ска гас па дар чыя ма шы ны.

Як пад крэс ліў спа дар Бхар ці, у 
Бе ла ру сі на бі ра юць па пу ляр насць 
аду ка цый ныя пра гра мы. Пры клад на 
40 бе ла рус кіх спе цы я ліс таў па гэ тых 
пра гра мах што год на кі роў ва юц ца ў 
Ін дыю, а 240 на шых су ай чын ні каў 
ужо прай шлі на ву чан не.

Пе рад кра і на мі ста іць за да ча 
да сяг нуць ве лі чы ні та ва ра зва ро ту 
ў адзін міль ярд до ла раў. «Нель га 
ска заць, што гэ та не рэ аль ная мэ-
та, — ад зна чыў па сол. — Апош нія 
ча ты ры га ды наш су мес ны двух ба-
ко вы та ва ра зва рот быў на ўзроў ні 
паў міль яр да до ла раў — і гэ та ў той 
час, ка лі Ін дыя ўво зі ла вель мі ма ла 
ка лій ных угна ен няў з Бе ла ру сі. Але 
ка лі мы па вя лі чым іх ім парт, ка лі 
Бе ла русь бу дзе пра да ваць у нас, 
на прык лад, пра дук цыю «Бе лАЗ», 
а ін дый скія фір мы па вя лі чаць сваю 
пры сут насць у ва шай кра і не, то мы 
да кан ца 2015 го да «на пра цу ем» на 
міль ярд до ла раў».

Двух ба ко выя ад но сі ны па між Бе-
ла рус сю і Ін ды яй бы лі ўста ноў ле ны ў 
1992 го дзе, та ды ж у Мін ску ад кры-
ла ся Па соль ства Ін дый скай Рэс пуб-
лі кі. Гэ тая кра і на з'яў ля ец ца ад ным 
з важ ней шых парт нё раў Бе ла ру сі ў 
азі яц кім рэ гі ё не. Тра ды цый на бе ла-
рус кі экс парт у Ін дыю да мі нуе над 
ім пар там. Ту ды мы па стаў ля ем ка-
лій ныя і азот ныя ўгна ен ні, ве лі ка-
груз ныя аў та ма бі лі, пад шып ні кі і ін-
шую пра дук цыю, а з Ін дыі пры во зім 
ме ды цын скія прэ па ра ты, ты ту нё вую 
сы ра ві ну, гар ба ту, ры бу, пры пра вы, 
арэ хі... У гэ тай кра і не за рэ гіст ра ва-
ны прад стаў ніц твы «Бе ла русь ка лія», 
«Бел тэх экс пар ту», «Амка до ра», а 
так са ма су мес нае прад пры ем ства 
Бе ла рус ка га аў та ма біль на га за во да 
і ін дый скай фір мы Enrіka.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ
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Ка ля 185 міль яр даў 
руб лёў за тра ча на на 
ім парт аза мя шчаль ны 
пра ект ар га ні за цыі ў 
Лі дзе вы твор час ці па 
ахо ве буй на га ба рыт ных 
ме та ла кан струк цый ме та дам 
га ра ча га ацын ка ван ня. Ад нак 
прад пры ем ству «Ко нус», 
якое з'яў ля ец ца дач чы ным 
пад раз дзя лен нем На ву-
ко ва-прак тыч на га цэнт ра 
На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі па ме ха ні за цыі 
сель скай гас па дар кі, на 
пра ця гу двух га доў так і 
не ўда ло ся за гру зіць свае 
ма гут нас ці.

Ад па вед ныя пра па но вы па па-
ляп шэн ні спраў год та му ўжо да-
ва лі ся Ка мі тэ там дзярж кант ро лю 
Гро дзен скай воб лас ці. І не ка то рыя 
ста ноў чыя зру хі ад бы лі ся. Ака за-
ла ся, на прык лад, што гэ ты пра ект 
мо жа быць не толь кі ім парт аза мя-
шчаль ным, але і экс пар та а ры ен-
та ва ным: ле тась экс парт па слуг па 
ацын ка ван ні ме та ла кан струк цый 
пе ра вы сіў 1,8 міль ё на до ла раў. 
Але ў цэ лым, за зна ча ла ся на ня-
даў няй вы яз ной ка ле гіі Ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю ў Лі дзе, асноў ная 

мэ та пра ек та па куль не да сяг ну та. 
За сту дзень—ліс та пад мі ну ла га 
го да ацын ка ван не буй на га ба рыт-
ных кан струк цый (ад 1 то ны і вы-
шэй) зай ма ла толь кі... 1 пра цэнт 
(126,3 то ны) у агуль най ма се вы-
ра баў. Уво гу ле ж для прад пры ем-
ства ака заў ся праб ле ма тыч ным 
на ват та кі па каз чык пра гно зу са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця па 
аб' ёме вы твор час ці на 2013 год, 
які ў гра шо вым вы ра жэн ні быў зні-
жа ны больш чым у 1,8 ра за.

Дзяр жа ва ў асо бе Мі ніс тэр-
ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва 
для за бес пя чэн ня за груз кі но ва га 
прад пры ем ства па шы ры ла сфе ру 
пры мя нен ня ў рэс пуб лі цы ахо вы 
бу даў ні чых кан струк цый ме та дам 
га ра ча га ацын ка ван ня, рас паў сю-
дзіў шы яго на ўсе ка тэ го рыі ма-
тэ ры я лаў. Ад нак ся рэд ня ме сяч-
ная за груз ка прад пры ем ства за 
сту дзень—ліс та пад скла ла толь кі 
42 %. У вы ні ку не вый шлі на пра-
ект ную ма гут насць у тэр мін, вы-
зна ча ны біз нес-пла нам, не да бі лі-
ся за пла на ва най акуп нас ці ін вест-
пра ек та і ака за най дзяр жаў най 
пад трым кі.

— Гэ тыя фак ты свед чаць аб не-
аб ход нас ці дак лад най пад рых тоў-

кі ін вес ты цый ных пра ек таў, якія 
пра па ну юц ца да рэа лі за цыі, у тым 
лі ку што да ты чыц ца за па тра ба ва-
нас ці бу ду чай пра дук цыі на ўнут-
ра ных і знеш ніх рын ках, — лі чыць 
на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 
кант ро лю за ра бо тай га лін сфе-
ры ма тэ ры яль най вы твор час ці 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю 
Бе ла ру сі Сяр гей РАЎ НЕЙ КА.

Ка мі тэт дзярж кант ро лю рэ ка-
мен да ваў На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі зра біць да дат ко-
выя за ха ды па за груз цы вы твор-
час ці прад пры ем ства «Ко нус», 
ака заў шы яму да па мо гу ў вы ву-
чэн ні по пы ту на па слу гі па ацын-
ка ван ні ме та ла кан струк цый на 
знеш ніх рын ках. Та кім чы нам, 
пра ект, які спа чат ку лі чыў ся ім-
парт аза мя шчаль ным, мо жа стаць 
экс пар та а ры ен та ва ным. Ха ця, вя-
до ма, ва ры ян ты збы ту пра дук цыі 
трэ ба пра дум ваць яшчэ на ста дыі 
з'яў лен ня ідэі аб но вай вы твор час-
ці. Та ды, ві да воч на, бу дзе лепш і з 
за груз кай ма гут нас цяў, і са свое-
ча со вым вы ка нан нем аба вяз каў 
па вяр тан ні за тра ча ных бюд жэт-
ных срод каў.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Су пра цоў ніц тваСу пра цоў ніц тва  ��

ТА ВА РА ЗВА РОТ 
З ІН ДЫ ЯЙ ПРАЗ ГОД 

СКЛА ДЗЕ МІЛЬ ЯРД ДО ЛА РАЎ

Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

СРОДКІ ЎКЛА ДЗЕ НЫ, 
А АД ДА ЧЫ НЯ МА

Дня мі буй ное за меж нае прад пры ем ства — 
Кар па ра цыя «Вол ма» — за клю чы ла да га вор 
куп лі-про да жу амаль 2 млн ак цый ААТ «Бел-
гіпс» па рын ка вым кош це, па ве да мі лі рэ дак цыі 
ў прэс-служ бе Дзяр жаў на га ка мі тэ та па ма ё-
мас ці Бе ла ру сі.
Гэ ты па кет ак цый быў пра да дзе ны «ра сій ска му 

ка пі та лу» па рын ка вым кош це за 5,27 млн до ла раў. 
Згод на з умо ва мі да га во ра, ця пер ра сій скі бок пач не 
рэа лі за цыю ін вес ты цый на га пра ек та па ма дэр ні за-
цыі дзе ю чай вы твор час ці ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Бел гіпс» і бу даў ніц тва за во да па вы твор час ці бу даў-
ні чых ма тэ ры я лаў у па сёл ку Га та ва.

Ін вес ты цый ны да га вор пра ду гледж вае сур' ёз ныя 
льго ты для но ва га ўлас ні ка. Так, да па чат ку лі пе ня 
2018 го да тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не, кам плек ту ю-

чыя і за па сныя част кі да яго, сы ра ві на і ма тэ ры я лы, 
якія ўво зяц ца Бел гіп сам на тэ ры то рыю Бе ла ру сі з дня 
за клю чэн ня да га во ра аб рэа лі за цыі ін вес ты цый на га 
пра ек та для вы ключ на га вы ка ры стан ня на тэ ры то рыі 
кра і ны, вы зва ля юц ца ад аб кла дан ня ўваз ны мі мыт-
ны мі пош лі на мі і па дат кам на да баў ле ную вар тасць. 
Акра мя та го, для гэ та га та ва рыст ва пра ду гле джа ны 
шэ раг ін шых іль гот па зем ле ка ры стан ні, па дат ка аб-
кла дан ні і г.д.

Удак лад ню, што ад па вед ны ін вес ты цый ны да-
га вор быў за клю ча ны ў Мін ску, у ад па вед нас ці з 
Ука зам Прэ зі дэн та № 34 «Аб не ка то рых пы тан нях 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Бел гіпс» ад 
16 сту дзе ня 2014 го да.

Сяр гей КУР КАЧ
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«БЕЛ ГІПС» МА ДЭР НІ ЗУЕ РА СІЙ СКІ ІН ВЕС ТАР


